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آشفتگی واژگان در منابع مرجع حوزه علم اطالعات و دانش شناسی

مرتضي كوكبي| غالمرضا حيدري| الهه حسن زاده| الهام اسمعيل پونكي

چڪیده

هدف: بررسی میزان آشفتگی واژگان مدیریت اطالعات در میان منابع مرجع این حوزه 

)رسعنوان های موضوعی فارسی، اصطالحنامه اصفا، فرهنگ توصیفی واژگان اطالع رسانی و 

.)ASIS حوزه های وابسته، و اصطالحنامه

روش شناسی: این مطالعه به روش تحلیل محتوا انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها 

واژه های Information management، Information، و Information retrieval و متام 

واژه های فرامنت آنها در واژه نامه اُدلیس جستجو شد و معادل های فارسی آنها در میان چهار 

منبع مرجع مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: در میان منابع مرجع بیشرتین شباهت ها میان فرهنگ توصیفی واژگان اطالع رسانی 

و حوزه های وابسته با اصطالحنامه ASIS )55/88%( و بیشرتین تفاوت ها میان فرهنگ 

توصیفی با اصطالحنامه اصفا )85/3%( وجود داشته است. 

نتیجه گیری: از آنجا که منابع مرجع علم اطالعات و دانش شناسی مورد استفاده صاحب نظران 

و پژوهشگران این حوزه قرار می گیرند باید از یکدستی بیشرتی برخوردار باشند تا منجر به 

رسدرگمی، کج فهمی ها، و سوء  تفاهامت نشود. 

ڪلیدواژه ها 
آشفتگی واژگان، مدیریت اطالعات، علم اطالعات و دانش شناسی، رسعنوان های موضوعی 

فارسی، اصطالحنامه اصفا، اصطالحنامه ASIS، فرهنگ توصیفی واژگان اطالع رسانی.
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مقدمه
هموارهدرطولتاریخ،نبودیکزبانمشترکوبرداشتهایمختلفازیکموضوعسبب
ایجادمشکالتوسوءتفاهماتزیادیشدهاست.زمینههایمختلفعلمنیزازاینامر
مستثنینبودهوهمیشهدرمیاندانشمندانوپژوهشگرانعلوممختلف،اختالفنظرهاییبر
رویواژگانوجودداشتهومشکالتیرابهدلیلنبودیکزبانمشترکبهوجودآوردهاست
)صادقیبازرگانیواعظمیآغداش،1391(.استفادهازمعادلهایمتفاوتبرایاصطالحات
یکسانسببمیشودکهخودخواستهبرتعداداصطالحاتفارسیاضافهکنیمکهاینامر
درتضادبا"اصلاقتصاد"4درزبانشناسیاست.دیگراینکهدرسالهایاخیراستادانو
پژوهشگران،فرهنگها،کتابهاومقاالتمتعددیرادرزمینههایمختلفتالیفیاترجمه
کردهاندوشمارزیادیاصطالحاتنووبدیعدرمقابلاصطالحاتبیگانهابداعکردهاند.تعدد
وناهماهنگیواژگانموجبابهامدرمتنوسردرگمیخوانندهمیشودبهطوریکهمیتوان
گفتاهمیتمیزانهماهنگیویکنواختیمعادلهایبهکاررفتهدراینمتونکمترازخود
معادلسازینیست)بدریزادهویوحنایی،1381(.درمتونفارسينیزبهمنظوررسانویسی
ناگزیریمدرپانویسهاازمعادلهايانگلیسياستفادهکنیم)،جمالیمهمویی،1388بهنقلاز
افشارزنجانی،]بیتا[(کهاینامرباعثخستگیودلزدگیخوانندگانمیشود)بدریزاده

ویوحنایی،1381(.
باتوسعهکتابخانههاوگستردهشدنرشتهعلماطالعاتودانششناسیدردانشگاههای

1. اسـتاد علم اطالعات و دانش شناسـی، 
دانشگاه شـهید چمران اهواز

kokabi80@yahoo.com
2. اسـتادیار علم اطالعات و دانش شناسی، 

دانشگاه شهید چمران اهواز
g.heidari@scu.ac.ir 

3. دانشـجوی دکتـرای علـم اطالعـات 
و دانش شناسـی دانشـگاه شـهید چمـران 
و  پژوهشـگران  باشـگاه  عضـو  اهـواز؛ 
نخبـگان، واحـد علـوم پزشـكی تهـران، 
ایـران  تهـران،  اسـالمی،  آزاد  دانشـگاه 

مسـئول( )نویسـنده 
 adis6662004@yahoo.com
4. کارشنــاس ارشــد علــم اطالعات و 

دانش شناسی
 elhampounaki@yahoo.com

اصــل   :Economical principle .4
زبان شناســی  یــا  زبانــي  اقتصــاد 
اقتصــادی همــواره بــه کوتــاه و ســاده 
شــدن تمایــل دارد .کــم شــدن طــول 
ــر  ــا تغیی ــه ی ــا کلم ــه ی ــك جمل ی
شــكل یــك واژه مي توانــد هــم 
ــگارش آن  ــا ن ــان ی ــدت بی ــول م ط
ســازه زبانــي را کاهــش دهــد و هــم 
از مصــرف انــرژي بكاهــد )افتخــاری، 

)1384
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ایرانشماریازاصطالحاتمشترکوهمگونمیانمتخصصاناینعلمنضجگرفتوسبب
شدکهمؤلفانومترجمانازاینواژههادرآثارخودبهرهجویند)شعبانی،1381(.تالشدر
زمینهواژهسازیومعادلگزینیدرحوزهعلماطالعاتودانششناسیدرحدودنیمقرن
پیشآغازشدهاست.اولینتالشجدیدرزمینهطرحواژگانعلماطالعاتودانششناسی
ومعادلهايآنهادرسال1343بههمتادارهانتشاراتوروابطکتابخانههادردانشگاهتهران
آغازشد.اینواژهگزینیازطریقنظامجمعیوکمیتهمشورتیصورتمیگرفت)شعبانی،
1381(.اینگونهتالشهایجمعیومشورتیدردهههایچهل،پنجاهوشصتخورشیدی
ادامهیافتوتاحدودیپاسخگوینیازهابود)جمالیمهمویی،1388(.اما،توجهبهادبیات
علماطالعاتودانششناسیفقطدردهه60اهمیتواقعیخودرابهدستآورد،زمانیکه
مباحثاینرشتهازجنبههایعملیمانندفهرستنویسی،ردهبندی،وخدماتفنیبهمسائل
نظریمانندروشپژوهش،کتابداریتطبیقی،وفلسفهکتابداریگرایشپیداکرد.ازسوی
دیگر،نفوذفناوریدرحوزههایمختلفسازمانیواداریکشورتأثیرخودرابرزبانرشته
علماطالعاتودانششناسیبرجایگذاشتونیازبهارتباطمتونفناوریبامخاطبانتشدید
گردید)شعبانی،1381(.بنابراین،ظهورعلماطالعاتودانششناسیبهمفهومعلمیدر
مجامعفرهنگیودانشگاهی،صاحبنظرانوعالمانحرفهایرابرآنداشتتااصطالحات
ومعادلهاینوینیابداعکنندتابرخألموجودغلبهکنند.برایناساس،ازدهه40شاهد
انتشاراصطالحنامههاوواژهنامههایتخصصیدراینحوزهبودهایم)موسویچلک،1380(.
ایننوعواژهنامههاواصطالحنامههادرعینسودمندي،ابزاريبرايانتقالمعادلهاينه
چنداندقیقنیزبهشمارميروند.معادلهایيکهمترجمانبهاشتباهساختهیابهکاربردهاندبه
ایننوعواژهنامههاراهیافتهوسپسمترجمانکمتجربهترآنهارابهکارميبرندواینچرخه
ادامهیافتهاست)جمالیمهمویی،1388(.درحوزهعلماطالعاتودانششناسیباوجود
واژهنامههاواصطالحنامههایتخصصی،شاهدنوعیآشفتگیدرمعادلگزینیواژههاهستیم

)جمالیمهمویی1388؛حیدری،1392؛شعبانی،1381؛رهادوست،1381(.
مشکلواژهشناختیومفهومیدرتمامعلومودانشهاهموارهوجودداشتهوخواهد
داشت.درزبانشناسی،معناشناسی،فلسفه،روانشناسی،جامعهشناسی،ادبیات،سیاست،
واژگان، درباره پژوهش بشری، دانش درهمهحوزههای کلی بهطور و پزشکی علوم
اصطالحات،مفاهیمومعانیآنها،اهمیتاساسیداشتهاست)حیدری،1392(.چنانکه
بدریزادهویوحنایی)1381(درمقالهایباعنوان"اصطالحاتزبانشناسیومشکلتعدد
معادلهادرزبانفارسی"بهبررسیآمارییکدستیوهماهنگیمیانآندستهازمعادلهای
فارسیکهدربرخیکتابهاومقالهها،برابراصطالحاتانگلیسیزبانشناسیارائهگردیده

آشفتگی واژگان در منابع مرجع 
حوزه علم اطالعات و دانش شناسی
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پرداختهاند.پژوهشگراناینمقالهمعادلهایبهکاررفتهدر10کتابمختلفزبانشناسیرا
ازحیثیکسانییاتفاوتمعادلهابایکدیگرمقایسهکردهودرمرحلهبعدیبهبررسی
واژهنامههایزبانشناسیکهدرآنهاتقریباًاز90منبعمختلفبرایانتخابمعادلهااستفاده
شدهپرداختهاند.نتایجحاصلازاینپژوهشنشاندادکهدرمیاناصطالحاتومعادلهایی
کهمتخصصانعلمزبانشناسیدرآثارخودبهکاربردهاندیکدستیوهماهنگیالزموجود
نداردوهریکازآنانباتوجهبهزمینههایمطالعاتیواحیاناًسلیقههایشخصی،برابر

نهادهایفارسیرابرگزیدهاند.
همچنینحقیقت)1382(بابررسیآشفتگیمفاهیمسیاسیدرایرانمعاصردردو
قسمتمجزابیانداشتکهمفاهیمسیاسیدرایرانمعاصرچنانبههمآمیختهاندکهسبب
بهوجودآمدننوعیآشفتگیوبحرانمفاهیمدراینزمینهشدهاند.منشأاینبحرانبهچند
امربازمیگردد:ویژگیهایخاصرشتهعلومسیاسی،خصوصیاتمفاهیمسیاسیدرایران،
رویاروییسنت)ودین(باتجددوباالخرهکژتابیمفاهیم.ویدربخشدیگری،ازآشفتگی
مفاهیمسیاسیدرایرانمعاصرناممیبردکهعبارتانداز:سیاستوعلومسیاسی،دولت،

مشروعیتنظامسیاسی،ایدئولوژی،چپوراست،حزب،جامعهمدنیومردمساالری.
صادقیبازرگانیواعظمیآغداش)1391(درمقالهایباعنوان"نامهبهسردبیر:نگاهی
effec- برآشفتگیموجوددرترجمهوکاربردسهواژهمهممورداستفادهدرعلومپزشکی:
efficiency،tiveness،وefficacy"توجهپژوهشگرانوصاحبنظرانونیزافرادمسئولدراین

زمینهرابهضرورتانجاماقدامیبرایهمسوسازیپژوهشگران،مترجمان،ونویسندگان
effec-"و،"efficiency"،"efficacy" علومپزشکیدراستفادهازمعادلهایمناسبسهواژه
tiveness"کهجزومهمترینواژههایکاربردیدرعلوممختلفپزشکیاستجلبمیکند.

متخصصانحوزهعلماطالعاتودانششناسینیزدرزمینهآشفتگیمعادلگزینی
واژگانپژوهشهاییانجامدادهوبهاینمهماشارهداشتهاند؛بهطورمثال،رهادوست)1381(
درپژوهشیباعنوان"ضعفزبانواختاللدرانتقال،مصرفوتولیداطالعات:پژوهشي
درزمینهدانشترجمهایمترجمانمقاالتکتابداري"،بهتحلیل40مقالهترجمهشدهکه
بهتحریریهفصلنامهکتابرسیدهبودپرداخت.نتایجپژوهشوینشاندادکهمترجمانو
دانشآموختگاناینرشتهعموماًازحداقلدانشومهارتدرزبانودرکمطلببيبهرهاند.
ویاذعانداشتهاستکهبیتوجهیوگاهناآگاهینسبتبهزبانونقشآندرتولیدو
تکاملعلممسئلهایاستکهبهبرنامهریزیومدیریتراهبردیآگاهانودلسوزاندراین

زمینهنیازدارد.
شعبانی)1381(بهروندواژهگزینیدرعلماطالعاتودانششناسیدرزبانفارسی

مرتضی كوكبی | غالمرضا حیدری
الهه حسن زاده| الهام اسمعیل پونكی
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پرداخت.شعبانیاشارهمیکندکهرشدپژوهشوتوجهبهرشتهعلماطالعاتودانششناسی
درچنددههاخیر،عواملکاربردوبهرهجوییازمتوناینرشتهرادرمیانمتخصصانو
کاربراناینعلمتوسعهبخشیدهاست؛چنانکهنخستینواژهنامهکتابداریدرسال1343
توسطادارهانتشاراتوروابطکتابخانههادردانشگاهتهرانتهیهومنتشرشد.ویدراین
نوشتار،بهبررسیواژهنامههایکتابداریدرشیوهگزینشواژههاپرداختهوراهکارهاییرا

برایاینمهمپیشنهاددادهاست.
درمقالهایدیگر،جمالیمهمویی)1388(باعنوان"معادلگزیني،ترجمهوآشفتگي
زبانفارسيدرحوزهعلومکتابداريواطالعرساني"بیانمیکندکهمتونيکهدرحوزه
علماطالعاتودانششناسیازانگلیسيبهفارسيترجمهشدهانددچارنوعيآشفتگي
زبانيهستندکهفهماینمتونرابرايخوانندهبامشکالتيهمراهميسازد.ایننارسایيها
وآشفتگيهاناشيازعواملمختلفینظیرعدمتسلطمترجمبهزبانهایمبدأومقصدو
نیزدانشموضوعياندکويهستند.ایننوشتاربرآشفتگيموجوددرمعادلهايبرگزیده
براياصطالحاتتخصصيحوزهعلماطالعاتودانششناسیمتمرکزشدهاستوبا
استخراجمثالهایيازواژهنامهاستنادي)تدوینابوالفضلهاشمي(،ضمنتبییناینمعضل،

راهکارهایيرابرایرفعآنارائهکردهاست.
حیدری)1388(وجوهتمایزوتشابهواژگانومفاهیمپایهدرحوزهعلمسنجیو
اطالعسنجیرابهروشکتابخانهایوتحلیلموردپژوهشقراردادهاست.درآغازبهوجود
مشکلواژگانیومفهومیدرتمامیحوزههایدانش،ازجملهکتابداریوعلماطالعات
پرداختهوضرورتهایتوجهبهاینمسئلهرابیانکردهاستوباتأکیدبرشباهتها
وتفاوتهایمطرحشدهدرایننوشتارهادربارهخاستگاه،روششناسی،دامنهوقلمرو
موضوعی،اعمواخصبودن،نوعمحملاطالعاتیموردمطالعه،نقاطاصلیتمرکز،و
تمایزهایآشکارعلمسنجیواطالعسنجی،عنوانترکیبیعلمسنجیواطالعسنجیرا

بهعنوانیکراهکارموردبررسیقراردادهاست.
حیدری)1392(بهبررسیآشفتگیواژهشناختیومفهومیدرحوزهعلماطالعات
دشواری که میکند اشاره و است پرداخته انتقادی تحلیلی- بهروش دانششناسی و
واژهشناختیمختصعلماطالعاتودانششناسینیست؛بلکهدرتمامعلومودانشها
هموارهوجودداشتهوخواهدداشتوحتیدربرخیمواقعناگزیروطبیعیاست.دراین
پژوهش،آشفتگیواژهشناختیومفهومیدرمقولههایمختلفاینحوزهازجملهاسامی
ونامگذاری؛مفاهیمفلسفیونظری؛مفاهیمپایهوپیوستارداده،اطالعات،دانش،خرد؛
مرجعشناسی؛علمسنجیواطالعسنجی؛مدیریتاطالعاتودانش؛وچرخهاطالعات

آشفتگی واژگان در منابع مرجع 
حوزه علم اطالعات و دانش شناسی
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)گردآوری،سازماندهی،اشاعه،واستفادهازاطالعات(،موردتجزیهوتحلیلقرارگرفته
است؛وراهکارهاییبرایبهبودوضعیتکنونیوچگونگیبسطپژوهشدربابواژگان

درابعادومقولههایخاصارائهکردهاست.
مروریبرپژوهشهایانجامشدهنشانمیدهدکهموضوعآشفتگیواژگاندیرزمانی
استکهموردتوجهصاحبانعلموفنقرارگرفتهاست.شایدبتوانگفتباورودفناوری
اطالعاتو بهخودگرفتهاست.درحوزهعلم اهمیتویژهای اینموضوع بهکشور،
دانششناسی،بحثاصطالحشناسیوآشفتگیواژگانیبهندرتموردبررسیقرارگرفته

است؛همانطورکهحیدری)1392(نیزاینموضوعراتأییدمیکند.
درهمینراستا،پژوهشحاضربرآنشدتامیزانآشفتگیواژگانحوزهمدیریت
اطالعاترادرمیانمنابعمرجععلماطالعاتودانششناسیبررسینماید.همچنینتالش
شدهتامشکالتناشیازتعددوکثرتمعادلهابررسیشودوراهکارهاییبراییکدستی

آنهاارائهدهد.دراینراستا،پاسخبهپرسشهایزیرمدنظرقرارگرفت:
1.میزانیکنواختیمعادلهایفارسیواژگانموردبررسیدر4منبعموردنظرچقدر

است؟
2.میزانآشفتگیمعادلهایفارسیواژگانموردبررسیدر4منبعموردنظرچقدر

است؟
3.میزانشباهتوتفاوتسرعنوانهایموضوعیفارسیواصطالحنامهاصفاچقدر

است؟
4.میزانشباهتوتفاوتسرعنوانهایموضوعیفارسیبافرهنگتوصیفیواژگان

اطالعرسانیوحوزههایوابستهچقدراست؟
5.میزانشباهتوتفاوتسرعنوانهایموضوعیفارسیبااصطالحنامهASISچقدر

است؟
6.میزانشباهتوتفاوتاصطالحنامهاصفابافرهنگتوصیفیواژگاناطالعرسانیو

حوزههایوابستهچقدراست؟
7.میزانشباهتوتفاوتاصطالحنامهاصفابااصطالحنامهASISچقدراست؟

8.میزانشباهتوتفاوتفرهنگتوصیفیواژگاناطالعرسانیوحوزههایوابستهو
اصطالحنامهASISچقدراست؟
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روش  شناسی
باروشتحلیلمحتواابتداتالششدواژگانحوزهمدیریتاطالعاتدرسرعنوانهای
موضوعیفارسی،اصطالحنامهاصفا،فرهنگتوصیفیواژگاناطالعرسانیوحوزههای
وابستهواصطالحنامهASISبراساسواژهنامهبرخطکتابداریواطالعرسانیاُدلیس1بررسی،
واژگانمشترکمیاناینمنابعمشخص،ومعادلهایفارسیآنهامقایسهشود.واژهنامهادلیس
بهعنوانیکمنبعمرجعفرامتندرحوزهعلماطالعاتودانششناسیاستواینامکان
راداردکهباجستجوویافتنیکواژه،تمامواژههاوتعاریفمرتبطباآننیزبازیابیشود؛
بههمینمنظور،اینواژهنامهمعیارجستجویواژگانمرتبطبامدیریتاطالعاتقرارگرفت.
بهمنظورجمعآوریدادهها،معادلانگلیسیواژه"مدیریتاطالعات"درواژهنامهاُدلیس
"management Information"جستجوشدکهدرتوضیحآنواژگانیبهصورتفرامتنآورده
Securityو ،Information retrieval ,Informationشدهاست.ازابتدایتعریفاینواژه،واژگان
بهصورتفرامتنذکرشدهاستکهواژهSecurityبهعلتنامرتبطبودنباپژوهشحاضرکنار
گذاشتهشدوواژههای Information ,Information management، وInformation retrieval و

تمامواژههایفرامتنآنهادرواژهنامهاُدلیسجستجوشد.
اینواژهنامهکه4200مدخلداشت،جدول از نمونه تقریبیحجم برآورد برای
کرجسی-مورگان2حجمنمونه351-357راارائهمیکند.بنابراین،تعداد377مدخل
بهعنواننمونهپژوهشانتخابوواژههایتکراریآندرنرمافزاراکسلحذفشدند.
واژههایمربوطبهاسامیخاص،کهتعداد20مدخلبودنیزازنمونهآماریحذفودر

نهایتتعداد357مدخلبررسیگردید.
واژگانجستجوشدهدرواژهنامهاُدلیسبهعنوانسیاههوارسیمورداستفادهقرارگرفت
درسرعنوانهایموضوعیفارسی،اصطالحنامهاصفا،اصطالحنامه ومعادلهایفارسیآنها
در گردید. بررسی وابسته وحوزههای اطالعرسانی واژگان توصیفی فرهنگ و ،ASIS

سرعنوانهایموضوعیفارسیواصطالحنامهاصفابرایمعادلگزینیواژگانالتین،واژه
،ASISمرجحودرموردفرهنگتوصیفیواژگاناطالعرسانیوحوزههایوابستهواصطالحنامه
اولینواژهترجمهشدهبهعنوانواژهمعادلدرنظرگرفتهشدهاست.دادههایجمعآوریشدهدر
نرمافزارآماریاکسلواردوتحلیلشد.برایجستجویمعادلهایواژگاندرسرعنوانهای
موضوعیفارسیواصطالحنامهاصفاازنسخهرسااستفادهشدوازآنجاکهویرایشجدید
آنهادرهنگامپژوهشبهپایاننرسیدهبودآخریننسخة4اردیبهشت1395مورداستفاده
قرارگرفت.همچنینبرایفرهنگتوصیفیواژگاناطالعرسانیوحوزههایوابستهازپایگاه

اینترنتیپژوهشگاهعلوموفناوریاطالعاتاستفادهگردید.

1. Online Dictionary for 
Library and Information 
Science (ODLIS)

2. Krejcie - Morgan
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همانطورکهمشخصاستماهیتاینمنابعباهممتفاوتاست،درسرعنوانهای
موضوعیعموماًازواژگانترکیبیاستفادهمیشود،حالآنکهدراصطالحنامههااینطور
نیست.بهطورمثال،درسرعنوانهایموضوعیفارسی،نمایهسازیوچکیدهنویسیودر
اصطالحنامهاصفاهریکازاینواژههابهصورتجداگانهآوردهشدهاست.باوجوداین
تفاوتها،اینمنابع،ازمنابعمرجعهرحوزهاینامبردهمیشوندومورداستفادهواستناد
پژوهشگرانوصاحبانهرحوزههستند.دراینپژوهشسعیشدهاستکهبادرنظر
گرفتنتفاوتماهویمیاناینمنابع،آشفتگیواژگانحوزهمدیریتاطالعاتموردتحلیل

وبررسیقرارگیرد.

یافته ها
ازمیان377مدخلموردبررسی17واژهاسمخاصمانند American Librariesو3مورد
همبهدلیلبیمعنابودنمانند Click hereازجامعهآماریحذفشد.درکل،دادههایحاصل
ازتحلیلنشاندادکه71واژهازمیانواژگاننمونهآماریدرهمهمنابعموردبررسیمعادل

فارسیداشتند)جدول1و2(.
یافتههایحاصلازپژوهشحاضررامیتواندردوبخشذیلتحلیلکرد:

الف. بررسی و تحليل واژگانی كه معادل های فارسی آنها در هر 4 منبع یكسان هستند. 
ازمیانواژگانیکهدر4منبعموردبررسیوجودداشتند،واژگانزیربااندکیتفاوتامادر
همهمنابعیکسانبهکاررفتهاست؛مانندواژه"Periodicals"کهدرسرعنوانهایموضوعی
فارسیواصطالحنامهاصفامعادل"نشریاتادواری"آوردهشدهاستودرفرهنگتوصیفی
واژگاناطالعرسانیوحوزههایوابسته"نشریهادواری"ودراصطالحنامهASIS"ادواری"
ذکرشدهاست.ازدیگرواژگاناینگروهمیتوانبهHTML،Classification،وFilm اشاره
کردکهدارایچندمعادلهستندکهبااندکیتفاوتدرتمامیمنابعمرجعیکسانبهکار
رفتهاند)جدول1(.الزمبهذکراستکهمعادلهایفارسیبرخیازاینواژگانبهصورت
ترکیبیوجودداشتند،بهطورمثالواژهFilmدرسرعنوانهایموضوعیفارسیدرعبارت
"Film archives"،"آرشیوهایفیلم"ودر"Film festivals"،"سینما–جشنوارهها"آوردهشده

است.بههمیندلیل،برایمعادلفارسیFilmهمفیلموهمسینماقیدشدهاست.
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جدول 1.واژگانیکهدرمنابعموردبررسیدراینپژوهشمعادلفارسییکسانیدارند.

ف
دی

ر

واژه انگلیسی

معادل فارسی در چهار 
منبع رسعنوان موضوعی 
فارسی، اصفا، فرهنگ 

ASIS توصیفی و

ف
دی

ر

واژه انگلیسی

معادل فارسی در چهار 
منبع رسعنوان موضوعی 
فارسی، اصفا، فرهنگ 

ASIS توصیفی و

1Abstract20چکیدهLibrarianکتابدار

2
 Abstracting and

indexing
کتابخانه ها21Librariesچکیده نویسی و منایه سازی

3Archive22آرشیوLiteratureادبیات

4Card catalog
فهرست برگه

در اصفا به معنای فهرست 
برگه ای

23
 Magnetic

tape
نوار مغناطیسی

5Cataloging24فهرست نویسیMapنقشه

6Classification

رده بندی
در اصفا به معنای 

رده بندی/ طبقه بندی/ 
درجه بندی

25Paperکاغذ

7Classified catalog26فهرست رده ایPeriodical
نرشیات ادواری

در ASIS به معنای ادواری

8Collection27مجموعهPrintingچاپ

9Data28داده ها
 Public
library

کتابخانه عمومی

10Data processing29داده پردازیPublisherنارش

11E-mail30پست الکرتونیکی
 Reference

service
خدمات مرجع

12Film

فیلم
در رسعنوان موضوعی 
فارسی به معنای فیلم/ 

سینام

31Softwareنرم افزار

13HTML32زبان نشانه گذاری فرامنتStandardاستاندارد

14Index33منایه
 Subject
heading

رسعنوان موضوعی

15Indexing34منایه سازیSymbolمناد

16Information35اطالعاتSyntaxنحو

17
 Information

retrieval
ویروس36Virusبازیابی اطالعات

18Internet37اینرتنتWebوب

19Languageزبان
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ب. بررسی و تحليل واژگانی كه معادل های فارسی آنها در هر 4 منبع متفاوت هستند.

جدول2.واژگانیکهدرهمهمنابعموردبررسیمعادلهایفارسیمتفاوتیدارند.

واژه انگلیسیردیف

معادل فارسی

 رسعنوان های
موضوعی فارسی

اصفا
 فرهنگ توصیفی واژگان
 اطالع رسانی و حوزه های

وابسته
ASIS

1Authorمولفپدیدآورندهنویسندهنویسنده

2Bibliographyکتابنگاشتکتابنگاریکتابشناسیکتابشناسی

3Biographyزندگی نامهزندگی نامهس رگ ذش ت ن ام هرسگذشتنامه

4Cartographyنقشه نگارینقشه کشینقشه بردارینقشه کشی

5Catalogفهرستفهرستفهرستکاتالوگ

6Circulationشامرگان
 شامرگان
مطبوعات

گردش کتابامانت

7Computer programبرنامه های کامپیوتری
 برنامه های
رایانه ای

برنامه رایانه ایبرنامه رایانگر

8Copyrightحق تکثیرحق طبعحق مؤلفحق مؤلف

9Databaseداده پایگاهداده پایگاهپایگاه اطالعاتیپایگاه اطالعاتی

10Dictionaryلغتنامهلغتنامهواژه نامهواژه نامه

11Directoryفهرست راهنامفهرست راهنامراهنامراهنام

12Diskدیسکدیسکلوحدیسک

13Documentationمستندسازیثبت و ضبط مدارکسندآراییدبیزش

14Editionویرایشویراستویرایشویراست

15Encyclopediaدایره املعارفبزرگ واژگاندایره املعارفدایره املعارف

16Fictionداستانداستانادبیات داستانیداستان

17Handbookدستنامهدستنامهدستورنامهدستنامه

18Hardwareسخت افزارافزارگانسخت افزارسخت افزار

19
Information 
technology

فناوری اطالعاتفناوری اطالعاتفناوری اطالعاتتکنولوژی اطالعات

20Knowledgeدانشدانشعلممعلومات

21Manuscriptدست نوشتهدست نوشتکتاب خطینسخه خطی

22Photographyعکاسیعکسربداریعکاسیعکاسی

23Printچاپکلیشهچاپچاپ نقش
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بانگاهیبردادههایجدول2،میتوانایندادههارادر4بخشزیربهتفکیکمشخصکرد:
الف.واژگانیکهدرتماممنابعمرجعموردبررسیباهممتفاوتاعالمشدهاند:

Documentation, Circulation

ب.واژگانیکهدر2منبعمرجعموردبررسیمشابهودر2منبعدیگرمتفاوتعنوان
شدهاند:

Author, Bibliography, Cartography, Copyright, Computer program, Knowledge, Manu-

script, Print, Publication, Record, Records management, Special library, Web site 

ج.واژگانیکهدوبهدودرمنابعمرجعموردبررسیمتفاوتعنوانشدهاند:
Biography, Database, Dictionary, Directory, Edition, Search, Terminal 

د.واژگانیکهدر3منبعمرجعمشابهودریکمنبعمتفاوتعنوانشدهاند:
Catalog, Disk, Encyclopedia, Fiction, Handbook, Hardware, Information technology, 

Photography, Research, Security, Subject, Survey

براساسیافتههامیتواننتیجهگرفتکهسرعنوانهایموضوعیفارسیبااصطالحنامه

24Publicationانتشاراتانتشارانتشاراتنرشیات/ انتشارات

25Record رکوردرکوردمنشاتپیشینه

26
Records 

management
مدیریت رکوردهامدیریت رکوردهامدیریت مدارکمدیریت پیشینه ها

27Researchپژوهشپژوهشپژوهشتحقیق

28Searchکاوشکاوشجستجوجستجو

29Securityایمنیامنیتامنیتامنیت

30Special libraryکتابخانه تخصصی
 کتابخانه
تخصصی

کتابخانه ویژهکتابخانه اختصاصی

31Subjectموضوعموضوعفاعلموضوع

32Surveyپیامیشپیامیشپیامیشبررسی پیامیشی

33Terminalپایانهپایانهترمینالترمینال

34Web siteپایگاه وبپایگاه وبوب سایتوبگاه

واژه انگلیسیردیف

معادل فارسی

 رسعنوان های
موضوعی فارسی

اصفا
 فرهنگ توصیفی واژگان
 اطالع رسانی و حوزه های

وابسته
ASIS
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اصفا41/17درصدشباهت،و58/83درصدتفاوت؛سرعنوانهایموضوعیفارسیبا
فرهنگتوصیفی20/58درصدشباهتو79/42درصدتفاوت؛سرعنوانهایموضوعی
فارسیبااصطالحنامه20/58ASISدرصدشباهتو79/42درصدتفاوت؛اصطالحنامه
اصفابافرهنگتوصیفی14/7درصدشباهتو85/3درصدتفاوت؛اصطالحنامهاصفا
بااصطالحنامه32/35ASISدرصدشباهتو67/65درصدتفاوت؛فرهنگتوصیفیبا

اصطالحنامه55/88ASISدرصدشباهتو44/12درصدتفاوتداشتهاند.
ASISدرمیاناینمنابعمرجع،بیشترینشباهتهابینفرهنگتوصیفیبااصطالحنامه
)55/88درصد(وبیشترینتفاوتهابینفرهنگتوصیفیبااصطالحنامهاصفا)85/3درصد(

وجودداشتهاست)نمودار1(.

نمودار 1.میزانمشابهتوتفاوتمعادلگزینیواژههامیاناینمنابعمرجعبهتفکیک

نتيجه گيری
اصطالحنامهها،واژهنامههاومنابعمستنددرزمینهمعادلیابیفارسیواژگانحوزهمدیریت
اطالعاتمیتوانندنقشیبیبدیلدرهماهنگیهایکاربردواژگانوشکلگیریگفتمانهای
علمدراینحوزهداشتهباشند،امانگرانیهادرزمینهآشفتگیواژگانزمانیبهوجودمیآید
کهاینمنابعبرایواژگانمشترک،معادلهایفارسیمتفاوتیدرنظربگیرند.نتایجنشانداد
واژگانیکهفقطیکمعادلفارسیرابهذهنمتبادرمیسازندمانندLibrariesدرمقابلبرابر
نهادهفارسی"کتابخانهها"آشفتگیواژگانیدرحوزهمدیریتاطالعاتایجادنمیکنند؛اما
درمواردیمانندInformation technology کهبرایمعادلآندوواژه"تکنولوژیاطالعات"
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و"فناوریاطالعات"درنظرگرفتهشدهاینآشفتگیبیشتروجوددارد.دربرخیموارد
واژگانیوجوددارندکهدرهرکدامازمنابعموردبررسیمعادلفارسیمتفاوتیداشتهاند؛
ازایندستواژگانمیتوانبهواژهDocumentationاشارهکردکهمعادلهای"دبیزش"،
"سندآرایی"،"ثبتوضبطمدارک"و"مستندسازی"برایآندرنظرگرفتهشدهاست.
مواردینیزوجوددارندکهمعادلهایفارسیآنهاشایددرحالحاضرعجیببهنظربرسد
وشایدهمازاصلیتریننگرانیهادرزمینهآشفتگیواژگانیبهحسابآیندمانند"داده
پایگاه"درمقابلDatabase؛درحالیکهحتیدرمنابعمرجعحوزههایفناوریاطالعات،
واژهنامهکامپیوتروانفورماتیک)انگلیسیبهفارسی(درسال1373"پایگاهداده"درنظر
گرفتهشدهواصطالحنامهASISکهاینمعادلرابهکاربردهدرسال1381بهچاپرسیده
است.نمونهدیگر،معادلواژهRecordsاستکهدراصطالحنامهاصفا،"منشات"درنظر
گرفتهشدهاست.همچنینبرای Special libraries دراصطالحنامهASIS"کتابخانهویژه" ارائه
شدهاستکهاینمعادلدرجامعهعلماطالعاتودانششناسیناشناختهاست.باتوجهبه
نتایجبهدستآمدهمیتوانگفتکهدرسرعنوانهایموضوعیفارسینسبتبهسایرمنابع
 InformationوResearchمرجع،بیشترازمعادلهایعربیاستفادهشدهاستمانندواژههای
technologyکهبهترتیبمعادلهای"تحقیق"و"تکنولوژیاطالعات"درنظرگرفتهشده

است.البتهبایداذعانداشتکهبرخیازواژگانذکرشدهدرجدول2درحوزهمدیریت
اطالعاتتخصصینیستند)مانند Cartography, Disk, Fiction, Photography, Terminal(،اما
انتظارمیرودواژگانیکهبهطورتخصصیبهاینحوزهمربوطمیشوندومتخصصاناین
حوزهآنهارابرگزیدهاندازانسجامویکدستیبیشتریبرخوردارباشندحالآنکهیافتههای

اینپژوهشبیانگراینانسجامنیست.
بهایننکتهبایدتوجهداشتکهآثارمنفیمعادلگزینینامناسبفقطبههمانواژهختم
نمیشودواثرآنزنجیروارادامهخواهدیافت)جمالیمهمویی،1388(.باستاندنوامواژهها
ذهنیتیکهبرپایهاینواژههاپدیدمیآیدذهنیتیگسستهوآشفتهخواهدبود.بهطورمثال،
باستاندنواژه"تکنیک"بهناچاربایدواژههایدیگریمانندتکنسین،تکنولوژی،وغیرهرا
بهکاربرد؛کهاینهاکولونیهایزبانیراپدیدمیآورندکهاندکاندکباگستردهترشدنآن،
سرزمینرافرومیگیرندوازبینمیبرند)جمالیمهمویی،1388؛بهنقلازکزازی،1386(.
دراینموردگرچهمیتوانبهتفاوتماهویمنابعمرجعاشارهکرد،امااینموضوع
دلیلبرایننیستکهاینمعادلگزینیهامتفاوتباشدوبرایاستفادهکنندگانسردرگمی
ایجادکنند.ازآنجاکهمنابعمرجعدرهرحوزهایمورداستفادهواستنادپژوهشگرانو
صاحبانعلموفنقرارمیگیرندبایدازآشفتگیکمتریبرخوردارباشد.حالآنکه،پژوهش
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حاضرنشاندادمیانهمهاینمنابعتفاوتوجوددارد.امانکتهحائزاهمیت،شباهت
بسیارزیاداصطالحنامهASISوفرهنگتوصیفیواژگاناطالعرسانیوحوزههایوابسته
وهمچنینانتخابمعادلهایعجیبوغریبدرایندومنبعاست.البتهخودمترجمنیز
درمقدمهفرهنگتوصیفیبیانداشتهاستکهرنگوبویغیربومیوبیگانهدرتعاریف

ومدخلهایارائهشدهبهروشنیآشکاراست)جامعهعلوماطالعرسانیامریکا،1381(.
درادامهمیتوانگفتکهامروزهبهیمناستفادهازفناوریهاینویناطالعاتو
ارتباطاتفاصلهزمانیومکانیدرسطوحملیوبینالمللیدرجوامعمختلفبهحداقل
رسیدهودرنتیجهبههنگامظهورپدیدههایجدیددرهریکازکشورها،اخبارواطالعات
مربوطبهآنهادرقالبمقاالت،سخنرانیهاورسانههایارتباطیجدید،خیلیسریعبهدیگر
کشورهامنتقلمیشود)حیدری،1392(.بهسببازدیادواژگان،معادلگزینیآنهامیباید
بیشازپیشجدیگرفتهشود؛اماهمانگونهکهحیدری)1392(نیزاذعانداشتهاست،
علیرغماهمیتواژگانبهعنوانمعیاریبرایمیزانرشدیافتگیوتکاملیکحرفهیا
یکحوزهعلمیوحتیتأثیرگذاریآنبرتاریخ،هویت،نظریهپردازیودیگرابعادهمه
حوزههایدانش،وبهخصوصدربازیابیاطالعات،اینمسئلهدرحوزهعلماطالعاتو
دانششناسیکمترموردتوجهقرارگرفتهاست.باتوجهبهنتایجپژوهشحاضر،الزماست
متولیانومسئوالنحوزهعلماطالعاتودانششناسی،بهویژهکتابخانهملی،کهانتشار
سرعنوانهایموضوعیواصطالحنامهاصفارابرعهدهدارندبهاهمیتیکدستیواژگان
اینحوزهآگاهباشند.ازآنجاکهایندومنبعدرحالروزآمدسازیهستندانتظارمیروددر
نسخههایجدیدهمخوانیویکدستیبیشتریمشاهدهشودتابتوانندالگوییمناسببرای

سایرمنابعمرجعاینحوزهباشند.
باعنایتبهنتایجپژوهشحاضرپیشنهادهایزیرقابلتأملاست:
•تالشبرایاستفادهازواژگانییکدستدرمنابعمرجعاینحوزه؛

•نویسندگانومترجماناینرشتههرگاهباواژهایبیگانهمواجهشدندمیتوانندباتوجهبه
دالیلعقلیبرایآنمعادلیمناسببرگزینندودرگروههایبحثومجامعمختلف
علمیآنرابهاشتراکبگذارندتادرصورتنقطهنظراتمتفاوت،پژوهشگرانبعدی
بتوانندبهمجموعنظراتوآراءدستیابند.سرانجامواژگانیکهبهاجماعمتخصصان
اینرشتهمیرسددراختیارفرهنگستانزبانوادبفارسیقرارگیردتامراحلفنیو

تأییدرسمیرادریافتکند؛
•سیاستمعادلگزینیواژگانمیبایستدارایچارچوبنظری،روشنودقیقباشدکه
بهمحضورودواژهایبیگانه،متخصصانوصاحبنظراناینحوزهبتوانندبهسرعت
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معادلیمناسببرایآنبیابند.خوشبختانهکمیتهواژهگزینیکتابداریواطالعرسانی
درفرهنگستانزبانوادبفارسیاینمهمرابرعهدهداردواینفرهنگستانهراز
گاهیواژگانمصوبرادروبسایترسمیخودبهنمایشمیگذاردویابهصورت

مکتوببهچاپمیرساند.
•پیشنهادمیشودنویسندگانآثارمرجعدرترجمهواژگانومعادلگزینیهابهمنابعاصلی
مراجعهکنند؛عالوهبرآن،مشاورهباافرادصاحبنظرومراجعذیصالحدراینزمینه

میتواندمفیدباشد؛
•بهتراستفهرستیازواژگانیکهبیشازیکمعادلدارندتهیهشودودراختیاراستادان
بهمنظور را فهرست این میتوان همچنین گیرد. قرار اینحوزه وصاحبنظران
تصمیمگیرینهاییوعمومیتیافتنآندراختیارفرهنگستانزبانوادبفارسیقرار
دادتاپسازگذراندنمراحلفنیتأییدیهآنبهاطالعجامعهعلمیوحرفهایبرسد.
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