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چڪیده

هدف: آگاهی از میزان رضایتمندی کاربران در استفاده 
بازیابی  ابزار  به عنوان  اسالمی  علوم  اصطالحنامه  از 

اطالعات است. 
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیامیشی - تحلیلی 
است و جامعه کاربران اصطالحنامه علوم اسالمی از دو 
از  نفر   ۱۲۸ تعداد  به ترتیب  که  شده اند  تشکیل  گروه 
کاربران نهایی و ۶۲ نفر از منایه سازان مراکز اطالع رسانی 
ابزار  بوده اند.  فوق  اصطالحنامه  از  استفاده کننده 
برای  پژوهشگرساخته  پرسشنامه  دو  داده ها  گردآوری 

کاربران نهایی و منایه سازان است. 
ساختار  وضعیت  که  داد  نشان  یافته ها  یافته ها: 
این  در  ارجاعات  نظام  و  اسالمی  علوم  اصطالحنامه 
اصطالحنامه، متوسط و میزان تطابق تدوین اصطالحنامه 
علوم اسالمی با نیازهای کاربران، میزان کاربرپسند بودن، 
از  باالتر  محتوا  صحت  و  محتوا،  ارائه  معنایی،  روابط 
از نه اصطالحنامه  متوسط است. میزان رضایت کاربران 
تفاوت  اسالمی  علوم  اصطالحنامه  تشکیل دهنده 
معناداری دارد. بیشرتین رضایت کاربران نهایی مربوط به 
اصطالحنامه علوم قرآنی، و بیشرتین رضایت منایه سازان 

از اصطالحنامه فلسفه اسالمی است. 
زیاد  میزان  به  اسالمی  علوم  اصطالحنامه  نتیجه گیری: 
کاربران  و  است  مؤثر  اسالمی  اطالعات  مدیریت  در 
اقدام  از  قبل  را  آن  به  مراجعه  متوسط  میزان  به  نهایی 
الزم  اطالعات  بهرت  بازیابی  برای  اطالعات  جستجوی  به 
یافنت  به  نهایی  کاربران  اعتامد  می دانند.  رضوری  و 
اصطالحات مناسب و هامهنگ با نیاز اطالعاتی شان در 

این اصطالحنامه زیاد است.

علوم  اصطالحنامه  از  کاربران  رضایتمندی  سنجش 
اسالمی به عنوان ابزار بازیابی اطالعات
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مقدمه 
در دنياى امروز، به دليل افزونگى بيش از حد اطالعات، آنچه اهميت فراوان دارد، 
سبب،  همين  به  است.  توليدشده  اطالعات  انبوه  ميان  از  مناسب  اطالعات  بازيابى 
نقش اصطالحنامه ها براي بازيابى بهتر اطالعات اهميت يافته است (اصنافى، 1386). 
اصطالحنامه ابزارى كليدى در فرايندهاى سازماندهى و بازيابى اطالعات است، از اين 
رو، نقش مهمى در نظام هاى ذخيره و بازيابى اطالعات ايفا مى كند. كاربرد اوليه اين 
ابزار در سازماندهى مدارك اطالعاتى و به منظور بازنمون نظام يافته محتواى مدارك 
اطالعاتى بوده است. اما با توسعه نظام هاى اطالعاتى، رفته رفته نقش پررنگ تري در 

بازيابي اطالعات پيدا كرد (شيرى1، 2007؛ به نقل از داوديان، 1386).
با وجود توانمندى هاى ذاتى اصطالحنامه ها، بررسى تاريخى و كاركردى آنها در 
طول سال ها نشان مى دهد كه با وجود تغيير در محيط هاى اطالعاتى، اهداف و ساختار 
آنها همواره ثابت بوده است (صنعت جو، 1384؛ به نقل از ولى نژاد و پاسيار، 1386، 
ص 518). به طوري كه هدف اصلى آن بازيابى اطالعات و اهداف ثانوى شامل كمك 
طريق  از  معنا شناختى  نقشه  كردن  فراهم  موضوعى،  حوزة  يك  كلى  درك  زمينه  در 
نشان دادن روابط مفهومي و كمك براى ارائه تعاريف اصطالحات است (ايچسن2، 
1384؛ به نقل از ولى نژاد و پاسيار، 1386). به وسيله اصطالحنامه، اصطالحات زيادى 
كه در يك حوزه موضوعي وجود دارد شناسايى و تعريف هاى آنها آشكار مى گردد. 
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به اين ترتيب، اصطالحنامه با ارائه مفاهيم به  شيوه هاى مختلف و بر اساس ماهيت 
مقوله هاى  اهميت  دادن  نشان  و  مقوله ها،  ارزشگذاري  مربوط،  مقوله هاى  متفاوت 
تعيين شده بر اساس اطالعات به دست آمده از نويسندگان، در نظام ذخيره و بازيابى 
اطالعات، به عنوان يك عنصر كليدى عمل مى كند (لوپز-هورتاس1، 1997؛ به نقل از 

محمدى و دخت عصمتى، 1390).
مثال،  به طور  است؛  گرفته  انجام  متعددى  پژوهش هاى  اصطالحنامه ها  زمينة  در 
جاللى ديزجى (1370) به  ب ررس ى  وجوه اشتراك و افتراق و ساختار  دو اص طالح ن ام ه  
ب ي ن ال م ل ل ى  ك ش اورزى   اگروك2 و  كب 3 (وي راي ش  دوم  ه ر ي ك ) پرداخت. نتايج نشان داد 
اصطالحنامه كب از درجه اخص گرايى بيشتر و اگروك به شكل كلى تري توصيفگرها را 
ارائه نموده است. كازرانى (1378)   با هدف تعيين ميزان انطباق روابط معنايى، ساختار 
ايزو 2788  استاندارد  با  فارسى  جامع  اصطالحنامه  ارائه  نحوه  و  اصطالحات  شكل 
اصطالحنامه  نما،  اصطالحنامه  (اصفا)،  فارسى  فرهنگى  اصطالحنامه هاى  بررسى  به 
پزشكى، و اصطالحنامه موضوعى امام خمينى پرداخت.   يافته هاي وي نشان مى داد 
فارسى  پزشكى  اصطالحنامه  در  اصطالحات  معنايى  روابط  استاندارد  رعايت  ميزان 
99/6 درصد، در اصفا 98/8 درصد، در نما 71/5 درصد، و در اصطالحنامه موضوعى 
ميزان  بيشترين  نيز  اصطالحات  شكلى  ساختار  در  است.  درصد   23/2 خمينى  امام 
رعايت  نظر  از  است.  بوده  فارسى  پزشكى  اصطالحنامه  به  متعلق  استاندارد  رعايت 
استاندارد در نحوه ارائه اصطالحنامه نيز اصطالحنامه پزشكى فارسى بيشترين ميزان 

را دارا بوده است. 
طبيب (1379) نقاط اشتراك و افتراق روابط و ساختار اصطالحنامه كتابدارى و 
اطالع رسانى را در سه اصطالحنامه ايسيس4، اريك5، و يونسكو6 مورد ارزيابى قرار 
داد. نتايج اين ارزيابى نشان داد كه اصطالحات مشترك بين اريك و يونسكو بيش از 
اصطالحات مشترك بين اريك و ايسيس يا يونسكو و ايسيس است. ميزان شباهت 
بين اصطالحنامه هاى اريك و ايسيس 19 درصد و بين يونسكو و ايسيس 18 درصد 
است. 14 درصد از اصطالحات علم كتابدارى و اطالع رسانى بين اين سه اصطالحنامه 
مشترك بوده اند. حسينى زاده (1383) به شناسايى مسائل اصطالحنامه سازى در ايران 
پرداخت.  ايران  در  منتشرشده  اصطالحنامه هاى  مترجمان  و  تهيه كنندگان  ديدگاه  از 
پشتوانه  نشدن  ضبط  انتشاراتى،  پشتوانه  سازماندهى  ضعف  از  حاكى  وي  يافته هاى 
متخصصان  اطالعاتى  سواد  ضعف  اطالع رسانى،  مراكز  و  كتابخانه ها  در  كاربران 
محيط  در  ارزشيابى  و  نقد  روش هاى  ضعف  و  كمبود  بودجه،  كمبود  موضوعى، 

1. Lopez-Huertas
2. Agrovoc
3. CAB
4. ASIS
5. ERIC
6. UNESCO
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كتابدارى و اطالع رسانى بود.  
اميرحسينى و محبى (1388) نيز به منظور تبيين نسبت عامل بندى بين توصيفگرها 
منطق،  فقه،  اصول  اصفا،  اصطالحنامه هاى  توصيفگرهاى  گوناگون،  كلمات  شمار  با 
فلسفه، علوم قرآنى، و كالم اسالمى را تحليل و بررسى كردند و نشان دادند كه همواره 
است.  كلمه اى  دو  مركب  توصيفگرهاى  از  كمتر  كلمه اى  يك  توصيفگرهاى  تعداد 
بيشترين ميزان كاربرد توصيفگرهاى يك كلمه اى در اصطالحنامه هاى اصفا، منطق، و 
كالم اسالمى قابل شناسايى است. بهترين نتايج در كاهش سطح پيش همارايى به ترتيب 
در اصطالحنامه هاى اصفا، اصول فقه، و فلسفه، محقق شده است. تارم (1388) با 
را  مراكز  اين  اصطالحنامه هاى  تهران،  شهر  نمايه سازى  مراكز  از  مركز   13 انتخاب 
اصطالحنامه،  محتواى  ارائه  نحوه  معنايى،  روابط  اصطالحنامه ها،  ساختار  جنبه  از 5 
صحت و سقم اصطالحنامه، و روزآمدسازى مورد بررسى قرار داده است. يافته هاي 
وي نيز نشان داد كه بيشترين اصطالحنامه هاى مورد استفاده در اين مراكز نمايه سازى 
عبارت اند از: اصفا، فنى مهندسى، كشاورزى، جامعه شناسى، شيمى، و فيزيك. ميزان 

استفاده از اين اصطالحنامه ها در حدود 44 درصد بوده است. 
نمايه سازى  در  اصطالحنامه  از  استفاده  تأثير  ميزان  بررسى  به   (1389) مالمير 
مقاالت پايگاه نما بر ميزان جامعيت و مانعيت و مدت زمان جستجو و مقايسه آن با 
نتايج بازيابى مدارك بر ميزان موارد ذكرشده در پايگاه نمايه پرداخته است. نتايج نشان 
مى دهد پايگاه نما از نظر ميزان جامعيت و مانعيت و مدت زمان جستجو در وضعيت 
اصطالحنامه هاى   (1391) كازرانى  دارد.  قرار  نمايه  پايگاه  به  نسبت  مطلوب ترى 
فارسى را از 4 جنبه روابط معنايى، ساختار شكلى، نحوه ارائه، و سيستم هاى مديريت 
و نگهدارى بررسى نمود و به ارزيابى آنها با آخرين ويرايش استاندارد انسى/نيزو زد 
39/19 20051 پرداخت. او نشان داد كه بيشترين ميزان نا به سامانى در نظام مديريت 
اصطالحنامه هاست. بيشترين ميزان رعايت استاندارد در نحوه ارائه به اصطالحنامه هاى 
معنايى  روابط  استاندارد  رعايت  ميزان  بيشترين  دارد.  تعلق  فلسفه  و  اسالمى  علوم 
مشتركًا مربوط به اصطالحنامه هاى دو حوزه علوم انسانى و علوم اسالمى و فلسفه 
اصطالحنامه هاى  به  مربوط  شكلى  ساختار  استاندارد  رعايت  ميزان  بيشترين  است. 

حوزه علوم انسانى است.
و  هنر  اصطالحنامه  بين  مقايسه  به   (1993) گرينبرگ2  نيز  ايران  از  خارج  در 
معمارى3 و اصطالحنامه كتابخانة كنگره براى مواد گرافيكى4 كه دو منبع محبوب براى 
دستيابى موضوعى به آرشيوهاى ديدارى هستند پرداخته است. نتايج نشان مى دهد 

1. ANSI/NISO z39.19 2005
2. Greenberg
3. Art and Architecture Thesaurus 
(AAT) 
4. LC Thesaurus for Graphic 
Materials (LCTGM)
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كه اصطالحنامه هنر و معمارى ساختار چهريزه اى1 دارد و اطالعات را به متخصصان 
هنر و پژوهشگران معمارى منتقل مى كند، در صورتى كه اصطالحنامه كتابخانة كنگره 
براى مواد گرافيكى ساختاري شبيه به سرعنوان هاى موضوعى كنگره دارد و هدف 
ماهيت  و  پيشرفت  بررسى  با   (2004) ژانگ2  است.  آرشيوى  جامعه  به  خدمت  آن 
اصطالحنامه چينى، ساختمان سازمان يافته و كاركردهاى آن در نمايه سازى اطالعات 
چينى  رده بندى شده  اصطالحنامه  سپس  و  چينى  اصطالحنامه  كه  داد  نشان  چين  در 
چينى  زبان  براى  نمايه سازى  و  بازيابى  ابزارهاى  جامع ترين  و  بزرگ ترين  به عنوان 
هستند. مو، لو، و ريو3 (2014) كارآمدى سرعنوان هاى موضوعى پزشكى (مش)4 را 
در بازيابى اطالعات پزشكى با مطالعه اي تجربى با دو سيستم انجام دادند: 1) سيستم 
رابط كاربرى ساده براى جستجوى مبتنى بر پرس و جو؛ و 2) سيستم تقويت شده با 
سيستم  داد  نشان  نتايج  آن.  درختى  مرور  و  مش  اصطالحات  جستجوى  مؤلفه  دو 
تقويت شده مؤثرتر از سيستم ساده بود و در وقت كاربران صرفه جويي بيشتري ايجاد 

مي كند. 
مورد  در  اندكى  پژوهش هاى  كه  مى دهد  نشان  انجام شده  پژوهش هاى 
اصطالحنامه هاى اسالمى انجام شده است؛ حال آنكه در كشور ما فرهنگ ايرانى و 
اسالمى ادغام گرديده و استفاده از متون اسالمى با توجه به ريشه هاى عميق دينى در 
ميان پژوهشگران و حتى اكثريت آحاد جامعه رواج زيادى دارد. «اصطالحات اسالمى 
هر چند به زبان فارسى باشند، توأم با عربى هستند و به زحمت مى توان آنها را از 
يكديگر تفكيك نمود. نمونه هاى بسيارى از واژه هاى مختلف فارسى وجود دارند كه 
از عربى ريشه گرفته اند» (يعقوب نژاد، 1386، ص 139). لذا استفاده از اصطالحنامه 
علوم اسالمى به عنوان ابزارى راهنما در دستيابى به اصطالحات مناسب بسيار مورد 
اصطالحات  به صورت  را  كاربران  واژگان  دايرة  كه  صورت  اين  به  است؛  اهميت 
استانداردشده جهت بازيابى درست اطالعات تبديل مى نمايد. در حوزه علوم اسالمى 
همچنين  باشد،  داشته  وجود  اصطالح  چندين  خاص  مفهوم  يك  براى  است  ممكن 
اين امكان وجود دارد كه يك اصطالح در رشته هاى مختلف علوم اسالمى به معانى 
متفاوتى به كار رود و از آنجا كه لزومًا نمايه سازان متخصصان موضوعى در زمينه علوم 
اسالمى نيستند اين احتمال وجود دارد كه غافل از اصطالحات پذيرفته شده براى اين 
اگر  ديگر،  سوي  از  بپردازند.  اسالمى  متون  نمايه سازى  به  خويش  سليقه  به  مفاهيم 
كاربران با كليه اصطالحات مربوط به يك مفهوم به جستجو در منابع اسالمى بپردازند 
و از همه اصطالحات مربوط به يك مفهوم آگاهى نداشته باشند ممكن است با وجود 

1. faceted structure
2. Zhang
3. Mu, Lu, & Ryu
4. MeSH (Medical Subject Headings)
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صرف وقت و انرژى فراوان موفق به بازيابى اطالعات مورد انتظار خود نشوند.
كاربران  رضايتمندى  ميزان  ارزيابي  به  تا  شد  آن  بر  حاضر  پژوهش  رو،  اين  از 
اين  قوت  و  ضعف  نقاط  بتوان  تا  بپردازد  اسالمى  علوم  اصطالحنامه  از  استفاده  در 
اصطالحنامه را مورد بررسى قرار داد و در نهايت براى بهبود هر چه بيشتر و پربارتر 
آن كوشيد. در اين راستا، اهداف ويژه اى مانند تعيين ميزان پاسخگويى اصطالحنامه 
ساختار  اصطالحنامه،  معنايى  روابط  بودن،  كاربرپسند  ميزان  كاربران،  نيازهاى  به 
و  شده  گرفته  نظر  در  ارجاعات  نظام  و  محتوا،  صحت  و  ارائه  نحوة  اصطالحنامه، 
پنج سؤال پژوهش در راستاى اهداف فوق طرح شده است؛ و در انتها اين فرضيه 
تشكيل دهنده  اصطالحنامه  نه  از  كاربران  رضايت  ميزان  كه  شد  گذاشته  آزمون  به 

اصطالحنامه علوم اسالمى تفاوت معنادارى دارد.

روش شناسی
جامعه  است.  شده  استفاده  تحليلى   - پيمايشى  پژوهش  روش  از  پژوهش  اين  در 
كاربران  دسته  دو  از  كه  است  اسالمى  علوم  اصطالحنامه  كاربران  پژوهش،  آمارى 
علوم  اصطالحنامه  از  منظور  پژوهش  اين  در  مى شوند.  تشكيل  نمايه سازان  و  نهايى 
اسالمى، كليه اصطالحنامه هاى علوم قرآنى، فلسفه اسالمى، اصول فقه، منطق، كالم 
اسالمى، اخالق اسالمى، علوم حديث، فقه، و اعالم علوم حديث است كه در پايگاه 
اسالمى  مدارك  و  اطالعات  مركز  سايت  روى  بر  اسالمى  علوم  جامع  اصطالحنامه 
همچنين  گرفته اند.  قرار  قم  علميه  حوزه  اسالمى  تبليغات  دفتر  پژوهشى  معاونت 
به منظور پژوهشى جامع، بانك هاى جانبى موجود بر روى اين پايگاه نيز مورد بررسى 
قرار گرفته اند كه عبارت اند از: بانك هاى جانبى اعالم، تنالگان، مسائل جغرافيايى، و 

دامنه عمومى. 
جامعه آمارى نمايه سازان مشتمل بر 71 نفر و جامعه آمارى كاربران نهايى1 مشتمل 
بر 1633 نفر است. پرسشنامه كاربران نهايى به وسيله پست الكترونيكى با همكارى 
تبليغات  دفتر  پژوهشى  معاونت  اسالمى  مدارك  و  اطالعات  مركز  سايت  كارشناس 
اسالمى حوزه علميه قم براى كاربران ارسال گرديد2. در بخش كاربران نهايى، با توجه 
به كثرت تعداد كاربران نهايى اقدام به نمونه گيرى شد؛ نمونه آمارى اين پژوهش با 
از  نفر  شامل 128  نفرى  جامعه 1633  براى  كوكران  نمونه  حجم  فرمول  از  استفاده 
كاربران نهايى است كه به شيوه نمونه گيرى تصادفى در دسترس از بين كاربران نهايى 

انتخاب شده اند. 

ــو  ــران عض ــی، کارب ــران نهای ۱. کارب
ســایت مرکــز اطالعــات و مــدارک 
ــرت  ــت پژوهشــی دف اســالمی معاون
تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قم 

هســتند.
۲. ارســال پرسشــنامه ها بــه کاربــران 
ایــن  بــه  پژوهشــگر  جانــب  از 
دلیــل انجــام نگرفــت کــه اطالعــات 
اعضــای ســایت محرمانــه بــود، از 
ــدارک  ــات و م ــز اطالع ــن رو مرک ای
اســالمی ایــن کار را برعهــده گرفــت 
از  اســتفاده  بــا  پرسشــنامه ها  و 
ــک  ــزار ارســال پســت الکرتونی نرم اف
اعضــای  بــرای  انبــوه  به صــورت 

ــد. ــال گردیدن ســایت ارس
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جامعه نمايه سازان شامل نمايه سازان مراكزى در شهرهاى قم، اصفهان، و مشهد 
هستند كه از اصطالحنامه علوم اسالمى استفاده مى نمايند و با راهنمايى مركز اطالعات 
و مدارك اسالمى به پژوهشگر معرفى شدند. دو مركز مهم تهران نيز مورد بررسى 
منحل  به دليل  ايران  اسالمى  جمهورى  ملى  كتابخانه  و  اسناد  (سازمان  گرفت  قرار 
شدن بخش نمايه سازى از جامعه حذف گرديد). اسامى مراكز و تعداد پرسشنامه هاى 
توزيع شده در ميان آنها و پرسشنامه هاى عودت داده شده از اين مراكز در جدول 1 

قابل مشاهده است.

شهرنام مركز
تعداد 

پرسشنامه هاى 
توزيع شده

تعداد 
پرسشنامه هاى 
عودت داده شده

1010قمدفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم
11قممؤسسه امام خمينى (ره)

11قمدانشگاه قم
22قممجمع عالى حكمت اسالمى
33قمپژوهشگاه حوزه و دانشگاه

32قمجامعه المصطفى (ص) العالميه

مؤسسه فرهنگى هنرى همياران پژوهش و 
11قمدانش

1312قمتبيان
33قمپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى

11قممركز پژوهش هاى اسالمى صدا و سيما
107قممركز اطالعات و مدارك اسالمى

32مشهدآستان قدس رضوى
دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم 

11مشهد(شعبه خراسان رضوى)

52مشهدبنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى

11اصفهانمؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)
22تهرانپژوهشگاه علوم و فناورى اطالعات ايران

1111تهرانمؤسسه فرهنگى و اطالع رسانى نمايه

جدول ۱
تعداد  و  مراکز  اسامی 
و  توزیع  پرسشنامه های 

عودت داده شده
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در جامعه نمايه سازان، با توجه به محدود بودن تعداد نمايه سازان، نمونه گيرى نشد 
و كليه نمايه سازان (71 مورد) به طريق سرشمارى مورد بررسى قرار گرفته كه از اين 

71 نفر 62 نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. 
ابزار گردآورى داده ها مشتمل بر دو پرسشنامه پژوهشگرساخته است؛ پرسشنامه 
مربوط به  كاربران نهايى و پرسشنامه مربوط به نمايه سازان. روايى صورى و محتوايى 
هيأت  اعضاى  و  دانشگاهى  خبرگان  و  اساتيد  توسط  پرسشنامه ها  اين  از  يك  هر 
علمى مركز اطالعات و مدارك اسالمى به تأييد رسيده است، به اين ترتيب كه اين 
پرسشنامه ها جهت اعتبارسنجى براى چند تن از اساتيد مطرح در حوزه اصطالحنامه 
و همچنين براى اعضاى هيأت علمى مركز اطالعات و مدارك اسالمى ارسال گرديد 

و پس از اعمال نظرات ايشان در نهايت پرسشنامه اصالح و توزيع گرديد. 
براى سنجش پايايى هر يك از بخش هاى ابزار گردآورى اطالعات اين پژوهش از 
روش تحليل ضريب آلفاى كرونباخ1 استفاده شد كه نتيجه آن براى پرسشنامه كاربران 

نهايى 0/938 و براى پرسشنامه نمايه سازان 0/892 به دست آمد. 
روند تحليل ابزار گردآورى اطالعات در اين پژوهش به اين صورت است كه 
پس از گردآورى اطالعات مربوط به پژوهش، از نرم افزار اس پى اس اس2 نسخه 22 
پايايى  استنباطى،  آمار  حوزه  به  ورود  با  و  شد  استفاده  داده ها  آمارى  تحليل  براى 
پرسشنامه هاى پژوهش از طريق محاسبه آلفاى كرونباخ مورد بررسى قرار گرفت. با 
استفاده از آزمون t يك نمونه اى3 به سؤاالت پژوهش پاسخ داده شد و توسط آزمون 

فريدمن4 فرضيه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.

یافته ها
 بررسی نرمال بودن توزیع مشاهدات پژوهش

كلموگروف- يك نمونه اى  آزمون  از  مشاهدات،  توزيع  وضعيت  بررسى  براى 
اسميرنوف5 استفاده شده است. در اين آزمون در صورتى كه سطح معنادارى بيشتر از 
0/05 باشد با احتمال بااليى فرض صفر پذيرفته مى شود و داده ها داراى توزيع نرمال 

خواهند بود و مى توان از روش هاى پارامترى جهت انجام آزمون ها استفاده نمود.
همان طور كه در جدول 2 مشاهده مى شود سطح معنادارى آزمون نرماليتى براى 
كاربران نهايى و نمايه سازان كمتر از α=0/05 است، لذا با اطمينان 95 درصد فرض 
صفر آزمون رد مى شود و مشاهدات داراى توزيع نرمال نيستند و بايد از روش هاى 
ناپارامترى جهت انجام آزمون فرضيه پژوهش استفاده كرد، آزمون ناپارامترى جهت 

مقايسه ميانگين چند جامعه، آزمون فريدمن است.

1. Cronbach’s Alpha
2. SPSS: Statistical Package for Social 
Science
3. One Sample t test
4. Friedman Test
5. Kolmogorov-Smirnov test
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نتيجه
سطح 
معنادارى

آماره 
آزمون

پارامترهاى توزيع
تعداد انحراف معيارنام متغير ميانگين

نرمال نبودن 0/000 13/361 0/533 0/389 1152 كاربران نهايى
نرمال نبودن 0/000 8/524 0/499 0/532 558 نمايه سازان

۱. ميزان تطابق اصطالحنامه با نياز كاربران

نقطه برش = 3

انحراف ميانگينتعداد
معيار

آماره
آزمون

درجه
آزادى

سطح
معنادارى

اختالف
ميانگين ها

فاصله اطمينان 95 
درصد

كران باالكران پايين
1283/4290/6727/2181270/0000/4280/3110/546

همان طور كه در جدول 3 مشاهده مى شود، ميانگين تطابق تدوين اصطالحنامه 
مورد  مقدار  از  بيشتر   (3/429±0/672) نهايى  كاربران  نيازهاى  با  اسالمى  علوم 
انتظار يا همان نقطه برش است. سطح معنادارى آزمون t براى ميزان تطابق تدوين 
اصطالحنامه علوم اسالمى با نيازهاى كاربران نهايى 0/000 محاسبه شده كه اين ميزان 
كمتر از α=0/05 است، لذا با اطمينان 0/95 فرض يكسان بودن ميزان تطابق تدوين 
اصطالحنامه علوم اسالمى با نيازهاى كاربران نهايى با مقدار مورد انتظار رد مى شود. 
نيازهاى  با  اسالمى  علوم  اصطالحنامه  تدوين  تطابق  ميزان  گفت  مى توان  نتيجه،  در 

كاربران نهايى باالتر از متوسط است.

۲. میزان كاربرپسندی

نقطه برش = 3

انحراف ميانگينتعداد
معيار

آماره
آزمون

درجه
آزادى

سطح
معنادارى

اختالف
ميانگين ها

فاصله اطمينان 95 
درصد

كران 
پايين

كران 
باال

1283/3650/6206/6621270/0000/3650/2560/474

جدول ۲

کلموگروف-  آزمون  نتایج 
اسمیرنوف یک منونه ای

جدول ۳
نتایج آزمون t-test یک منونه ای 
در مورد تطابق اصطالحنامه با 

نیازهای کاربران نهایی

جدول ۴
یک منونه ای   t-test آزمون  نتایج 
بودن  کاربرپسند  مورد  در 

اصطالحنامه
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همان طور كه در جدول 4 مشاهده مى شود ميانگين كاربرپسند بودن اصطالحنامه 
علوم اسالمى (0/620±3/365) بيشتر از مقدار مورد انتظار يا نقطه برش است. سطح 
 0/000 اسالمى  علوم  اصطالحنامه  بودن  كاربرپسند  ميزان  براى   t آزمون  معنادارى 
محاسبه شده به همين دليل، ميزان كاربرپسند بودن اصطالحنامه علوم اسالمى باالتر 

از متوسط شناسايي شده است.

۳. روابط معنایی 

نقطه برش = 3

انحراف ميانگينتعدادمتغير
معيار

آماره
آزمون

درجه
آزادى

سطح
معنادارى

اختالف
ميانگين ها

فاصله اطمينان 95 
درصد

كران 
پائين

كران 
باال

كاربران 
نهايى

1283/2240/6983/6261270/0000/2230/1010/346

623/3920/5146/053610/0000/3920/2620/521نمايه سازان

جدول 5 نشان مى دهد ميانگين وضعيت روابط معنايى اصطالحنامه علوم اسالمى 
از نظر كاربران نهايى (0/698±3/224) و از نظر نمايه سازان (0/514±3/392) بيشتر 
از مقدار مورد انتظار يا همان نقطه برش است. سطح معنادارى آزمون t براى ميزان 
روابط معنايى اصطالحنامه علوم اسالمى از نظر كاربران نهايى و نمايه سازان 0/000 
محاسبه شده و با استناد به نتايج به دست آمده مى توان گفت وضعيت روابط معنايى 
اصطالحنامه علوم اسالمى هم از نظر كاربران نهايى و هم از نظر نمايه سازان باالتر 

از متوسط است.

۴. ساختار اصطالحنامه
نقطه برش = 3

انحراف ميانگينتعداد
معيار

آماره
آزمون

درجه
آزادى

سطح
معنادارى

اختالف
ميانگين ها

فاصله اطمينان 95 
درصد

كران باالكران پايين
623/0640/4641/106610/2730/064-0/0520/181

جدول ۵
 t-test نتایج آزمون
یک منونه ای در مورد روابط 
معنایی اصطالحنامه

جدول ۶

 t-test نتایج آزمون
یک منونه ای در مورد ساختار 
اصطالحنامه
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علوم  اصطالحنامه  ساختار  وضعيت  ميانگين  كه  مى شود  مشاهده   6 جدول  در 
اسالمى (0/464±3/064) بيشتر از مقدار مورد انتظار يا همان نقطه برش است. سطح 
 0/273 اسالمى  علوم  اصطالحنامه  ساختار  وضعيت  ميزان  براى   t آزمون  معنادارى 
محاسبه شده كه اين ميزان بيشتر از α=0/05 است، لذا مى توان گفت وضعيت ساختار 

اصطالحنامه علوم اسالمى متوسط است.

۵. نحوه ارائه و صحت محتوا
نقطه برش = 3

انحراف ميانگينتعدادمتغير
معيار

آماره
آزمون

درجه
آزادى

سطح
معنادارى

اختالف
ميانگين ها

فاصله اطمينان 95 
درصد

كران 
پايين

كران 
باال

ارائه 
محتوا

623/1450/4902/355610/0230/1450/0220/269

صحت 
محتوا

623/4120/4557/187610/0000/4120/2970/527

علوم  اصطالحنامه  در  محتوا  ارائه  وضعيت  ميانگين  مى دهد  نشان   7 جدول 
اسالمى  علوم  اصطالحنامه  در  محتوا  صحت  وضعيت  و   (3/145±0/490) اسالمى 
(0/455±3/412) از مقدار مورد انتظار يا همان نقطه برش بيشتر است. سطح معنادارى 
آزمون t براى ميزان ارائه محتوا در اصطالحنامه علوم اسالمى 0/023 و سطح معنادارى 
آزمون t براى ميزان صحت محتوا در اصطالحنامه علوم اسالمى 0/000 محاسبه شده 
و نتيجه مى شود كه ميزان ارائه محتوا و صحت محتوا در اصطالحنامه علوم اسالمى 
بيشتر از مقدار مورد انتظار است. در نتيجه با توجه به يافته ها مي توان گفت وضعيت 
ارائه محتوا و صحت محتوا در اصطالحنامه علوم اسالمى باالتر از متوسط بوده است.

۶. نظام ارجاعات
نقطه برش = 3

انحراف ميانگينتعداد
معيار

آماره
آزمون

درجه
آزادى

سطح
معنادارى

اختالف
ميانگين ها

فاصله اطمينان 95 
درصد

كران 
پايين

كران 
باال

623/0970/5371/445610/1540/097-0/0370/233

جدول ۷

نتایج آزمون t-test یک منونه ای 
صحت  و  محتوا  ارائه  نحوه 

محتوای اصطالحنامه

جدول ۸
نتایج آزمون t-test یک 
 منونه  ای در مورد نظام 

ارجاعات اصطالحنامه
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با توجه به اطالعات جدول 8 ميانگين وضعيت نظام ارجاعات اصطالحنامه علوم 
اسالمى (0/537±3/097) از مقدار مورد انتظار يا همان نقطه برش بيشتر است و سطح 
اسالمى  علوم  اصطالحنامه  ارجاعات  نظام  وضعيت  ميزان  براى   t آزمون  معنادارى 
0/154 محاسبه شده، لذا فرض يكسان بودن ميزان نظام ارجاعات اصطالحنامه علوم 
اسالمى با مقدار مورد انتظار پذيرفته مى شود. بنابراين مى توان گفت وضعيت نظام 

ارجاعات اصطالحنامه علوم اسالمى متوسط است.

آزمون فرضیه پژوهش
رضايت  ميزان  اينكه  بر  مبنى  پژوهش  فرضيه  آزمون  براى  شد  اشاره  پيشتر  چنانكه 
كاربران از نه اصطالحنامه تشكيل دهنده اصطالحنامه علوم اسالمى تفاوت معنادارى 

دارد، از آزمون فريدمن استفاده شد.

نمايه سازانكاربران نهايى
12862تعداد

57/82168/232آماره آزمون
88درجه آزادى
0/0000/000سطح معنادارى

مقايسه  آزمون  معنادارى  سطح  مى شود؛  مشاهده   9 جدول  در  كه  همان طور 
 α=0/05 از كمتر  نمايه سازان  و  نهايى  كاربران  گروه  دو  هر  براى  فريدمن  رتبه هاى 
است لذا با اطمينان 95 درصد فرض صفر آزمون رد شده و ميزان رضايت كاربران 
از نه اصطالحنامه تشكيل دهنده اصطالحنامه علوم اسالمى تفاوت معنادارى دارد و 
اولويت هاى ميزان رضايت كاربران از نه اصطالحنامه تشكيل دهنده اصطالحنامه علوم 

اسالمى در جدول 10 آورده شده است.
از  رضايت  اولويت  اولين  نهايى  كاربران  ديدگاه  از  مى دهد  نشان   10 جدول 
اصطالحنامه هاى علوم اسالمى مربوط به علوم قرآنى، و از ديدگاه نمايه سازان مربوط 

به فلسفه اسالمى است.

جدول ۹

نتایج آزمون مقایسه 
رتبه های فریدمن
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اصطالحنامه هاى علوم 
اسالمى

نمايه سازانكاربران نهايى
اولويتميانگين رتبهاولويتميانگين رتبه

5/5415/672علوم قرآنى
5/0445/821فلسفه اسالمى
5/0445/255اصول فقه
4/6964/468منطق

5/0445/393كالم اسالمى
5/5025/324اخالق اسالمى
4/8354/607علوم حديث

5/2234/826فقه
4/0973/679اعالم علوم حديث

نتیجه گیری
 تطابق با نیازهای کاربران  

يافته ها نشان داد كه اصطالحنامه علوم اسالمى با ميانگين 3/429 به ميزان باالتر 
از متوسط بر اساس نيازهاى كاربران نهايى تدوين شده و پاسخگوى نيازهاى آنها 
است. در تحليل بيشتر اين سؤال نتايج حاصل از پژوهش بيانگر اين است كه اين 
اصطالحنامه به ميزان زياد در مديريت اطالعات اسالمى مؤثر است و كاربران نهايى 
به ميزان متوسط مراجعه به آن را قبل از اقدام به جستجوى اطالعات براى بازيابى بهتر 
اطالعات الزم و ضرورى مى دانند. اعتماد كاربران نهايى به يافتن اصطالحات مناسب 
و هماهنگ با نياز اطالعاتى شان در اين اصطالحنامه زياد است. در بازيابى اطالعات 
با استفاده از اصطالحات موجود در اين اصطالحنامه نتايج تا ميزان متوسط از ربط 
(جامعيت و مانعيت) الزم برخوردار است. اصطالحات موجود در اين اصطالحنامه 
در  جستجو  براى  نهايى  كاربران  نظر  مورد  واژه هاى  كردن  پيدا  به  متوسط  ميزان  به 
پايگاه هاى اطالعاتى كمك مى كند و اين اصطالحنامه به ميزان زياد توانسته است به 
نياز نظام ذخيره و بازيابى اطالعات در شاخه مربوط پاسخ دهد. اصطالحات موجود 
در اصطالحنامه علوم اسالمى به ميزان متوسط در چكيده منابع و عنوان مقاالت و 
مدارك مرتبط رواج دارد. اين اصطالحنامه به ميزان زياد در نظام هاى ذخيره و بازيابى 
اسالمى  علوم  اصطالحنامه  در  موجود  اصطالحات  دارد.  كاربرد  موجود  اطالعات 
دارد.  رواج  مربوط  حوزه  مقاالت  در  نويسندگان  كليدواژه هاى  در  متوسط  ميزان  به 

جدول ۱۰
اولویت بندی میزان رضایت 
کاربران از اصطالحنامه های 

علوم اسالمی
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جستجوهاى كاربران نهايى با استفاده از اصطالحات اين اصطالحنامه در پايگاه هاى 
مختلف اطالعاتى به ميزان متوسط نتايج مثبت براى پوشش نياز اطالعاتى كاربران 

دارد. 
مقايسه اين يافته ها با نتايج پژوهش هاى پيشين نشان مى دهد كه در پژوهش تارم 
(1388) نيز بيش از 50 درصد اصطالحنامه هاى مورد بررسى در حدود 100 درصد از 
نياز كاربران را برطرف مى نمود. اين مقايسه نشان دهنده اين است كه اصطالحنامه هاى 

موجود تا حد خوبى پاسخگوى مناسبى براى كاربران هستند. 

 کاربرپسند بودن اصطالحنامه
يافته ها نشان داد كه اصطالحنامه علوم اسالمى با ميانگين 3/365 به ميزان باالتر 
از متوسط از ديدگاه كاربران نهايى كاربرپسند است. در تحليل بيشتر اين سؤال نتايج 
حاصل از پژوهش بيانگر اين است كه فونت ها و اندازه حروف در اين اصطالحنامه 
به ميزان متوسط به راحتى قابل خواندن است. با استفاده از اصطالحات موجود در اين 
اصطالحنامه تالش كاربران نهايى براى جستجو به ميزان متوسط به حداقل مى رسد. 
در بازيابى اطالعات با استفاده از اصطالحات موجود در اين اصطالحنامه مدت زمان 
سهولت  مى رسد.  حداقل  به  متوسط  ميزان  به  اطالعات  به  رسيدن  براى  صرف شده 
استفاده از اصطالحنامه علوم اسالمى به ميزان زياد است. با استفاده از ابزار جستجوى 
موجود در اين اصطالحنامه و مرور مى توان به ميزان متوسط به اصطالح مورد نظر 
دانش  نيازمند  اسالمى به ميزان متوسط  علوم  اصطالحنامه  كار كردن با  يافت.  دست 
تخصصى است. به ميزان متوسط امكان پيشنهاد اصطالحات جديد به وسيله كاربران در 
اين اصطالحنامه وجود دارد. ابهامات احتمالى موجود در اصطالحات به ميزان متوسط 
توضيح كافى داده شده است. در پژوهش شيرى و روى1 (2005) نتايج تا حدودى مشابه 
نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر است. در نتيجه مى توان گفت سهولت استفاده از 
اصطالحنامه و سهولت مرور در آن و همچنين عدم نياز به دانش و اطالعات خيلى 
تخصصى در استفاده از اصطالحنامه ها از ويژگى هاى مهم آنها است و از اين طريق همه 

كاربران قادر به استفاده از اصطالحنامه ها در رشته هاى مختلف خواهند بود.

 روابط معنایی اصطالحنامه
معنايى  روابط  نظر  از  اسالمى  علوم  اصطالحنامه  وضعيت  كه  داد  نشان  يافته ها 
از نظر كاربران نهايى با ميانگين 3/224 به ميزان باالتر از متوسط است. در تحليل 

1.. Shiri and Revie
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بيشتر اين سؤال از نظر كاربران نهايى نتايج حاصل از پژوهش بيانگر اين است كه 
اصطالحات اعم و اخص و مترادف به ميزان متوسط در اين اصطالحنامه قابل استفاده 
است. در اصطالحنامه علوم اسالمى به ميزان متوسط امكان پيشنهاد اصالح روابط 

ميان اصطالحات به وسيله كاربران وجود دارد.
 همچنين يافته ها نشان داد كه وضعيت اصطالحنامه علوم اسالمى از نظر روابط 
معنايى از نظر نمايه سازان با ميانگين 3/392 به ميزان باالتر از متوسط است. در تحليل 
بيشتر اين سؤال از نظر نمايه سازان نتايج حاصل از پژوهش بيانگر اين است كه در 
اين  در  دارد.  وجود  زياد  ميزان  به  مراتبى  سلسله  روابط  اسالمى  علوم  اصطالحنامه 
اصطالحنامه روابط هم ارزى به ميزان متوسط و روابط هم بسته به ميزان زياد وجود دارد. 
نمايه سازان ايجاد رابطه هم ارز بيش از پنج واژه را به ميزان زياد و سطوح تورفتگى اعم 
و اخص بيش از پنج پله را به ميزان متوسط الزم مى دانند. به ميزان متوسط ارجاعات 
دوسويه غيرتوصيفگر به توصيفگر و برعكس در اصطالحات اين اصطالحنامه وجود 
دارد. رابطه تناظرى و متقارن (رابطه دوسويه يك شكل) براى توصيفگرهاى هم بسته در 

اصطالحنامه علوم اسالمى به ميزان متوسط رعايت شده است.
در  زيادى  ميزان  تا  اسالمى  علوم  اصطالحنامه  نيز  كازرانى (1391)  پژوهش  در 
روابط معنايى با استاندارد انسى/نيزو زد 39/19 2005 مطابقت داشت، بنابراين روابط 
كاربران  نظر  از  هم  و  استاندارد  لحاظ  از  هم  اسالمى  علوم  اصطالحنامه  در  معنايى 

نهايى و نمايه سازان رعايت نسبتًا مطلوب دارد.

 ساختار اصطالحنامه
يافته ها نشان داد كه وضعيت اصطالحنامه علوم اسالمى از نظر ساختار با ميانگين 
3/064 به ميزان متوسط است. در تحليل بيشتر اين سؤال نتايج حاصل از پژوهش 
بيانگر اين است كه در اين اصطالحنامه به ميزان كم و متوسط در برابر نام معادل ها، 
به  را  عامل بندى  نمايه سازان  است.  شده  استفاده  آوانگارى  از  اصطالحات  و  واژه ها 
ميزان متوسط در اصطالحنامه هاى علوم اسالمى الزم و مفيد مى دانند. ميزان استفاده 
درست از صفت در اصطالحات اين اصطالحنامه متوسط و استفاده درست از قيد در 
اين اصطالحات زياد است. مطابقت اصطالحات اين اصطالحنامه از نظر مفرد و جمع 
بودن با استانداردهاى موجود به ميزان متوسط است. استفاده درست از اسم مصدر در 
اصطالحات به ميزان متوسط است و به ميزان متوسط از توضيحگر براى اصطالحاتى 
كه ابهام شكلى دارند استفاده شده است. در اين اصطالحنامه درباره اصطالح مركب 
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ابهام  كه  توصيفگرهايى  براى  و  شده  رعايت  عامل بندى  متوسط  ميزان  به  عبارتى  و 
معنايى دارند به ميزان متوسط يادداشت دامنه ارائه شده است. در اين اصطالحنامه 
متوسط  ميزان  به  دارند  تعريف  دامنه  شدن  محدود  به  نياز  كه  توصيفگرهايى  براى 
ميزان  به  معنايى  عامل بندى  از  استفاده  صورت  در  است.  شده  ارائه  دامنه  يادداشت 
كه  توصيفگرهايى  براى  است.  گرديده  ارائه  توصيفگر  به عنوان  مركب  اسم  متوسط 
به شكل اسم مركب هستند به ميزان متوسط از عامل بندى معنايى استفاده شده است. 
در اصطالحنامه علوم اسالمى به ميزان كم به تاريخچه اصطالح در يادداشت دامنه 

پرداخته شده است.
و  اسالمى  علوم  اصطالحنامه هاى  رعايت  ميزان   (1391) كازرانى  پژوهش  در   
ديدگاه  از  حاضر  پژوهش  در  و  بود  درصد   95/5 شكلى  ساختار  بخش  در  فلسفه 
نمايه سازان به ميزان متوسط است. در نتيجه بايد مواردى كه از نظر نمايه سازان نيز 
مهم است مورد توجه قرار گيرد تا ميزان رضايتمندى آنها از ساختار اصطالحنامه نيز 

افزايش يابد.

 نحوه ارائه و صحت محتوای اصطالحنامه
يافته ها نشان داد كه وضعيت اصطالحنامه علوم اسالمى از نظر نحوه ارائه محتوا با 
ميانگين 3/145 و از نظر صحت محتواى اصطالحنامه با ميانگين 3/412 به ميزان باالتر 
از متوسط است. در تحليل بيشتر اين سؤال از نظر نحوه ارائه محتواى اصطالحنامه 
نتايج حاصل از پژوهش بيانگر اين است كه نمايه سازان ذكر منابع اصلى اصطالحات 
موجود در اين اصطالحنامه را به ميزان زياد الزم مى دانند. نمايه سازان آوردن مثال را 
براى اصطالحات موجود در اين اصطالحنامه به ميزان زياد الزم مى دانند. اصطالحات 
به ميزان زياد به شكل زبان طبيعى در اصطالحنامه علوم اسالمى وارد شده است. در 
است.  شده  ارائه  توصيفگر  زير  در  زياد  ميزان  به  اعم  اصطالحات  اصطالحنامه  اين 
ذكر  زياد  ميزان  به  اسالمى  علوم  اصطالحنامه  در  موجود  اصطالحات  اصلى  منابع 
اين  در  عالئم  و  اختصارات  براى  مناسب  نشانه هاى  متوسط  ميزان  به  است.  شده 
اصطالحنامه وجود دارد و به ميزان متوسط اين اختصارات و عالئم توضيح داده شده 
است. در اين اصطالحنامه به ميزان متوسط واژه ها و اصطالحات مشابه و چند معنا 
توسط روابط اصطالحنامه اى و توصيفگرها و يادداشت دامنه روشن شده است. براى 
توصيفگر  شكل  متوسط  ميزان  به  هستند  اماليى  شكل  چند  داراى  كه  اصطالحاتى 
در متون تخصصى نيز به همين شكل كاربرد دارد. براى اصطالحات موجود در اين 
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اصطالحنامه به ميزان كم مثال آورده شده است. در اين اصطالحنامه براى توصيفگرها 
معادل به زبان ديگر به ميزان كم ارائه شده و براى غيرتوصيفگرها معادل به زبان ديگر 

به ميزان كم و متوسط ارائه شده است.
 همچنين در تحليل بيشتر اين سؤال از نظر صحت محتواى اصطالحنامه نتايج 
حاصل از پژوهش بيانگر اين است كه امالى اصطالحات اصطالحنامه علوم اسالمى 
به ميزان زياد درست است. در اين اصطالحنامه روابط سلسله مراتبى به ميزان زياد 
و روابط هم بسته به ميزان متوسط درست است. ارجاعات دوسويه غيرتوصيفگر به 
توصيفگر و برعكس در اصطالحات اين اصطالحنامه به ميزان متوسط درست است. 
الفبايى  تنظيم  در  است.  درست  زياد  ميزان  به  هم ارزى  روابط  اصطالحنامه  اين  در 
اصطالحات اصطالحنامه علوم اسالمى به ميزان كم اشكال وجود دارد. در پژوهش 
نحوه  در  فلسفه  و  اسالمى  علوم  اصطالحنامه هاى  رعايت  ميزان   ،(1391) كازرانى 
ارائه 77 درصد بود كه در ميان اصطالحنامه هاى مورد بررسى بيشترين ميزان را به 
ديدگاه نمايه سازان به  از  حاضر  در پژوهش  شاخص  اين  داده بود.  اختصاص  خود 
ميزان باالتر از متوسط است. بنابراين اين اصطالحنامه تا ميزان زيادى در نحوه ارائه 
با استاندارد انسى/نيزو زد 39/19 2005 مطابقت دارد و از نظر نمايه سازان نيز نسبتًا 

قابل قبول است. 

 نظام ارجاعات اصطالحنامه
ارجاعات  نظام  از نظر  اسالمى  علوم  اصطالحنامه  وضعيت  كه  داد  نشان  يافته ها 
حاصل  نتايج  سؤال  اين  بيشتر  تحليل  در  است.  متوسط  ميزان  به  ميانگين 3/097  با 
چند  كه  اصطالحاتى  براى  اصطالحنامه  اين  در  كه  است  اين  بيانگر  پژوهش  از 
غيرتوصيفگر  اصطالح  از  "بك"  مانند  ارجاع  متوسط  ميزان  به  دارند  اماليى  شكل 
به توصيفگر و به ميزان زياد زير توصيفگر ارجاع مانند "بج" به غيرتوصيفگر ارائه 
شده است. براى توصيفگرهايى كه به شكل اختصار يا كوته نوشت ارائه شده است به 
ميزان متوسط ارجاع به نام كامل آن ارائه شده است. در استفاده از عامل بندى نحوى به 
ميزان متوسط ارجاع از غيرتوصيفگر (اسم مركب) به توصيفگر ارائه شده است. براى 
اصطالحاتى كه با نام علمى به عنوان توصيفگر پذيرفته شده است به ميزان متوسط 
است.  شده  ارائه  دارند  آشنايى  آن  عمومى  نام  با  كه  به  كاربرانى  كمك  براى  ارجاع 
به ميزان كم ارجاعات كور در ميان اصطالحات اين اصطالحنامه وجود دارد و اين 
مورد را مى توان به عنوان يك ويژگى مثبت اصطالحنامه علوم اسالمى مطرح نمود. در 
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مقابل، اينكه وضعيت نظام ارجاعات در اين اصطالحنامه به طور كلى به ميزان متوسط 
به دست آمده است؛ بايد سعى شود اقدامات اصالحى به نحوى انجام شود كه رضايت 

نمايه سازان نيز از اين جنبه به ميزان بيشترى فراهم شود.

بر اساس يافته هاى پژوهش پيشنهاد مى شود:
1. در خصوص نحوه ارائه محتواى اصطالحنامه، براى همه اصطالحات موجود در 
كه  انگليسى  و  عربى  جمله  از  ديگر  زبان  به  معادل  اسالمى  علوم  اصطالحنامه 
رايج ترين زبان ها در ايران هستند ارائه گردد، در اين صورت مشكالت احتمالى 
كه افراد به هنگام مراجعه به پايگاه هاى غيرفارسى خواهند داشت از جمله يافتن 

معادل دقيق اصطالحات حل خواهد شد.
يا  نمايه سازى  نحوه  براى  اصطالحنامه،  محتواى  ارائه  نحوه  مقوله  در  همچنين   .2
كاربران  براى  تا  شود  آورده  مثال  لزوم  صورت  در  اصطالحات  برخى  بازيابى 

كارايى بهترى داشته باشد. 
اصطالحنامه  اين  در  حروف  اندازه  و  فونت ها  كاربرپسندى،  مقوله  با  رابطه  در   .3
به نحوى تغيير داده شود تا ميزان رضايتمندى افراد از متوسط به بيشترين ميزان 

ممكن برسد.
4. در خصوص ساختار اصطالحنامه مورد بررسى، توضيحات و يادداشت دامنه ها با 
نظرسنجى از كاربران اصالح گردد. به اين صورت كه فرم نظرخواهى در خصوص 
مشكالت كاربران در هنگام استفاده از اصطالحنامه طراحى شود تا با انعكاس مشكالت 

كاربران و با توجه به نظر اكثريت كاربران براى اعمال اصالحات اقدام گردد.
5. براى تشويق افراد به استفاده از اصطالحنامه علوم اسالمى در بازيابى اطالعات 
و همچنين سهولت دسترسى، پيشنهاد مى شود در پايگاه هاى علوم اسالمى پيوند 

اصطالحنامه علوم اسالمى قرار داده شود. 

قدردانى: نويسندگان مقاله مراتب تقدير و تشكر خود را از رئيس محترم مركز 
هيأت  محترم  اعضاى  يعقوب نژاد؛  محمدهادى  دكتر  اسالمى  مدارك  و  اطالعات 
علمى اين مركز، منصور بابايى زاده، محمدعلى اكبرى، مهدى خاتمى كاشانى، مجتبى 
يعقوب نژاد، سيداسماعيل موسوى پور، دكتر سيدمهدى طاهرى، دكتر ملوك السادات 
حسينى بهشتى، زهرا دهسرايى و ساير صاحب نظرانى كه در اين پژوهش هم يارى 

نمودند تشكر و قدردانى مى شود.
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