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Abstract 

The aim of the present study is to assess the linguistics encyclopedias of the last two decades 

(2000-2020) based on content and structural analysis. For this purpose, this research was 

conducted by survey method using content and structural analysis. The statistical population 

of the study includes 10 Ph. D students in linguistics and the chosen corpus are encyclopedia 

of linguistics (2004), encyclopedia of language and linguistics (2005) and the Routledge 

encyclopedia of linguistics (2010). The tool for assessing encyclopedias and data collection is 

a questionnaire consisting of seven content and structural criteria. The research data were 

analyzed as descriptive statistics. Findings showed that base on content analysis of the given 

encyclopedias, the criteria of linguistic main fields, the criteria of linguistic sub- fields, the 

criteria of linguistics branches and the criteria of articles are faced with shortcomings. Base on 

the structural analysis, all three encyclopedias have some shortcomings in the criterion of 

entries, the criterion of authors and the criterion of encyclopedia organization. However, by 

comparing the content and structural analysis of the three linguistics encyclopedias, it was 

found that the rate of fulfillment of structural criteria is more than content criteria. Therefore, 

it was concluded that encyclopedias of the last two decades in linguistics cannot yet be 

considered as specialized and reference sources in terms of the content. 
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 یشناسزبان هایدانشنامهمحتوایی و ساختاری  ارزیابی

 (۲۰۲۰-۲۰۰۰در دو دهه اخیر )
 رپومهال آرين*

 چکيده

شـود هـه دربردارنـطي طيـ      اي از تأليفات و آثاري اطالق مـ  بـر مجموعـه هاهدانشنام
 هـاي دانشـنامه هطف مطالعه حاضر ارزیـاب   وسيع  از علـوم و معـارف بشـري است. 

س تحليل محتوای  و سـاختاري اسـت    ( بر اسا۲۰۲۰-۲۰۰۰دو دهه اخير )  شناسزبان
شناسـ   ي بررسـ   سـه دانشـنامه زبـان    هه به روش پيمایش  انجام شط. پيکري الزم برا

( ۲۰۱۰شناسـ  روتلـ) )  ( و دانشنامه زبـان ۲۰۰۵شناس  )(  دانشنامه زبان و زبان۲۰۰۴)
 اي متشـکل از هفـت معيـار محتـوای  و    هـا  پرسشـنامه  است. ابـاار ارزیـاب  دانشـنامه   

صـورت آمـار توصـيف  تجایـه و تحليـل شـطنط.       هاي پژوهش بهساختاري است. دادي
ر هار معياهاي مورد بررس  در هر چها نشان دادنط هه در تحليل محتوای   دانشنامهیافته
هـاي  شناسـ   معيـار شـاخه   هاي فرعـ  زبـان  شناس   معيار حوزيهاي اصل  زبانحوزي
حليـل  تهای  مواجه هسـتنط. در  شناس  و معيار ویژگ  مقاالت با همبودها و هاست زبان

معيـار   لفـان و ؤها  معيار ویژگ  مر معيار ویژگ  مطخلساختاري نيا  هر سه دانشنامه د
ه در بنطي دانشنامه در برخ  موارد دچار نقایص  هستنط. این در حال  اسـت هـ  سازمان

ي مقایسه تحليل محتوای  و ساختاري سه دانشنامه مشخص شط  مياان تحقـ  معيارهـا  
 اصـل شـط  حنتيجه هل   این  هاساختاري بيش از معيارهاي محتوای  است. بر پایه یافته

شناسـ  را  هاي دو دهه اخير در علم زبـان دانشنامهتوان هه به لحاظ محتوای  هنوز نم 
 گرفت.نظردردر حوزي این علم گستردي عنوان منابع تخصص  جامع و مرجع به
 

 شناس   تحليل محتوای   تحليل ساختاريدانشنامه  زبان ها:کلیدواژه

                                                           
 .فرهنگ  مطالعات و انسان  علوم پژوهشگاي نگاري دانشنامه پژوهشکطي شناس  زبان ص تخص دهتري*
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 . مقدمه1

ارتبـا    يبرقـرار  ياست هه توسط انسـان بـرا   آواهاي زبان از  رارداديق نظام یک زبان

یتانيکـا  دانشـنامه بر  ی . براساس تعر(۲۰۰۶(  Wardhaugh)وردهاف ) شود استفادي م

(Encyclopedia Britannica ) هـا  آن انسـان  یـ  از نمادها اسـت هـه از طر   نظام  زبان

بـا   از طریـ  آن طگان در فرهنـ   هننـ و مشـارهت   اجتمـاع  يهـا گروي يعنوان اعضابه

 .زبـان اسـت  مطالعـه   علـم ( linguistics)  شناسـ زبـان  .هننـط  ارتبا  برقرار م یکطیگر

سـؤا  را   یـن ا یـ  تعر یناست. اما ا  انسان يهازبان  مطالعه علم  شناسزباندرواقع  

را انسان  علوم  ی گستري عال يماگر بخواه يست؟زبان چ  علممطالعه هنط هه  م مطرح

علمـ   حـوزي   یـک از   عنـوان بخشـ  را به شناس زبان یط یابا مطنظر قرار دهيم در زبان 

نسـبت بـه    او  در نظر بگيریم. دیـطگاي  عنوان یک علمبهرا  آنيم و یا تر تصور هنبارگ

 اي بسـيار گسـتردي  حـوزي   شناسـ زبانزیرا . ه نيستمنصفان  شناسزبان  هنون يتوضع

 يمعنـا  در  علـم  دوم دیطگاي در د.گيررا دربرم  زبانپطیطي  ادابع همه آن است هه دامنه

 شناسـ  . زبـان گيـرد  را دربرمـ  نظري و بنيادي هايداللت همه و مطرح است آن يعوس

 یـن شـود. در ا  م را شامل  گفتار انسانزبان و  يهاتمام جنبه یک حوزي علم عنوان به

   ماننـط علمـ  مرسـوم   شناسـ از روش هه است  علمیک رشته   شناسزبان چارچوب

 يشـتر  با مشـاهطي ب  یشآزما ين  بيشو پ يمتعم يل تحل ي سازيهشطي  فرضمشاهطي هنتر 

دو هطف عمـطي    شناسزبان. بر این اساس  هنط ميه استفادي رد فرض یااصالح  یيط و تأ

سـت.  هـاي زبـان  ا  ریاي نظریهیهپا و زبان يتماه هطف او  آن مطالعه هنط را دنبا  م 

هاي بشري با استفادي از یـک نظریـه همگـان     شناس  توصي  همه زبانهطف دوم زبان

 يبـرا   روش علمـ از هسـتنط هـه     دانشـمنطان  شناسـان زبـان راستا  زبان  است. دراین
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  (Campbellگيرنـط )هملـل )  بهري مـ  و هارهرد زبان  يتماه خود پيرامون هايژوهشپ

۲۰۱3.) 

بـه  سـابقه آن  و دانـش نهفتـه اسـت هـه      ينشاز ب  نباشتمطرن  ا  شناسپس زبان در 

ـ  ۲۵۰۰. حطود گرددبرم بشر نوشتاري  یختار يهمراحل اول   مطالعـات منظمـ   يشسا  پ

 شناسـ  و سرچشـمه مطالعـات زبـان    يآن را منـاد  تـوان  زبان شروع شط هه مـ  باريدر

پيرامـون  توان م  را  متون باارزش یونان . در هنط و (۱3۹7الطین   )مشکوي گرفتنظردر

در هنـط توسـط   شناسـ   اوليـه زبـان  دسـتاورد   ینتربارگ عنوان نمونه . بهپيطا هرد زبان

 رویکردهاي. به نگارش درآمط نظامنططور به يالدقبل از م ششمدر قرن  (Paniniين  )پان

هنـار   مـرور به  (rhetoric) بالغت سنتهه   در قرن هجطهم زمانشناس  به زبانمطرن 

عنـوان  بـه   شناسد. در طو  قرن نوزدهم  زباننموتوسعه رشط و شط  شروع به  گذاشته

 یـل حـا   در اوا ینبـاا  .شطنظر گرفته م در شناس یستز یا  شناسروان علوم بخش  از

را   شناسزبان (Ferdinand de Saussure) دو سوسور ینانطفردهاي پژوهش يستمقرن ب

)هرولـ  و بوـورن    هـرد  يـت تثب  علـوم اجتمـاع   مسـتقل در  ايو حـوزي  عنوان رشـته به

(Crowley and Bowern, 2010) .رابطـه آن  زبان به بررس  ماهيتشناسان زبان امروزي  

 ط نـ هن هه ما را قادر به استفادي از زبـان مـ    عصب يساختارها ينو همچن با علوم دیگر

علـوم   يهـا تهشناسـان بـا رشـ   زبـان  هايپژوهشاز  يارياست هه بس . واضحنطپرداز م

 یـک بـه    شناسـ زبـان  رو ازاین .دارد  پوشانهم  و علوم انسان  علوم اجتماع یست  ز

از جملـه   متعطدي هايیرشاخهو ز شطي است یلتبط ياچنطرشتهعلم  گستردي و حوزي 

 ( psycholinguistics  زبـان ) شناسروان ( applied linguisticsي )هاربرد  شناسزبان

 رایانشـ    شناسـ زبـان  ( sociolinguistics  )اجتمـاع   شناسـ ن/ زبانازبشناس  جامعه



 5/  ...شناسيزبان هایدانشنامه ساختاری و محتوايي ارزيابي

(computational linguistics )ــريو غ ــ ي ــورن ) را دربرم ــرد )بو ــونا Bowernگي ( و ای

(Evans  )۲۰۱۴). 

شناس  به نگارش درآیـط   ( در حوزي زبانencyclopediaاي )دانشنامههه پيش از این 

يشتر بـه  ان آثار متعطدي به رشته تحریر درآمطي است هه بهاي دور در حوزي زباز گذشته

ــه    ــت و ریش ــ  ل  ــان  فرهن ــتور زب ــون دس ــوعات  پيرام ــ )موض ( Etymologyشناس

 يلهوسـ بـه  یونـان  دستور زبـان   ين  نخستيالداز م يشپ ۱۵۰در حطود سا  پرداختنط. م 

دسـتور    لطـوره شناسان به( نوشته شط. زبانDionysius Thrax) ستراه يوسس یون د

( traditional grammar)  دستورسـنت   انـط شـطي  ینتـطو  يويشـ  یـن را هه به ا ی هازبان

. دانسـت در اروپا   شناسمطالعات زبان یطآغاز دوران جطبایط . قرن شانادهم را نامنط م

ر شـط   منتشـ  ۱۹۲۵(  هه در سا  Megiser) يسراثر مگ« از چهل زبان ی هانمونه»هتاب 

رباري ل ـت  د  فراوان يهاراي برداشته شط و از آن پس هتاب ینهه در ااست   گام يناول

 ( هـه encyclopediaاي )دانشـنامه اولـين  . گشـت  ینمختل  تـطو  يهاو دستور به زبان

شناس  زبان دانشنامهشناس  به رشته تحریر درآمطي است  صورت مطون در حوزي زبانبه

(Encyclopedia of language and Linguistics  در سا )است.  ۱۹۹3 

انـط  ها برخ  محققان معيارها و ضوابط  ارائـه هـردي  براي بررس  و ارزیاب  دانشنامه 

ـ مـ  را دربرهه بيشتر اطالعات زبان  و غيرزبان  دانشنامه  عنـوان نمونـه  هتـا    ط. بـه گيرن

(Ketz( )۲۰۰۱ براي نقط و بررس  دانشـنامه )   ( هـا معيارهـاي هـطفpurpose  اعتبـار  )

(reliability( سبک  )styleبه  )( روزبودنup to date( و ساختار )structure را مطرح )

و یـا   شمو  موضوع  دانشنامه است هه دربردارنـطي تخصصـ     هنط. منظور از هطفم 

اسـت.   انلفـ ؤتوسـط م هـا  داديو معتبربودن  باشط. معيار اعتبار  موث بودن آن م عموم 

روزبـودن دربردارنـطي     نوشتار دانشنامه است. معيار بـه معيار سبک مربو  به سطح علم
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بنـطي و  سـازمان   باشط. معيار ساختارشطي در دانشنامه م هاي نوین مطرحمطالب و یافته

شـود.  شطي و همچنين صورت فيایک  و ظاهري دانشنامه را شـامل مـ   نظم مطالب ارائه

اي هه دانشنامه توان بسته به حوزيم  ها راشطي براي ارزیاب  دانشنامهمعيارهاي هل  ارائه

 هار گرفت. در مورد آن نگاشته شطي است  تعطیل و به

نظـر گرفتـه   عنوان یک حوزي نوین علم  و یـک علـم نوپـا در   شناس  بهامروزي زبان 

 شناسـ  تـألي  شـطي  جهـت    های  هه در حوزي زبـان دانشنامهشود. در همين راستا  م 

ـ   طنه علم  دنيا  نيازمنط ارزیاب  و رفع هاست بهبود اثربخش  آنها در ب اب  هـا اسـت. ارزی

انـط  امـري   های  هـه در ایـن حـوزي بـه نگـارش درآمـطي      دانشنامهمحتوای  و ساختاري 

  ي از معيارهاي ارزیابشود با استفادرو  در این جستار تالش م نمایط. ازاینضروري م 

 شناس  پاسخ دادي شود:هاي زبانهها به دو پرسش مهم پيرامون دانشنامدانشنامه

سـاختاري و   شناس  از نظر معيارهـاي اخير در حوزي علم زبان ةهاي دو دهدانشنامه -۱

 محتوای  در چه وضعيت  قرار دارنط؟

تـوان  شناس  آیا م هاي دو دهه اخير در حوزي علم زباندانشنامهبا توجه به محتواي  -۲

 حوزي قلمطاد هرد؟ آنها را منبع  تخصص  و مرجع در این
 

 روش پژوهش -2

گيري از تحليل محتوای  و سـاختاري انجـام   پژوهش حاضر به روش پيمایش  و با بهري

ها  در ایـن  شناس  و ساختار دانشنامههردن گستري علم زبانشود. با توجه به مشخصم 

در  شناسـ  هـاي زبـان  پژوهش  هفت معيار محتوای  و ساختاري براي ارزیاب  دانشـنامه 

ساخته تطوین گردیـط. در ایـن   نظر گرفته شط. این معيارها در قالب یک پرسشنامه محق 

شناسـ   معيـار   هاي اصل  زبـان انط از معيار حوزيپرسشنامه چهار معيار محتوای  عبارت
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شناسـ  و معيـار ویژگـ  مقـاالت.     هـاي زبـان  شناس   معيار شاخههاي فرع  زبانحوزي

لفان و معيـار  ؤها  معيار ویژگ  مي شامل معيار ویژگ  مطخلهمچنين سه معيار ساختار

بنطي دانشنامه است. براي سنجش هر معيار چنطین گاینـه در نظـر گرفتـه شـطي     سازمان

 -3نمـري(    ۱ضعي  ) -۲نمري(   ۰فاقط ) -۱است و هر گاینه با یک طي  چهار آیتم  

یـ   رواتعيـين نسـبت    شـود. بـراي  نمـري( ارزیـاب  مـ     3خوب ) -۴نمري(   ۲متوسط )

( پرسشنامه  از نظرات و پيشـنهادات  CVI( و شاخص روای  محتوای  )CVRی  )محتوا

اسـاس  نگاري بهري گرفته شط. نظرات آنها بـر شناس  و متخصص دانشنامهپن) استاد زبان

( مـورد ارزیـاب    Waltz and Bausell) روش والتا و باسـل ( و Lawsheالوشه ) نسبت

و  ۹۹/۰ارزیاب  و محاسبه  مقطار نسبت روای  محتـوای  پرسشـنامه    قرار گرفت. پس از

گيري پایـای   دست آمط. همچنين  براي انطازيبه ۹۱/۰ آن شاخص روای  محتوای مقطار 

( اسـتفادي شـط. ضـریب آلفـاي     Cronbach's alphaپرسشنامه از روش آلفاي هرونبـا  ) 

دهنطي پایای  مناسب گردیط هه نشانمحاسبه  ۹۲/۰هرونبا  براي پرسشنامه مورد استفادي 

 آن است. 

پس از تهيـه و استانطاردسـازي پرسشـنامه  سـه دانشـنامه تخصصـ  و مهـم حـوزي          

 ,Encyclopedia of Linguisticsشناسـ  ) هـاي دانشـنامه زبـان   شناسـ  بـا عنـوان   زبان

Author: Strazny, P, 2004  شناسـ  ) (  دانشنامه زبـان و زبـانThe Encyclopedia of 

Language and Linguistics, Author: Brown, K. 2005  شناسـ   ( و دانشـنامه زبـان

 ,The Routledge linguistics encyclopedia, Author: Malmkjaer, Kروتلــ) )

 ۱۰( انتخاب شطنط. سه دانشنامه مذهور همراي با پرسشنامه براي ارزیاب  در اختيـار  ۲۰۱۰

هـا   آوري پرسشـنامه فت. پس از تکميـل و جمـع  شناس  قرار گردانشجوي دهتري زبان

 صورت آمار توصيف  مورد تجایه و تحليل قرار گرفت.هاي حاصل بهدادي
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 هايافته -3

شناسـ  در سـه   شناس   گستري موضوع  علم زبـان هاي اصل  زبانبراساس معيار حوزي

ــان ــان۲۰۰۴شناســ  )دانشــنامه زب ــان و زب نشــنامه ( و دا۲۰۰۵شناســ  )(  دانشــنامه زب

   توزیـع فراوانـ  و  ۱( مورد بررس  قـرار گرفـت. در جـطو    ۲۰۱۰شناس  روتل) )زبان

ت در شناس  با توجه به حجم و هيفيـت مقـاال  هاي اصل  زبانمجموع امتياز معيار حوزي

اشناسـ   (  آو۲۰۰۴شناسـ  ) سه دانشنامه مورد بررس  ارائه شطي است. در دانشنامه زبان

ا بيشـترین حجـم و هيفيـت مقـاالت بـه آنهـ       ۱۴هه بـا امتيـاز   های  هستنط و نحو حوزي

هـاي  امتياز در رتبه دوم قرار دارد. حـوزي  ۱3واژي با اختصاص یافته است. حوزي ساخت

طالب و امتياز همترین حجم و هيفيت م ۵و  ۶شناس  نيا به ترتيب با شناس  و واجمعن 

امه زبـان  انط. در دانشنيختصاص داد( به خود ا۲۰۰۴شناس  )مقاالت را در دانشنامه زبان

بيشترین حجم و هيفيت مقـاالت   ۱7واژي با امتياز (  حوزي ساخت۲۰۰۵شناس  )و زبان

ـ امتيـاز و حـوزي آواشناسـ      ۱۴هاي بعطي  حوزي نحو بـا  گيرد. در رتبهرا دربرم   ۱3ا ب

ـ   7امتياز قرار دارنط. همترین حجم و هيفيت مقاالت نيا با  هـاي  وزيه حـ امتياز مربـو  ب

بـا   (  حوزي نحـو ۲۰۱۰شناس  روتل) )شناس  است. در دانشنامه زبانشناس  و معن واج

 وهـاي آواشناسـ    گيـرد و حـوزي  امتياز بيشترین حجم و هيفيت مقاالت را دربرمـ   ۱3

شناسـ   شناس  و معن امتياز در رتبه دوم قرار دارنط. دو حوزي واج ۱۱واژي نيا با ساخت

 ياز داراي همترین حجم و هيفيت مقاالت هستنط.  امت ۶نيا با 

 شناسی در سه دانشنامه های اصلی زبانتوزیع فراوانی و مجموع امتیاز معیار حوزه .۱جدول

 معيار

هاي اصـل   حوزي

 هادانشنامه

 (۲۰۱۰شناس  روتل) )زبان (۲۰۰۵شناس  )زبان (۲۰۰۴شناس  )زبان
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 شناس زبان
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

 

مج
امتيازمــوع 
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

 

مجمــوع 

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

 

مجمــوع 

امتياز
 

  آواشناس

فراوان 
 

- ۸ ۲ - ۱۴ - 7 3 - ۱3 - ۹ ۱ - ۱۱ 

 شناس واج

فراوان 
 

۵ ۵ - - ۵ 3 7 - - 7 ۴ ۶ - - ۶ 

 ي/واژســاخت

 صرف

فراوان 
 

- 7 3 - ۱3 - ۵ 3 ۲ ۱7 - ۹ ۱ - ۱۱ 

 نحو/دستور

فراوان 
 

- ۶ ۴ - ۱۴ - ۶ ۴ - ۱۴ - ۹ ۲ - ۱3 

ــ   معنــــــ

 شناس 

فراوان 
 

۴ ۶ - - ۶ 3 7 - - 7 ۴ ۶ - - ۶ 

 

هـاي نحـو    دهط هه در هـر سـه دانشـنامه حـوزي    بررس  نتای) جطو  فوق نشان م  

شناسـ  و  انط و به دو حـوزي واج ار گرفتهواژي بيشتر مورد توجه قرآواشناس  و ساخت

 شطي است. شناس  اهميت همتري داديمعن 

 دانشـنامه    درشناسـ زبـان   اصـل  هـاي حـوزي   درصط تحق  معيار ۱براساس نمودار 

 3/3۱ و ۶/3۴ ترتيـب  بـه ( ۲۰۱۰) روتلـ)  شناسـ  زبـان  دانشنامه و( ۲۰۰۴) شناس زبان

درصـط اسـت هـه در بـين سـه       ۶/3۶( ۲۰۰۵شناسـ  ) دانشنامه زبان و زبان و در درصط

 دهط.  م دانشنامه بيشترین مياان را نشان 

 

   در سه دانشنامه  شناسزبان  اصل هايحوزي: درصط تحق  معيار ۱نمودار
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شناس  با توجه بـه حجـم   هاي فرع  زبانتوزیع فراوان  و مجموع امتياز معيار حوزي 

 قابل مشاهطي است:  ۲و هيفيت مقاالت در سه دانشنامه در جطو  
 

 

 شناسی در سه دانشنامههای فرعی زبانوزه: توزیع فراوانی و مجموع امتیاز معیار ح۲جدول
 

 معيار

هاي اصـل   حوزي

 شناس زبان

 هادانشنامه

 (۲۰۱۰شناس  روتل) )زبان (۲۰۰۵شناس  )زبان (۲۰۰۴شناس  )زبان

فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 

فراوا مانگفت تحليل
ن 
 

۴ ۶ - - ۶ ۴ ۶ - - ۶ ۲ ۸ - - ۸ 

 زبانشناس ردي

فراوان 
 

3 7 - - 7 - ۹ ۱ - ۱۱ ۱ ۹ - - ۹ 

  هاربردشناس

فراوان 
 

۱ ۹ - - ۹ ۸ ۲ - - ۲ ۱ ۸ ۱ - ۱۰ 

 شناس گویش

فراوان 
 

۸ ۲ - - ۹ - ۲ ۶ ۲ ۲۰ 3 7 - - 7 

فراوان  شناس نشانه
 

۹ ۱ - - ۱ 7 3 - - 3 ۸ ۲ - - ۲ 

فراوان  شناس ریشه
 

- ۸ ۲ - ۱۲ - ۲ ۸ - ۱۸ ۲ 7 ۱ - ۹ 

شناسـ   ریشه(  حوزي ۲۰۰۴شناس  )دهط هه در دانشنامه زباننشان م  ۲نتای) جطو  

سـلس   . اسـت  دادي اختصـاص  خـود  به را مقاالتبيشترین حجم و هيفيت  ۱۲با امتياز 
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 و زبـان  شناسـ  هـاي ردي حـوزي  امتيـاز و  ۹شناس  و هاربردشناس  با هاي گویشحوزي

هــاي بعــطي قــرار دارنــط. حــوزي امتيــاز در رتبـه  ۶و  7 بــا ترتيــب بــه گفتمــان تحليـل 

مقـاالت در دانشـنامه    حجـم و هيفيـت   داراي همترین ميـاان  ۱شناس  نيا با امتياز نشانه

شناس  (  حوزي گویش۲۰۰۵شناس  )( است. در دانشنامه زبان و زبان۲۰۰۴شناس  )زبان

شناسـ  بـا   هاي ریشـه باشط. حوزيمقاالت م  حجم و هيفيت اي بيشتریندار ۲۰با امتياز 

هـاي بعـطي   امتيـاز در رتبـه   ۶امتياز و تحليل گفتمان با  ۱۱شناس  زبان با امتياز  ردي ۱۸

امتيـاز داراي همتـرین    ۲امتياز و هاربردشناس  با  3شناس  با قرار دارنط. دو حوزي نشانه

( هسـتنط. در دانشـنامه   ۲۰۰۵شناسـ  ) مه زبـان و زبـان  مقاالت در دانشنا حجم و هيفيت

حجـم و  داراي بيشـترین   ۱۰(  حوزي هاربردشناس  بـا امتيـاز   ۲۰۱۰شناس  روتل) )زبان

و  ۹شناسـ  بـا امتيـاز    شناسـ  و ردي هـاي ریشـه  مقـاالت اسـت. سـلس  حـوزي     هيفيت

تـر  هاي پایينبهدر رت ۸و  7شناس  به ترتيب با امتياز هاي تحليل گفتمان و گویشحوزي

مقـاالت در   حجم و هيفيـت داراي همترین  ۲شناس  نيا با امتياز قرار دارنط. حوزي نشانه

دهـط هـه در   نشان م   ۲( است. بررس  نتای) جطو ۲۰۱۰شناس  روتل) )دانشنامه زبان

( و ۲۰۰۵شناسـ  ) (  دانشـنامه زبـان و زبـان   ۲۰۰۴شناسـ  ) هل در سـه دانشـنامه زبـان   

شناس  بيشتر مورد توجـه قـرار گرفتـه    ( حوزي ریشه۲۰۱۰شناس  روتل) )ندانشنامه زبا

 شناس  توجه چنطان  نشطي است.است و به حوزي نشانه

 

 ی در سه دانشنامه مورد بررسیشناسزبان فرعی هایحوزه: درصد تحقق معیار ۲نمودار
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 فرعـ   هـاي حـوزي درصـط تحقـ  معيـار      بيشـترین ميـاان   ۲هـاي نمـودار  طب  دادي 

درصـط اسـت. درصـط     ۵/3۰( بـا  ۲۰۰۵شناس  )  مربو  دانشنامه زبان و زبانشناسزبان

( و ۲۰۱۰شناسـ  روتلـ) )    در دو دانشنامه زبانشناسزبان فرع  هايحوزيتحق  معيار 

 درصط است. ۴/۲۴و  ۱/۲۶ه ترتيب ب( ۲۰۰۴شناس  )دانشنامه زبان

شناس  با توجه بـه  هاي زبانفراوان  و مجموع امتياز معيار شاخه  توزیع 3در جطو  

 حجم و هيفيت مقاالت در سه دانشنامه ارائه شطي است:

 
 

 ررسیشناسی در سه دانشنامه مورد بهای زبان: توزیع فراوانی و مجموع امتیاز معیار شاخه3جدول
 

 معيار

 شناس هاي زبانشاخه

 هادانشنامه

 (۲۰۱۰شناس  روتل) )زبان (۲۰۰۵شناس  )زبان (۲۰۰۴شناس  )زبان

فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 

 نظريشناس زبان

فراوان 
 

- ۸ ۲ - ۱۲ - ۶ ۴ - ۱۴ - 7 3 - ۱3 

   زبانشناسروان

فراوان 
 

- ۸ ۲ - ۱۲ ۱ ۸ ۱ - ۱۰ ۱ 7 ۲ - ۱۱ 
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 معيار

 شناس هاي زبانشاخه

 هادانشنامه

 (۲۰۱۰شناس  روتل) )زبان (۲۰۰۵شناس  )زبان (۲۰۰۴شناس  )زبان
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 

 يهاربرد شناسزبان

فراوان 
 

- ۹ ۱ - ۱۱ - ۹ ۱ - ۱۱ ۲ ۸ - - ۸ 

 زبان شناس جامعه

فراوان 
 

- ۸ ۲ - ۱۲ ۱ 7 ۲ - ۱۱ ۱ ۹ - - ۹ 

 رایانش   شناسزبان

فراوان 
 

۴ ۶ - - ۶ ۲ ۸ - - ۸ 3 7 - - 7 

 زبانشناس عصب

فراوان 
 

- 7 3 - ۱3 ۲ ۸ - - ۸ ۴ ۶ - - ۶ 

 ين بال  شناسزبان

فراوان 
 

۱ ۹ - - ۹ ۸ ۲ - - ۲ ۵ ۵ - - ۵ 

  قوم  شناسزبان

فراوان 
 

۱۰ - - - ۰ 7 3 - - 3 ۸ ۲ - - ۲ 

 ايپيکري شناس زبان

فراوان 
 

۴ ۶ - - ۶ 3 7 - - 7 7 3 - - 3 

 نگاريفرهن 

فراوان 
 

۱۰ - - - ۰ ۹ ۱ - - ۱ 
۱

۰ 
- - - ۰ 

 ی قضا شناس زبان

فراوان 
 

۱۰ - - - ۰ ۱۰ ۱۰ - - ۰ 
۱

۰ 
- - - ۰ 

-شناس  تـاریخ  زبان

 تطبيق 

فراوان 
 

3 ۵ ۲ - ۹ - ۵ 3 ۲ ۱7 ۱ ۶ 3 - ۱۲ 

 

 

 

شناس  زبان با امتياز ( شاخه عصب۲۰۰۴شناس  )طب  جطو  فوق  در دانشنامه زبان 

بيشــترین حجــم و هيفيــت مقــاالت را بــه خــود اختصــاص دادي اســت. همچنــين    ۱3

امتياز در ردي  ۱۲شناس  زبان با ناس  زبان و جامعهششناس  نظري  روانهاي زبانشاخه

 ۹شناسـ  بـالين  بـا    امتياز  زبان ۱۱شناس  هاربردي با هاي زبانبعطي قرار دارنط. شاخه

امتيـاز و   ۶رایانشـ  بـا   شناسـ  امتيـاز  زبـان   ۹تطبيقـ  بـا    -شناس  تاریخ امتياز  زبان
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انط. این در حال  اسـت  اي بعطي قرار گرفتههامتياز در رتبه ۶اي نيا با شناس  پيکريزبان

نگـاري و  شناس  قـوم   فرهنـ   هاي زبان( به شاخه۲۰۰۴شناس  )هه در دانشنامه زبان

(  شـاخه  ۲۰۰۵شناس  )شناس  قضای  پرداخته نشطي است. در دانشنامه زبان و زبانزبان

يت مقـاالت اسـت.   داراي بيشترین حجم و هيف ۱7تطبيق  با امتياز  -شناس  تاریخ زبان

هـاي بعـطي    امتيـاز در ردي دوم قـرار دارد. در ردي   ۱۴شناس  نظـري بـا   هاي زبانشاخه

 ۱۰شناس  زبان بـا  امتياز  روان ۱۱زبان با  شناسجامعهي و هاربرد شناسزبانهاي شاخه

  شناسـ امتيـاز  زبـان   ۸شناسـ  هـاربردي بـا    امتياز  زبان ۸رایانش  با شناس امتياز  زبان

امتيـاز و   ۲شناسـ  بـالين  بـا    امتياز  زبـان  3شناس  قوم  با امتياز  زبان 7اي نيا با پيکري

( مقالـه یـا   ۲۰۰۵شناسـ  ) امتياز قرار دارنط. در دانشنامه زبان و زبـان  ۱نگاري با فرهن 

شناسـ   شناس  قضای  ارائـه نشـطي اسـت. در دانشـنامه زبـان     مطلب  پيرامون شاخه زبان

داراي بيشـترین حجـم و هيفيـت     ۱3شناس  نظري بـا امتيـاز   ( شاخه زبان۲۰۱۰روتل) )

امتيـاز در رتبـه دوم قـرار     ۱۲تطبيق  بـا   -شناس  تاریخ هاي زبانمقاالت است. شاخه

ــا هــاي روانهــاي بعــطي بــه ترتيــب شــاخه دارد. در رتبــه ــان ب  امتيــاز  ۱۱شناســ  زب

 ۶رایانشـ  بـا   شناسـ  امتياز  زبان ۸ي با ردهارب شناسزبان امتياز  ۹زبان با  شناسجامعه

شناسـ   امتيـاز و زبـان   3اي نيا با شناس  پيکريامتياز  زبان ۵شناس  بالين  با امتياز  زبان

شناسـ  قضـای  در   نگاري و زبـان هاي فرهن امتياز قرار دارنط. درباري شاخه ۲قوم  با 

بـه نگـارش درنيامـطي اسـت. نتـای)      ( مقاله یا مطلب  ۲۰۱۰شناس  روتل) )دانشنامه زبان

شناسـ   شناس  زبـان  زبـان  هاي عصبهنط هه در هل در سه دانشنامه شاخهمشخص م 

هـاي  انط و بـه شـاخه  شناس  نظري بيشتر مورد توجه قرار گرفتهتطبيق  و زبان -تاریخ 

 هـاي شـاخه  درصط تحق  معيار شناس  قضای  توجه  نشطي است.نگاري و زبانفرهن 

 ارائه شطي است: 3  در سه دانشنامه در نمودارشناسزبان
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 ی در سه دانشنامه مورد بررسیشناسزبان های: درصد تحقق معیار شاخه3نمودار
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(۲۰۰۴)دانشنامه زبان شناس    دانشنامه زبان و زبان شناس  

(۲۰۰۵)

دانشنامه زبان شناس  روتل) 

(۲۰۱۰)

 

 

درصـط   ۴/۲۴( بـا  ۲۰۰۵شناسـ  )   دانشنامه زبـان و زبـان  3هاي نموداربراساس دادي 

 امه دیگـر   در مقایسه با دو دانشنشناسزبان هايداراي بيشترین مياان تحق  معيار شاخه

نامه را توزیع فراوان  و مجموع امتياز معيار ویژگ  مقاالت در سـه دانشـ    ۴است. جطو 

 دهط.  نشان م 

 : توزیع فراوانی و مجموع امتیاز معیار ویژگی مقاالت در سه دانشنامه مورد بررسی۴جدول

 معيار 

 ویژگ  مقاالت

 هادانشنامه

 (۲۰۱۰)شناس  روتل) زبان (۲۰۰۵شناس  )زبان (۲۰۰۴شناس  )نزبا

فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 

 تخصص  بودن

فراوان 
 

- ۸ ۲ - ۱۲ - ۹ ۱ - ۱۱ - 3 7 - ۱7 

 روز بودنبه

فراوان 
 

- 7 3 - ۱3 - ۸ ۲ - ۱۲ - ۸ ۲ - ۱۲ 
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 معيار 

 ویژگ  مقاالت

 هادانشنامه

 (۲۰۱۰)شناس  روتل) زبان (۲۰۰۵شناس  )زبان (۲۰۰۴شناس  )نزبا
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 

 شناســــ روش

 علم 

فراوان 
 

- ۹ ۱ - ۱۱ ۵ ۵ - - ۵ ۱ ۸ ۱ - ۱۰ 

ــه دادي ــاي ارائ ه

 مستط 

فراوان 
 

- ۴ ۶ - ۱۶ - ۵ ۵ - ۱۵ - 7 3 - ۱3 

 هاي نظريتبيين

فراوان 
 

- ۹ ۱ - ۱۱ ۱ 7 ۲ - ۱۱ ۱ 7 ۲ - ۱۱ 

حجم و تناسـب  

 مقاالت

فراوان 
 

- ۸ ۲ - ۱۲ - ۴ ۶ - ۱۶  ۵ ۵ - ۱۵ 

 هامــل  تشــریح 

 يمفاهيم بنياد

فراوان 
 

۱ ۸ ۱ - ۱۰ ۱ ۵ ۴ - ۱3 ۱ ۵ ۴ - ۱3 

ارجاع بـه منـابع   

 معتبر

فراوان 
 

- 7 3 - ۱3 - ۲ ۸ - ۱۸ - ۹ ۱ - ۱۱ 

 ارجاعتعطاد 

فراوان 
 

- ۱۰ - - ۱۰ - ۴ ۶ - ۱۶ - ۹ ۱ - ۱۱ 

 طرف  علمـ  ب 

 در مقاالت

فراوان 
 

۱ ۴ ۵ - ۱۴ - - ۴ ۶ ۲۶ - ۴ ۶ - ۱۶ 

نمودار  جطو  و 

 صویرت

فراوان 
 

- ۲ ۸ - ۱۸ - ۱ 3 ۶ ۲۵ - 3 7 - ۱7 

بنـــطي ســـازمان

 یکسان

فراوان 
 

۲ 7 ۱ - ۹ - - 3 7 ۲7 ۲ 7 ۱ - ۹ 

 

دهط هه ویژگ  استفادي از نمودار  جطو  و تصویر بـا  هاي جطو  فوق نشان م دادي 

ـ آن( اسـت. پـس از   ۲۰۰۴شناسـ  ) بارزترین ویژگ  مقاالت دانشنامه زبان ۱۸امتياز  ه   ب

در  طرفـ  علمـ   بـ   وبنـطي  يپا امتياز  ۱۶هاي مستط  با هاي ارائه داديترتيب ویژگ 

بودن و حجم و امتياز  تخصص  ۱3روز با امتياز  ارجاع به منابع معتبر و به ۱۴مقاالت با 

امتيـاز    ۱۱هاي نظري بـا  شناس  علم  و تبيينامتياز  وجود روش ۱۲تناسب مقاالت با 
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هـا هسـتنط.   ترین ویژگ امتياز با اهميت ۱۰هيم بنيادي و تعطاد ارجاع با تشریح هامل مفا

ترین ویژگـ   امتياز ضعي  ۹بنطي یکسان در مقاالت با ویژگ  وجود ساختار یا سازمان

(  در ۲۰۰۴شناسـ  ) ( است. برخالف دانشنامه زبـان ۲۰۰۴شناس  )مقاالت دانشنامه زبان

بنـطي یکسـان در   ویژگ  وجود ساختار یا سـازمان ( ۲۰۰۵شناس  )دانشنامه زبان و زبان

 وبنـطي  يپـا هاي امتياز بارزترین ویژگ  مقاالت است. پس از آن  ویژگ  ۲7مقاالت با 

امتيـاز    ۲۵امتياز  استفادي از نمودار  جطو  و تصویر با  ۲۶در مقاالت با  طرف  علم ب 

امتيـاز    ۱۶و تناسب مقـاالت بـا   امتياز  تعطاد ارجاع و حجم  ۱۸ارجاع به منابع معتبر با 

روز بـودن  امتياز  بـه  ۱3امتياز  تشریح هامل مفاهيم بنيادي با  ۱۵هاي مستط  با ارائه دادي

هـاي  امتياز به ترتيـب در ردي  ۱۱هاي نظري با بودن و وجود تبيينامتياز  تخصص  ۱۲با 

شناسـ   جـود روش ( ویژگـ  و ۲۰۰۵شناس  )بعطي قرار دارنط. در دانشنامه زبان و زبان

تــرین ویژگــ  مقــاالت ایــن دانشــنامه اســت. امتيــاز ضــعي  ۵علمــ  در مقــاالت بــا 

هـاي  بـارزترین ویژگـ    ۱7بودن و استفادي از نمودار  جطو  و تصویر با امتياز تخصص 

هـاي  هـاي بعـطي ویژگـ    ( هستنط. در رتبـه ۲۰۱۰شناس  روتل) )مقاالت دانشنامه زبان

امتيـاز    ۱۵امتياز  حجم و تناسب مقاالت با  ۱۶در مقاالت با  طرف  علم ب  وبنطي يپا

امتياز  ۱۲روز بودن با امتياز  به ۱3هاي مستط  با تشریح هامل مفاهيم بنيادي و ارائه دادي

شـطي   هـاي ارائـه  امتيـاز قـرار دارنـط. از ميـان همـه ویژگـ        ۵شناس  با و وجود روش

( ویژگ  وجود سـاختار  ۲۰۱۰شناس  روتل) )ترین ویژگ  مقاالت دانشنامه زبانضعي 

نشـان   ۴هـاي جـطو   امتيـاز اسـت. تحليـل دادي    ۹بنطي یکسان در مقاالت بـا  یا سازمان

دهط  استفادي از نمودار  جطو  و تصویر در مقاالت ویژگ  است هه در سه دانشـنامه  م 

شناس  روتل) ن( و دانشنامه زبا۲۰۰۵شناس  )(  دانشنامه زبان و زبان۲۰۰۴شناس  )زبان

( ۲۰۰۵شناسـ  ) ( بيشتر به آن توجه شطي است. اما برخالف دانشنامه زبان و زبان۲۰۱۰)
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بنطي یکسان در مقاالت بسيار برجسته اسـت  در دو  هه ویژگ  وجود ساختار یا سازمان

( ایـن ویژگـ  در   ۲۰۱۰شناسـ  روتلـ) )  ( و دانشنامه زبـان ۲۰۰۴شناس  )دانشنامه زبان

 ين  قرار دارد. سطح بسيار پای

.مقاالت در سه دانشنامه قابل مشـاهطي اسـت   درصط تحق  معيار ویژگ  ۴در نمودار 

مقاالت مربو  بـه دانشـنامه زبـان و     پایه  بيشترین درصط تحق  معيار ویژگ این بر  

شناسـ  روتلـ)   عيار در دو دانشنامه زبانم ایندرصط است.  ۱/۵۴( با ۲۰۰۵شناس  )زبان

 درصط است. 3/۴۱و  ۴3( به ترتيب ۲۰۰۴شناس  )امه زبان( و دانشن۲۰۱۰)

 

 : درصد تحقق معیار ویژگی مقاالت در سه دانشنامه مورد بررسی۴نمودار
 

41.3
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 دانشنامه زبان
شناسی )2004(

دانشنامه زبان و زبان

شناسی )2005(

دانشنامه زبان

شناسی روتلج )2010(

 

هـا را در سـه   توزیع فراوان  و مجموع امتيـاز معيـار ویژگـ  مـطخل     ۵ جطو  

 .ویژگ  است 7ها شامل دهط. معيار مطخلدانشنامه مورد بررس  نشان م 
 

 ها در سه دانشنامه مورد بررسی: توزیع فراوانی و مجموع امتیاز معیار ویژگی مدخل۵ جدول
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 هامعيار مطخل

 هادانشنامه

 (۲۰۱۰شناس  روتل) )زبان (۲۰۰۵شناس  )زبان (۲۰۰۴شناس  )زبان

فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

 

مجمــوع 

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

 

مجمــوع 

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

 

مجمــوع 

امتياز
 

 هاتعطاد مطخل

فراوان 
 

- ۹ ۱ - ۱۱ - - ۲ ۸ ۲۸ - ۹ ۱ - ۱۱ 

انســــــجام و 

ــتگ   پيوســــ

مطالـــب هـــر 

 مطخل

فراوان 
 - 7 3 - ۱3 - ۱ ۸ ۱ ۲۰ - 7 3 - ۱3 

تطاب  مـطخل  

 با موضوع

فراوان 
 

- ۶ ۴ - ۱۴ - ۲ 7 ۱ ۱۹ - 7 3 - ۱3 

عــــــــــطم 

ــان   هملوشـــ

 مطاخل

فراوا
ن 

 

- 3 7 - ۱7 - ۸ ۲ - ۱۲ - ۲ ۸ - ۱۸ 

ــر  ــا  هـ ارتبـ

مطخل با دیگر 

هاي هم مطخل

 موضوع

فراوان 
 ۱ ۴ ۵ - ۱۴ - ۴ ۶ - ۱۶ - 7 3 - ۱3 

تناسب حجـم  

مطالـــب هـــر 

 مطخل

فراوان 
 

- ۸ ۲ - ۱۲ - 3 7 - ۱7 - ۸ ۲ - ۱۲ 

طرفـــ   بـــ  

سرویراســـتار 

در انتخــــاب 

 هامطخل

فراوان 
 - ۴ ۵ ۱ ۱۶ - - ۸ ۲ ۲۲ - 3 7 - ۱7 

 

امتيـاز   ۱7هـا بـا   دهط ویژگ  عطم هملوشـان  مـطخل  هاي جطو  فوق نشان م دادي 

( اســت. همچنــين  ۲۰۰۴شناســ  )هــاي دانشــنامه زبــانتــرین ویژگــ  مــطخلبرجســته

امتيـاز  تطـاب  مـطخل بـا      ۱۶هـا بـا   طرف  سرویراستار در انتخاب مطخلهاي ب ویژگ 
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امتيـاز  انسـجام و    ۱۴هـاي هـم موضـوع بـا     خلموضوع و ارتبا  هر مطخل با دیگر مط

امتيـاز   ۱۲امتياز و تناسب حجم مطالب هر مـطخل بـا    ۱3پيوستگ  مطالب هر مطخل با 

امتيـاز   ۱۱هـا بـا   انط. در این دانشنامه ویژگ  تعطاد مـطخل هاي بعطي قرار گرفتهدر رتبه

ـ      ضعي  شناسـ   انترین ویژگ  است. این در حـال  اسـت هـه در دانشـنامه زبـان و زب

ها است. پس از ترین ویژگ  مطخلامتياز برجسته ۲۸ها با (  ویژگ  تعطاد مطخل۲۰۰۵)

 ۲۲هـا بـا   طرفـ  سرویراسـتار در انتخـاب مـطخل    هاي ب این ویژگ   به ترتيب ویژگ 

 ۱۹امتياز  تطاب  مطخل با موضوع بـا   ۲۰امتياز  انسجام و پيوستگ  مطالب هر مطخل با 

امتيـاز و ارتبـا  هـر مـطخل بـا دیگـر        ۱7مطالـب هـر مـطخل بـا      امتياز  تناسب حجم

(  ۲۰۰۵شناسـ  ) امتياز قرار دارنط. در دانشنامه زبان و زبان ۱۶هاي هم موضوع با مطخل

هـا اسـت. در   ترین ویژگـ  مـطخل  امتياز ضعي  ۱۲ها با ویژگ  عطم هملوشان  مطخل

امتيـاز    ۱۸هـا بـا     مـطخل ( ویژگ  عـطم هملوشـان  ۲۰۱۰شناس  روتل) )دانشنامه زبان

طرفـ   ترتيـب ویژگـ  بـ    ها است. پس از این ویژگـ   بـه  ترین ویژگ  مطخلبرجسته

هاي انسجام و پيوستگ  مطالب هر امتياز  ویژگ  ۱7ها با سرویراستار در انتخاب مطخل

هاي هم موضـوع بـا   مطخل  تطاب  مطخل با موضوع و ارتبا  هر مطخل با دیگر مطخل

امتيـاز قـرار دارنـط. ویژگـ  تعـطاد       ۱۲و تناسب حجم مطالب هر مـطخل بـا   امتياز  ۱3

شناسـ  روتلـ)   هـا در دانشـنامه زبـان   ترین ویژگ  مـطخل امتياز ضعي  ۱۱ها با مطخل

هنـط هـه بـرخالف دانشـنامه زبـان و      ( است. تحليـل نتـای) فـوق مشـخص مـ      ۲۰۱۰)

ــان ــ  )زب ــان ۲۰۰۵شناس ــنامه زب ــنامه دانش ــ (  در دو دانش ــنامه ۲۰۰۴) شناس ( و دانش

 ها است.ترین معيار ویژگ  مطخلها  ضعي ( تعطاد مطخل۲۰۱۰شناس  روتل) )زبان
 

 ه مورد بررسیها در سه دانشنام: درصد تحقق معیار ویژگی مدخل۵نمودار 
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 ي است.ها در سه دانشنامه ارائه شطمطخل   درصط تحق  معيار ویژگ ۵در نمودار 

درصـط   ۸/۶3( بـا  ۲۰۰۵شناسـ  )   دانشنامه زبان و زبـان ۵هاي نموداربر اساس دادي 

 یگـر هـا در مقایسـه بـا دو دانشـنامه د    داراي بيشترین مياان تحق  معيار ویژگ  مـطخل 

 و ۶/۴۶ ترتيـب  به( ۲۰۰۴) شناس زبان دانشنامه و( ۲۰۱۰) روتل) شناس زبان دانشنامه)

 است.   (درصط ۱/۴۶

گيرد  معيار دیگري اسـت هـه بـراي    لفان هه شش ویژگ  را دربرم ؤار ویژگ  ممعي 

مـوع    توزیـع فراوانـ  و مج  ۶ارزیاب  سه دانشنامه در نظر گرفته شطي است. در جـطو  

 لفان در سه دانشنامه مورد بررس  ارائه شطي است:ؤامتياز معيار ویژگ  م

 لفان در سه دانشنامه مورد بررسیؤم : توزیع فراوانی و مجموع امتیاز معیار ویژگی۶جدول
 

 معيار مؤلفان

 هادانشنامه

 (۲۰۱۰)شناس  روتل) زبان (۲۰۰۵شناس  )زبان (۲۰۰۴شناس  )زبان

فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

مجموع  

امتياز
 

تسلط به علـم  

 شناس زبان
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- ۶ ۴ - ۱۴ - 3 7 - ۱7 - ۶ ۴ - ۱۴ 

 رشــته داشــتن

 مرتبط علم 

فراوان 
 

- ۶ 3 ۱ ۱۵ - - ۸ ۲ ۲۲ - ۶ ۴ - ۱۴ 

تعطاد و تنـوع  

 مؤلفان

فراوان 
 

- 3 7 - ۱7 - ۱ 3 ۶ ۲۵ - 3 ۶ ۱ ۱۸ 

وجود مؤلفـان  

 نظرصاحب

فراوان 
 

- ۸ ۲ - ۱۲ - 7 3 - ۱3 - ۹ ۱ - ۱۱ 
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 مول  

فراوان 
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 1400، پاييز و زمستان دومفصلنامه علمي )مقالة علمي( سال اول، دورة اول، شماره 

 
 

تـرین  امتيـاز برجسـته   ۱7لفان با ؤدهط  تعطاد و تنوع مهاي جطو  فوق نشان م دادي 

طرفـ   هـاي بـ   ( است. همچنين  ویژگ ۲۰۰۴شناس  )لفان در دانشنامه زبانؤویژگ  م

 امتيـاز  تسـلط بـه علـم     ۱۵ت و داشتن مطرک مرتبط علمـ  بـا   ل  در نگارش مقاالؤم

هاي  امتياز به ترتيب دیگر ویژگ ۱۴لفان با موضوع با ؤشناس  و تناسب تخصص مزبان

تـرین ویژگـ    ضعي  ۱۲نظر با امتياز لفان صاحبؤاین دانشنامه هستنط. ویژگ  وجود م

شناسـ   دانشـنامه زبـان و زبـان   ( اسـت. در  ۲۰۰۴شناس  )لفان در دانشنامه زبانؤمعيار م

باشط. پس از ایـن  امتياز م  ۲۵لفان با ؤ( بارزترین ویژگ   ویژگ  تعطاد و تنوع م۲۰۱۰)

طرفـ   امتياز  بـ   ۲۲هاي داشتن مطرک معتير و مرتبط علم  با ترتيب ویژگ ویژگ   به

تناسـب   و امتيـاز  ۱7شناس  با امتياز  تسلط به علم زبان ۲۰ل  در نگارش مقاالت با ؤم

نظـر بـا   لفان صاحبؤامتياز قرار دارنط. ویژگ  وجود م ۱۶لفان با موضوع با ؤتخصص م

 لفــان در ایــن دانشــنامه اســت. در دانشــنامهؤتــرین ویژگــ  معيــار مضــعي  ۱3امتيــاز 

امتيـاز   ۱۸لفان بـا  ؤ( هماننط دو دانشنامه دیگر  تعطاد و تنوع م۲۰۱۰شناس  روتل) )زبان

هـاي دیگـر ماننـط تسـلط بـه علـم       لفان اسـت. سـلس  ویژگـ    ؤم ترین ویژگ برجسته

لـ  در  ؤطرفـ  م امتيـاز  بـ    ۱۴شناس  و داشتن مطرک معتير و مـرتبط علمـ  بـا    زبان

ر امتيـاز د  ۱۲لفـان بـا موضـوع بـا     ؤامتياز  و تناسـب تخصـص م   ۱3نگارش مقاالت با 

شناسـ  روتلـ)   زبـان  هاي بعط قرار دارنـط. ماننـط دو دانشـنامه دیگـر  در دانشـنامه     رتبه

 تـرین ویژگـ  معيـار   ضـعي   ۱۱نظر با امتيـاز  لفان صاحبؤ( نيا ویژگ  وجود م۲۰۱۰)

دهط هـه در معيـار   ها در هر سه دانشنامه مورد بررس  نشان م لفان است. تحليل داديؤم

نـطان  چلفان است و ویژگ  هـه بـه آن   ؤلفان  بارزترین ویژگ  تعطاد و تنوع مؤویژگ  م

 باشط.نظر م لفان صاحبؤاست  ویژگ  وجود م توجه  نشطي
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 لفان در سه دانشنامه قابل مشاهطي است:ؤم درصط تحق  معيار ویژگ  ۶در نمودار 

 : درصد تحقق معیار ویژگی مولفان در سه دانشنامه مورد بررسی۶نمودار
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(۲۰۰۴)دانشنامه زبان شناس    (۲۰۰۵)دانشنامه زبان و زبان شناس   (۲۰۱۰)دانشنامه زبان شناس  روتل) 

 

لفان مربو  بـه دانشـنامه   ؤم    بيشترین مياان درصط تحق  معيار ویژگ۶طب  نمودار 

نشنامه معيار در دو دا ایندرصط است. درصط تحق   7/۶۲( با ۲۰۰۵شناس  )زبان و زبان

 درصط است. 3/۴3و  3/۴۸شناس  روتل) به ترتيب شناس  و دانشنامه زبانزبان

شـطي اسـت  معيـار    آخرین معياري هه بـراي ارزیـاب  سـه دانشـنامه در نظـر گرفتـه       

ـ  7باشط. در جطو دانشنامه است. این معيار شامل هشت شاخص م  بنطيسازمان ع توزی

 ت:بنطي دانشنامه در سه دانشنامه ارائه شطي اسفراوان  و امتياز معيار سازمان

 

 بررسی بندی دانشنامه در سه دانشنامه مورد: توزیع فراوانی و مجموع امتیاز معیار سازمان۷جدول

بنـطي  معيار سـازمان 

 هادانشنامه

 هادانشنامه

 (۲۰۱۰)شناس  روتل) زبان (۲۰۰۵شناس  )زبان (۲۰۰۴شناس  )زبان



 1400، پاييز و زمستان دومفصلنامه علمي )مقالة علمي( سال اول، دورة اول، شماره 

 
فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

 

مجموع امتياز
 

فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

 

مجموع امتياز
 

فاقط
  
ضعي

ط 
متوس

 

ب
خو

 

مجموع امتياز
 

نــوع و هــطف 

 دانشنامه

فراوان 
 

- ۲ ۸ - ۱۸ - ۲ 7 ۱ ۱۹ - ۸ ۲ - ۱۲ 

مقطمــه جــامع 

 تارسرویراس

فراوان 
 

- - ۲ ۸ ۲۸ - - ۱ ۹ ۲۹ - ۸ ۲ - ۱۲ 

ترتيب الفبای  

 دقي 

فراوان 
 

- - - ۱۰ 3۰ - - ۱ ۹ ۲۹ - - ۲ ۸ ۲۸ 

ــ   معرفــ  دقي

 مولفان

فراوان 
 

- ۲ ۸ - ۱۸ - - 3 7 ۲7 - ۱ 3 ۶ ۲۵ 

ارائه فهرسـت  

 هامطخل

فراوان 
 

- - ۱ ۹ ۲۹ - - ۲ ۸ ۲۸ - - 3 7 ۲7 

ارائه فهرسـت  

 موضوع 

فراوان 
 

- - ۲ ۸ ۲۸ ۱۰ - - - ۰ ۱۰ - - - ۰ 

 نامههتاب

فراوان 
 

۱

۰ 
- - - ۰ - - - ۱۰ 3۰ - - - ۱۰ 3۰ 

 ضميمه

فراوان 
 

- - ۹ ۱ ۲۱ - - - ۱۰ 3۰ - - ۸ ۲ ۲۲ 

 

بنــطي دانشــنامه هــاي ســازمانهــاي جــطو  فــوق  در بــين شــاخصبراســاس دادي 

ترین شاخص اسـت.  از هاملامتي 3۰(  شاخص ترتيب الفبای  دقي  با ۲۰۰۴شناس  )زبان

امتيـاز  ارائـه فهرسـت     ۲۹هـا بـا   هاي ارائه فهرست مطخلپس از این شاخص  شاخص

امتياز  معرف  دقي   ۲۱امتياز  ضميمه با  ۲۸موضوع  و ارائه مقطمه جامع سرویراستار با 

هـاي بعـطي   امتياز به ترتيـب در ردي  ۱۸هردن نوع و هطف دانشنامه با لفان و مشخصؤم

نامـه اسـت. در بـين    ( فاقـط شـاخص هتـاب   ۲۰۰۴شناسـ  ) دارنـط. دانشـنامه زبـان    قرار

هاي ضـميمه و  (  شاخص۲۰۰۵شناس  )بنطي دانشنامه زبان و زبانهاي سازمانشاخص

هـا بـه ترتيـب    ها هسـتنط. پـس از ایـن شـاخص    ترین شاخصامتياز هامل 3۰هتابنامه با 
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امتيـاز  ارائـه    ۲۹يب الفبـای  دقيـ  بـا    هاي ارائه مقطمه جامع سرویراستار و ترتشاخص

هـاي بعـطي قـرار    امتياز در ردي ۲7لفان با ؤامتياز  معرف  دقي  م ۲۸ها با فهرست مطخل

( فاقط شـاخص ارائـه فهرسـت موضـوع      ۲۰۰۵شناس  )انط. دانشنامه زبان و زبانگرفته

شـاخص   ( ۲۰۱۰شناس  روتلـ) ) بنطي دانشنامه زبانهاي سازماناست. در بين شاخص

هاي ترتيب ها ماننط شاخصترین شاخص است. دیگر شاخصامتياز هامل 3۰هتابنامه با 

 ۲۵لفـان بـا   ؤامتياز  معرف  دقي  م ۲7ها با امتياز  ارائه فهرست مطخل ۲۸الفبای  دقي  با 

امتيـاز   ۱۲هردن نوع و هطف دانشنامه و ارائه مقطمه جامع سرویراستار با امتياز  مشخص

(  دانشـنامه  ۲۰۰۵شناس  )انط. هماننط دانشنامه زبان و زباناي بعطي قرار گرفتههدر رتبه

 ( نيا فاقط شاخص ارائه فهرست موضوع  است.۲۰۱۰شناس  روتل) )زبان

 قابل مشاهطي است: هابنطي دانشنامهدرصط تحق  معيار سازمان  7در نمودار 
 

 بررسی سه دانشنامه مورد بندی دانشنامه در: درصد تحقق معیار سازمان۷نمودار
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درصـط داراي   ۸۰( بـا  ۲۰۰۵شناسـ  ) دهط هه دانشنامه زبان و زباننشان م  7نمودار 

 یگـر اسـت.  دبنطي دانشنامه در مقایسه با دو دانشنامه بيشترین مياان تحق  معيار سازمان

شناسـ   درصـط و در دانشـنامه زبـان    ۶/7۱( ۲۰۰۴شناسـ  ) در دانشنامه زبـان  مياان این

 درصط است. ۶۵( ۲۰۱۰روتل) )

براي مقایسه و ارزیـاب  هلـ  معيارهـاي محتـوای  و معيارهـاي سـاختاري در سـه         

 ارائه شطي است: ۸دانشنامه درصط تحق  این معيارهاي به صورت مجاا در جطو 
 

 رد بررسی: درصد تحقق معیارهای محتوایی و ساختاری در سه دانشنامه مو۸جدول
 

 معيارهاي ارزیاب 

 هادانشنامه

 (۲۰۰۴شناس  )زبان
شناس  زبان و زبان

(۲۰۰۵) 
شناس  روتل) زبان
(۲۰۱۰) 

 درصط تحق  درصط تحق  درصط تحق 

 محتوای 

ــوزي  ــار ح ــل   معي ــاي اص ه
 شناس زبان

۶/3۴ ۶/3۸ 3/3۱ 

ــوزي  ــار ح ــ   معي ــاي فرع ه
 شناس زبان

۴/۲۴ ۵/3۰ ۱/۲۶ 

 ۱/۲۱ ۴/۲۴ ۲/۲۵ شناس هاي زبانمعيار شاخه

 ۴3 ۱/۵۴ 3/۴۱ معيار ویژگ  مقاالت

 ساختاري

 ۶/۴۶ ۸/۶3 ۱/۴۶ هامعيار ویژگ  مطخل

 3/۴3 7/۶۲ 3/۴۸ لفانؤمعيار ویژگ  م

 ۶۵ ۸۰ ۶/7۱ بنطي دانشنامهمعيار سازمان

 

هاي (  درصط تحق  معيار۲۰۰۴شناس  )ر دانشنامه زباند ۸ هاي جطو براساس دادي 

بيشـتر از   بنـطي دانشـنامه  سـازمان و  لفـان ؤویژگـ  م   هـا ویژگ  مطخلساختاري یعن  
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  شناسـ  هـاي فرعـ  زبـان   حوزي  شناس هاي اصل  زبانحوزيمعيارهاي محتوای  یعن  

هـاي زبـان و   اسـت. همچنـين  در دانشـنامه    ویژگـ  مقـاالت   و شناسـ  هاي زبانشاخه

( نيا ميـاان تحقـ  معيارهـاي    ۲۰۱۰شناس  روتل) )( و دانشنامه زبان۲۰۰۵شناس  )زبان

هاي جطو  فوق مشـخص  براین  داديساختاري بيش از معيارهاي محتوای  است. عالوي

و  ۸۰  ۶/7۱داراي بيشـترین درصـط    بنطي دانشنامهمعيار سازمان هنط هه تقریباً تحق م 

و  ۴/۲۴  ۲/۲۵داراي همتـرین درصـط    شناسـ  هـاي زبـان  شاخهو مياان تحق  معيار  ۶۵

 در بين سه دانشنامه مورد بررس  است. ۱/۲۱
 

 گيرینتيجه -4

ها و افاایش هارای  و اثربخش  آنها وري مطلوب در تألي  دانشنامهبراي رسيطن به بهري

هاي موجـود در هـر حـوزي علمـ  بـا اسـتفادي از       در بطنه علم  دنيا الزم است دانشنامه

و ارزیاب  قرار گيرنط تا براي تقویت نقـا  قـوت و   هاي مناسب مورد نقط  بررس  شيوي

ها  بخش  صورت گيرد. دانشنامهثر و نتيجهؤهاي مهردن نقا  ضع  آنها  تالشبرطرف

جانبه ها و ابعاد گوناگون  دارنط هه داوري درباري هيفيت آنها مستلام ارزیاب  همهویژگ 

(  دانشنامه ۲۰۰۴شناس  )ه زبانآنها از ابعاد مختل  است. در پژوهش حاضر سه دانشنام

( در حـوزي علـم   ۲۰۱۰شناسـ  روتلـ) )  ( و دانشـنامه زبـان  ۲۰۰۵شناسـ  ) زبان و زبان

شناس  از دو جنبه محتوای  و ساختاري مورد ارزیاب  قـرار گرفـت. نتـای) تحليـل     زبان

شناس  در هر سـه دانشـنامه مـورد    هاي اصل  زبانمحتوای  نشان داد هه در معيار حوزي

واژي شـطي اسـت و دو   هاي نحو  آواشناسـ  و سـاخت  ررس   توجه بيشتري به حوزيب

هـاي  انـط. در معيـار حـوزي   شناس  همتر مورد توجه قرار گرفتهشناس  و معن حوزي واج

و بـه حـوزي    شناسـ  پرداختـه  شناس   هر سه دانشنامه بيشتر به حوزي ریشـه فرع  زبان
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شناس   در سه دانشنامه هاي زباندر معيار شاخهشناس  توجه چنطان  نشطي است. نشانه

شناس  تطبيق  و زبان -شناس  تاریخ شناس  زبان  زبانهاي عصبمورد بررس   شاخه

شناسـ   نگـاري و زبـان  هاي فرهن انط. اما  به شاخهنظري بيشتر مورد توجه قرار گرفته

هاي اصـل  و  هه حوزيرغم اینقضای  توجه  نشطي است. در این رابطه بایط گفت عل 

شناس  ممکن است به لحاظ گستردگ  موضوع  یکسان نباشـنط  امـا توجـه    فرع  زبان

شناسـ  را  شناس  و عطم توجـه بـه حـوزي نشـانه    شناس  و معن انطک به دو حوزي واج

ها در نظـر گرفـت. همچنـين  عـطم     توان یک هاست  محتوای  مهم براي این دانشنامهم 

شناسـ  قضـای  را بایـط    نگـاري و زبـان  شناس  قوم   فرهنـ  بانهاي زتوجه به شاخه

هاي مورد بررس  در نظر گرفت  زیرا ایـن  عنوان نقص محتوای  دیگري براي دانشنامهبه

براین  شونط. عالويشناس  محسوب م اي جائ  از بطنه علم  زبانهاي بين رشتهشاخه

ي از نمودار  جطو  و تصـویر در  در بررس  معيار ویژگ  مقاالت مشخص شط هه استفاد

مقاالت  ویژگ  است هه در هر سه دانشنامه بيشتر به آن توجه شطي است. این درحـال   

هاي مستط   ارجاع به منابع روز بودن  ارائه داديهاي تخصص  بودن  بهاست هه ویژگ 

از  هاي نظري براي ارتقا هيفيت مقـاالت شناس  علم  و وجود تبيينمعتبر  وجود روش

صورت بـارزتري در مقـاالت هـر    هاي بهاهميت بيشتري برخوردارنط و بایط این ویژگ 

گرفت. ازسوي دیگـر  بررسـ  ميـاان درصـط تحقـ       سه دانشنامه مورد استفادي قرار م 

معيارهاي محتوای  در سه دانشنامه مورد بررس  نشان داد هه مياان تحق  ایـن معيارهـا   

تـوان گفـت هـه سـه     رو  با در نظر گرفتن این نتـای) مـ   درصط است. ازاین ۵۰همتر از 

ــان ــان۲۰۰۴شناســ  )دانشــنامه زب ــان و زب ( و دانشــنامه ۲۰۰۵شناســ  )(  دانشــنامه زب

هـاي  شناس  از جنبه محتـواي بـا هاسـت    ( در حوزي علم زبان۲۰۱۰شناس  روتل) )زبان

 رو هستنط.مهم  روبه
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( و ۲۰۰۴شناس  )د هه در دو دانشنامه زبانها نشان داه ساختاري  نتای) تحليلباز جن 

تـرین ویژگـ  در ميـان    هـا ضـعي   ( تعـطاد مـطخل  ۲۰۱۰شناس  روتلـ) ) دانشنامه زبان

ظـر  نهاي این دو دانشـنامه از  دهط هه مطخلهاي دیگر بود. این موضوع نشان م ویژگ 

  موضوع  بسيار محطود هستنط و این خود عامل مهم  در هـاهش اثربخشـ  و هـارای   

لفان نيا حاه  از ؤهاي حاصل در بررس  معيار ویژگ  مشود. داديیک دانشنامه تلق  م 

 فان استلؤآن بود هه در هر سه دانشنامه مورد بررس   بارزترین ویژگ  تعطاد و تنوع م

نظر اهميت چنطان  دادي نشطي بود. شایط نتـوان عـطم   لفان صاحبؤو به ویژگ  وجود م

را در نگارش یک دانشنامه نقصـ  مهـم در نظـر گرفـت  امـا      نظر لفان صاحبؤوجود م

شناسـ    زبـان  افاایـط. در حـوزي علـم   وجود این افراد یقيناً به ارتقا و اعتبار دانشنامه م 

بنطي مطالب و جستجوي سریع توسـط افـراد   توانط بر دستهوجود فهرست موضوع  م 

 رس  معيـار در حال  است هه در برهننطي به دانشنامه  بسيار مفيط واقع شود. این مراجعه

( و ۲۰۰۵شناسـ  ) مشـخص شـط هـه دانشـنامه زبـان و زبـان       اينبنطي دانشنامه سازمان

( فاقـط شـاخص ارائـه فهرسـت موضـوع  هسـتنط.       ۲۰۱۰شناس  روتل) )دانشنامه زبان

ررسـ   حا   بررس  مياان درصط تحق  معيارهاي ساختاري در سه دانشنامه مورد ببااین

ا بنابراین  ب درصط است. ۵۰هه مياان تحق  این معيارها در اهثر موارد بيشتر از نشان داد 

امه زبـان  (  دانشن۲۰۰۴شناس  )توان گفت هه در سه دانشنامه زبانتوجه به این نتای) م 

ر ( از جنبـه سـاختاري د  ۲۰۱۰شناسـ  روتلـ) )  ( و دانشنامه زبـان ۲۰۰۵شناس  )و زبان

 دارد. های  وجودبرخ  موارد هاست 

شناسـ   بررس  مياان تحق  معيارهاي محتوای  و سـاختاري در سـه دانشـنامه زبـان     

( ۲۰۱۰شناسـ  روتلـ) )  ( و دانشنامه زبـان ۲۰۰۵شناس  )(  دانشنامه زبان و زبان۲۰۰۴)

دهط هه مياان تحق  معيارهاي ساختاري بيش از معيارهاي محتـوای  اسـت. در   نشان م 
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توانـط بـه   هرد  اگرچه وجود عوامل و معيارهاي ساختاري م توان استطال  م  زمينهاین 

بنطي مناسب یک دانشنامه بيانجامط  اما هطف  اثربخش   ارتقا هيفيـت و هـارای    سازمان

شود. به عبارت بهتـر  بـراي   یک دانشنامه از طری  مفاهيم نهفته در محتواي آن تأمين م 

بـر  بر در نظر گرفته شـود  بایـط عـالوي   عنوان یک مرجع علم  معتهه یک دانشنامه بهاین

داشتن معيارهاي ساختاري مناسب  از معيارهاي محتوای  بـه مراتـب بهتـري برخـوردار     

باشط. بنابراین  براساس آنچه هه در این پژوهش ارائه و تحليل شط ایـن نتيجـه حاصـل    

ناسـ    شهاي دو دهه اخير در حـوزي علـم زبـان   دانشنامهشود هه با توجه به محتواي م 

عنوان منابع  تخصص  و مرجع در این حوزي قلمطاد ها را بهتوان این دانشنامههنوز نم 

 نمایط.هرد و بازنگري مجطد آنها ضروري م 
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