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 1393دوم، تابستان  ي، شمارهپنجمايران، سالتي اسالم وطب سنّيمجلّه 

  
  اصطالح نامه ي پزشكي اسالم و ايران سنجي تدوين امكان

  
  الف، نجال حريري*،جبسحر دلداده مقدم ،الففهيمه باب الحوائجي

  
  ، ايرانعلوم و تحقيقات تهرانآزاد اسالمي، واحد و دانش شناسي دانشگاه علم اطالعات  گروه دانشيار الف

   ايران ،علوم و تحقيقات تهرانآزاد اسالمي، واحد  دانشگاه علم اطالعات و دانش شناسيكارشناسي ارشد  ب
 فرهنگستان علوم پزشكي ،دبيرخانه دايره المعارف طب سنتي اسالم و ايران ج 

  

  چكيده
هاي بزرگ در عصر حاضر دسترسي سريع كـاربران بـه اطالعـات مـورد نيازشـان اسـت، در نتيجـه در         از چالش يكي: سابقه و هدف

هـاي سـازماندهي اطالعـات،     در ميـان روش . هاي ذخيره و بازيابي اطالعات توجه بـه سـازماندهي مـدارك اهميـت زيـادي دارد      نظام
تـدوين   سـنجي  اصطالح نامه است، لذا پـژوهش حاضـر بـا هـدف امكـان     اي است كه يكي از ابزارهاي آن  شده سازي زبان كنترل نمايه

  .نامة پزشكي اسالم و ايران انجام شده است اصطالح
جامعـه  .هاي آن با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه گردآوري شده اسـت  وداده توصيفي بوده –پيمايشي روش پژوهش :ها روشمواد و 

بخش طب سنتي در فرهنگستان علوم پزشكي، و پنج نفر از مـديران و متخصصـان حـوزة     پنجاه نفر كاركنانآماري مورد مطالعه شامل 
%) 85(پايايي پرسشنامه نيز از طريق محاسـبه ضـريب آلفـاي كرونبـاخ     . روايي پرسشنامة پژوهش حاضر صوري است. طب سنتي بود

  . گيري شده است اندازه
افزاري موجود كـم اسـت، بخـش طـب سـنتي       افزاري و سخت هاي نرم اختدهد كهامكانات زيرس هاي پژوهش نشان مي يافته :ها يافته

و بيشـترين آشـنايي   %) 34(كه سازي با مهارت نمايهكمترين مهارت كاركنان بخش طب سنتي در رابطه . سايت مستقل نيست داراي وب
هـا و اصـطالحات    ن استخراج واژهسازي و ايجاد روابط اعم و اخص، بيشتري جهت مدخل. است%)26(افزار آفيس با نرمنيروي انساني 

،ذخيـره  %)56(نامه از منـابع بـه زبـان عربـي اسـت و در كنتـرل واژگـان بيشـتر از منـابع قـانون ابـن سـينا              مندرج در تدوين اصطالح
  .استفاده شده است% ) 46(الطبيه جرجاني خوارزمشاهي و االغراض

هـاي معتبركـه    نامـه  افزاري و عدم وجود اصطالح افزاري و نرم سختهاي  براساس نتايج پژوهش مناسب نبودن زيرساخت :گيري نتيجه
سـازي از مهمتـرين موانـع و مشـكالت درتـدوين       بتوان براساسروابط سلسله مراتبي را تعريف كرد، و مهارت كـم كاركنـان بـا نمايـه    

  .نامة پزشكي اسالم و ايران است اصطالح
  .م و ايراننامة پزشكي اسال سنجي، اصطالح امكان :ها كليد واژه

  

  :مقدمه
هاي سنتي ارائه اطالعات را بدون  هاي متمادي، كتابخانه قرن

و بـه دنبـال    1940مشكالت جدي تحقق بخشيدند، اما در دهة 

ورود به عصر افزايش سريع اطالعات، بر سـازوكارهاي سـنتي   
  ).1(فشاري شكننده وارد شد

هـا و   و به موازات تغيير نيازهاي اطالعاتي، تغيير در محمل 
هاي  كه روش طوري ها نيز به وقوع پيوست،  به سپس در فناوري

 93خرداد : افتيدر خيتار

 93شهريور: پذيرشتاريخ 
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  ... ي  نامه اصالح امكان سنجي تدوين 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  152

هاي ذخيره  هاي سنتي كتابداري درآميخته و روش نوين با روش
و بازيابي اطالعات كارآمدتري جهت اشاعة اطالعات طراحـي  

  .شده است
گونه كه آگاه هستيم همه روزه به ميزان بسيار زيـادي   همان

رسـانان بـه عنـوان     شـود و اطـالع   بر حجم اطالعات افزوده مي
ــا توليدكننــدگان و مصــرف  كننــدگان  هــادي و واســطه، بايــد ب

زباني كرده و با ارائة يك نظام ذخيره و بازيابي هر  اطالعات هم
چه كارآتر، جسـت و جـوگر را در كمتـرين زمـان ممكـن بـه       
ــون    ــوردنظر رهنم ــا موضــوع م ــرتبط ب ــات م ــترين اطالع بيش

كار، بايد مدارك تهيه شـده در اولـين   براي انجام اين ). 2(شوند
ــالع    ــان، اط ــداران، كارشناس ــط كتاب ــت توس ــانان و  فرص رس

متخصصان موضوعي مورد ارزشيابي و تجزيـه و تحليـل قـرار    
سـازي شـود، چـرا كـه      گرفته و اطالعات متن آنها آمادة ذخيره

اطالعاتي كه بـه آسـاني و بـه سـرعت قابـل دسـتيابي نباشـد،        
پس با دقت بـه ايـن موضـوع بايـد اذعـان      ). 3(اي ندارد  فايده

هاي بزرگ در عصر حاضـر دسترسـي    داشت كه يكي از چالش
در نتيجـه در  . سريع كاربران به اطالعات مـورد نيازشـان اسـت   

هاي ذخيره و بازيابي اطالعات توجه به سازماندهي مدارك  نظام
  . غير قابل انكار است

د سـال  هاي تخصصي در ايران كـه در چنـ   يكي از حوزه   
اخير به آن توجه بيشتري شده است، حوزه موضـوعي پزشـكي   

اي از دانـش بشـري    ايـن حـوزه، حيطـه   . سنتي و اسالمي است
است كه عالوه بر محتواي ارزشمند دانش در آن، تأكيد بر وجه 

اين وجه نقش مؤثر و بي بـديل  . بودن آن است ايراني و اسالمي
ــان و مســلمانان در گســترش دانــش پزشــك  ي ســنتي در ايراني

از طرف ديگر هويت ملـي  . كند تاريخچة اين علم را نمايان مي
. شـود  و مذهبي ما در حوزه پزشكي ايران و اسـالم نمايـان مـي   

تر شدن تاريخ طب اسالمي به واسطه خدمات و آثـار   درخشنده
پزشكان اسالمي و ايراني همچون ابـن سـينا، جرجـاني، رازي،    

م را در ميان مسلمانان هويدا اهميت اين عل.... اهوازي  طبري و
در اين ميان زبان عربي در توسعه و رشد زبـان  ).  4(كرده است

شماري در زمينـة   علم تاثير چشمگيري داشت و اصطالحات بي
هـاي نـه و ده    در قرن. علوم از جمله طب اسالمي شكل گرفت

فني آغاز  -هجري گردآوري و ضبط متون و اصطالحات علمي

ين منابع نمايانگر شيوة كار و سازماندهي بخش عظيمي از ا. شد
ها و تأليفات بديع، واژگان علمـي   مشاغل گوناگون و در ترجمه

اصـطالحات  . و پزشكي كالسيك عربي و اسالمي تكوين يافت
ها تدوين  المعارف ها و دايره نامه به سرعت و به منظور تهية واژه

ي بـر  از سوي ديگر دانش پزشكي ايرانـي و اسـالم  ). 5(اند شده
تاريخ، تمدن، هويت و فرهنگ، باورها اعتقادات ملي و مـذهبي  

  ).6(ما ايرانيان تكيه كرده است 
توجـه مجموعـه اسـناد و     باتوجه به اين كه حجـم قابـل     

هـا و   مدارك در حوزه پزشكي ايـران و اسـالم در كتـاب خانـه    
ــياهه    ــا در س ــره شــده و بخشــي از آنه ــاتي ذخي ــز اطالع مراك

ها مستتر است، به منظور ذخيره دقيـق و   مقاله ها و شناسي كتاب
بازيابي موثر اطالعـات منـدرج در آنهـا، و از طرفـي بـه دليـل       
منحصربه فرد بودن ماهيت اسـناد و مـدارك پزشـكي در طـب     

نامة موضوعي در ايـن حـوزه انكـار ناپـذير      سنتي تهيه اصطالح
) thesaurus (هـا  نامـه  و از سوي ديگر در حوزة اصـطالح . است

بستگي، ارتباط  مفهومي بـين   شده همراه با هم جاد زبان كنترلاي
ها و ساختار ارجاعي بـراي دسترسـي و سـهولت كـاربران      واژه

  ).7(ضروري است
هاي تخصصي و موضوعي گسترده  امروزه باتوجه به حوزه 

هاي علمي، استخراج واژگـان فنـي هـر رشـته علمـي       در زمينه
موضـوعي امـري    هـاي تخصصـي و   نامه جهت تدوين اصطالح

نامه يكـي از ابـزار سـازماندهي     درواقع اصطالح. ضروري است
گزينـي، جهـت بازيـابي     سـازي و اصـطالح   منابع بر مبناي نمايه

تواند ابـزاري كارآمـدي جهـت رديـابي      اطالعات است، كه مي
هاي تخصصي باشد، به طوري كه  اطالعات توليد شده در حوزه

عـالوه  . كند سو مي نيازشان همنياز كاربران را به اطالعات مورد 
هـا سـاختار يـك علـم، مباحـث       نامه بر فوايد برشمره، اصطالح

اصلي، مباحث زير مجموعه مباحث اصلي و مباحث وابسته بـه  
هر شاخه از مباحث را بازنمايي كرده و در پيشـبرد اهـداف آن   

نامه  علم بسيار موثرند، چنانچه در شاخه پزشكي مدرن اصطالح
از آن جا كـه حيطـة پزشـكي    . ين شده استتدو MESH)(مش

سنتي ايراني و اسال مي نيز رشتة كامال تخصصـي اسـت، داراي   
واژگان تخصصي و منحصربه فرد است كه استخراج واژگان در 

نامـه پزشـكي اسـالم و ايـران      اين حوزه جهت تدوين اصطالح
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  باب الحوائجي  و همكاران           

  153 --- 1393دوم،تابستان ي  ، شمارهپنجمسال   

نامه بايـد بـا در نظـر گـرفتن      اين اصطالح. امري ضروري است
ي اهل فن در حوزه طـب ايرانـي بـه اسـتاندارد     واژگان تخصص

سازي و كنترل واژگان بپردازد و زمينه را براي ذخيره و بازيابي 
اين زمينه ابزاري است مناسـب  . اطالعات اين حوزه فراهم كند

سازان جهت استانداردسازي واژگان و زمينه را براي  براي نمايه
م آورده و از ذخيره و بازيابي اطالعات در ايـن حـوزه را فـراه   

طرف ديگر بستر برقراري تعامل بين دانش سنتي و بومي را بـا  
كند، با توجه به مطالبي  دانش جهاني در حوزه پزشكي ايجاد مي

نامه پزشكي اسالم و ايران امـري   كه مطرح شد، تدوين اصطالح
به همين دليل اين پژوهش بـر آن اسـت كـه بـا     . ضروري است

انسـاني، سـنجش تجهيـزات    بررسي امكانات تخصصي نيروي 
ها و اصـطالحات   افزاري ، تعيين ميزان واژه افزاري و نرم سخت

استخراج شده موجود، از منابع معتبر، شناخت امكانـات كنتـرل   
نامـة   واژگان، شناخت موانـع و مشـكالت در تـدوين اصـطالح    

پزشكي اسالم و ايران و شناخت انواع روابـط سـاختاري ميـان    
سـنجي تـدوين    پشتوانه انتشاراتي به امكانواژگان، تعيين ميزان 

  .نامه پزشكي اسالم و ايران پرداخته است اصطالح
  

  :ها مواد و روش
كار گرفتـه شـده در ايـن پـژوهش،از نـوع       روش تحقيق به

سـنجي   پيمايشي توصيفي است و به صورت ميـداني بـه امكـان   
  . نامه پزشكي اسالم و ايران پرداخته است تدوين اصطالح
وهش، در اين تحقيق شامل تمامي اعضاي بخـش  جامعه پژ

طب سنتي كه شـامل پنجـاه نفـر متخصـص غيـر كتابـداري و       
در پژوهش . كتابداران شاغل در فرهنگستان علوم پزشكي است

حاضر به علت محدودبودن جامعه آماري، همه جامعه پژوهش 
. گيري انجام نشـد  به صورت سرشماري انتخاب شدند و نمونه

مسـائل و مشـكالت پـنج نفـر از مـديران و       به منظور شناخت
هاي  گيري متخصصان حوزةپزشكي اسالم و ايران كه در تصميم

لـذا كـل جامعـه    . نامه دخيل بودند نيز انتخـاب شـدند   اصطالح
نفر اين است كه ايـن   پنجعلت انتخاب . نفرهستند 55پژوهش 

افراد موثر در اين حوزه بسيار محـدود هسـتند و تعـداد بسـيار     
 .اي در آن مشغولند شده محدود و شناخته

هـا از ابـزار    آوري اطالعات و داده در اين تحقيق براي جمع
هـا  شخصـاً    پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است، پرسشنامه

در صـورت ابهـام   در ميان جامعه پژوهش توزيع شده اسـت و  
پرسشـنامه ايـن   . حضوراً بـه سـواالت ايشـان پاسـخ داده شـد     

سـوال  ( پژوهش از نوع محقق ساخته است و در قالـب سـوال   
باتوجه به نوع و ماهيـت اهـداف پـژوهش و    ) بسته و سوال باز

بنـدي   پذيري پرسشنامه و همچنين تسهيل در جمع لزوم انعطاف
االت پرسشنامه از مقيـاس  ها، در اكثريت قريب به اتفاق سو داده

اسـتفاده شـده   ) از بسيار كم تا بسيار زياد(اي ليكرت  پنج درجه
از سـواالت پرسشـنامه كـه مربـوط بـه امكانـات       است، بخشي 
زات بود فقط توسط مدير بخش سنتي پاسخ داده هيبودجه و تج

شـده، شـناخت    و جهت سنجش ميـزان واژگـان اسـتخراج    شد
ت روابط ساختاري ميان واژگان، امكانات كنترل واژگان و شناخ

و همچنين شناخت موانع و مشكالت از ابزار مصاحبه اسـتفاده  
شده است، كه با پنج نفر از متخصصان در حوزه تخصصي طب 

سواالت مصاحبه ساختاريافته تنظـيم  . سنتي مصاحبه شده است
در اين نوع مصاحبه سواالت، كلمات زيرا . و مصاحبه انجام شد

يش تعيين شـده و بـراي هـر فـردي     پالي آنها از و عبارات و تو
گونـه دخـل و تصـرفي در     گـر هـيچ   مصـاحبه و  يكسان اسـت 
  ).8(سواالت ندارد

روايي پرسشنامة پژوهش حاضر صوري است، زيرا توسـط  
  .صاحب نظران و اساتيد راهنما و مشاور تأييد شده است

در اين مطالعه، جهت تعيـين ميـزان ايـن قابليـت اعتمـاد و      
هـا جهـت    تر همسـازي درونـي گويـه    عبارتي دقيق ي، و بهپاياي

سنجش مفهـوم و متغيـر تركيبـي، از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ       
پايـايي پرسشـنامه نيـز از طريـق محاسـبه      . استفاده شده اسـت 

 0,85گيري شده است كه ميزان آن  ضريب آلفاي كرونباخ اندازه
داد  نشـان ) 0,85با آلفـاي  ( كه نتايج آزمون.به دست آمده است

كــه ســواالت پرسشــنامه از قابليــت اعتمــاد يــا پايــايي بــااليي 
  . برخوردار است و نيازي به حذف سؤالي از پرسشنامه نشد

هـاي جمعيـت    در اين تحقيـق بـه منظـور توصـيف داده       
هاي اسـمي از جـداول توزيـع فراوانـي و      شناختي براي مقياس

  .انواع نمودارها استفاده شده است
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هاي به دست آمـده از روش   وتحليل داده و به منظور تجزيه
همچنين با ) فراواني و درصد و نمودار ( هاي آماري  توصيفي 
تمـامي تجزيـه و    8نسـخه شـماره     spssاستفاده از نـرم افـزار   

  .ها صورت گرفته است تحليل
  
  :ها يافته

نامه  امكانات تخصصي نيروي انساني جهت تدوين اصطالح
  است؟  پزشكي اسالم و ايران چگونه

ــنايي   ــزان آش ــنجش مي ــراي س ــوزش و   ب ــا آم ــان ب كاركن
يازده مهارت كه در جدول شـماره آمـده   هاي مورد نياز  مهارت

تـوان   هاي پژوهش مـي  است، از كاركنان پرسيده شد كه از يافته
چنين نتيجه گرفت كه، كمترين ميزان آشـنايي كاركنـان بخـش    

درصـد،   34 يساز آشنايي با مهارت نمايه: طب سنتي عبارتند از
روابط اعـم، اخص،روابـط   (آشنايي در رابطه با روابط ساختاري

افزارهـاي   آشنايي بـا نـرم  درصد،  32 ها نامه در اصطالح) وابسته
. درصد اسـت  24 طراحي صفحات وب و راهنماهاي موضوعي

 افــزار آفــيس آشــنايي بــا نــرم: و بيشــترين آشــنايي عبارتنــد از
و  و و بازيابي اطالعـات هاي جستج آشنايي با مهارتدرصد، 26

آشـــنايي بـــا سيســـتم عامـــل درصـــد، 24نويســـي  فهرســت 
 .درصد است18ويندوز

  
گويان برحسب ميزان آشنايي  توزيع فراواني پاسخ. )1(جدول 

 ازهاي مورد ني با آموزش و مهارت

  

كم
يار
بس

  
سط  كم
متو

  
زياد  زياد
ار 
بسي

  

جمع

100 12 20 42 2 24درصد  بندي آشنايي با مهارت رده
100 12 12 38 20 18درصد  نويسي شنايي با مهارت چكيدهآ

100 24 24 28 2 22درصد  نويسي آشنايي با مهارت فهرست
100 10 14 24 18 34درصد  سازي آشنايي با مهارت نمايه

هاي جستجو و آشنايي با مهارت
  بازيابي اطالعات

100  24  26  20  22  8درصد

اتافزارهاي طراحي صفح آشنايي با نرم
  وب و راهنماهاي موضوعي

100  6  22  24  24  24درصد

100 8 30 34 20 8درصد افزارهاي كاربردي كتابخانه آشنايي نرم
100 18 40 32 10 0درصد آشنايي با سيستم عامل ويندوز

100  26  34  32  6  2درصد  افزار آفيسآشنايي با نرم
سازي  آشنايي دررابطه با مدخل
 م وايراناصطالحات پزشكي اسال

100  14  18  26  24  18درصد

آشنايي در رابطه با روابط 
روابط اعم، اخص،روابط (ساختاري

  ها نامه در اصطالح) وابسته
100  18  12  24  14  32درصد

افــزاري جهــت تــدوين  افــزاري و نــرم تجهيــزات  ســخت
  نامه پزشكي اسالم و ايران چگونه است؟ اصطالح

ـ        ين پـنج تـا   در پاسخ بـه ايـن بخـش مشـخص شـد كـه ب
كه همـه  .سيستم كامپيوتري در بخش طب سنتي وجود دارندده

كـه گسـتره شـبكه    . ندا وصلبه اينترنت هاي موجود نيز  سيستم
افــزار  ســايت مســتقل و نــرم محلــي اســت و ايــن بخــش وب
  .نامه ندارد مخصوص جهت تدوين اصطالح

هـا و اصـطالحات منـدرج در تـدوين      ميزان استخراج واژه
معتبر به چـه ميـزان   از منابع  زشكي اسالم وايرانپ نامه اصطالح
  است؟
  

گويان برحسب ميزان استخراج  توزيع فراواني پاسخ :2جدول
 هنام ها و اصطالحات مندرج در تدوين اصطالح واژه

انواع منابع در بخش 
كم  طب سنتي

يار
بس

  
سط  كم
متو

  
زياد  زياد
ار 
بسي

  

جمع

منابع به زبان 
  عربي مرتبط

100  34  40  12  8  6درصد

منابع به زبان 
  فارسي مرتبط

100  20  26  40  10  4درصد

منابع به زبان 
  التين مرتبط

100  0  6  10  40  44درصد

هاي  نامه پايان
  مرتبط

100  0  4  6  40  50درصد

  
شـود كـه بيشـترين     مشاهده مي 2طوركه در جدول  همان   

در منابع به ترتيـب زبـان    ها و اصطالحات ميزان استخراج واژه
ميـزان  كمتـرين  . درصد اسـت 20درصد، زبان فارسي  34بي عر

هاي  نامه در منابع به ترتيب پايان ها و اصطالحات استخراج واژه
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درصـد  بسـيار كـم    44به زبان التيندرصدو منابع  50مرتبط با 
  .هستند
  

نامـه پزشـكي اسـالم و     امكانات كنترل واژگان در اصـطالح 
  ايران با چه منابعي است؟

گويان برحسب ميزان استفاده  يع فراواني پاسختوز. :3ل جدو
  از منابع براي كنترل واژگان  

  انواع منابع

كم
يار
بس

  
سط  كم
متو

  
زياد  زياد
ار 
بسي

  

جمع

100 14 34 40 8 4درصدسرعنوان پزشكي اسالم و ايران
100 12 32 40 8 8درصد نامه پزشكي اسالم و ايرانواژه
المعارف پزشكياي دايرهiمقاله

  سالم و ايرانا
100  12  20  58  10  0درصد

100 0 8 14 26 52درصد  اصفا
100 2 22 44 22 10درصد  المعارف بزرگ اسالميهداير

100 4 6 40 26 24درصد  دانشنامه جهان اسالم
100 2 0 18 34 46درصد  المعارف تشييعدايره

100 14 14 48 20 4درصد  اصطالحنامه پزشكي فارسي
100 56 30 10 2 2درصد  سينا ابنون كتاب قان

التصريف لمن عجز عن 
  التاليف

100  14  34  38  12  2درصد

100 44 30 20 6 0درصد  الحاوي في الطب
100 16 30 38 14 2درصد  تشريع االبدان

100 46 44 10 0 0درصد  ذخيره خوارزمشاهي
الطبيه و االغراض
  العاليئه المباحث

100  44  34  18  4  0درصد

100 32 28 32 6 2درصد  هدايه المتعلمين في الطب
100 24 22 42 12 0درصد  الطبيه كامل الصناعه

100 10 16 50 18 6درصد  العين العشر مقاالت في
100 8 16 32 34 10درصد  نامه دهخدالغت

100 6 6 34 36 18درصد  )معين(فرهنگ فارسي
100 4 4 6 13 72درصد  طب البني

100 4 4 0 14 78درصد  الذهبيه امام رضارساله
100 6 2 0 16 76درصد  طب االئمه ابن قيم

  
بنـدي نتـايج بـه دسـت آمـده از       به طور كلي پس از جمـع 

توان اذعان داشـت كتـاب قـانون ابـن سـينا، ذخيـره        جدول مي

خوارزمشاهي و االغراض جرجاني، الحـاوي رازي بـه ترتيـب    
  .اند فاده قرار گرفتهبيشتراز منابع ديگر مورد است

 
نامـه پزشـكي اسـالم     موانع و مشكالت در ايجاد اصـطالح 

  وايران از نظر صاحب نظران چه مواردي است؟
گويان برحسب موانع و  توزيع فراواني پاسخ :4جدول 

  نامه پزشكي اسالم وايران مشكالت موجود در تدوين اصطالح
  

كم
يار
بس

  

سط  كم
متو

  

زياد  زياد
ار 
بسي

  

  جمع

ني براي استخراج دانش  ف
اصطالحات درحوزه 
  پزشكي اسالم وايران

صد
در

  

6  26  64  4  0  100  

متخصصان كافي براي 
استخراج اصطالحات 
درحوزه پزشكي اسالم 

  وايران

صد
در

  

4  30  56  8  2  100  

تجهيزات و زير 
افزاري  هاي سخت ساخت

  افزاري ونرم

صد
در

  

0  8  54  30  8  100  

منبع پايه جهت استخراج 
واژگان  اصطالحات و

درحوزه پزشكي اسالم 
  وايران

صد
در

  

8  52  40  0  0  100  

  
 توان بيـان كـرد كـه بيشـترين     مي 4باتوجه به جدول شماره

ــطالح    ــدوين اص ــود در ت ــكالت موج ــع و مش ــه موان ــه  نام ب
 افـزاري  افـزاري ونـرم   هاي سخت جهيزات و زيرساختت:ترتيب
متخصصـان كـافي بـراي اسـتخراج اصـطالحات      كمبود  سپس

  .است زشكي اسالم وايراندرحوزه پ
نامـه   تا چه ميزان پشتوانه انتشاراتي جهت تدوين اصـطالح 

 پزشكي اسالم وايران وجود دارد؟ 

نامـه ي پزشـكي اسـالم     انواع روابط ساختاري در اصـطالح 
وايران چگونه اسـت؟ پاسـخ بـه ايـن سـواالت نيـز در بخـش        

  .مصاحبه ارائه شده است
  

  :ها بندي مصاحبه جمع
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  :ها در ذيل آمده است از مصاحبه نكات حاصله
باتوجه به اين كه منابع پزشكي سنتي اسالمي كـامالً تحـت   
نظارت فلسفي است نه تنها پتانسيل كافي جهت ايجـاد روابـط   

شـده وجـود    اعم، اخص و سلسله مراتبي بين واژگان استخراج
  .پذير است دارد، بلكه ايجاد ساختار الفبايي، درختي نيز امكان

نامة پزشكي اسالم و ايـران ايجـاد    ين اصطالحجهت تدو -
اي در حوزه طب سـنتي يكـي از ملزومـات اساسـي و      كتابخانه

بنيادي است، در همين راستا مسـئولين در بخـش طـب سـنتي     
اي اقـداماتي جهـت ايجـاد     فرهنگستان علوم پزشـكي كتابخانـه  

انـد، اميـد اسـت كـه بتـوان كتابخانـه را        اي كرده چنبن كتابخانه
  .آوري كرد داد و مواد مورد نياز را جمعتوسعه 

نامـة   مهمترين موانع و مشـكالت جهـت تـدوين اصـطالح    
پزشكي اسالم و ايران، عدم دسترسي به منبعي جامع اسـت كـه   

مراتبي را تعريف كـرد، حجـم     بتوان براساس آن روابط سلسله
گسترده اين حوزه باتوجه به اصـطالحات تخصصـي زيـاد كـه     

  .شود ب صرف وقت بيشتري ميحجم گستردة آن موج
اي  نامه و در نهايت از آنجا كه در اين حوزه تاكنون اصطالح

تدوين نشده است، ذكر ميزان پشتوانة انتشـاراتي كمـي دشـوار    
نامـة جـامع،    توان جهت ايجـاد يـك اصـطالح    است، وليكن مي

هايي مثل دانشكده طب سنتي، فرهنگستان علوم پزشكي  سازمان
رف باهم همكـاري داشـته باشـند، در ضـمن     المعا و طرح دائره

هـاي خطـي،    هـاي تخصصـي، نسـخه    توان از وجـود كتـاب   مي
المعارف پزشكي اسـالم وايـران نيـز     هاي دائره نامه، مدخل پايان

  .استفاده كرد
  

  :گيري بحث و نتيجه
تحليــل پرسشــنامه و  و در پــژوهش حاضــر پــس از تجزيــه

امكانــات  در رابطــه بــا:گيــري شــد كــه مصــاحبه چنــين نتيجــه
نامـه پزشـكي    تخصصي نيروي انساني جهت تـدوين اصـطالح  

اسالم و ايران كمترين ميـزان آشـنايي نيـرويبخش طـب سـنتي      
درصد و بيشـترين   34 سازي آشنايي با مهارت نمايه: عبارتند از

از آنجـا كـه در تهيـة    . درصد است 26 افزار آفيس با نرمآشنايي 
وري اسـت جهـت   ها وجـود نيـروي انسـاني ضـر     نامه اصطالح

مراتبـي، در   سازي و ايجاد روابط سلسله استخراج واژگان، نمايه

هاي كافي و تسلط و احاطـه كـاملي    نتيجه كاركنان بايد مهارت
  .نامه داشته باشند بر حوزة موضوعي اصطالح

ــزات ســخت ــرم تجهي ــزاري و ن ــدوين  اف ــزاري جهــت ت اف
بايد  در ضمن. نامه پزشكي اسالم و ايران متوسط است اصطالح

ــزات      ــا تجهي ــه ب ــان در رابط ــر متخصص ــه نظ ــرد ك ــان ك اذع
نامـه پزشـكي    افزاري جهت تدوين اصطالح افزاري و نرم سخت

اسالم و ايران به عنوان يكي از مشـكالت و موانـع بيـان شـده     
كه در مقايسه، سين بچووفر و كارل بينگ ايجاد كلمـات  . است

انـد، بـه    انستهبندي واژگان را يك فرآيند دشوار د كليدي و طبقه
هاي كتابخانه  نامه براي فراداده همين دليل طرح تدوين اصطالح

و از آنجـا كـه مـا در عصـر دنيـاي      . اند ديجيتال را مطرح كرده
ــاد اصـــطالح  ــتيم بايـــد در ايجـ ــال هسـ ــه ديجيتـ ــا از  نامـ هـ

هـاي ديجيتـالي    نامـه  هاي دستي به سمت اصـطالح  نامه اصطالح
  .)9(تمركز كنيم

اي موجود مشخص شد كه جهت استخراج باتوجه به آماره
درصد در  34ها و اصطالحات از منابع معتبر از زبان عربي  واژه

درصد بسـيار زيـاد اسـتفاده شـده و      20مقايسه با زبان فارسي 
در منـابع بـه    هـا و اصـطالحات   ميـزان اسـتخراج واژه  كمترين 

 به زبـان التـين  درصد و منابع  50هاي مرتبط با  نامه ترتيب پايان
باتوجـه بـه ايـن كـه اغلـب منـابع       . بسيار كم هستند درصد 44

پزشكي سنتي به زبـان عربـي تـأليف شـده اسـت، لـذا چنـين        
  .رسد اي بديهي به نظر مي نتيجه

نامـه   در خصوص امكانـات كنتـرل واژگـان در اصـطالح       
 پاسخمشاهده  پس ازپزشكي اسالم وايران با چه منابعي است، 

گيري شد كه كتاب قـانون ابـن سـينا     هنتيج منبع، 22به كاركنان 
ــره خوارزمشــاهي و االغــراض جرجــاني %)56( ، %) 46(، ذخي

منبـع ديگـر مـورد    22به ترتيب بيشـتراز  %)  44(الحاوي رازي 
نامـة در خصـوص    در ايـن رابطـه پايـان   . اند استفاده قرار گرفته

نامة دورة اسالمي براساس تحليل محتوايي و واژگـاني   اصطالح
الطبيه انجام داده است كه ابتدا مهمترين واژگـان   اضكتاب االغر

را استخراج كرده، پس از آن، فهرسـت تقسـيمات موضـوعي و    
). 10(الفبايي واژگان كتاب االغراض الطبيه را انجـام داده اسـت  

نامة دورة اسـالمي براسـاس تحليـل     نامة اصطالح همچنين پايان
پـنج  (محتوايي و واژگاني نسخه خطـي دخيـره خوارزمشـاهي    
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اسماعيل جرجاني، سـطح روابـط معنـايي تـاريخي     ) كتاب اول
واژگان كهن پزشـكي در نسـخه ذخيـره خوارزمشـاهي محـور      
اصلي قرار داده اسـت، واژگـان فنـي و بنيـادي از مـتن كتـاب       

  .)11(استخراج، بررسي، و در نهايت تنظيم الفبايي كرده است 
نامــه  در خصــوص موانــع و مشــكالت در ايجــاد اصــطالح

گيـري   نظران، چنين نتيجـه  شكي اسالم و ايران از نظر صاحبپز
افـزاري و مهـارت كـم     افزاري و نرم شدكمبود تجهيزات سخت

سازي از مهمترين موانـع در ايجـاد و گسـترش     كاركنان با نمايه
همچنين متخصصـان  . نامة پزشكي اسالم وايران هستند اصطالح

دسترسـي   در بخش مصاحبه به اين موضوع اذعان داشـتند كـه،  
نداشتن به منابع جامع و يكدستي كه بتوان براسـاس آن روابـط   

مراتبي را تعريف كرد، همچنين حجم گسترده اين حوزه  سلسله
با توجه به اصطالحات تخصصي زياد، كه اين حجـم گسـترده   

شود از ديگر موانع و مشكالت   موجب صرف وقت بيشتري مي
  .هستند

نامـة   هت تـدوين اصـطالح  در رابطه با پشتوانه انتشاراتي ج
گيري كرد، از آن  پزشكي اسالم و ايران وجود دارد، چنين نتيجه

اي تدوين نشده اسـت   نامه جا كه در اين حوزه تاكنون اصطالح
شـوندگان   مصـاحبه . پاسخ به اين سوال مقـداري دشـوار اسـت   

هـاي   هاي تخصصي، نسـخه  توان از وجود كتاب معتقدند كه مي
المعـارف پزشـكي اسـالم و     هاي دائـره  لنامه، مدخ خطي، پايان

نامة پزشكي اسـالم   ايران جهت پشتوانه انتشاراتي براي اصطالح
نامـه، يـك    توان براي آن كه اصـطالح  و ايران استفاده كرد و مي

هايي مثل دانشكده طب سنتي،  نامة جامعي شود سازمان اصطالح
المعارف باهم همكـاري   فرهنگستان علوم پزشكي و طرح دائره

نامــة  داشــته باشــند، و مهمتــرين پشــتوانه انتشــاراتي اصــطالح 
اول در حوزه پزشكي اسـالم   هاي دست تواند كتاب موردنظر مي
  . و ايران باشد

نامة پزشـكي   در رابطه با انواع روابط ساختاري در اصطالح
شـده در بخـش    هاي ارائـه  اسالم و ايران است، باتوجه به پاسخ

نامه نـه   گيري كرد كه اين اصطالح توان چنين نتيجه مصاحبه مي
، داردمراتبـي را   سلسـله ايجـاد روابـط   تنها پتانسيل كافي جهت 
توانـد روابـط الفبـايي،     هاي ديگر مي نامه همچنين مانند اصطالح

طور كه طـرح   همان. درختي، روابط اعم و اخص را داشته باشد
 شناسي در ايران را ارائه داده اسـت و  نامه نسخه تدوين اصطالح

اي  در آن با استفاده از روش طراحي سيستم،  سـاختار چهريـزه  
شناسـي   نامـه نسـخه   هاي موجود بـراي اصـطالح   براساس نمونه

پيشنهاد شده است و در آن روابـط اعـم و اخـص را مشـخص     
در ضمن مركـز تحقيقـات دفتـر تبليغـات كـه      ). 12(كرده است

ايـن   .نامه علوم قرآني را ارائـه داده اسـت   طرح تدوين اصطالح
نامـه موضـوعي اسـت و براسـاس  دوازده رده اصـلي       اصطالح

شـود كـه زيـر     هاي فرعي مـي   تشكيل شده و هر رده شامل رده
بودن  ها با توجه به اعم و اخص بودن و وابسته ها اين رده بخش

  ).13(بندي شده است به صورت سلسله مراتبي طبقه
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