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Abstract: Automatic information retrieval is based on the assumption
that texts contain content or structural elements that can be used in
word sense disambiguation and thereby improving the effectiveness of
the results retrieved. Homographs are among the words requiring sense
disambiguation. Depending on their roles and positions in texts, homograph
contexts could be divided to different types, with probably different potency
in determination of similarity of documents. Using a content analysis
method, the present research aims to compare the powers of five kinds
of contexts including text citations, references, reference titles, paper titles
and texts in homograph sense disambiguation.
Applying a content analysis method, the present paper concentrates on
a document test collection built on English homographs by choosing a
sample consisted of 3637 articles containing 19 homographs about 54
subjects published during 2000-2015. Discriminant analysis was used to
determine the similarity within or differentiation between the 54 document
clusters.
According to the results of the discriminant analyses carried out within
each of the clusters, sub-clusters of documents can be observed, though
with a very little differentiation in terms of the homograph contexts. Textcitation and reference contexts are revealed to have minimum role in
differentiating between the documents within the clusters.
Documents containing synonymous homographs form clusters within
which documents are rather similar in terms of their homograph contexts.
Furthermore, homograph context types are not equal in their power to
determine similarities. Text-citation context and reference context types
showed the highest degree of similarities within the clusters. These two
context types, which show high similarity within clusters, can be used to
improve retrieval results. It is suggested that the results of the comparison

of these two contexts can be used as a tool for secondary ranking or clustering of information
retrieval results.
This is the first research of its kind to define different text contexts and compare them in terms
of their power to determine similarity of texts containing synonymous homographs.
Keywords: Homographs, Similarity, Word Sense Disambiguation, Title Context, ReferenceTitle Context, Text-Citation Context, Text Context, Reference Context, Discriminant Analysis
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چكيــده :رفــع ابهــام معنایــی واژگان در بازیابــی خــودکار اطالعــات از چالشهــای
بــزرگ ایــن حــوزه اســت .متــن در خــود عناصــری محتوایــی یــا ســاختاری دارد
کــه بــا شناســایی و تحلیــل آنهــا و اســتخراج الگوهــای متفــاوت میتــوان بــه
رفــع ابهــام معنایــی و در نتیجــه ،افزایــش اثربخشــی نتایــج بازیابــی دســت یافــت.
همنویســهها از جملــه واژگانــی هســتند کــه بــه رفــع ابهــام معنایــی نیــاز دارنــد.
نشــان داده شــده اســت کــه بافتــار همنویســه میتوانــد بــه بهبــود بازیابــی آن
کمــک کنــد .بافتــار همنویســه خــود میتوانــد بســته بــه نقــش و جایــگاه آن در
متــن بــه انواعــی تقســیم شــود کــه ممکــن اســت هــر یــک در تعییــن شــباهت بیــن
مــدارک از قــدرت متفاوتــی برخــوردار باشــد .هــدف اصلــی از ایــن پژوهــش،
مقایســة پنــج نــوع بافتــار متنــی (شــامل بافتــار اســتناد متنــی ،ارجــاع ،عنــوان ارجــاع،
عنــوان و متــن مقالــه) بــهلحــاظ قــدرت آنهــا در تعییــن شــباهت میــان مــدارک
اســت.
بــه کمــک روش تحلیــل متــن ،مجموعــهای آزمایشــی از مــدارک پیرامــون
همنویســههای انگلیســی مشــتمل بــر  3637مقالــة منتشرشــده در بــازة زمانــی
 2015-2000پیرامــون  19همنویســه در  54گــروه موضوعــی مــورد بررســی قــرار
گرفــت .بــرای تعییــن شــباهت درون خوشـهها از روش آمــاری تحلیــل تشــخیصی
اســتفاده شــده اســت.
نتایــج تحلیــل تشــخیصی نشــان داد کــه در درون خوشــههای معنایــی،
زیرخوشــههایی بــا تمایــز بســیار انــدک قابــل مشــاهده اســت .دو بافتــار اســتناد
متنــی و ارجــاع کمتریــن نقــش را در ایجــاد تمایــز و در نتیجــه ،بیشــترین شــباهت
را در درون خوشــهها داشــتهاند.
نتایــج بهدســتآمده نشــان داد کــه هممعنــا بــودن همنویســهها بــه ایجــاد
خوشــههایی از مــدارک منجــر میشــود کــه در درون آنهــا مــدارک بــا هــم
بــهلحــاظ انــواع بافتــار همنویســهای تفــاوت چندانــی بــا هــم ندارنــد .همچنیــن،
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انــواع بافتــار از قــدرت برابــری در تعییــن تشــابه بیــن مــدارک برخــوردار نیســتند .دو بافتــار اســتناد
متنــی و ارجــاع در تعییــن شــباهت معنایــی در درون خوشـههای معنایــی بیشــترین قــوت را داشــتهاند.
از ایــن دو نــوع بافتــار کــه قــوت بیشــتری در ایجــاد شــباهت داشــتهاند ،میتــوان بــرای بهبــود
نتایــج بازیابــی کمــک گرفــت .الگوریتمهــای بازیابــی در موتورهــای جســتوجو و پایگاههــای
اطالعاتــی میتواننــد بــرای ســنجش دقیقتــر شــباهت بیــن مــدارک حــاوی همنویس ـهها از تحلیــل
ایــن دو نــوع بافتــار اســتفاده کننــد.
اثــر حاضــر نخســتین پژوهشــی اســت کــه بــه تعریــف انــواع گوناگونــی از بافتارهــای متنــی و
مقایســة آنهــا بهمنظــور تعییــن قــدرت آنهــا در ســنجش شــباهت مــدارک حــاوی همنویس ـههای
هممعنــا میپــردازد.
كليدواژههــا :همنویســه ،شــباهت معنایــی ،بافتــار عنــوان ،بافتــار عنــوان ارجــاع ،بافتــار اســتنادی
متنــی ،بافتــار متــن ،تحلیــل تشــخیصی
 .1مقدمه

بازیابــی اطالعــات ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مبحــث معناشناســی دارد (لنکســتر 2004؛ اینگورســن

1992؛ مهــراد و فالحتــی فومنــی  .)1384از یکســو ،کاربــران در غالــب اوقــات بهدنبــال

جســتوجوی موضــوع یــا موضوعهایــی خــاص در ســامانة بازیابــی اطالعــات هســتند (زمانــی

 )1387و آشــکار اســت کــه درک موضــوع و محتــوای اثــر در گــرو درک معنای آن از ســوی کاربر
اســت .از ســوی دیگــر ،نمایهســازان پــس از تعامــل بــا متــن بــه تفســیر آن میپردازنــد و ســپس،

اصطالحاتــی را بــه اثــر تخصیــص میدهنــد .تخصیــص ایــن اصطالحــات بــر پایــة ادراکــی صــورت
میگیــرد کــه نمایهســاز از محتــوای اثــر ،محتــوای رده ،و شــباهت آن دو بهدســت میآورد (لنکســتر

 .)2004از ایــن رو ،گفتــه میشــود کــه بازیابــی اطالعات بهشــدت در ســیطرة معناســت (پائــو 1989؛
.)Fillmore 1985

بازیابــی اطالعــات در گــرو تحقــق مفهــوم ربــط اســت (ساراســویک  ،)2011ســامانههای

خــودکار بازیابــی اطالعــات بهدلیــل تکیــه بــر نحــو و ویژگیهــای لغــوی از درک معنــا و روابــط
بیــن واژگان عاجــز هســتند (اینگورســن  .)1992از آنجــا کــه شــباهت نحــوی و لغــوی لزوماً شــباهت

معنایــی را در پــی نــدارد (چامســکی  .)2000تکیــة صــرف بــر شــباهت نویس ـهای باعــث بازیابــی

حجــم زیــادی از مــدارک نامرتبــط یــا کمربــط بــا نیــاز اطالعاتــی کاربــر میشــود .در نتیجــه،
بازیابــی اطالعــات اثربخشــی الزم را نخواهــد داشــت .ایــن امــر بهویــژه بــرای واژگان چندمعنایی (از
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جملــه همنویســهها )1دوچنــدان میشــود .همنویســهها بــه واژگانــی اطــاق میشــود کــه شــکل

نوشــتاری و تلفــظ یکســانی دارنــد ،ولــی دارای معانــی متفاوتــی هســتند (فالحتــی فومنــی 1385؛
رخشــانفر 1371؛ علویمقــدم 1389؛ بیجنخــان و مــرادزاده 1389

;Harford & Heasly1983

; .)Pallmer 1976ماننــد ” “Batدر دو معنــای (خفــاش و چــوب بیســبال) .واژگان همنویســه یکــی
از مهمتریــن الیههــای ایجــاد ابهــام در زبــان بــه شــمار میآیــد (مســعودی ،راحتــی قوچانــی و

اســتاجی 1389الــف) کــه بازیابــی اطالعــات را بــا چالشهــای معنایــی مواجــه میســازد .بــه هــر

روی ،همنویســهها در هــر زبانــی بهدلیــل معناهــای متفاوتــی کــه از آنهــا اســتنباط میشــود،

ش کاذب 2شــدید ،بهخصــوص در جســتوجوهای
موجــب ابهــام زیــادی در درک متــن و ریــز 

تخصصــی میگردنــد (مینایــی بیدگلــی ،اکبــری و حســنی  .)1386از آنجــا کــه ریــزش کاذب بــه

بازیافــت بــاال و دقــت کــم میانجامــد (یوســفی  ،)1376بــرای کمــک بــه کاربــر در یافتــن مــدارک
مرتبــط ،بــه الگوریتمهــا و فنــون خــودکاری نیازمندیــم کــه بتوانــد شــاخصهایی را از خــود متــن

اســتخراج کنــد و نیــازی بــه تفســیر معنایــی انســان و دان ـش پایــه ماننــد اصطالحنامــه نداشــته باشــد
(بیجنخــان و مــرادزاده  .)1389خودکارســازی کامــل فراینــد بازیابــی اطالعــات بهاحتمــال

قــوی اثربخشــی بازیابــی را بهبــود میبخشــد .بــا وجــود مزایایــی کــه روشهــای خــودکار در

بازیابــی اطالعــات دارنــد ،امــا درک معنــا از چالشهــای اساســی فــراروی ایــن روشهاســت .رایانــه

هنــوز بــه مرحلــة ادراک «معرفتــی» متــن نرســیده اســت .بــر خــاف انســان کــه بــا تحلیــل بافتــار
پیرامــون یــک کلمــه و بهکمــک دانــش «همیشــه حاضــر» 3خــود بــه مفهــوم واژه میرســد ،رایانــه

از ایــن دانــش «همیشــه حاضــر» برخــوردار نیســت (Searle 1984; Weizenbaum 1976; Machlup

1983؛ اینگورســن  )1992و بــرای ادراک بافتــار متــن بــه ســاختار دانشــی کــه ســاختة بشــر باشــد،

نیــاز دارد.

بــاور بــر آن اســت کــه متــن ،عناصــر الزم و کافــی بــرای کمــک بــه بازیابــی آن را در خــود

دارد ( .)Hjørland 2008از ایــن رو ،تــاش محققــان بــر آن اســت کــه بــه کمــک ویژگیهــا و

نشــانههای موجــود در خــود متــن بــه درک معنــای آن و در نتیجــه ،بازیابــی اثربخــش آن بپردازنــد

(مســعودی ،راحتــی قوچانــی و اســتاجی  1389الــف) .عناصــر متنــی کــه تاکنــون در پژوهشهــا

بهعنــوان شــاخصهایی جهــت درک معنــا و در نتیجــه ،تمایــز یــا ســنجش شــباهت بیــن مــدارک

ب ـهکار رفتــه ،عبــارت اســت از بســامد واژههــا ،همرویــدادی واژههــا ،ادات ســخن ،وندهــا و جــز
3. ubiqutious

2. false drop

1. homographs
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آن .همگــی ایــن شــاخصها ،عناصــری از بافتــار متــن را تشــکیل میدهنــد کــه عمدتــاً از نــوع
ریختشــناختی ،زبانشــناختی یــا دســتوری بودهانــد .آشــکار اســت کــه هرچــه ویژگیهــا و

شــاخصهای متنــی بیشــتری کشــف شــود و مــورد آزمایــش قــرار گیــرد ،دسترســی بــه شــاخص
یــا دســته شــاخصهایی کــه از تــوان بیشــتری در تمایــز مــدارک و آشکارســازی معنــا برخــوردار

باشــند ،امکانپذیرتــر خواهــد شــد .در ایــن میــان ،اخصســازی نــوع بافتــار واژگانــی میتوانــد
بخــش اعظمــی از بــار ســامانه را بکاهــد و کار ابهامزدایــی معنایــی را بــرای الگوریتمهــا آســانتر

ســازد .نشــان داده شــده اســت کــه بافتــار همنویســه میتوانــد بــه بهبــود بازیابــی آن کمــک کنــد.
بافتــار همنویســه خــود میتوانــد بســته بــه نقــش و جایــگاه همنویســه در متــن بــه انواعــی تقســیم

شــود (بافتارهــای همنویسـهای عنــوان ،1ارجــاع ،2اســتناد متنــی ،3عنــوان ارجــاع 4و متــن مــدرک)5
کــه ممکــن اســت هــر یــک در تعییــن شــباهت بیــن مــدارک از قــدرت متفاوتــی برخــوردار باشــند.
پژوهشهــای پیشــین اثربخشــی بافتــار همنویســهها در رفــع ابهــام معنایــی از ایــن نــوع

کلمــات را تأییــد کردهانــد (مســعودی ،راحتــی قوچانــی و اســتاجی  1389الــف؛ مســعودی ،راحتــی

قوچانــی و اســتاجی 1389ب؛ بــزمآرا ،معروفــی و پیلـهور 1390؛ بــزمآرا ،جعفــری و بــزمآرا 1392؛

امیــدزاده ،موســوی و نــادری 1392؛ Hindl 1990 Hearst 1991; Lee Ng & Chia 2004; Tesprasit,

; .)Charoenpornsawat & Sornlertlamvanich 2003همچنیــن ،نقــش برخــی از انــواع بافتارهــا بــرای

مثــال ،بافتــار عنــوان (; ،)Tang, Wang, & Zhang 2012 Han et al. 2004بافتــار اســتناد (Tsai, Kundu

& Roth 2013; ; Nanba & Okumura1999; Schwartz & Hearst 2004; Nakov, Gazvinian & Radev
;2010; Ding 2014; & Jeong, Song 2011; Small 2014; Xu & Lin Jbara Ezra & Radev 2013

 )Liu, Chen, Ding, Wangو عنــوان ارجــاع ( )Choi 2010 2012; Tang et al.در ســنجش شــباهت

میــان مــدارک تأییــد شــده اســت .بــا ایــن حــال ،نقــش انــواع بافتــار بهطــور ویــژه در رفــع ابهــام
معنایــی از همنویس ـهها مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت .بــا آنکــه چندیــن پژوهــش در حــوزة

نقــش بافتارهــا بــه عمــل آمــده ،همچنــان بــر ضــرورت انجــام تحقیــق در ایــنبــاره تأکیــد میشــود
(کریمپــور و همــکاران 2009؛ مســعودی ،راحتــی قوچانــی و اســتاجی  1389الــف) .شــاخصهایی

ماننــد روابــط بیــن مــدارک از جملــه اســتناد متنــی ،عنــوان ارجــاع ،ارجــاع ،عنــوان و متــن مــدارک

کــه از انــواع خــاص بافتــار همنویســه بــه شــمار میآینــد ،تاکنــون در پژوهشهــای انجامشــده
3. text citation context
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پیرامــون رفــع ابهــام معنایــی همنویســهها مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت .همچنیــن ،پژوهشــی
کــه از ایــن انــواع بافتارهــا در رفــع ابهــام معنایــی همنویســهها و همچنیــن ،مقایســة تــوان ایــن

بافتارهــا در تعییــن شــباهت مــدارک حــاوی همنویســههای هممعنــا بپــردازد ،صــورت نگرفتــه

اســت .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر میکوشــد بــا تمرکــز بــر همنویســههای شناساییشــده در

تحقیــق ) Twilley et al. (1994و ســاخت مجموعــهای آزمایشــی 1متشــکل از مجموعــه مقــاالت

منتشرشــده پیرامــون ایــن همنویســهها در پایــگاه «گوگلاســکالر» در بــازة زمانــی ،2015- 2000
نقــش انــواع بافتــار همنویسـهها را در تعییــن شــباهت بیــن ایــن مــدارک مــورد بررســی قــرار دهــد.

ن منظــور ،مــدارک حــاوی همنویســههای هممعنــا در درون خوشــههایی قــرار داده میشــود
بدیــ 
و ســپس ،بــهکمــک روش آمــاری تحلیــل تشــخیصی ،2شــباهت بیــن مــدارک درون هــر خوشــه بــر
اســاس انــواع بافتــار همنویس ـهای بررســی میشــود.

 .2اهدف پژوهش

در پژوهــش حاضرســعی میشــود بــا تحلیــل انــواع بافتارهــای همنویســه ،بــه شــناخت

بافتــاری دســت یافــت کــه تــوان بیشــتری در تعییــن شــباهت بیــن مــدارک همنویس ـهدار در درون
هــر خوشــة معنایــی دارد.
 .3روش پژوهش

ایــن پژوهــش بــهروش تحلیــل محتــوای ک ّمــی صــورت گرفتــه اســت .واحــد تحلیــل در ایــن

پژوهــش کلمــه اســت .جامعــة پژوهــش را مجموعــه مــدارک حــاوی همنویســههای انگلیســی
تشــکیل میدهــد نمونــهی همنویســهها و مــدارک در پژوهــش حاضــر بــهروش هدفمنــ ِد در

دســترس انتخــاب شــده اســت .آنگونــه کــه «بلیکــی» مینویســد ،ایــن روش نمونهگیــری از

روشهــای غیراحتمالــی اســت و در مــواردی ب ـهکار گرفتــه میشــود کــه شناســایی یــک جمعیــت

خــاص غیرممکــن یــا بســیار پرهزینــه اســت .کاربــرد دیگــر ایــن روش در مــواردی اســت کــه
پژوهشــگر قصــد دارد بــه انتخــاب مــوارد معــدودی از یــک نــوع خــاص بپــردازد .ایــن انتخــاب بســته

بــه قضــاوت پژوهشــگر اســت کــه کــدام مــوارد بــرای مقاصــد وی مناس ـبترند (بلیکــی.)1384 ،

در ایــن پژوهــش شناســایی تمامــی همنویس ـهها و همچنیــن ،تمامــی مــدارک حــاوی همنویس ـهها
2. discriminant analysis

1. test collection
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بهســادگی امکانپذیــر نبــود .همچنیــن ،بســیاری از همنویس ـهها عامتــر از آن بودنــد کــه در عنــوان

مقــاالت علمــی ظاهــر شــوند .بــرای برخــی نیــز پــس از بررس ـیهای بســیار ســرنخهای موضوعــی

دقیقــی کــه بتوانــد بــه تمایــز معنایــی همنویســه کمــک کنــد ،یافــت نشــد .عــاوه بــر ایــن ،درصــدی

از مــدارک شناساییشــده از طریــق پایگاههــای علمــی آزاد ،اشــتراکی یــا خدمــات تحویــل مقالــه
قابــل دســترس نبودنــد .از ایــن رو ،در ایــن پژوهــش بــه نمونــة هدفمن ـ ِد در دســترس بســنده شــد.
نمونهگیــری در ســه مرحلــه ،شــامل انتخــاب همنویســه از پژوهــش ) ،Twilley et al. (1994انتخــاب
معناهــای متفــاوت همنویس ـهها وباالخــره ،شناســایی مــدارک در هــر معنــا صــورت گرفتــه اســت.

ســاخت مجموعــة آزمایشــی :بــرای انجــام ایــن پژوهــش نیــاز بــود کــه در ابتــدا یــک مجموعــة

آزمایشــی ســاخته شــود« .ســپارک جونــز و فنریســبرگن» حداقــلِ انــدازة ایدئــال بــرای یــک
مجموعــة آزمایشــی را  2000مــدرک میداننــد

(& von Rijsbergen 1976

 Jonesنقــل در

 .)Harmandas, Sanderson & Dunlop 1997الزم بــه ذکــر اســت کــه در مقــاالت حــوزة بازیابــی

اطالعــات ،کمتریــن تعــداد همنویســة مــورد بررســی  2و بیشــترین تعــداد  20همنویســه بــرای

تحقیــق یــا آزمایــش انتخــاب شــده (.)Riahi & Sedghi 2012; Makki & Homayounpour 2008

در ایــن پژوهــش ،بیشــترین تعــداد همنویســهها کــه در متــون بازیابــی اطالعــات بررســی شــده

بــود ،بهعنــوان معیــار اولیــه در نظــر گرفتــه شــد .بررســی همنویس ـهها تــا جایــی ادامــه پیــدا کــرد
کــه دســت کــم یــک مجموعــة حــاوی  2000مــدرک را کــه توســط (Jones & von Rijsbergen

 1976نقــل در  )Harmandas, Sanderson & Dunlop 1997بهعنــوان حداقــل مطلــوب بــرای یــک

مجموعــة آزمایشــی پیشــنهاد شــده اســت ،محقــق ســازد.
بــرای جس ـتوجو و یافتــن مدارکــی کــه دقیق ـاً بــه همــان موضــوع مــورد نظــر همنویس ـهها

پرداختــه باشــد ،نیــاز بــود فرمولهایــی بــا توجــه بــه تمامــی قابلیتهــا و تســهیالتی کــه در پایــگاه

«گوگلاســکالر» وجــود دارد ،تهیــه شــود .ســپس ،هنــگام جس ـتوجو ،بهمنظــور حصــول اطمینــان

از ربــط موضوعــی مــدارک ،تمــام جسـتوجوها بهعنــوان (« )»allintitle:محــدود شــد .همچنیــن،

بــا ایــن راهبــرد ،تمامــی عناویــن حــاوی همنویســه مــورد جس ـتوجو بودنــد و در نتیجــه ،بافتــار

همنویســة عناویــن قابــل بررســی شــد .عــاوه بــر ایــن ،تاریــخ جسـتوجو بــه جدیدتریــن مــدارک

(در بــازة زمانــی  )2015-2000و جس ـتوجوها تنهــا بــهزبــان انگلیســی محــدود شــدند .بنابرایــن،

احتمــال همنویســگی بیــن زبانــی رفــع شــد .همچنیــن ،جســتوجو تنهــا بــه مقالههــا 1محــدود
1. article
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شــد و پروانههــای ثبــت اختــراع 1و اســتنادها از جســتوجو مســتثنا شــدند .در نهایــت ،بررســی
همنویس ـهها بــه انتخــاب تعــداد  19همنویســه در  54گــروه موضوعــی و ســاخت یــک مجموعــه

حــاوی  3637مــدرک منجــر شــد .در ایــن مرحلــه از آنجــا کــه انــدازة مجموعــه را کــه حــدود دو

برابــر حداقــل مطلــوب مجموعــة آزمایشــی میداننــد ( Jones & von Rijsbergen 1976نقــل در

 ،)Harmandas, Sanderson & Dunlop 1997رســیده بــود ،بررســی همنویســهها متوقــف شــد .در

جــدول  ،1تعــدادی از همنویســهها بههمــراه گــروه موضوعــی خــود نمایــش داده میشــود.
جدول  .1همنویسهها و معناهای مورد بررسی
موضوع

ردیف همنویسه معنا

ردیف همنویسه معنا

بازو

عضالت بازو

6

اسلحه

مسابقات تسلیحاتی

توپ

شتاب توپ

1

Arms

2

Ball

3

Bank

4

 Bankingذخیرهسازی

موضوع

خفاش

شنوایی خفاش

چوب

چوب بیسبال

یاخته

سلولهای بنیادی
جنینی

مفصل

مفصل و گوی

موبایل

تلفن همراه و رانندگی

اجرام یا اشیا
(کیهانشناسی)

اجرام فرمی

بند

بند زندان

گوی ،گلوله،
ساچمه

نانولولهها در
آسیابهای ساچمهای

خانه (آرایه)

سلولهای
خورشیدی پلیمری

کره

کرة چشم

ساحل

فرسایش ساحل
رودخانه

7

bat

Cell

روغن پالم

روغن پالم در تولید
بیودیزل

بانک داده

بانک دادههای
پروتئین (( )PDBاسم
خاص)

کف دست

شناسایی خطوط
کف دست

بانک (بنگاه
اقتصادی)

بحران مالی و اعتبار
بانکی

سیستم عامل
پالم

سیستم عامل پالم

بانکداری

ذخیرهسازی آب
بانکداری اسالمی

8

9

Palm

Press

پرس (بدنسازی) پرس عضالت سینه
مطبوعات

تبلیغات در مطبوعات

1. patent
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ردیف همنویسه معنا

5

Bass

موضوع

نوعی ماهی

پرورش ماهی باس

نوعی موسیقی

موسیقی باس

ردیف همنویسه معنا

10

Ram

نوعی مدل ریاضی مدل باس

اسم خاص

تنگة باس (بین جزیرة
تاسمانی و بخش
جنوبی استرالیا و ایالت
ویکتوریا)

موضوع

رم (کامپیوتر)

حافظة رم

قوچ

تولید مثل و
جفتگیری در قوچ

فشار رم (فشار فشار رم در
کهکشانها
برخوردی
تهیکننده)
سیلندر

سلندر هیدرولیکی

متــن کامــل مقــاالت یافتشــده بــهلحــاظ انــواع بافتــار همنویســهها مــورد تحلیــل قــرار

گرفــت .جــدول  ،2انــواع بافتــار همنویســهها و تعریــف آنهــا را ارائــه میکنــد.
جدول  .2تعریف انواع بافتارهای همنویسهای مورد بررسی
نوع بافتار

تعریف

بافتار همنویسه

واژگان پیرامون همنویسهها در پنجرة واژهای ±5

بافتار ارجاع

واژگان پیرامون همنویسهها در ارجاع مورد استفاده در مدارک همنویسهدار که عالوه بر عنوان
میتواند کلماتی را از نام نویسنده یا مجله مربوطه دربرگیرد.

بافتار استناد متنی

واژههای پیرامون همنویسهها در اطراف استناد درون متنی

بافتار متنی همنویسه

منظور واژگان پیرامون همنویسهها در متن مدارک (بهاستثنای دیگر بافتارهای مورد بررسی)

بافتار عنوان ارجاع

واژگان پیرامون همنویسهها در عنوان ارجاعات مورد استفاده در مدارک حاوی همنویسهها

بــا توجــه بــه رونــدی کــه در ادبیــات ب ـهکار گرفتــه شــده اســت (بــزمآرا و جعفــری ،بــزمآرا

1392؛ معروفــی و پیلــهور  ،)1390بافتــار در فاصلــة  5واژه قبــل و بعــد از همنویســه (بهعبــارت

دیگــر ،در پنجــره  ±5واژه) بهصــورت دســتی شناســایی و اســتخراج شــدند .در اســتخراج بافتارهــا
چنــد نکتــه رعایــت شــده اســت کــه شــرح آن در زیــر میآیــد:

1 .1ســبکهای اســتناد در مجــات مختلــف یکســان نیســت .بــه همیــن دلیــل ،بــرای ایجــاد
یکدســتی بــا انــواع ســبکهای اســتنادی یکســان برخــورد شــده اســت .یعنــی تنهــا بافتــاری
کــه همنویســه در اطــراف اســتناد اتفــاق افتــاده اســت ،انتخــاب شــده و خــود اطالعــات اســتناد

(شــامل نــام نویســنده و تاریــخ) بــه شــمارش در نیامــده اســت؛
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2 .حداکثــر طــول هــر بافتــار  10کلمــه در نظــر گرفتــه شــد .امــا در بافتــار عنــوان و عنــوان ارجــاع
ممکــن بــود همنویســه در ناحی ـهای واقــع شــده باشــد کــه قبــل و بعــد از آن کلم ـهای وجــود

نداشــته یــا تعــداد کمــی از کلمــات وجــود داشــته باشــد .در اینگونــه مــوارد بــه همــان بافتــار

کوتــاه بســنده شــد؛

3 .3از انتخاب بافتار پانویسها و جدولها صرف نظر شد؛

4 .4حــروف اضافــه و تعریــف از بافتــار حــذف نشــدند و ایــن رویکــرد در انتخــاب تمامــی بافتارهــا
رعایــت شــده اســت .ایــن رویکــرد از آن رو اتخــاذ شــد کــه در ســامانههای جدیــد بازیابــی

اطالعــات تمایــل بــه عــدم حــذف واژگان بازدارنــده 1وجــود دارد (& Manning, Raghavan

 .)Schütze 2008عــاوه بــر ایــن ،از آنجــا کــه در محاســبة وزن کلمــات از فرمول بههنجارشــده

 tf-idfاســتفاده میشــود ،فراوانــی ایــن کلمــات در مقادیــر ایــن شــاخص خنثــی میشــود؛

5 .کلمــات مرکــب و کلماتــی کــه دارای خــط تیــره بودنــد ،در میــان دادههــا انــدک بــود .ولــی،
بهمنظــور رعایــت یکدســتی اینگونــه کلمــات یــک کلمــة واحــد بــه حســاب آمدنــد.

در مجمــوع ،تحلیــل محتــوای ایــن مــدارک بازیابیشــده بــه شناســایی  26003واژة

منحصربهفــرد انجامیــد کــه در مجمــوع 906657 ،بــار در  5نــوع بافتــار روی داده بودنــد .ایــن

کلمــات بــرای آمادهســازی بــه  EXCELمنتقــل شــد .بــ ه کمــک الگوریتــم «پرتــر» ،2پایانههــای
صرفــی ،وندهــا و همچنیــن عالئــم ســجاوندی ،اِعــراب و جــز آن حــذف شــد .شــایان ذکــر اســت
کــه پیــش از بهکارگیــری ریش ـهیاب «پرتــر» ،اعــداد اعشــاری نیــز بهطــور دســتی بهنجــار شــد تــا

عالمــت ممیــز انگلیســی بــا نقطــة ســجاوندی اشــتباه گرفتــه نشــود .ســپس ،بــرای تجزیــه و تحلیــل
آنهــا از نرمافــزار  SPSSو از روش آمــاری تحلیــل تشــخیصی اســتفاده شــد.

روش محاســبة ارزش و وزن واژههــا :در نخســتین گام تحلیــل دادههــا ،بــا اختصــاص هــر واژه بــه

مــدرک مربوطــه ،ماتریــس رویــداد واژه-مــدرک تشــکیل شــد .آنگاه بــه هــر واژه بــهروشــی کــه

در پــی میآیــد ،وزن داده شــد.

نخســت ،بــه هــر واژه در هــر مــدرک بــر اســاس شــاخص” “tf-idfوزن داده شــد.

بــرای هــر واژه بــر اســاس فرمــول بــه هنجارشــده زیــر محاســبه شــد:

2. Porter

مقــدار”“tf-idf

1. stop words
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که در آن:
 =tfفراوانــی واژه در مــدرک؛  =Idfوارون فراوانــی مدارکــی کــه واژه در آن روی داده اســت؛
مقــدار  idfبــر اســاس فرمــول زیــر بــه هنجــار شــد:
کــه در آن  =logلگاریتــم در مبنــای 10؛  = Nتعــداد کل مــدارک در مجموعــه؛  = dfفراوانــی
مدارکــی کــه واژه در آن روی داده اســت (.)Manning, Raghavan & Schütze 2008

ایــن مقــدار در واقــع ،ارزش هــر واژه را در کل یــک مــدرک بهدســت میدهــد .بــا توجــه

بــه آن کــه طــول هــر مــدرک میتوانــد بــر مقــدار  tfآن تأثیــر بگــذارد ،مقــدار  tfنیــز بــر اســاس
مقــدار بیشــینه  tfهــر مــدرک بههنجــار میشــود:

کــه در آن  aمقــداری اســت بیــن صفــر و یــک و معمــوالً برابــر بــا  0/4در نظــر گرفتــه میشــود

(همــان) .در ایــن پژوهــش نیــز طــول بافتارهــا و همچنیــن ،طــول مــدارک بــا هــم متفــاوت بــود و این

میتوانســت بــر مقــدار  tfتأثیــر بگــذارد .از ایــن رو ،بــرای بههنجارســازی طــول مــدرک از ایــن
فرمــول اســتفاده شــد.

از آنجــا کــه نمــرة هــر مــدرک بــرای واژگان روی داده در هــر یــک از بافتارهــای آن بهطــور

جداگانــه محاســبه شــد 5 ،نــوع نمــرة متفــاوت بــرای هــر مــدرک بهدســت آمــد کــه بــه  5بافتــار

عنــوان ،اســتناد ،متــن ،ارجــاع و عنــوان ارجــاع مرتبــط بــود.
روش تجزیه و تحلیل دادهها

در ایــن پژوهــش از روش تحلیــل تشــخیصی گامب ـهگام 1اســتفاده شــد .تحلیــل تشــخیصی،

شناســایی متغیرهــای تمیزدهنــده را در دو مرحلــه انجــام میدهــد :در مرحلــة اول ،از آزمــون

F

(و بــر حســب مقــدار النــدای ویلکــس) بــرای آزمــون معنــاداری کل مــدل تشــخیصی اســتفاده
میشــود .در مرحلــة دوم ،چنانچــه مقــدار  Fدر مرحلــة اول معنــاداری مــدل تشــخیصی را نشــان

دهــد ،در آن صــورت هــر متغیــر مســتقل ارزیابــی میشــود تــا مشــخص شــود میانگیــن کدامیــک
از آنهــا تفــاوت معنــاداری بــا همدیگــر بــر حســب گــروه دارد کــه بتــوان در نهایــت ،از آنهــا بــرای

طبقهبنــدی متغیــر وابســته اســتفاده کــرد (حبیبپــور گتابــی و صفــری شــالی  .)1388همچنیــن،
1. stepwise discriminant analysis
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در روش گامبــهگام ،نخســت قویتریــن متغیــر پیشبیــن انتخــاب میشــود ،واریانــس در متغیــر
گروهبنــدی (متغیــر مــاک) حــذف میشــود و ســپس ،قویتریــن متغیــر پیشبیــن بعــدی بــه

تحلیــل افــزوده میشــود و ایــن کار تــا زمانــی کــه تغییــرات همبســتگی کانونــی معنــادار باشــد،
ادامــه مییابــد.

پیــش از انجــام ایــن تحلیــل ،تمامــی پیشفرضهــا شــامل نرمالیتــی ،همگنبــودن و

همبســتهنبودن متغیرهــا کنتــرل شــد.

در تحلیــل تشــخیصی از معیارهــای متعــددی جهــت آزمــون معنــاداری تمایــز و همچنیــن،

مقایســة توابــع بهدس ـتآمده اســتفاده میشــود .مقــدار ویــژه ،1نســبت بیــن واریانــس میانگروهــی

بــه درونگروهــی اســت .هرچــه ایــن مقــدار بیشــتر باشــد ،نشــان از قــوت آمــاری تحلیــل تشــخیصی

دارد.

درصــد واریانــس  ،بخشــی از واریانــس تحلیــل تشــخیصی را کــه توســط متغیرهــای واردشــده
2

بــه تحقیــق تبییــن میشــود ،نشــان میدهــد.

همبســتگی کانونــی ،3همبســتگی میــان گروههــا و تابــع تشــخیصی را نشــان میدهــد و بــر

اســاس ریشــة دوم نســبت بیــن واریانــس میانگروهــی و واریانــس کل محاســبه میشــود و در
آخــر النــدای ویلکــس 4اســت کــه عبــارت اســت از نســبت مجمــوع مجــذورات درونگروهــی بــه

مجمــوع مجــذورات کل .در واقــع ،النــدای ویلکــس نســبتی از واریانــس کل نمــرات تشــخیصی

اســت کــه توســط تفــاوت بیــن گروههــا تبییــن نشــده اســت .بنابرایــن ،هرچــه مقــدار النــدای

ویلکــس کمتــر باشــد ،بهتــر و قــدرت تبیینگــری مــدل بیشــتر اســت .مقــدار ایــن آمــاره بیــن ()0

تــا ( )1نوســان دارد و بــر اســاس فرمــول زیــر محاســبه میشــود:

کــه در آن  Rبرابــر اســت بــا ضریــب همبســتگی (ضریــب تعییــن) میــان هــر متغیــر و تابــع

تشــخیصی .هرچــه مقادیــر معیارهــای مقــدار ویــژه ،درصــد واریانــس و همبســتگی کانونــی بــرای
تابعــی باالتــر باشــد و در مقابــل مقــدار النــدای ویلکــس بــرای آن تابــع پایینتــر باشــد ،آن تابــع از

قــوت آمــاری بیشــتری برخــوردار اســت.

شــایان ذکــر اســت کــه در تحلیــل تشــخیصی مقــدار پیشگزیــده بــرای  Fدر اسپ ـیاساس

( Fمجــاز) انتخــاب شــد .مقــدار  Fپیشگزیــده بــرای ورود بــه تحلیــل برابــر اســت بــا  3/84و مقــدار
4. Wilks’ Lambda

3. Canonical Correlation

2. % of Variance

1. Eigen value
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 Fپیشگزیــده بــرای حــذف از تحلیــل برابــر اســت بــا  .2/71روشــن اســت کــه هرچــه مقــدار

 Fمجــاز کوچکتــر باشــد ،گامهــای تحلیــل بیشــتر شــده و دقــت نتایــج خوشــهبندی افزایــش
مییابــد.

 .4تجزیه و تحلیل یافتهها

بــرای پاســخگویی بــه پرس ـشهای پژوهــش بــا اســتفاده از تحلیــل تشــخیصی ،تمایــز میــان

مــدارک در درون هــر یــک از خوش ـههای معنایــی بررســی شــد .مــدارک بهعنــوان زیرخوش ـهها
در درون هــر خــوشة معنایــی در نظــر گرفتــه شــدند .هــدف از تحلیلهای درونخوشـهای شناســایی

بافتارهایــی بــود کــه کمتریــن نقــش را در ســاخت ایــن زیرخوشـهها و در نتیجــه ،بیشــترین شــباهت

را در میــان مــدارک داشــتهاند .ایــن تحلیلهــا در ســطح واژه انجــام شــد .جهــت ســهولت در

خوانــش جــداول از اختصــارات  CITبــرای بافتــار «اســتناد» REF ،بــرای بافتــار «ارجــاع»،

REF_TI

بــرای بافتــار «عنــوان ارجــاع» TI ،بــرای بافتــار «عنــوان مقالــه» ،و باالخــره  TXTبــرای بافتــار «متــن»
اســتفاده شــده اســت.

چنانکــه در جــدول  ،3مشــاهده میشــود ،نتایــج تحلیــل تشــخیصی در درون  13خوشــه

از  54خوشــة موضوعــی مــورد بررســی معنــادار نبــوده اســت .ایــن خوش ـهها عبارتانــد از :چهــار

خوشــة ” “ball mill” ،“ball Fermi” ،“eye ballو ” ،“ball velocityخوشــة ” “protein data bankاز بیــن
ســه خوشــة همنویســة ” ،“Bankدو خوشــة ” “bass modelو ” “sea bassاز بیــن چهــار خوشــة

همنویســة ” ،“Bassســه خوشــة ” “query log” ،“log linearو ” “saw logدر همنویســة ” ،“Logخوشــة

” “pupil mathematicsاز بیــن دو خوشــه در همنویســة ” ،“Pupilخوشــة ” “ram pressureاز بیــن

ســه خوشــه در همنویســه ” ،“Ramخوشــة ” “Frozen elephant trunkاز بیــن چهــار خوشــه در
همنویســة ” .“Trunkایــن بــدان معناســت کــه مــدارک موجــود در درون ایــن خوشــهها بهلحــاظ

انــواع بافتارهــا تفــاوت معنــاداری بــا هــم نداشــتهاند .بهعبــارت دیگــر ،همــة مــدارک در درون ایــن

خوشــهها بــ ه لحــاظ متغیرهــای مــورد بررســی شــبیه بودهانــد و بنابرایــن ،انــواع پنجگانــة بافتــار
متــن نتوانســتهاند بیــن مــدارک موجــود در درون ایــن خوشــهها تمایــزی ایجــاد کننــد.

چنانکــه در جــدول  ،3مشــاهده میشــود ،نتایــج تحلیــل تشــخیصی در درون هــر خوشــه

نشــانگر آن اســت کــه در  23خوشــه تنهــا یــک نــوع بافتــار بــ ه نحــوی معنــادار بیــن مــدارک

درون خوش ـهها متفــاوت بــوده اســت و  4نــوع بافتــار دیگــر بــهنحــوی بــه هــم شــبیه بودهانــد کــه
نتوانســتهاند در ایجــاد تمایــز بیــن مــدارک در درون خوش ـهها نقشــی داشــته باشــند .خوشــة
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” bugتنهــا خوش ـهای اســت کــه در آن بافتــار متــن تنهــا بافتــار متمایــز بیــن مــدارک بــوده اســت

( F=5/124 ،sig.=0/000و  .)λ=0/966در دو خوشــة

 )λ=0/940و

”“eye pupil

”“ball joint

( F=18/875 ،sig.=0/000و

( F=5/968 ،sig.=0/000و  )λ=0/961بافتــار ارجــاع تنهــا بافتــاری

اســت کــه در تمایــز بیــن مــدارک در درون هــر خوشــه نقــش داشــته اســت .ایــن بــدان معناســت کــه

مــدارک در درون هــر خوشــه بــهلحــاظ چهــار بافتــار دیگــر یعنــی بافتــار اســتناد ،عنــوان ارجــاع،

متــن و عنــوان مقالــه شــباهت داشــتهاند .بافتــار عنــوان ارجــاع در درون هــر یــک از ســه خوشــة
”“bat auditory

( F=4/381 ،sig.=0/000و ،)λ=0/979

”“stem cell

( F=3/959 ،sig.=0/000و

 )λ=0/978و ” F=3/908 ،sig.=0/000( “ram breedingو  )λ=0/966بــه تمایــز میــان مــدارک
انجامیــده اســت (جــدول .)3

در  17خوشــه از ایــن  23خوشــه ،بافتارهــای عنــوان مــدارک در درون هــر خوشــه بــا هــم

بهگونـهای معنــادار متفــاوت هســتند ،بــهنحــوی کــه بــه ایجــاد زیرخوشـههایی در درون هــر خوشــه

انجامیدهانــد .ایــن خوشــهها عبارتانــد از :خوشــة

و  ،)λ=0/950خوشــة

”“bank river

” F=8/099 ،sig.=0/000( bankingو

”F=5/005 ،sig.=0/000( “arms muscle

( F=7/156 ،sig.=0/000و  ،)λ=0/954خوشــة

“Islamic

 ،)λ=0/924خوشةF=8/307 ،sig.=0/000( baseball” “bat

و  ،)λ=0/941خوشــة ” F=6/181 ،sig.=0/000( “copper boardو  ،)λ=0/874خوشــة

“editorial

” F=6/723 ،sig.=0/000( boardو  ،)λ=0/936خوشــة ” F=9/001 ،sig.=0/000( “ship boardو

 ،)λ=0/846خوشــة ” F=17/540 ،sig.=0/000( “bug webو  ،)λ=0/825خوشــة

”“cell phone

( F=7/401 ،sig.=0/000و  )λ=0/957و خوشة ” F=5/151 ،sig.=0/000( “solar cellو ،)λ=0/944

خوشــة ” F=9/039 ،sig.=0/000( “mole cricketو  ،)λ=0/909خوشــة ”،sig.=0/000( “palm oil

 F=4/853و  ،)λ=0/935خوشــة

”“palm print

( F=4/682 ،sig.=0/000و  ،)λ=0/963خوشــة

” F=4/013 ،sig.=0/000( “bench pressو  ،)λ=0/948خوشــة ”،sig.=0/000( “trunk muscles

 F=4/273و  )λ=0/950و خوشــة ” F=754/018 ،sig.=0/000( “tree trunkو .)λ=0/920

در  18خوشــة موضوعــی باقیمانــده بیــش از یــک بافتــار باعــث تمایــز بیــن مــدارک در درون

هــر خوشــه شــده اســت .در ایــن میــان ،در غالــب مــوارد ،بافتــار عنــوان در کنــار دیگــر بافتارهــا بــه

چشــم میخــورد .تنهــا اســتثنا در ایــن بــاره عبارتانــد از :ســه خوشــة ”،sig.=0/000( “bank credit

 F=6/102و  F=8/202 ،sig.=0/000( “hydraulic ram” ،)λ=0/737و  )λ=0/956و

“computer

” F=9/062 ،sig.=0/000( terminalو  )λ=0/786کــه در آنهــا بافتــار عنــوان بیــن مــدارک در

درون هــر خوشــه شــبیه بــوده اســت .در همــة خوش ـههای موضوعــی دیگــر بافتــار عنــوان یکــی از
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بافتارهایــی اســت کــه بــه تمایــز میــان مــدارک در درون هــر خوشــه منجــر شــده اســت (جــدول .)3
بــرای مثــال ،در خوشــة ” “arms racingدو نــوع بافتــار متــن و ارجــاع در تمایــز میــان مــدارک در
درون ایــن خوشــه مؤثــر بودهانــد ( F=6/501 ،sig.=0/000و  .)λ=0/822بهعنــوان مثالــی دیگــر،

در خوشــة ” “water bankingدو بافتــار متــن و عنــوان مــدارک درون ایــن خوشــه را از هــم متمایــز

کــرده اســت ( F=6/649 ،sig.=0/000و .)λ=0/819

بــا آنکــه تمایــزی معنــادار بیــن زیرخوشــههای درون خوشــههای معنایــی مشــاهده شــده
اســت ،امــا مقادیــر النــدای ویلکــس بهدســتآمده عمدتــاً باالســت .همانگونــه کــه در جــدول

و در شــرح بــاال مالحظــه میشــود ،بهجــز شــش خوشــة ”،)0/569( “bass music
(،)0/687

”“prison cell

(،)0/626

”“ball joint

(،)0/737

”“computer terminal

”“bass strait

( )0/786و

“cord

” ،)0/712( terminalدر دیگــر مــوارد مقادیــر النــدای ویلکــس باالتــر از  0/8شــده اســت .ایــن بــدان

معناســت کــه تمایــز بیــن مــدارک در درون خوشــهها بســیار ناچیــز اســت و در واقــع ،میتــوان
شــباهت همــة بافتارهــا را بــه یــک انــدازه بــرآورد کــرد .1ایــن بــدانمعناســت کــه بافتارهــای مــورد
بررســی تمایــز بســیار بســیار ناچیــزی در میــان مــدارک در درون خوشــهها ایجــاد کردهانــد و
عمــ ً
ا بیــن بافتارهــا بــ ه لحــاظ قــدرت تعییــن شــباهت مــدارک در درون خوشــههای معنایــی

تفــاوت چشــمگیری دیــده نمیشــود .بــا ایــن حــال و بــر مبنــای همــان مقــدار تمایــز ناچیــز ،بــه
نظــر میرســد کــه بافتــار عنــوان از کمتریــن قــدرت در تعییــن شــباهت در میــان مــدارک در

درون خوش ـهها برخــوردار بــوده اســت و چهــار بافتــار دیگــر کموبیــش قــوت یکســانی در تعییــن

شــباهت معنایــی درون خوشــهها داشــتهاند.

 .1شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن مرحلــه از پژوهــش ،بهمنظــور بررســی متغیرهایــی کــه بیشــترین شــباهت را در
درون هــر یــک از  54خوشــة معنایــی داشــتند ،از تحلیــل خوشـهای دو مرحلـهای نیــز اســتفاده شــد .در نظــر بــود بـ ه
کمــک ایــن آزمــون زیرخوش ـههای احتمالــی در درون هــر خوشــه شناســایی شــود و بافتــاری کــه بیشــترین نقــش
را در ســاخت ایــن زیرخوش ـهها داشــته اســت ،تعییــن گــردد .نتایــج همــة تحلیلهــا( ،بجــز دو مــورد) نشــان داد
کــه هیچگونــه زیرخوشـهای در درون هــر خوشــة معنایــی وجــود نــدارد و تحلیــل بــه یــک خوشــة واحــد بــرای هــر
یــک از خوشـههای معنایــی دســت یافــت .در نتیجــه ،ایــن تحلیلهــا نیــز نتایــج تحلیــل تشــخیصی درون خوشـهای را
مبنــی بــر ناچیزبــودن تمایــز بیــن مــدارک در درون خوش ـههای معنایــی و شــباهت همــة بافتارهــا در میــان مــدارک
در درون خوشــهها را تأییــد میکنــد .بــا ایــن حــال ،بــه جهــت رعایــت اختصــار از ارائــة نتایــج آن تحلیلهــا
خــودداری میشــود.
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 تحلیل تشخیصی در درون خوشهها.3 جدول
سطح
معناداری

Zآمار
آزمون

الندای
ویلکس

متغیرهای واردنشده
متغیرهای
واردشده به تحلیل به تحلیل

0/000

5/005

0/950

REF, CIT, TXT,

0/000

6/501

0/822

CIT, TXT, REF_TI

موضوع

TI

arms muscle

TI, REF

arms racing

NS

eye ball

ردیف همنویسه
Arms

1

Ball

2

Bank

3

Banking

4

Bass

5

Bat

6

Board

7

REF_TI

ball Fermi

0/000

18/875

0/737

TI, CIT, TXT,

REF

ball joint

NS

ball mill

REF_TI

ball velocity

0/000

6/102

0/940

TI, CIT

REF, TXT,

bank credit

REF_TI
NS protein data bank

0/000

7/156

0/954

REF, CIT, TXT,

0/000

8/099

0/924

REF, CIT, TXT,

0/000

6/649

0/819

REF, CIT, REF_TI

0/000
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16/436

0/569

TI

bank river

TI

Islamic banking

TI, TXT

water banking

NS

bass model

REF, CIT TI, TXT, REF_TI

bass music

NS

sea bass

REF, CIT TI, TXT, REF_TI

bass strait

REF_TI

REF_TI

0/000

7/794

0/687

0/000

4/381

0/979

TI, REF, CIT, TXT

REF_TI

bat auditory

0/000

8/307

0/941

REF, CIT, TXT,

TI

baseball bat

0/000

6/181

0/874

REF, CIT, TXT,

TI

copper board

0/000

6/723

0/936

REF, CIT, TXT,

TI

editorial board

0/000

9/001

0/846

REF, CIT, TXT,

TI

ship board

REF_TI

REF_TI

REF_TI

REF_TI
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سطح
معناداری

Zآمار
آزمون

الندای
ویلکس

متغیرهای واردنشده
متغیرهای
واردشده به تحلیل به تحلیل

0/000

5/124

0/966

TI, REF, CIT,

0/000

17/540

0/825

REF, CIT, TXT,

0/000

7/401

0/957

REF, CIT, TXT,

0/000

12/489

0/626

REF

0/000

5/151

0/944

REF, CIT, TXT,

0/000

3/959

0/978

0/000

9/039

0/909

0/000

6/701

0/839

موضوع

TXT

bed bug

TI

bug web

TI

cell phone

TI, CIT, TXT,

prison cell

ردیف همنویسه
Bug

8

Cell

9

Cricket

10

Log

11

Matches

12

Palm

13

Press

14

Pupil

15

REF_TI

REF_TI

REF_TI

REF_TI
TI

solar cell

TI, REF, CIT, TXT

REF_TI

stem cell

REF, CIT, TXT,

TI

mole cricket

REF, CIT TI, TXT, REF_TI

cricket bat

NS

log linear

REF_TI

REF_TI

query log
saw log

0/000

6/138

0/801

0/000

5/979

0/883

CIT, TXT, REF_TI

TI, REF

football matches

0/000

4/853

0/935

REF, CIT, TXT,

TI

palm oil

0/000

6/087

0/894

CIT, TXT, REF_TI

TI, REF

palm OS

0/000

4/682

0/963

REF, CIT, TXT,

TI

palm print

0/000

9/578

0/969

CIT, TXT, REF_TI

TI, REF

Press

0/000

4/013

0/948

REF, CIT, TXT,

0/000

5/968

0/961

TI, CIT, TXT,

REF, CIT TI, TXT, REF_TI

exact matches

REF_TI

REF_TI

advertisements
TI

bench press

REF

eye pupil

REF_TI

REF_TI
NS pupil mathematics
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ردیف همنویسه

16

Ram

17

Terminal

18

Trunk

19

Web

متغیرهای واردنشده
متغیرهای
واردشده به تحلیل به تحلیل

الندای
ویلکس

آمارZ
آزمون

سطح
معناداری

ram breeding

REF_TI

TI, REF, CIT, TXT

0/966

3/908

0/000

hydraulic ram

REF, TXT,

TI, CIT

0/956

8/202

0/000

REF, CIT, TXT

0/875

6/576

0/000

موضوع

REF_TI
ram memory

TI, REF_TI

ram pressure

NS

bus terminal

TI, TXT

TXT, REF_TI computer terminal
cord terminal

REF, CIT, REF_TI

0/867

5/909

0/000

TI, REF, CIT

0/786

9/062

0/000

0/712

8/688

0/000

0/844

6/167

0/000

REF, TXT TI, REF_TI, CIT

patients terminal

TI, TXT

Frozen elephant

NS

REF, CIT, REF_TI

trunk
REF, CIT, TXT,

0/95

4/273

REF, CIT, TXT,

0/92

0/000 754/018

TXT, REF_TI

0/834

4/857

0/000

0/866

6/116

0/000

trunk muscles

TI

tree trunk

TI

android web

TI, REF, CIT

web building

REF, CIT TI, TXT, REF_TI

REF_TI

REF_TI

0/000

نگاهــی بــه فراوانــی بافتارهایــی کــه قــدرت تمایزگــری باالیــی داشــتهاند ،بــه درک بهتــر ایــن

واقعیــت کمــک میکنــد .بهطــور کلــی ،همانگونــه کــه در جــدول مشــاهده میشــود ،بافتــار

اســتناد تنهــا در  3مــورد بــه تمایــز بیــن مــدارک در درون خوش ـهها منجــر شــده اســت .ایــن بــدان

معناســت کــه در  51خوشــة دیگــر بافتــار اســتناد بــه هــم شــبیه بــوده اســت .دو بافتــار عنــوان ارجــاع
و ارجــاع نیــز هــر یــک بهترتیــب ،بــا  11و  16فراوانــی در حــد میانــه قــرار دارنــد .بــه عبــارت

دیگــر ،ایــن دو بافتــار نیــز در غالــب مــوارد (بهترتیــب  43و  38خوشــه) در میــان مــدارک درون
هــر خوشــه شــبیه بودهانــد .در مقابــل ،بافتــار عنــوان در  46مــورد بــه تمایــز میــان مــدارک در درون

خوش ـهها انجامیــده اســت و تنهــا در  8خوشــه بافتــار عنــوان مشــابه بــوده اســت.
 .5بحث و نتیجهگیری

پیشفــرض ایــن پژوهــش آن بــود کــه هممعنــا بــودن همنویســهها بــه ایجــاد خوشــههایی
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از مــدارک منجــر میشــود کــه در درون آنهــا مــدارک بــا هــم بــهلحــاظ انــواع بافتــار متنــی

تفــاوت معنــاداری ندارنــد .از ایــن رو ،بــا شناســایی خوشــههایی از همنویســههای دارای یــک
معنــای واحــد تــاش شــد تــا ردههایــی از قبــل تعریــف شــود و بــهکمــک تحلیــل تشــخیصی مــورد

بررســی قــرار گیــرد .بــر اســاس ایــن پیشفــرض ،انتظــار میرفــت کــه در درون خوشــههای

معنایــی زیرخوشــههایی بــه لحــاظ انــواع بافتــار مشــاهده نشــود .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد

کــه تمایــز معنــاداری میــان مــدارک در درون  13خوشــه هممعنــا وجــود نــدارد 41 .خوشــة

معنایــی دیگــر ،در درون خــود دارای زیرخوشــههایی از مــدارک هســتند کــه بــهلحــاظ انــواع

بافتــار بهویــژه بافتــار عنــوان بــا هــم متفــاوت هســتند .بــا ایــن حــال ،مقــدار النــدای ویلکــس بــرای
تحلیلهــای درون خوشــهها در بیشــتر مــوارد بســیار بــاال بــود و نشــان از عــدم قــدرت پیشبینــی
بــاالی تمایــز بیــن خوش ـهها داشــت .در نتیجــه ،علیرغــم معناداربــودن تمایــز بیــن خوش ـهها ،ایــن

تمایــز بســیار ناچیــز و شــباهت بیــن بافتارهــای متنــی در مــدارک در درون خوش ـهها بــاال بــرآورد

میشــود .نتایــج حاصــل از ایــن بخــش مبنــی بــر شــباهت میــان مــدارک در درون هــر خوشــة

معنایــی بـه لحــاظ بافتارهــای متنــی بــا یافتههــای حاصــل از پژوهشهــای )Church & Hanks (1990

همراستاســت.

تــا جایــی کــه بررســیهای بهعملآمــده در متــون نشــان داد ،هیچگونــه پژوهشــی یافــت

نشــد کــه بــه مقایســة قــدرت انــواع بافتــار متــن در تعییــن شــباهت میــان مــدارک پرداختــه باشــد.

بــه ایــن ترتیــب ،آنچــه نتایــج ایــن پژوهــش بــه دانــش پیشــین میافزایــد ،عــاوه بــر تأکیــد دوبــاره
بــر نقــش بافتارهــای متنــی پیرامــون کلمــه در ابهامزدایــی معنایــی از مــدارک حــاوی آنهــا ،تأییــد

تفــاوت در انــواع بافتارهــا بــهلحــاظ قــدرت پیشبینــی شــباهت بیــن مــدارک اســت؛ بهنحــوی کــه

بافتــار اســتناد متنــی و بافتــار ارجــاع (اندکــی) بیــش از بافتارهــای متــن ،عنــوان ارجــاع یــا عنــوان
مقالــه در تعییــن شــباهت معنایــی بیــن مــدارک اثرگــذار هســتند.

بافتارهــای مــورد بررســی در ایــن پژوهــش را میتــوان بــ ه لحــاظ بنیانهــای نظــری بــه دو

گــروه تقســیم کــرد .دو بافتــار عنــوان و متــن در واقــع ،ارتبــاط تنگاتنگــی بــا محتــوای آثــار علمــی
دارنــد و «دربارگــی نویســنده» را بازتــاب میدهنــد .مفهــوم موضوعيــت یــا دربارگــی ،اساسـاً بــه ایــن
اشــاره دارد كــه یــک مــدرک ،متــن ،تصويــر و جــز آن دربــارة «چيســت» و «چهكســي» دربــارة ايــن

«چيســتي» تصميــم ميگيــرد .نويســنده از طريــق بازنمــون زبــان طبيعــي «موضوعیــت» اثــر را تعييــن
ميكنــد (اینگورســن  )1992و آن را در متــن خــود منعكــس ميســازد .بــهواقــع ،پیشفــرض آن
اســت کــه نویســندة متخصــص بــه بهتریــن وجــه بــا مطلــب در دســت بررســی خــود آشناســت و از
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بهتریــن و مرتبطتریــن واژگان در اثــر خــود اســتفاده میکنــد .ایــن موضوعیــت بــه بهتریــن وجــه
در بافتــار متــن و بافتــار عنــوان منعکــس میشــود .ســه بافتــار دیگــر ایــن تحقیــق یعنــی بافتــار اســتناد
متنــی ،بافتــار ارجــاع و بافتــار عنــوان ارجــاع بهطــور زیربنایــی بــه نظریههــای اســتنادی مرتبــط

میشــود .بافتــار اســتناد متنــی عبــارت اســت از متنــی کــه نویســنده در پیرامــون عبــارت اســتنادی

خــود بـهکار بــرده اســت .بافتــار عنــوان ارجــاع بـ ه عنــوان آثــار مــورد اســتناد نویســنده اشــاره دارد
و تفــاوت آن بــا بافتــار ارجــاع در آن اســت کــه بافتــار ارجــاع عــاوه بــر عنــوان میتوانــد کلماتــی
را از نــام نویســنده یــا مجلــه مربوطــه دربرگیــرد.

یکــی از پیشفرضهــای تحلیــل اســتنادی ایــن اســت کــه بیــن دو مــدرک استنادشــونده و

اســتنادکننده ربــط موضوعــی وجــود دارد .بــر ایــن اســاس ،همگــی ایــن عوامــل اعــم از کلمــات و

عباراتــی کــه نویســنده در متــن خــود ب ـهکار میبــرد ،عنــوان آثــار مــورد اســتناد وی ،نویســندگان
مــورد اســتناد وی ،و همچنیــن ،مجــات منتشــرکنندة ایــن آثــار میتواننــد بهنحــوی بــا محتــوای
اثــر اســتنادکننده مرتبــط باشــند.

آشــکار اســت کــه ایــن ســه بافتــار بــهلحــاظ بنیانهــای نظــری بــا دو بافتــار دیگــر بیارتبــاط

نیســتند .زیــرا در ایــن ســه بافتــار نیــز ایــن نویســنده اســت کــه تصمیــم میگیــرد بــه چــه اثــری
ارجــاع دهــد و بــا چــه عبارتهایــی ،مفاهیــم برگرفتــه از تحقیقــات مــورد اســتناد خــود را تبییــن

کنــد .در ایــن میــان ،بافتــار اســتناد متنــی ب ـ ه واقــع ،آمیــزهای از دربارگــی نویســندة اســتنادکننده و

نویســندة استنادشــونده اســت ،در حالــی کــه دو بافتــار ارجــاع و عنــوان ارجــاع بیشــتر دربارگــی
نویســندة استنادشــونده را نشــان میدهــد تــا نویســندة اســتنادکننده .زیــرا در ایــن دو بافتــار اخیــر

نویســندة اســتنادکننده دربارگــی خــود را تنهــا در مرحلــة انتخــاب اثــر بــرای اســتناد دخالــت

میدهــد و نقشــی در انتخــاب واژگان و تدویــن عبارتهــای مربوطــه نــدارد زیــرا در ایــن دو
بافتــار اخیــر نویســندة اســتنادکننده دربارگــی خــود را تنهــا در مرحلــة انتخــاب اثــر بــرای اســتناد

دخالــت میدهــد و نقشــی در انتخــاب واژگان و تدویــن عبارتهــای مربوطــه نــدارد .در ایــن
تحقیــق ،عــاوه بــر ارائــة شــواهدی تــازه کــه پیشفــرض ربــط موضوعــی بیــن اثــر اســتنادکننده و

استنادشــونده را تأییــد میکنــد ،بــر قــدرت بافتارهــای اســتنادی در تعییــن شــباهت بیــن مــدارک

تاکیــد شــد.

همچنیــن ،آن بخــش از نتایــج مربــوط بــه اهمیــت بافتــار عنــوان ارجــاع و بافتــار اســتناد متنــی

و بافتــار عنــوان تنهــا ب ـه لحــاظ اهمیــت ایــن ســه نــوع بافتــار در خوش ـهبندی مــدارک بــا پژوهــش
) Tong, Dinakarpandian, & Lee (2009همراستاســت .عــاوه بــر ایــن ،آن بخــش از نتایــج پژوهــش
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کــه مربــوط بــه اهمیــت بافتــار اســتناد در خوشــهبندی مــدارک هممعناســت ،بــا پژوهــش Tsai,

) Kundu, & Roth (2013همراستاســت .آن بخــش از یافتههــای ایــن پژوهــش کــه مربــوط بــه قــوت

بافتــار اســتناد اســت ،یافتههــای پژوهشهــای پیشــین مبنــی بــر قــوت ایــن بافتــار را تأییــد میکنــد.
محققــان حــوزة بازیابــی اطالعــات تــاش میکننــد بــه کمــک ویژگیهــا و نشــانههای

موجــود در خــود متــن بــه درک معنــای محتــوای آن ،تعییــن شــباهت آن بــا دیگــر مــدارک یــا

پرس ـشها و همچنیــن ،رتبهبنــدی مــدارک نایــل آینــد .از آنجــا کــه متــن میتوانــد دارای عناصــر

بســیار طوالنــی باشــد ،شناســایی بخشــی از اثــر کــه بیــش از همــه در تعییــن ایــن شــباهت بیــن
مــدارک نقــش داشــته اســت ،میتوانــد در افزایــش کارایــی ســامانه مؤثــر باشــد .زیــرا اخصســازی

نــوع بافتــار واژگانــی میتوانــد بخــش اعظمــی از بــار ســامانه را کاســته و ابهامزدایــی معنایــی را

بــرای الگوریتمهــا ســادهتر ســازد .هرچــه ویژگیهــا و شــاخصهای متنــی بیشــتری کشــف و
بررســی گــردد ،دسترســی بــه شــاخص یــا دســته شــاخصهایی کــه در تعییــن شــباهت بیــن مــدارک
همنویسـهدار بــا معنــای مشــابه از تــوان بیشــتر برخــوردار باشــند ،امکانپذیرتــر خواهــد شــد .نتایــج

حاصــل از پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه نهتنهــا بافتارهــای متنــی پیرامــون کلمــه در ابهامزدایــی
معنایــی نقــش ویــژهای داشــتهاند ،بلکــه انــواع بافتارهــا بــهلحــاظ قــدرت پیشبینــی شــباهت بیــن

مــدارک تفــاوت دارنــد؛ بهنحــوی کــه بافتــار اســتناد متنــی و بافتــار ارجــاع تــوان بیشــتری نســبت

بــه بافتارهــای متــن ،عنــوان ارجــاع و عنــوان مقالــه در تعییــن شــباهت معنایــی بیــن مــدارک دارنــد.

بنابرایــن ،هممعنــا بــودن همنویســهها بــه ایجــاد خوشــههایی از مــدارک منجــر میشــود کــه در
درون آنهــا مــدارک بــا هــم ب ـ ه لحــاظ انــواع بافتــار تفــاوت معنــاداری ندارنــد.
 .6پیشنهادهای پژوهش

از نتایــج ایــن پژوهــش میتــوان بــرای بهبــود نتایــج بازیابــی کمــک گرفــت .ایــن یافتههــا

میتوانــد در الگوریتمهــای بازیابــی موتورهــای جســتوجو و پایگاههــای اطالعاتــی بــرای
ســنجش دقیقتــر شــباهت مــدارک همنویس ـهدار بــا یکدیگــر مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .یکــی
از دغدغههــای مهــم طراحــان ســامانههای بازیابــی اطالعــات ،تضمیــن کارایــی ســامانه در عیــن

ارتقــای اثربخشــی آنهاســت .نتایــج پژوهــش حاضــر میتوانــد در هــر دو جهــت مؤثــر باشــد.
از یکســو ،بــا تمرکــز بــر انواعــی از بافتــار کــه تــوان بیشــتری در تعییــن شــباهت متــن دارنــد،

ســامانه از پــردازش کل متــن بــرای تعییــن شــباهت آن بینیــاز خواهــد شــد و ایــن امــر میتوانــد

بــه کارایــی ســامانه کمــک کنــد .از ســوی دیگــر ،بــا تمرکــز بــر بافتــار توانمنــد ،امیــد بــه افزایــش
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دقــت بازیابــی و در نتیجــه ،افزایــش اثربخشــی آن بیشــتر میشــود .بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه
محدودبــودن مجموعــه مــدارک آزمایشــی مــورد بررســی در ایــن پژوهــش توصیــه میشــود کــه

ایــن تحقیــق بــر مجموعـهای انبــوه از مــدارک تکــرار شــود و نتایــج آن بــا تحقیــق حاضــر مقایســه

گــردد.

قدردانی

نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد از جنــاب آقــای دکتــر فخراحمــد ،اســتادیار محتــرم

بخــش علــوم کامپیوتــر دانشــگاه شــیراز بــه جهــت آرای ارزشــمند ایشــان در طــول انجــام تحقیــق

سپاســگزاری نماینــد.
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هاجر ستوده

 ایشـان هماکنـون.دارای مـدرک دکتـری علـم اطالعـات و دانششناسـی اسـت

.دانشـیار دانشـگاه شـیراز است

 و بازیابــی اطالعــات از جملــه، ســازماندهی و مدیریــت دانــش،علمســنجی
.عالیــق پژوهشــی وی اســت
مژگان هوشیار

دارای مــدرک کارشناســی ارشــد علــم اطالعــات و دانششناســی از دانشــگاه
.شــیراز اســت

.بازیابی اطالعات و علمسنجی از جمله عالیق پژوهشی وی است
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