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Abstract: The present research was carried out with the aim of
explicating the major writing and semantic problems of Persian
language when using data environments and determining the degree
of compatibility and attention to these features in Persian databases.
This research is of survey analytical type being conducted through
direct observation. Having reviewed the related literature, we kept a
checklist of search keywords. Each of these keywords was searched
in the databases under study, such as Iranian Research Institute for
Information Science and Technology, Regional Centre for Information
Science and Technology, NoorMagaz, and Scientific Information
Database affiliated with Jahad Daneshgahi, and the number of retrieved
findings was recorded.
Some of the writing and semantic features of Persian language contribute
to problems associated with retrieving information from the selected
databases. Some of these features include connected and disconnected
forms of writing of derivative, compound, and derivative-compound
words, diversity of plural forms, loanwords and their equivalents in
writing as well as polysemy, homonymy, etc., in semantics. For instance,
retrieving different results for various writing forms of the keywords
« »فنــاوری و فــن آوریas derivative-compound words or « »پتاســیوم و پتاســیمas
various forms of recording words, or retrieving different findings for
keywords « دریــای مازنــدران و دریــای کاســپین، »دریــای خــزرas well as lack of their
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appropriate coverage as synonymous words and giving the user information about it in order
to improve the exploration process, for it has negative effects on search and retrieval process.
Findings indicated that Persian databases do not pay adequate attention to writing and
semantic features of Persian language, and disregard many of its features in searching and
retrieving information. In connection with the impact of these features on the interaction of
users with databases, Persian-speaking users’ need for native exploration tools and databases
designed in accordance with the features of their own language have become more and more
urgent. The present research has examined the ability of Persian databases in covering some
of the features of this language, which have a noticeable impact on the process of searching
and retrieval, pinpointing the weak points and strengths of these databases. The results of
the present research could be utilized to improve the performance of the above-mentioned
databases.
Keywords: Information Retrieval, Databases, Persian Language, Writing Features
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چكيــده :ایــن پژوهــش بــا هــدف تشــریح مشــکالت عمــدة نوشــتاری و معنایــی
زبــان فارســی در اســتفاده از محیطهــای اطالعاتــی و تعییــن میــزان انطبــاق و توجــه
بــه ایــن ویژگیهــا هنــگام جســتوجو و بازیابــی در پایگاههــای اطالعاتــی
فارســی و بــ ه روش پیمایشــی-تحلیلی و بــا اســتفاده از شــیوة مشــاهدة مســتقیم
انجــام گرفــت .پــس از مــرور پژوهشهــای مرتبــط ،کلیدواژههــای کاوش در
قالــب یــک ســیاهه شــکل گرفــت .هــر یــک از ایــن کلیدواژههــا در پایگاههــای
اطالعاتــی مــورد مطالعــه شــامل «پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران»،
«پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام»« ،پایــگاه مجــات تخصصــی نــور» و «پایگاه
اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» جســتوجو و تعــداد نتایــج بازیابیشــده
ثبــت گردیــد .ســپس ،بــه بررســی میــزان انطبــاق پایگاههــای اطالعاتــی بــا ایــن
ویژگیهــا پرداختــه شــد.
برخــی ویژگیهــای نوشــتاری و معنایــی زبــان فارســی ســبب بــروز مشــکالتی در
بازیابــی اطالعــات از پایگاههــای اطالعاتــی منتخــب میشــوند .مــواردی ماننــد
پیوستهنویســی و جدانویســی واژگان مشــتق ،مرکــب و مشــتق -مرکــب ،گوناگونی
جمعهــا ،واژگان دخیــل و معــادل آنهــا در بخــش نوشــتاری و چندمعنایــی،
همنامــی و  ...در بخــش معنایــی از ایــن دســت ویژگیهــا هســتند .فقــدان
پوشــش مناســب ویژگیهــای یادشــده در مراحــل ذخیرهســازی و پــردازش و
عــدم آگاهنمــودن کاربــر از آن جهــت اصــاح فراینــد کاوش در مرحلــة بازیابــی
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اطالعات در پایگاههای اطالعاتی مورد پژوهش ،اثرات نامطلوبی بر فرایند کاوش و بازیابی دارد.
یافتههــا نشــان داد کــه پایگاههــای اطالعاتــی فارســی نســبت بــه ویژگیهــای نوشــتاری و معنایــی زبــان
فارســی توجــه کافــی نداشــته و بســیاری از ویژگیهــای آن را در مراحــل ذخیرهســازی و پــردازش
اطالعــات نادیــده میگیرنــد .بــا توجــه بــه تأثیــر ایــن ویژگیهــا در تعامــل کاربــران بــا پایگاههــای
اطالعاتــی ،احتیــاج کاربــران فارسـیزبان بــه ابزارهــای کاوش بومــی و پایگاههــای اطالعاتــی کــه مبتنــی
ش از پیــش احســاس میشــود .پژوهــش حاضــر
بــر ویژگیهــای زبانــیِ خودشــان طراحــی شــده باشــد ،بیـ 
بــا بررســی میــزان توانایــی پایگاههــای اطالعاتــی فارسـیزبان در پوشــش برخــی ویژگیهــای ایــن زبــان
کــه در فراینــد جس ـتوجو و بازیابــی تأثیــر قابــل توجهــی دارنــد ،نقــاط ضعــف و قــوت ایــن پایگاههــا
را مشــخص نمــوده اســت .نتایــج آن میتوانــد در جهــت بهبــود و اصــاح عملکــرد پایگاههــای مذکــور
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
كليدواژهها :بازیابی اطالعات ،پایگاههای اطالعاتی ،زبان فارسی ،ویژگیهای نگارشی
 .1مقدمه

رایانههــا و بســتر شــبکة جهانــی وب بــدون اغــراق از عمدهتریــن و پراســتفادهترین ابزارهــای

دسترســی بــه اطالعــات در دنیــای امــروز هســتند .ایــن موضــوع چالشهــا و فرصتهایــی را موجــب

شــده اســت .یکــی از ایــن چالشهــا ،تنــوع زبانهــای مــورد اســتفاده و نحــوة پشــتیبانی ابزارهــای

دسترســی بــه اطالعــات از آنهاســت .مســئلۀ اســتفاده از زبــان طبیعــی در محیطهــای رایانــهای
از دیــدگاه ) Ruiter (2006ابعــاد گوناگونــی دارد کــه بحــث بازیابــی اطالعــات معمــوالً بهعنــوان

دغدغ ـهای همیشــگی در آن طــرح میشــود .تعامــل کاربــران بــا اطالعــات و شــبکههای ارتباطــی

و اطالعاتــی نظیــر اینترنــت ،وب ،پایگاههــای اطالعاتــی و موتورهــای کاوش همــواره بــا میانجــی

زبــان اســت .آنهــا از ایــن طریــق مفاهیــم مــورد نظــر خــود را بیــان و اطالعــات را کاوش و بازیابــی
میکننــد« .مارچیونینــی» عقیــده دارد کــه امــروزه یکــی از اساس ـیترین دغدغههــا در حــوزة علــم
اطالعــات عبــارت اســت از توضیــح چگونگــی تعامــل انســا ن بــا آنچــه کــه خــود ســاخته اســت و
ایــن ابعــاد و مباحــث گوناگونــی از جملــه زبــان را دربرمیگیــرد .همیــن تنــوع و تکثــر اســت کــه

آن را بــه یــک حــوزۀ میانرشــتهای تبدیــل کــرده اســت (« .)Marchionini 2008زرهســاز و فتاحــی»

( )1385نیــز اشــاره میکننــد کــه در ســالهای اخیــر ،ایــن حــوزه بــا تأثیرپذیــری از حوزههایــی
ماننــد روانشناســی ،علــوم رایانــه ،علــم اطالعــات ،جامعهشناســی ،و ســایر حوزههــای مشــابه

گســترش بســیاری یافتــه و متــون و تحقیقــات فراوانــی نیــز در ایــن زمینــه پدیــد آمــده اســت .بــا

توجــه بــه ایــن رویکــرد ،دور از ذهــن نیســت اگــر یکــی از مــوارد مؤثــر ذکرشــده را ،کــه رایانههــا
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بهعنــوان ابزارهــای اطالعاتــی همــواره در مواجهــه بــا پیچیدگیهــای آن مشــکالتی دارنــد ،زبــان
طبیعــی دانســت .البتــه ،در ایــن بیــان منظــور از زبــان طبیعــی ،زبانــی اســت کــه انســانها معمــوالً در

محــاورات یــا نوشــتههای خــود از آن اســتفاده میکننــد و بــه ناچــار ممکــن اســت چالشهایــی را

در ایــن زمینــه ایجــاد کنــد.

آمارهــای مربــوط بــه ســال  2015در مــورد اســتفاده از اینترنــت بــر اســاس زبــان حاکــی از آن

اســت کــه حــدود  62/4درصــد کاربــران ،انگلیس ـیزبان و  37/6درصــد غیرانگلیس ـیزبان هســتند
( .)Internet world stats: Usage and population statistics 2015ایــن امــر از رشــد روزافــزون

کاربــران غیرانگلیس ـیزبان نشــان داشــته و لــزوم توجــه بــه نیازهــای زبانــی و حــل مســائل مربــوط

بــه آنهــا را (بــا توجــه بــه اینکــه زبــان غالــب در شــبکة وب و ابزارهــای کاوش انگلیســی اســت)

یــادآور میشــود .کاربــران فارس ـیزبان نیــز بــا ویژگیهــای خــاص زبانــی خــود در زمــرة دومیــن
گــروه هســتند .از همینروســت کــه در ســالهای اخیــر ،بســیاری از تحقیقــات بینرشــتهای بــه

بررســی تأثیــر مســائل زبانــی در تعامــل کاربــران و محیــط وب معطــوف شــدهاند؛ تحقیقاتــی کــه هــر

یــک از دیدگاهــی بحــث زبــان در کاوش و بازیابــی اطالعــات را در انــواع رســانههای اطالعاتــی

اعــم از پایگاههــای تحــت وب ،موتورهــای کاوش ،وبســایتهای تجــاری ،کتابخانـهای و  ...مــورد

کنــکاش قــرار داده و مشــکالت ناشــی از آن را بررســی نمودهانــد .عــدم توجــه بــه ویژگیهــای
تأثیرگــذار زبــان فارســی از جملــه ویژگیهــای نگارشــی در مراحــل ذخیرهســازی و پــردازش،

جســتوجو و بازیابــی اطالعــات از پایگاههــای اطالعاتــی موجــب ایجــاد چالشهــا و موانعــی
پیـ ِ
ـشروی کاربــران فارس ـیزبان در دســتیابی بــه اطالعــات مــورد نیازشــان شــده اســت .بهعنــوان

مثــال ،بازیابــی نتایــج متفــاوت بــرای صورتهــای مختلــف نوشــتاری کلیدواژههــای «گالبگیــری»،

«گالبگیــری» بهعنــوان واژگان مشــتق-مرکب و یــا «انفوالنــزا»« ،آنفلوآنــزا»« ،آنفوالنــزا» بهعنــوان
صورتهــای مختلــف ضبــط واژگان یــا بازیابــی نتایــج متفــاوت بــرای کلیدواژههــای متــرادف

«دریــای خــزر»« ،دریــای مازنــدران» و «دریــای کاســپین» از پیامدهــای عــدم پوشــش مناســب آنهــا
در مرحلــة نمایهســازی و پــردازش اســت .ایــن اســت کــه در مطالعــة پیـ ِ
ـش رو ،بــه تبییــن مشــکالت

عمــدة نگارشــی زبــان فارســی ،اعــم از نوشــتاری و معنایــی ،در تعامــل انســان و محیطهــای کاوش
وب ماننــد پایگاههــای اطالعاتــی پرداختــه میشــود .همچنیــن ،در پژوهــش حاضــر تــاش بــر ایــن
اســت کــه میــزان انطبــاق و ســازگاری نمونههایــی از پایگاههــای اطالعاتــی برگزیــدة داخلــی،

شــامل پایگاههــای اطالعاتــیِ «پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک)»« ،پایــگاه

اســتنادی علــوم جهــان اســام (آیاسســی)»« ،پایــگاه مجــات تخصصــی نــور (نورمگــز)» و «پایگاه
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اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی (ســید)» بــا مؤلفههــای زبــان فارســی از حیــث جســتوجو

و بازیابــی اطالعــات بررســی شــده و ضمــن شناســایی چالشهــا در بخــش نوشــتاری و معنایــی

زبــان ،بیــن پایگاههــای یادشــده نیــز مقایس ـهای انجــام گیــرد تــا بدینترتیــب ،راهکارهایــی بــرای
پیشــگیری و حــل مشــکالت یادشــده ارائــه گــردد.

 .2مروری بر پژوهشهای مرتبط

تاکنــون پژوهشهــای گوناگونــی انجــام گرفتــه کــه هــر یــک بــهنوعــی مســائل زبــان

فارســی را در تعامــل انســان بــا رایانــه ،موتورهــای کاوش ،پایگاههــای اطالعاتــی مختلــف بررســی

نمودهانــد .مطالعــات یادشــده در اکثــر مــوارد معطــوف بــه ویژگیهــای نوشــتاری زبــان فارســی در
بازیابــی اطالعــات متنــی بودهانــد .برخــی پژوهشهــای صورتگرفتــه در ایــن زمینــه در جــدول

 ،1ارائــه شــده اســت.

جدول .1پیشینههای داخلی مربوط به موضوع پژوهش
نویسنده /سال

عنوان

هدف

روش

نتیجه

تبیین مشکالت رسمالخط مطالعة موردی استفاده از سیاستگذاری واحد برای
حری ( )1372کامپیوتر و
یکسانسازی رسمالخط
رسمالخط فارسی فارسی در ذخیره و بازیابی
اطالعات در محیط
رایانهای
نشاط ( )1379مسائل رسمالخط توصیف ناهماهنگیهای توصیفی
میان زبان فارسی و
فارسي در
نظامهای رایانهای
رويارويي با
فناوري نوين
اطالعاتي
اکبرینژاد
()1376
مرتضائی
()1380

1090

فاصلة خالی میان تبیین و تشریح تأثیر فاصلة پیمایشی-
توصیفی
واژهها در ذخیره خالی میان واژهها در
و بازیابی رایانهای ذخیره و بازیابی
اطالعات
مسائل زبان و ارائة نمونههايي از
خط فارسي در تجربههاي واژهگزيني در
ذخيرهسازي و ذخيرة اطالعات بهمنظور
بازيابي اطالعات تسريع و تسهيل ذخيره و
بازيابي اطالعات به زبان
فارسي

ارزیابی راهکارهای ممکن جهت تطبیق
رسمالخط فارسی با محیطهای رایانهای

هماهنگی و یکدستی در فاصلهگذاری

کتابخانهای -مسائل زبان و خط فارسي سبب كندي
مراحل ذخيره و بازيابي اطالعات،
توصیفی
کاهش نسبت بازيافت اطالعات و تأثیر
منفی بر جامعيت نتيجة يك جستوجو
میشوند.
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نویسنده /سال

عنوان

هدف

روش

نتیجه

ت خط فارسیکتابخانهای
اسالمی ( )1381دشواریهای تبیین مشکال 
پردازش رایانهای برای پردازش رایانهای
خط فارسی

تفکیکودستهبندی دشواریهای خط
فارسی در مقوالتی مثل نحو و ایهام در
نقشها هنگام همنشینی واژگان و ...

تببین مشکالت جستوجو پیمایشی-
راثی ساربانقلی مشکالت
جستوجو و و بازیابی اطالعات در توصیفی
()1385
بازیابی اطالعات اینترنت از دیدگاه کاربران
بهزبان فارسی در مرکز اینترنت دانشگاه
اینترنت ،مطالعۀ آزاد واحد شبستر
موردی :کاربران
مرکز اینترنت
دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
شبستر

استفادة اغلب کاربران از موتور کاوش
گوگل و وجود مشکالت بهدلیل عدم
توجه به شکلهای مختلف نوشتاری
واژهها

روحپرور و
بیجنخان
()1386

بهکارگیری یک بهکارگیری استانداردی
نظام برچسبدهیبرای حل مسئلة همنگارهها
و مشخصکردن مرز
برای تعبیر و
تفسیر یک پیکرة گروههای نحوی بهعنوان
مشکالتی بر سر راه
متنی
پردازش متون فارسی
زبان فارسی

توصیفی

تأثیر زیاد استفاده از برچسبدهی
سلسلهمراتبی بر حل مسئلة همنگارهها و
مشخصکردن مرز گروههای نحوی

روشي جديد در ارائة روشي براي يافتن پیمایشی-
رسولی و
بیدگلی ( )1387خطايابي اماليي خطاهاي اماليي واژگان توصیفی
در زبان فارسي با استفاده از الگوريتمهاي
هوشمند و يادگيرنده

بررسی مشكالت موجود در رسمالخط
رايانهاي زبان فارسي در مورد حروفي كه
در رسمالخط رايانهاي داراي چند نوع
حرف هستند و رفع مشكالت رسمالخط
با ارائة پیشنهادهای صحیح به کاربران از
طریق الگوریتم خطایاب

عبدالهی نورعلی چالشهاي شیوة بررسی مسائلی که
پیمایش
و جوکار
نگارش زبان
کاوشگران فارسی در
مقایسهای و
()1388
فارسی در بازیابی کاوش ریختهاي مختلف اسنادی
اطالعات از
یک واژه با آن روبهرو
موتورهاي کاوشهستند.
وب

عدم توجه موتورهاي کاوش وب به
شیوههاي نگارش زبان فارسی بهمنظور
بهبود کاوش و وجود رابطة معنادار بین
شکل واژه و نوع ابزار جستوجو

گلتاجی و
بررسي مشكالت بررسي مشكالت
پيمايش
بذرگر ( )1389ريختشناسي ريختشناسي زبان فارسي مقايسهاي
زبان فارسي
در پایگاههای اطالعاتی
در سه پايگاه فارسی
اطالعاتي
«آیاساسی»،
«سید» ،و
«ایرانداک»

تأثير زياد چالشهاي ريختيِ شناختهشدة
زبان فارسي بر بازيابي اطالعات در
هر يك از سه پايگاه مورد نظر و عدم
پرداختن به حل مسائل ریختشناسی
واژگان فارسی بهشیوهای جامع و
قابل مالحظه از سوی پایگاههای مورد
پژوهش
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نویسنده /سال

عنوان

هدف

روش

نتیجه

تحليل محتوا عملکرد بهتر پايگاه اطالعاتي «ایرانداک»
تحلیل چالشهاي بررسی وضعيت توجه
آخشیک و
نسبت به پايگاه «آیاسسی» در بازيابي
فتاحی ( )1391پیوستهنویسی نويسندگان و همچنين
عنوان پاياننامهها در حالتهاي مختلف
و جدانویسی پايگاههاي مورد مطالعه
پيوسته و جدا نوشتهشده و لزوم تأکید
واژگان فارسی به ويژگي پيوستهنويسي و
به نگارندگان پاياننامهها به استفاده از
جدانويسي واژگان فارسي
در ذخیره و
قواعد يکدست ملي بهويژه در نگارش
بازیابی اطالعات و ارائة راهکارهايي براي
کلمات دو جزيي و مشتق
در پایگاههاي حل اين مشکالت
اطالعاتی
ستوده و
هنرجویان
()1391

بررسي متون و پيشينههاي متنپژوهي با ذکر بيش از  ٤٠دشواري نگارشي مؤثر
مروري بر
رويكرد تحليل بر بازیابی در رابطه با جستوجو و
دشواريهاي موجود بهمنظور تبیین
بازيابي اطالعات فارسي در آثار مورد
زبان فارسي در چالشهاي نگارش فارسي،محتوا
بررسی و ضرورتتوجهبه هنجارسازی
محيط ديجيتال و تأثير آنها بر اثربخشي
ي
چنددستيهاي نگارشي و دستور 
تأثيرات آنها بر بازيابي اطالعات ،و ارائة
در طراحی الگوريتمهاي سامانههاي
اثربخشي پردازشپيشنهادهايی در جهت رفع
جستوجو و بازيابي فارسي ،تدوين
خودكار متن و اين دشواريها
استاندارد نگارش فارسي و تجهيز
بازيابي اطالعات
پايگاههایاطالعاتيبهاصطالحنامهو
فرهنگهاي اماليي و ...

همانطــور کــه در جــدول  ،1مشــاهده میشــود ،مــرور پیشــینههای مــورد مطالعــه کــه روش

غالــب آنهــا پیمایــش اســت ،در مجمــوع ،تبییــن و شناســایی بســیاری از ویژگیهــا و مشــکالت

نگارشــی زبــان فارســی حاکــی از آن اســت کــه رس ـمالخط فارســی یکــی از متغیرهــای عمــده در
ذخیــره و بازیابــی اطالعــات خصوصـاً از موتورهــای کاوش و پایگاههــای اطالعاتــی زبــان فارســی
اســت.

در خــارج از ایــران و پیرامــون ســایر زبانهــا نیــز مطالعــات مشــابه گوناگونــی انجــام شــده
اســت کــه برخــی از آنهــا در جــدول  ،2ارائــه شــده اســت.
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جدول .2پیشینههای خارجی مربوط به موضوع پژوهش
نویسنده/سال

عنوان

Lazarinis

پیمایشی تأثیر قابل توجه ریختشناسی کلمات (استفاده
بهبود مبتنی بر بررسی عملکرد
از حروف کوچک یا بزرگ ،استفاده یا عدم
مفهوم بازیابی موتورهای کاوش
استفاده از عالئم تلفظ زبانی ،و حتی نقش
تصاویر در وب (گوگل ،یاهو و اماسان)
واژهها) بر بازیابی نتایج (تعداد و ربط تصاویر) و
از طریق ترکیب در ارتباط با سؤاالت
تکیة موتورهای جستوجو بر شکل کلیدواژهها
کلیدواژههای تکزبانة غیرانگلیسی
به جای تمرکز بر نیاز واقعی کاربران و عدم
مشابه ِمعنایی در (یونانی) و ارائة ابزار
توجه موتورهای کاوش مورد پژوهش به
فراکاوش برای اصالح
زبان یونانی
ویژگیهای زبانشناختی دیگر زبانها
نقایص و در جهت ایجاد
موتورهای جستوجوی
کارآمد بومی

)(2008

هدف

Lazarinis

قابلیتهای
جستوجوی
وبسایتهای
الکترونیکی
تجاری در
مورد زبانهای
غیرانگلیسی
(مطالعۀ موردی
یونانی)

Zhang& Lin

بررسی ویژگیهای
پشتیبانی
چندزبانه بهوسیلۀ پشتیبانی چندزبانه
بهوسیلۀ موتورهای
موتورهای
جستوجوی شبکۀ
جستوجو
اینترنت

)(2007

)(2007

روش

نتیجه

پیمایشی عدم توجه موتورهای جستوجوی محلی به
بررسی قابلیتهای
(مطالعة ریختشناسی سؤاالت که امری مهم و قابل
جستوجوی
موردی) توجه در مورد زبانهای غیرانگلیسی و غیرالتین
وبسایتهای
از جمله زبان یونانی است و در نتیجه ،شکست
الکترونیکی تجاری در
جستوجوی کاربر
مورد زبان یونانی

پیمایش پشتیبانی چندزبانه بهتر موتورهای جستوجوی
مقایسهای گوگل EZ2Find ،و  Onlinelinkدر بین
بسیاری از موتورهای جستوجوی مجهز به
ویژگی پشتیبانی چندزبانه

پیمایشی روبهروشدن کاربر با مشکالتی در موتورهای
 Lewandowskiمشکالت استفاده بررسی توانایی
کاوش گوگل و اماسان وقتی نتایج به زبان
موتورهای جستوجوی
از موتورهای
)(2008
خاصی محدود میشوند ،در حالی که هیچیک
جستوجوی پُراستفاده و اصلی از
از موتورهای کاوش در بازیابی نتایج به زبان
وب برای یافتن جمله گوگل ،یاهو،
صفحۀ رابط کاربر استفادهشده (زبان انتخابی)
نتایج به زبانهای اماسان و اسک در
با مشکل مواجه نمیشوند ،عدم تأثیر راهبُرد
تشخیص و تمایز میان
خارجی
محدودیت زبانی در بهبود جستوجو در
مدارک بهزبان آلمانی
همة موارد و اثرگذاری بهتر استفاده از صفحة
از پیشینههایی با زبان
میانجی به زبان بومی در جستوجو و بازیابی
انگیسی
اطالعات در برخی از مواقع
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نویسنده/سال

عنوان

Hammo

افزایش کارایی ارائة یک قالب کاری پیمایشی تأثیر گسترش سؤال بر بهبود جستوجو و
بازیابی متون عربی و افزایش کارایی موتورهای
برای افزایش کارایی
موتورهای
کاوش با استفاده از ابزارهای پیشرفتۀ پردازش
موتورهای کاوش برای
جستوجو
زبان طبیعی
برای پیشینههای متون عربی دارا و فاقد
نشانهگذاریشده اِعرابگذاری از طریق
روشهای گسترش
به زبان عربی
سؤال (کلیدواژه)

)(2009

هدف

روش

نتیجه

بــر اســاس مندرجــات جــدول  ،2مــروری بــر پیشــینههای خارجــی کــه بیشــتر بــا روش

پیمایشــی انجــام شــدهاند ،نشــان میدهــد کــه ایــن پژوهشهــا اغلــب بــه بررســی قابلیتهــا و

کاســتیهای موتورهــای کاوش در پوشــش زبانهــای غیرانگلیســی و بــا هــدف شــناخت و ارائــة
راهکارهایــی جهــت اصــاح چالشهــای زبانــی پرداختهانــد .یافتههــای حاصــل از آنهــا نشــان

میدهــد کــه ریختشناســی واژههــا و عبارتهــای جستوجوشــده بــر بازیابــی نتایــج اثــر دارد و
ابزارهــای جس ـتوجو بــه جــای تمرکــز بــر نیــاز واقعــی کاربــران در جهــت بهبــود فراینــد کاوش،

بیشــتر بــر شــکل کلیدواژههــا تکیــه میکننــد .حتــی بعضــی ابزارهــای جســتوجوی محلــی

نیــز ریختشناســی ســؤاالت را در نظــر نمیگیرنــد .بنابرایــن جســتوجوی کاربــر بــا شکســت
مواجــه میشــود.

بررســی پیشــینههای پژوهــش کــه شناســایی چالشهــای زبانــی در ارتبــاط بــا جســتوجو

و بازیابــی اطالعــات از موتورهــای کاوش و پایگاههــای اطالعاتــی از اهــداف عمــدة آنهــا بــوده

و اغلــب بــا روش پیمایشــی انجــام شــدهاند ،در مجمــوع حاکــی از نکاتــی اســت کــه در ادامــه

ذکــر خواهــد شــد .بــا وجــود مقبولیــت و اســتفادۀ زیــاد از فضــای وب و موتورهــای کاوش بــرای
یافتــن انــواع اطالعــات توســط طیــف گســتردهای از کاربــران و فراهمشــدن ابزارهــای متنــوع بــا
امکانــات متفــاوت بــرای جســتوجو در محیــط وب ،ویژگیهــا و مشــکالت زبانــی همچنــان

بهعنــوان عاملــی مهــم در بحــث ذخیــره و بازیابــی اطالعــات مطــرح هســتند و مطالعــات بســیاری بــه
آنهــا پرداختــه و راهکارهایــی نیــز ارائــه شــده اســت .امــا در مــورد زبــان فارســی بهدلیــل ماهیــت

و خصوصیــات منحصربهفــرد آن ،نحــوۀ تعامــل فارســیزبانان بــا محیــط وب و تولیــد روزافــزون
صفحــات وب و وبالگهــای فارســیزبان کــه تــا حــدودی بــه آنهــا اشــاره شــد ،هنــوز جــای
تحقیــق و کار بســیار اســت .همچنیــن ،بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،پیشــینههای داخلــیاغلــب

بــه ویژگیهــای ریختشناســی زبــان فارســی تأکیــد داشــت ه و ویژگیهــای معنایــی آن را کمتــر
مــورد بررســی قــرار دادهانــد .عــاوه بــر ایــن ،تاکنــون مطالعــة جامعــی کــه پایگاههــای بررسیشــده
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در پژوهــش حاضــر را بــا اســتفادة طیــف گســتردهای از کاربــران از آنهــا بهطــور همزمــان مطالعــه
کنــد ،یافــت نشــد.در ایــن میــان تنهــا تعــدادی از پژوهشهــا بــه توصیــف ایــن ویژگیهــا پرداختــه

و مشــکالت احتمالــی رس ـمالخط فارســی را در محیطهــای رایان ـهای مــورد بحــث قــرار دادهانــد.

ایــن در حالــی اســت کــه مطالعــة حاضــر ضمــن گــردآوری مجموع ـهای جامــع از ویژگیهایــی

ماننــد ریختشناســی و معنایــی زبــان فارســی قصــد دارد بــا جســتوجو در محیــط پایگاههــای
اطالعاتــی فارس ـیزبان و بــر مبنــای نتایــج بازیابیشــده ،مســائل زبانــی عمــده و اثرگــذار در ایــن

حــوزه را کــه کاربــر بــا آنهــا مواجــه اســت ،بهصــورت عینــی شناســایی کنــد .بهعــاوه ،انجــام
مطالعاتــی از ایــن دســت میتوانــد از طریــق تشــخیص نقــاط ضعــف و قــوت پایگاههــا (بــهلحــاظ

پوشــش ویژگیهــای زبانــی) زمینهســاز بهبــود طراحــی و اصــاح پایگاههــای اطالعاتــی و حتــی
موتورهــای جس ـتوجوی بومــی و ملــی باشــد.
پرسش پژوهش

میــزان انطبــاق و توجــه بــه ویژگیهــای نگارشــی زبــان فارســی در پایگاههــای اطالعاتــی

فارســی چگونــهاســت؟
 .3روش پژوهش

ایــن پژوهــش ب ـهروش پیمایشــی-تحلیلی و بــا اســتفاده از مشــاهدة مســتقیم انجــام گرفــت.

بدیــنمنظــور ،پــس از بررســی منابــع مرتبــط و بــر مبنــای پیشــینههای فارســی پژوهــش ،آن

دســت از ویژگیهــای زبــان فارســی کــه باعــث ایجــاد مســائلی در کاوش و بازیابــی اطالعــات
هســتند دســتهبندی و نســبت بــه تهیــۀ جــداول  3و  4اقــدام شــد .جــدول  ،3حــاوی دســتهبندی

مشــکالت نوشــتاری اســت کــه بــر اســاس پیشــینة پژوهــش بایــد در ذخیرهســازی ،پــردازش و

بازیابــی منابــع مــورد توجــه قــرار گیرنــد .جــدول  ،4نیــز طبقهبنــدی ویژگیهــای معنایــی زبــان

فارســی را نشــان میدهــد کــه بــر بازیابــی اطالعــات بــا ایــن زبــان اثرگــذار هســتند .هــر یــک از
ویژگیهــای ذکرشــده در جــداول نیــز شــامل مصادیقــی (کلیدواژههایــی) اســت کــه هــر یــک

بازنمــون چالشهــای نوشــتاری یــا معنایــی زبــان فارســی در جس ـتوجو و بازیابــی اطالعــات در

محیطهــای رایانــهای اســت .از ایــن کلیدواژههــا بــه منزلــة ســیاههای بــرای بررســی و شناســایی

مشــکالت عمــدة ناشــی از ویژگیهــای نوشــتاری و معنایــی زبــان فارســی در تعامــل کاربــران

فارسـیزبان بــا پایگاههــای اطالعاتــی و در ارتبــاط بــا کاوش و بازیابــی اطالعــات و نیــز چگونگــی
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ایجــاد ایــن مســائل اســتفاده شــده اســت؛ بدینگونــه کــه بــرای هــر یــک از ویژگیهــای نوشــتاری
و معنایــی زبــان فارســی واژهای انتخــاب شــد تــا بهعنــوان کلیــدواژة کاوش مبنــا قــرار گیــرد و

توســط پژوهشــگران در پایگاههــای مــورد مطالعــه جس ـتوجو و نتایــج بازیابیشــدة حاصــل از آن

بررســی و ثبــت شــود .روایــی ســیاهة مذکورکــه شــامل کلیدواژههــای موجــود در جــداول  5و 6
اســت نیــز بــا مشــورت شــش نفــر از اســاتید علماطالعــات و دانششناســی و زبــان و ادبیــات فارســی

مــورد تأییــد قــرار گرفــت .بهعنــوان نمونــه ،بــرای ویژگــی «همنامــی» از واژة «تــوپ» جهــت آزمــون

مشــکالت پیشآمــده در کاوش و بازیابــی اطالعــات در پایــگاه اطالعاتــی مــورد نظــر ،در رابطــه
بــا ایــن ویژگــی اســتفاده شــد .بهمنظــور گــردآوری دادههــا ،هــر یــک از کلیدواژههــای موجــود

در ســیاهه توســط پژوهشــگران بــهتفکیــک وارد بخــش جســتوجوی پایگاههــای اطالعاتــیِ

مــورد مطالعــه شــد و نتایــج حاصــل ثبــت گردیــد .1ایــن پایگاههــا عبارتانــد از« :ایرانــداک» (کــه

کاوش در آن باالخــص در زمینــة جمــعآوری پیشــینه در موضوعــات مختلــف پژوهشــی بســیار
مــورد توجــه محققــان و بهویــژه دانشــجویان و اســاتید اســت)« ،آیاسســی» (پایــگاه دیگــری کــه
مــورد توجــه پژوهشــگران و دانشــجویان اســت)« ،نورمگــز» (کــه ایــن پایــگاه نیــز بهویــژه در حــوزة

علــوم انســانی و اســامی مراجعــان زیــادی دارد) و «ســید» (ایــن پایــگاه نیــز بهدلیــل محتوایــی کــه

دارد ،مــورد مراجعــة بســیاری از پژوهشــگران و دانشــجویان اســت) .در بخــش مســائل نوشــتاری
صورتهــای مختلــف متصــور بــرای هــر واژه درج و تعــداد کل نتایــج بازیابیشــده ثبــت شــد.

در بخــش مســائل معنایــی نیــز بههمیــن ترتیــب عمــل شــد بــا ایــن تفــاوت کــه در مــورد کلمــات

فاقــد صورتهــای مختلــف نوشــتاری و دارای معانــی گوناگــون ،ماننــد واژههــای «تــوپ» و« شــور»
ِ
مختلــف کلیــدواژۀ
در میــان  20نتیجــۀ نخســت بازیابیشــده ،تعــداد نتایجــی کــه حــاوی معانــی

جستوجوشــده بودنــد ،شــمارش و ثبــت گردیــد.
 .4یافتههای پژوهش

بــرای پاســخگویی بــه پرســش پژوهــش ،همانطــور کــه ذکــر شــد ،ابتــدا بــا مــرور متــون

و بــا توجــه بــه پژوهشهــای انجامشــده و بــر اســاس مطالعــة «هماونــدی» ( )1392ویژگیهــای
نوشــتاری و معنایــی عمــدة زبــان فارســی کــه در رونــد بازیابــی اطالعــات توســط کاربــران ،بهویــژه

در پایگاههــای اطالعاتــی چالــش ایجــاد میکننــد ،اســتخراج و پــس از تغییراتــی متناســب بــا
 16 .1بهمــن مــاه ( 1394الزم اســت تاریــخ جسـتوجو و بازیابــی نتایــج بهدلیــل تغییــرات مــداوم محتــوای پایگاههــای
اطالعاتــی مــد نظــر قــرار گیــرد).
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محیــط پایگاههــا بهطــور خالصــه در جــدول شــماره  3و  4ارائــه شــد.
جدول  .3ویژگیهای نوشتاری زبان فارسی مؤثر در بازیابی اطالعات در محیطهای اطالعاتی
مسئلۀ نوشتاری

مثال

نحوة ضبط واژگان التین

انفوالنزا ،آنفلوآنزا ،آنفوالنزا /پتاسیم ،پتاسیوم /امریکا ،آمریکا

واژگان دخیل و انواع معادل آنها

ایمیل ،رایانامه /سیستم ،نظام ،سامانه

پیوستهنویسی و جدانویسی انواع واژگان

مشتق

پرستش گاه ،پرستشگاه

مرکب

جوانمرد ،جوانمرد /بزرگسال ،بزرگ سال

مشتقمرکب

گالبگیری ،گالبگیری /فنآوری ،فناوری

عالئم جمع

دانشگاهها ،دانشگاهها

انواع جمعها (جمعهای فارسی و مکسر)

حوادث ،حادثهها /اساتید ،استادان ،استادها

طریقۀ نگارش الف مقصوره

موسی ،موسا /مصلی ،مصال

نحوۀ نگارش همزۀ میانی و پایانی کلمات با
کرسی واو ،دندانه ،الف و بدون کرسی

جبرئیل ،جبرییل /مؤذن ،موذن /امال ،امالء /مسأله ،مساله ،مسئله

استفاده و عدم استفاده از عالمت تشدید

محمد ،مح ّمد /معلم ،معلّم

کسرۀ اضافه و بدلهای آن

اهدا کتاب ،اهداء کتاب ،اهدای کتاب

استفاده یا عدم استفاده از اِعرابگذاری و سایر مسکن (مُ َس ّکنَ ،م َ
سکن) /ملک (مِلک ،مُلکَ ،ملَکَ ،ملِک)
عالئم (واژههایی با شکل نوشتاری یکسان و
تلفظ متفاوت)

واژههای دو امالئی (واژههایی با واج یا آوای آزوقه ،آذوقه /تهران ،طهران
مشترک و شکل نوشتاری متفاوت)
جابهجایی ی و همزه در کلمات فارسی

پایین ،پائین /آیین ،آئین

نحوۀ نگارش ه غیر ملفوظ و ی میانجی

زلزله بم ،زلزلهی بم ،زلزلۀ بم

استفاده از زبان محاوره (شکل عامیانه)

خونه ،خانه /زمونه ،زمانه

کاربرد و حذف مد در کلمات فارسی

فناوری ،فنآوری /دستاورد ،دستآورد

بــا دقــت در مــوارد ذکرشــده در جــدول  ،3میتــوان دریافــت کــه بســیاری از ویژگیهــای

ریختشناســی و نوشــتاری زبــان فارســی ریشــه در دو یــا چندگانهنویســیِ یــک واژه دارنــد کــه

همیــن امــر بهدلیــل ایجــاد ناهماهنگــی ســبب بــروز مســائلی در بازیابــی اطالعــات میشــود.

بهعنــوان مثــال ،جســتوجوی صورتهــای مختلــف نوشــتاری واژة «فنــاوری» ســبب بازیابــی

نتایجــی متفــاوت میشــود .بعضــی از ویژگیهــای معنایــی زبــان فارســی نیــز در ایــن زمــره هســتند.
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مــرور پیشــینهها نیــز حاکــی از ایــن اســت کــه مــواردی ماننــد همنامــی یــا واژههــای یکســان بــا
معانــی متفــاوت و واژگان همنویســه بــا معانــی متفــاوت ،چندمعنایــی ،1هممعنایــی و تــرادف

از ایــن قبیــل هســتند .همانگونــه کــه «حســینی بهشــتی» ( )1382نیــز عقیــده دارد ،در ایــن بیــن

چندمعنایــی و تــرادف دو مشــکل عمــده در ارتباطــات معنایــی واژگان هســتند.

جدول  .4ویژگیهای معنایی زبان فارسی مؤثر در بازیابی اطالعات در محیطهای اطالعاتی
مسئلۀ معنایی

مثال

(توپ بازیِ ،
ِ
توپ جنگی ،واحد
همنامی یا واژههای یکسان با معانی شیر (نام یک حیوان ،مادة لبنی ،شیر آب) /توپ
ِ
شمارش پارچه ،معنای عوامانه)
مشترک لفظی/
متفاوت (واژگان
همآوا و همنویسه)
واژگان همنویسه با معانی متفاوت

شور (شور بودن طعم ،شور و شوق)

چندمعنایی

روان (روح و روان ،جاری) /قلب (عضو بدن ،ضمیر و خاطر ،وارونهبودن،
مرکز)

هممعنایی و ترادف

دریای خزر ،دریای کاسپین ،دریای مازندران

ویژگیهــای معنایــی ذکرشــده در جــدول شــماره  ،4کــه در پژوهشهــای ایــن حــوزه کمتــر

مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد ،اغلــب بــا ایجــاد تعــدد معنایــی ســهم عمــدهای از مشــکالت یادشــده

در حــوزة جســتوجو و بازیابــی اطالعــات را بــه خــود اختصــاص میدهنــد .بهعنــوان مثــال،
کاربــر بــا جس ـتوجوی کلیــدواژة «تــوپ» کــه دارای ویژگــی همنامــی اســت ،ممکــن اســت بــا

نتایجــی حــاوی چندیــن معنــا مواجــه شــده و ایــن کاوش بــه بازیابــی نتایــج نامربــوط منجــر شــود
و یــا اینکــه بــه نتایجــی حــاوی چنــد مــورد از معانــی دســت یابــد ،امــا در بیــن آنهــا نتایجــی بــا
معنــای مــورد نظــر وی بازیابــی نشــود.

پرســش پژوهــش :میــزان انطبــاق و توجــه بــه ویژگیهــای نگارشــی زبــان فارســی در پایگاههــای

اطالعاتــی فارســی چگونـه اســت؟

بهمنظــور پاســخ بــه پرســش پژوهــش ،شــکلهای گوناگــون ایــن کلیدواژههــا توســط

پژوهشــگران در قســمت جســتوجوی پایگاههــای «ایرانــداک»« ،آیاسســی»« ،نورمگــز» ،و

«ســید» وارد و ســپس ،تعــداد نتایــج بازیابیشــده بــرای هــر کلیــدواژه ثبــت و در جــدول شــماره 5
 .1چندمعنایــی مختــص زبــان فارســی نیســت ،بلکــه از ویژگیهــای ســایر زبانهــا نیــز هســت کــه در ایــن جــا اختصاصـاً
در مــورد زبــان فارســی بررســی شــده اســت.
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ارائــه شــده اســت.
جدول  .5نتایج بازیابیشده برای کلیدواژههای منتخب با صورتهای گوناگون نوشتاری در پایگاههای مورد
مطالعه
مجموع نتایج بازیابیشده در پایگاههای اطالعاتی

کلیدواژههای مورد جستوجو

آیاسسی

ایرانداک

نورمگز

سید

پتاسیوم

7

1

21

1

پتاسیم

5736

1663

659

421

سامانه

4528

3673

3931

553

سیستم

73316

21632

56386

3132

نظام

22241

14316

141726

1724

پرستشگاه

12

6

1078

0

پرستش گاه

27

10

80030

0

بزرگسال

810

330

11981

93

بزرگ سال

3781

1175

301355

19

فناوری

18930

10749

18960

1026

فن آوری

3772

1918

110171

203

دانشگاهها

1486

509

143275

24

دانشگاه ها

58880

9199

182199

295

اساتید

3736

1365

103077

221

استادان

863

908

103077

90

استاد ها

3

1

103077

0

موسا

5

3

148

0

موسی

3702

609

43930

54

مسکن

5595

2137

25515

324

172

0

25515

324

4

0

25515

324

مسأله

5856

4677

82368

856

مساله

11134

4677

82368

856

مُ َس ِّکن

َمسکن
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مجموع نتایج بازیابیشده در پایگاههای اطالعاتی

کلیدواژههای مورد جستوجو

آیاسسی

ایرانداک

نورمگز

سید

مسئله

21354

1379

177622

19

معلم

7581

1490

61272

137

معلّم

72

22

61272

137

اهدا کتاب

7

5

269822

0

اهداء کتاب

5

1

268204

0

اهدای کتاب

6

5

269822

0

تهران

81834

10

142837

6515

طهران

67

79

11233

10

زلزله بم

303

227

22895

88

زلزلهی بم

32

1

22897

89

زلزلۀ بم

0

0

22895

88

خانه

6571

4072

92979

442

خونه

10

8

2092

0

دستاورد

897

484

28862

8

دستآورد

14

484

28862

8

آیین

4502

2225

48708

175

آئین

1755

114

48708

17

همانطــور کــه در نتایــج جــدول  5دیــده میشــود ،تعــداد کل نتایجــی کــه پایــگاه

«ایرانــداک» بــرای کاوش صورتهــای مختلــف نوشــتاری واژههــای برگزیــده بازیابــی میکنــد،

در مــورد همــة کلیدواژههــا (ویژگیهــای نوشــتاری) متفــاوت اســت .همچنیــن ،یافتههــای جــدول

 ،5در مــورد پایــگاه «آیاسســی» نیــز حکایــت از فقــدان توجــه کافــی بــه ویژگیهــای نوشــتاری

فارســی دارد کــه اختــاف نتایــج بازیابیشــده گــواه آن اســت .بهعنــوان نمونــه ،مــوارد بــارزی از
ایــن اختــاف را میتــوان در کلیدواژههایــی ماننــد «پتاســیم» و «پتاســیوم» مشــاهده نمــود.

از ســوی دیگــر ،نتایــج حاصــل از جســتوجو در پایــگاه «نورمگــز» نیــز نشــان میدهــد

کــه تعــداد نتایــج بازیابیشــده در مــورد اغلــب کلیدواژههــا (ویژگیهــای نوشــتاری) متفــاوت
اســت؛ ماننــد آنچــه کــه در جس ـتوجوی کلیــدواژة «فنــاوری» و «ف ـنآوری» اتفــاق میافتــد کــه
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تعــداد نتایــج بازیابیشــده بــرای ایــن دو اختــاف زیــادی بــا هــم دارنــد .مــوارد اســتثنا نیــز شــامل
کلیدواژههــای «اســاتید»« ،اســتادها»« ،اســتادان»« ،زلزلــه بــم»« ،زلزلـهی بــم»« ،زلزلــۀ بــم» و «آییــن»،

«آئیــن» هســتند کــه صورتهــای نوشــتاری گوناگــون در نتایــج بازیابیشــده دیــده میشــود.

در رابطــه بــا پایــگاه «ســید» نیــز اختــاف نتایــج بازیابیشــده بــرای ُصـ َور گوناگــون نگارشــی

واژههــا در بســیاری از مــوارد باعــث ایجــاد اختــال و ارائــة نتایــج ناقــص بــه کاربــر میشــود.
بهعنــوان نمونــه ،شــاهد ایــن اختــاف در مــورد کلیدواژههــای «پتاســیوم»« ،پتاســیم» و یــا

«دانشــگاهها»« ،دانشــگاهها» هســتیم .همچنیــن «ســید» در مــورد کلیدواژههایــی ماننــد «مســکن»،
«مُ َس ِّ
ــکن» و َمســکن» و «دســتاورد» و«دســتآورد» قــادر بــه شناســایی اعرابگــذاری و عالئــم
بهکاررفتــه نبــوده و نتایجــی بــا محتــوای محــل ســکونت بازیابــی مینمایــد .در دیگــر پایگاههــای

بررسیشــده نیــز کاربــر یــا بــا اتفاقــی مشــابه آنچــه گفتــه شــد ،روب ـهرو میشــود و یــا در صــورت
اعرابگــذاری بــا نتایجــی بــدون ارتبــاط مواجــه خواهــد شــد.

در مــورد ویژگیهــای معنایــی زبــان فارســی نیــز مشــکالتی وجــود دارد کــه برخــی مصادیــق

آن در ارتبــاط بــا پایگاههــای اطالعاتــی مــورد پژوهــش در جــدول شــماره  ،6مشــاهده میشــود.
جدول  .6نتایج بازیابیشده برای کلیدواژه های منتخب با معانی گوناگون 1در پایگاههای مورد مطالعه
مجموع نتایج بازیابی در پایگاههای اطالعاتی

کلیدواژة مورد جستوجو

توپ
ِ
توپ بازی

آیاسسی

ایرانداک

سید

نورمگز

10

14

7

6

5

3

12

4

0
واحد شمارش پارچه
قسمتی از یک آنتیژن (علم ژنتیک) 5

0
3

0
0

0
6

0

0

1

0

1

1

14

2

شور بودن
مشورت

18
0

17
0

3
3

16
2

غیرمرتبط

1

2

0

0

ِ
توپ جنگی

معنای عوامانه
شور شوق

 .1در مــورد ویژگیهــای معنایــی بهدلیــل نبــودن حالتهــای مختلــف نوشــتاری کلمــات( ،بــه جــز
کلیدواژههــای مربــوط بــه دریــای مازنــدران) معانــی مختلــف بازیابیشــده بــرای هــر کلیــدواژه،
بیــن  20نتیجــة نخســت بازیابیشــده شــمارش و ثبــت شــدند.
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کلیدواژة مورد جستوجو

روان روح

مجموع نتایج بازیابی در پایگاههای اطالعاتی
ایرانداک

نورمگز

آیاسسی

سید

16

18

20

20

4

2

0

0

دریای خزر

2360

1654

58032

651

دریای کاسپین

27

25

56897

3

دریای مازندران

439

170

63882

54

جاری

همانطــور کــه در جــدول  6مشــهود اســت ،بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از کاوش کلیدواژههــا

در پایــگاه «ایرانــداک» شــاهد عــدم توجــه پایگاههــای اطالعاتــی بــه واژگانــی هســتیم کــه دارای
معانــی مختلــف و صــورت نوشــتاری یکســانی هســتند کــه موجــب میشــود گاه معانــی مختلفــی

از یــک واژه بازیابــی شــود ،امــا معنــای مــورد نظــر کاربــر در میــان آنهــا نباشــد .همچنیــن ،نتایــج

نشــان میدهــد کــه پایــگاه «آیاسســی» نیــز توجــه کافــی بــه ویژگیهــای یادشــده جهــت تأمیــن

نیازهــای کاربــران فارســیزبان در رابطــه بــا توجــه بــه ویژگیهــای معناشناســی زبــان فارســی

نــدارد .بهعنــوان مثــال ،در مــورد کلیــدواژة «دریــای مازنــدران» اختــاف قابــل توجهــی میــان تعــداد

نتایــج و مــدارک بازیابیشــده بــرای کلیدواژههــای متــرادف آن وجــود دارد کــه جامعیــت کاوش

را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .همچنیــن ،ماننــد نتایــج دیگــر پایگاههــا در بخــش کاوش معنایــی،

در مــورد واژههایــی ماننــد «تــوپ» و «شــور» کاربــر بــا بازیابــی نتایــج نامرتبــط مواجــه شــده و یــا
ممکــن اســت هرگــز بــدون اســتفاده از کلیــدواژة کاملکننــده بــه نتایــج مــورد نظــر دســت پیــدا

نکنــد.

عــاوه بــر مــوارد یادشــده ،بــا دقــت در نتایــج حاصــل درمییابیــم کــه در پایــگاه اطالعاتــی

«نورمگــز» نیــز مشــکالتی وجــود دارد ،چــرا کــه گاهــی کاربــران در جسـتوجوی معانــی مختلــف

یــک واژه دچــار مشــکل شــده و از بازیابــی نتایــج مطلــوب بازمیماننــد و یــا بــا نتایــج نامربــوط
مواجــه میشــوند( .مثــال :بازیابــی نتایجــی بــا معنــای «مشــورت و هماندیشــی» بــرای جسـتوجوی

کلیــدواژة «شــور» کــه در دیگــر پایگاههــا نتایجــی بــا ایــن مضمــون بازیابــی نشــد و بســته بــه نیــاز
کاربــر میتوانــد مطلــوب یــا نامطلــوب باشــد) .البتــه ،ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در

قســمت واژگان متــرادف از بخــش معنایــی ،ایــن پایــگاه ضمــن بازیابــی نتایجــی نزدیــک بــه هــم

بــرای کلیدواژههــای «دریــای خــزر ،دریــای مازنــدران و دریــای کاســپین» ،پــس از بازیابــی نتایــج
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کاوش بــرای هــر یــک از کلیدواژههــای «دریــای خــزر و مازنــدران» دیگــری را نیــز بــرای کاوش
بــه کاربــر پیشــنهاد میدهــد کــه خــود گامــی مؤثــر در بهبــود بازیابــی کلیدواژههــای متــرادف

اســت.

همچنیــن ،بــر اســاس نتایــج بازیابیشــده ،پایــگاه «ســید» نیــز توجــه کافــی بــه ویژگیهــای

معنایــی زبــان فارســی نداشــته اســت ،بهطــوری کــه در مــورد ویژگــی تــرادف در واژههایــی کــه

بــه «دریــای مازنــدران» اشــاره دارنــد ،اختــاف زیــادی در تعــداد نتایــج بازیابیشــده وجــود دارد.
 .5بحث و نتیجهگیری

هــر یــک از ویژگیهــای نوشــتاری و معنایــی زبــان فارســی کــه در ایــن پژوهــش ذکــر شــد،

هنــگام کاوش و بازیابــی اطالعــات از منابــع مختلــف ،ماننــد موتورهــای کاوش وب و پایگاههــای

اطالعاتــی ،چالشهایــی را بهنحــوی فــراروی کاربــران فارســیزبان قــرار میدهــد .عــاوه بــر

نتایــج و مصادیــق ذکرشــده کــه تأثیــر قابــل توجــه خصوصیــات یادشــده را نشــان میدهنــد،

شــرحی از ایــن مشــکالت ب ـه همــراه مصادیــق آنهــا بــر پایــۀ یافتههــای پژوهشهــای انجامشــده
نیــز میتوانــد تأییــدی بــر نتایــج بهدس ـتآمده در ایــن پژوهــش باشــد .بــرای ایــن منظــور و بــرای

بهدســت آوردن تصویــری بهتــر از مســائل و چالشهــای زبــان فارســی در زمینــة جســتوجو از

پایگاههــای اطالعاتــی ،ابتــدا شــرحی از ویژگیهــای نوشــتاری و ســپس ،ویژگیهــای معنایــی

بیــان میشــود.

ویژگیهای نوشتاری

در بخــش مســائل نوشــتاری ،نتایــج پژوهشهــای «آخشــیک و فتاحــی» ( )1391و «گلتاجــی

و بذرگــر» ( )1389نشــان داد کــه چالشهــای ريختــیِ زبــان فارســي ،از جملــه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﻧﻮﯾﺴﯽو

ﺟﺪاﻧﻮﯾﺴﯽ واژگانــی ماننــد واژگان مشــتق و مشــتق-مرکب و برخــی ویژگیهــای منــدرج در

جــدول  ،3تأثیــر زیــادی بــر بازیابــی اطالعــات از پایگاههــای اطالعاتــی داخلــی از جملــه از
پايگاههــای «آیاسســی»« ،ایرانــداک» و «ســید» دارد کــه نتایــج جــدول شــماره  5نیــز مؤیــد آن
اســت .بدینترتیــب ،میتــوان بهوضــوح دریافــت کــه حتــی پایگاههــای داخلــیِ فارس ـیزبان نیــز
توجــه کافــی بــه ملزومــات و خصیصههــای زبــان فارســی ندارنــد .کاربــران ایــن قبیــل پایگاههــا کــه

در بســیاری مــوارد در پــی جس ـتوجوی اطالعــات جهــت انجــام کارهــای پژوهشــی و مطالعاتــی

هســتند ،بهواســطة ایــن مشــکل از دســتیابی جامــع بــه اطالعــات مــورد نیازشــان بازمیماننــد؛ ماننــد
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آنچــه در جســتوجوی واژة «فنــاوری» و «فــنآوری» بهدســت آمــد .ایــن ،در حالــی اســت کــه

کاربــران در ســطوح مختلــف و بــا عادتهــای نوشــتاری گوناگــون ممکــن اســت هــر یــک از

ایــن صورتهــا را بــرای جس ـتوجو اســتفاده کننــد و در بســیاری مــوارد ناخــودآگاه از دســتیابی
بــه نتایجــی کــه حاصــل کاوش شــکل دیگــر واژه هســتند ،محــروم بماننــد و بــه همــان نتایــج
اولیــه بســنده کننــد .البتــه ،مــوارد اســتثنایی هــم وجــود دارد .چنانکــه بــه نظــر میرســد پایــگاه

«نورمگــز» بــا توجــه بــه بازیابــی تعــداد مســاوی و یــا نزدیــک نتایــج بــرای صورتهــای مختلــف

برخــی کلمــات و همچنیــن ،دیدهشــدن صورتهــای مختلــف هــر یــک از واژههــا در پــیِ کاوش

تنهــا یــک صــورت از آن در بیــن نتایــج بازیابیشــده ،در بعضــی مــوارد فــارغ از صــور نوشــتاری

گوناگــون و بــر مبنــای مفهــوم واژههــا عمــل نمــوده و همــة منابــع حــاوی آنهــا را در یــک دســتة

معنایــی قــرار داده اســت.

در مجمــوع ،شناســایی آن دســته از ویژگیهــای زبانــی کــه نقــش پررنگتــر و عمــدهای

در بــروز چالشهــای پیـ ِ
ـش روی کاربــران دارنــد نیــز نکت ـهای اســت کــه نبایــد از آن غافــل شــد.

چنانکــه «هماونــدی» ( )1392در پژوهــش خــود مــواردی ماننــد پیوستهنویســی و جدانویســیِ
واژگا ِن مشــتق ،مشــتق -مرکــب ،انــواع جمعهــای فارســی و مکس ـ ِر عربــی ،نــگارش همــزۀ بــدو ِن

کرســی و اســتفاده از زبــان محــاوره را از مشــکالت عمــدۀ زبــان فارســی در جس ـتوجوو بازیابــی
تصاویــر خاصــه در موتورهــای کاوش میدانــد .همچنیــن ،یافتههــای پژوه ـش «عبدالهــی نورعلــی

و جــوکار» ( )1388نشــان میدهــد کــه بیــن شــکل نوشــتاری واژه و ابــزار جسـتوجو (موتورهــای

کاوش) رابطــه معن ـاداری وجــود دارد .بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ب ـهکار بــردن یــک

شــکل خــاص از کلیــدواژه و نیــز اســتفاده از یــک ابــزار جسـتوجوی خــاص در بازیابــی اطالعــات
اثرگــذار اســت .بهعنــوان نمونــه ،چنانچــه کاربــری کلیــدواژه «باغهــا» را بــا شــکل پیوســته انتخــاب

کنــد ،بیشــتر اطالعــات موجــود را کــه بــا کلیــدواژة «باغهــا» نمایهســازی و ذخیــره شــدهاند ،از

دســت میدهــد و از طــرف دیگــر ،انتخــاب کلمــه «باغهــا» نیــز منجــر بــه بازیافــت نتایــج نامربــوط
میشــود .همچنیــن اســت تفــاوت بیــن تعــداد نتایــج بازیابیشــدة حاصــل از کاوش کلیدواژههــای

«پرســتش گاه و پرستشــگاه»« ،فنــاوری و ف ـنآوری» و «بزرگســال و بــزرگ ســال» کــه در جــدول

شــماره  ،4مشــاهده شــد .در ایــن بیــن ،فقــدان توجــه و آگاهــی کاربــر از ایــن مســئله میتوانــد
باعــث عــدم دسترســی وی بــه نتایــج حــاوی صــورت دوم واژه شــود .همانطــور کــه مشــهود اســت،
وجــود مســئلة پیوستهنویســی و جدانویســی در نتایــج همــة پژوهشهــای یادشــده ،گواهــی بــر تأثیــر

زیــاد ایــن خصیصــه بــر کاوش و بازیابــی اطالعــات ب ـه زبــان فارســی اســت .ایــن در حالــی اســت
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کــه پیوستهنویســی و جدانویســی واژگان در بســیاری از مــوارد بهصــورت ســلیقهای انجــام شــده

و خیلــی از نویســندگان از قواعــد مربــوط بــه زبــان در مــورد آن پیــروی نمیکننــد .وجــود مســائلی
ماننــد اســتفاده از فاصلــه و نیمفاصلــه و جــدا در نظــر گرفتــه شــدن اجــزای یــک واژة مرکــب

ماننــد «کتابخانــه» و بازیابــی نتایــج مســتقل بــرای هــر یــک از ایــن اجــزاء نیــز موجــب تشــدید
ایــن مــوارد میشــود .در مجمــوع ،در بخــش نوشــتاری ،بــا دقــت در نتایــج حاصــل از پژوهــش

میتــوان دریافــت کــه عــاوه بــر مشــکالت مربــوط بــه پیوستهنویســی و جدانویســی واژگان،
کلمــات عربــیِ موجــود در زبــا ِن فارســی ماننــد انــواع جمعهــا و انــواع شــیوههای نــگارش همــزه،

واژگان دخیــل و معــادل آنهــا ســهم زیــادی از مشــکالت پیـ ِ
ـش روی کاربــران فارس ـیزبان را در

تعامــل بــا محیطهــای اطالعاتــی و خاصــه پایگاههــای اطالعاتــی فارســی ،بــه خــود اختصــاص

دادهانــد .بهطــور کلــی ،اختــاف نتایــج بازیابیشــده بــرای حــاالت مختلــف نوشــتاری کــه در
اکثــر مــوارد در همــة پایگاههــا مشــابه اســت ،بهنوعــی حاکــی از الگــوی نوشــتاری غالــب در بیــن

نویســندگان منابــع هــر پایــگاه اســت و میتــوان از آن بــرای اســتخراج الگــو بهمنظــور نمایهســازی

یــا پیشــنهاد کلیــدواژة کاوش اســتفاده نمــود؛ مثــل واژههــای مرکــب «بزرگســال و بزرگســال»
ِ
صــورت جــدای آن منجــر بــه بازیابــی
کــه در هــر چهــار پایــگاه مــورد بررســی ،جســتوجوی
نتایــج بیشــتری از فــرم پیوســتة آن شــد .همچنیــن ،در بســیاری مــوارد کــه صورتهــای نوشــتاری
مختلــف واژههــا دارای گونههــای بــا اِعــراب و بــدون اِعــراب بودهانــد ،بــه نظــر میرســد کــه

ترجیــح نویســندگان بــه اســتفاده از صورتهــای بــدون اِعــراب اســت کــه میتوانــد ریشــه در
عــادات نوشــتاری فارسـیزبانان و عــدم تمایــل آنهــا بــرای اســتفاده از اِعرابگــذاری و همچنیــن،

پیچیدهبــودن اِعرابگــذاری در صفحــه کلیدهــا اشــاره نمــود؛ ماننــد نتایــج بازیابیشــده بــرای

واژههــای «معلــم و مســکن».
ویژگیهای معنایی

بــا دقــت در پژوهشهــای یادشــده میتــوان دریافــت کــه ابعــاد معنایــی زبــان در آنهــا

مهجــور مانــده ،در حالــی کــه ویژگیهــای خــاص معنایــیِ زبــان فارســی نقــش قابــل توجهــی

در مســئلة کاوش و بازیابــی اطالعــات داشــته و ســبب ایجــاد مشــکالتی در تعامــل بیــن کاربــران و
ابزارهــای اطالعرســانی هســتند .در ایــن مــورد نتایــج پژوهــش «هماونــدی» ( )1392بــا نتایــج حاضــر

همسوســت .در ایــن صــورت ،جســتوجوی کاربــر بــا مســائلی ماننــد بازیافــت نتایــج نامربــوط
مواجــه میشــود و در مــواردی حصــو ِل نتیجــة مطلــوب مســتلزم تکــرار جس ـتوجو بــا شــیوههای
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مختلــف و واژگان تکمیلــیاســت؛ ماننــد آنچــه کــه در مــورد کاوش واژة «تــوپ» و یــا واژههــای
«دریــای خــزر ،دریــای مازنــدران و دریــای کاســپین» (در مــورد اخیــر پایــگاه «نورمگــز» نســبت بــه
دیگــر پایگاههــا ،عملکــرد قابــل قبولــی داشــت) اتفــاق افتــاد (جــدول شــماره  .)6در مجمــوع ،در

بخــش معنایــی ،برخــی ویژگیهــا ماننــد تــرادف و همنامــی و همنویســگی ،علیرغــم کمتوجهــی

بــه آنهــا در بســیاری از پژوهشهــای مربوطــه ،از جملــة مشــکالت جــدی کاربــران در اســتفاده از

پایگاههــای اطالعاتــی هســتند .چهبســا اگــر در فراینــد نمایهســازی و کاوش ،انتخــاب کلیــدواژه
بــر اســاس یــک اصطالحنامــه و بــا ارجــاع بــه فــرم صحیــح و منتخــب واژه انجــام میشــد ،تــا حــد
زیــادی بــه بهبــود کاوش ایــن دســت واژههــا مؤثــر بــود.

آنچــه ذکــر شــد ،خالص ـهای از پیامدهــای کمتوجهــی و یــا نادیــده انگاشــتن خصوصیــات

زبــان فارســی توســط کاربــران و طراحــان موتورهــای کاوش و پایگاههــای اطالعاتــی اســت کــه در

نهایــت ،منجــر بــه اختــال در کاوش و بازیابــی انــواع گوناگــون اطالعــات میشــود .در مجمــوع،
میتــوان گفــت کــه پایگاههــای اطالعاتــی (حتــی انــواع بومــی آنهــا) نســبت بــه ویژگیهــای

نوشــتاری و معنایــی زبــان فارســی توجــه کافــی ندارنــد ،در حالیکــه بخــش بزرگــی از ایــن مســائل
را میتــوان بــه مرحلــة نمایهســازی مربــوط دانســت کــه بایــد طــی آن ویژگیهــای زبــان فارســی

را مــد نظــر قــرار داد و بــا تمهیداتــی از جملــه یکدستســازی واژگان و اســتفاده از اصطالحنامههــا

نســبت بــه حــل آن اقــدام نماینــد .ایــن مســئله موجــب میشــود کــه احتیــاج فارس ـیزبانان ،بهویــژه

بــه ابزارهــای کاوش بومــی و پایگاههــای اطالعاتــی کــه مبتنــی بــر ویژگیهــای زبانــیِ خودشــان

طراحــی شــده و در تعامــل بــا کاربــران فارس ـیزبان بــه ظرائــف و بایــد و نبایدهــای زبانــی آنهــا

بیشــتر توجــه شــود ،بیــش از پیــش احســاس گــردد .از ســوی دیگــر ،پایگاههــای اطالعاتــی نیــز بایــد
نســبت بــه برآوردهســاختن نیازهــای زبانــی کاربــران و اصــاح تعامــل بــا کاربــران بیشــتر تــاش

کننــد ،چــرا کــه نادیدهانگاشــتن و یــا کمتوجهــی بــه شــاخصهها و ویژگیهــای زبانــی کاربــران

موجــب بــروز مســائلی در امــر جسـتوجو و بازیابــی اطالعــات میشــود کــه در نهایــت ،از دســت
رفتــن اطالعــات مفیــد و یــا بازیابــی اطالعــات ناخواســته را بــه همــراه خواهــد داشــت.

بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،پیشــنهادهای زیــر میتوانــد در پیشــگیری و رفــع ایــن

چالشهــا و بهبــود تعامــل میــان کاربــران و ابزارهــای کاوش و بازیابــی اطالعــات مؤثــر باشــد:
بــر اســاس یافتههــای پژوهــش و بــا توجــه بــه تأثیــر قابــلتوجــه صورتهــای مختلــف
نوشــتاری واژگان بــر جســتوجو و بازیابــی نتایــج در پایگاههــای اطالعاتــی ،الزم اســت از
ابتــدا شــیوههای نگارشــی در محیــط دیجیتــال و حداقــل در مــورد متــون علمــی و تخصصــی

1106

بررسی مشکالت جستوجو و بازیابی اطالعات در پایگاههای اطالعاتی از جنبة ویژگیهای  | ...هماوندی و دیگران

تــا حــد امــکان یکپارچــه و هماهنــگ باشــند .وجــود یــک نرمافــزار واژهپــردا ِز منطبــق بــا

ویژگیهــای زبــان فارســی ،1میتوانــد یکــی از راههــای نیــل بــه ایــن مقصــود باشــد و در

صــورت بــروز خطاهــای نوشــتاری و امالیــی ،بــرای تصحیــح بــه کاربــر هشــداردهــد .طــرح

ســامانة «استانداردســاز و خطايــاب متــون فارســي» کــه توســط «پژوهشــكدة مديريــت دانــش
ایرانــداک» بــه شــوراي پژوهــش ارائــه و تصويــب شــده و در دســت اجراســت (كــه حاصــل

آن نرمافــزاري بــراي خطايابــي متــون فارســي و بــراي ويرايــش پايــگاه «گنــج» ایــن پژوهشــگاه
خواهــد بــود) نمونــهای از ایــن تالشهاســت.

در مــواردی ماننــد واژگان دخیــل و معــادل آنهــا ،کــه در پایگاههــای مــورد بررســی توجــه

الزم بــه آن صــورت نگرفتــه اســت ،اســتفاده از واژگان معــادل و تــاش بــرای رواج آنهــا از
طریــق رســانههای مکتــوب و غیرمکتــوب ،خصوص ـاً از طریــق رســانههای رســمی از ابتــدای
ورود و اســتفاده از یــک فنــاوری یــا مفهــوم (مثــل واژههــای یارانــه و سوبســید 2و یــا پیامــک

و اساماس ،)3میتوانــد در پذیــرش و کاربــرد گســترده و هماهنــگ آن توســط افــراد مؤثــر

باشــد.

در مــورد مســئلة تنــوع صورتهــای نوشــتاری واژگان ،پایگاههــای اطالعاتــی میتواننــد از
طریــق فراهمســاختن نمایههــای مناســب و اســتفاده از اصطالحنامههــا و واژهنامههــا ،کاربــران
را از وجــود صورتهــای مختلــف نوشــتاری یــک واژه آگاه کننــد و در صــورت لــزوم بــه

آنهــا ارجــاع دهنــد .نمون ـهای از اینگونــه تالشهــا را میتــوان در «بخــش تحقیــق و توســعة

ایرانــداک» مشــاهده نمــود .ایــن پژوهشــگاه حــدود يــك ســال اســت كــه نرمافــزاري طراحــی

نمــوده و بهوســیلة آن نمايهســازان پژوهشــگاه بــا دسترســی بــه مجموعــة اصطالحنامههــای

تدويــن و ترجمهشــدة گــروه اصطالحشناســي ایــن پژوهشــگاه و بــر اســاس اصطالحنامههــا

و مجموعــة واژگانهــاي موجــود نمايهســازي و ســازماندهی مــدارك را انجــام ميدهنــد.

ایــن تــاش در نهایــت ،پشــتوانة مناســبی بــرای کاوش کاربــران و حــل مســائل و چالشهــای

زبانــی آنهــا خواهــد بــود.

بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش کــه بخــش عمــدهای از مشــکالت ناشــی از ناهماهنگــی
در نوشــتار صورتهــای مختلــف واژگان اســت ،در نظــر گرفتــن ســازوکارهایی بــرای

 .1نرمافزار «ویراستیار» از جملة این نوع تالشهاست.

)3. Short Message Service (SMS

2. subsidy
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اطالعرســانی و آمــوزش بــه کاربــران فارســیزبان ،چــه در مقــام نویســنده در وب در

جهــت ایجــاد یکدســتی و هماهنگــی در متــون و چــه در جایــگاه کاوشــگران اطالعــات در
جهــت آمــوزش ویژگیهــای خــاص زبانــی و انــواع روشهــای بهبــود کاوش ،میتوانــد در

جلوگیــری از بــروز مشــکالت یادشــده در پژوهــش مؤثــر باشــد.

بــرای پوشــش صورتهــای گوناگــون نوشــتاری و معنایــی واژههــا ،کاربــرد نمایهســازی
مشــارکتی 1و توجــه بــه آنچــه کــه کاربــران مختلــف از طیفهــای گوناگــون و بــا عــادات

نوشــتاری متفــاوت پیشــنهاد و جســتوجو میکننــد ،میتوانــد راهــکاری جهــت بهبــود
جســتوجو و بازیابــی باشــد.

هوشمندســازی نمایهســازی و واژگان در پایگاههــای اطالعاتــی در مرحلــة ذخیــره و بازیابــی
و نیــز هوشمندســازی الگوریتمهــا و مدلهــای بازیابــی اطالعــات (ماننــد آنچــه کــه گــوگل
در زمینــة همانندهــا ،خطاهــای امالیــی ،و  ...انجــام میدهــد).
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و ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ

و ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ

هدی هماوندی

دانشــجوی دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی (گرایــش بازیابــی
اطالعــات) دانشــگاه تهــران اســت.

و ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ

ذخیــره و بازیابــی تصاویــر ،نمایهســازی و ســازماندهی اطالعــات بــا تمرکــز بــر
مســائل زبانشــناختی از عالیــق پژوهشــی وی اســت.

ﻣﻲ واﺣـﺪ

ﻳﻌﻘﻮب ﻧﻮروزي

ﻣﻲ واﺣـﺪ

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1351داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ دﻛﺘـﺮي در رشــتة ﻋﻠـﻢ اﻃﻼﻋـﺎت

و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.

ﺰارﻫـــﺎي

اﻳﺸﺎن ﻫـﻢاﻛﻨـﻮن دانشــیار ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ اﺳﺖ.

ﻲ واﺣـﺪ

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ،ﻃﺮاﺣـﻲ راﺑـﻂ ﻛـﺎرﺑﺮي،

ﺰارﻫـــﺎي

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧـﺮماﻓﺰارﻫـﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪاي و اﻃـﻼعرســانی از جملــه عالیــق
پــژوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ﺰارﻫـــﺎي

ملوکالسادات حسینی بهشتی

دانشآموختـه دکتـری تخصصـی زبانشناسـی از دانشـگاه تهران اسـت .ایشـان

و ﻓﻨـﺎوري

هماکنـون اسـتادیار پژوهشـگاه علـوم و فنـاوری اطالعـات ،گـروه پژوهشـی

و ﻓﻨـﺎوري
زﻣﻴﻨـﻪﻫـﺎي

مدیریـت دانـش ،مطالعـه اصطالحشناسـی ،سـازماندهی اطالعـات ،مدیریـت

اصطالحشناسـی و هستانشناسـی اسـت.

اطالعـات و پـردازش زبـان طبیعـی از جملـه عالیـق پژوهشـی وی اسـت.

ﻣﻴﻨـﻪﻫـﺎي

و ﻓﻨـﺎوري

ﻣﻴﻨـﻪﻫـﺎي
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