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  چكيده
 توجه مورد چندان فارسي هاي فرهنگ در مخاطب نياز كردن برآورده تاكنون متأسفانه

 يعني فارسي،ة زبان يك عمومي فرهنگ پنج بررسي مقاله اين هدف. است نگرفته قرار
 و امروز فارسي فرهنگ ،عميد فارسي فرهنگ ،معين فارسي فرهنگ ،دهخدا نامة لغت

 ايـن  از آنـان  رضـايت  ميـزان  و كاربران نياز ساختن برآورده منظر از ،سخن فرهنگ
 سـؤاالت  بـه  نظـر  مـورد  كـاربران  مقصـود،  ايـن  بـه  دسـتيابي  براي. هاست فرهنگ
 آمده دست به نتايج و شد انجام اي مصاحبه آنان از برخي با دادند، پاسخ اي نامه پرسش

 شناسـايي  شامل تحقيق اين كلي اصول. خورد محك آماري هاي آزمون از استفاده با
 نيازها اينة رابط و بررسي ها كاربران، ميزان رضايت آنان از فرهنگ ارجاعي نيازهاي

 تحصـيلي ة رشـت  نيز و تحصيالت ميزان كاربران، سن همچون اجتماعي، متغيرهاي با
 ميـزان  در ،كـاربران  تحصيلية در اين تحقيق، مشخص شد كه رشت. است بوده آنان،
همچنـين   و ،فرهنگ در مرتبط هاي بخش در اطالعات يافتن فرهنگ، از آنانة استفاد

  .است كننده تعيين و مؤثر عامل موجود، هاي فرهنگ از كاربران رضايت
  .زبانه، كاربر فارسي، فرهنگ عمومي يك زبان نگاري، فرهنگ :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1
 در شـده  حاصـل  هـاي  پيشـرفت  نيـز  و ايـران  در نگـاري  فرهنـگ ة سال چندصدة پيشين رغم به
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 زيـادي  هـاي   كاسـتي  و اشـكاالت  دچـار  اين كشور در شده تأليف هاي فرهنگ نويسي،  فرهنگ
 نيـاز  سـاختن  بـرآورده  الزم در كـارايي  فاقد ها فرهنگ كه شود مي سبب مشكالت اين. هستند

معنا كه فرهنگ ، به اين )user perspective(كاربر  منظر اخير،ة ده چند در. باشند خود مخاطبان
شـناخته   هـا  فرهنـگ  شـكل  و محتوا تعيين براي بايد پاسخگوي نياز كاربران خود باشد، عاملي

 و كارامـد  هايي فرهنگ تدوين در را نويسان تواند فرهنگ مي آن به مربوط شده و رعايت اصول
 قـرن  در پيشها  سال )Samuel Johnson(جانسون  ئلسميوكه  با وجود اين. كند ياري مناسب
مشـكالت   حـل  راه كـه  دارد كند انتظار كسي كه از فرهنگ استفاده مي«گفته است  هجدهم

تر  بيش اخير قرون در كه موضوعاتي است جمله كاربر از نياز ، توجه به»خود را در آن بيابد
 ،)L. Zgusta, 1971( زگوسـتا  جملـه  از نويساني شناسان و فرهنگ زبان و شده پرداخته آن به

 تـارپ  هولتز و برگن ،)H. E. Wiegand, 1987( ويگاند ،)R. R. K. Hartmann, 1983( هارتمن
)H. Bergenholtz and S. Tarp, 2003(  و تـارپ )S. Tarp, 2009( را  نظريـاتي  بـاره  ايـن  در

 هاي مراجعه به فرهنـگ، نـوع   هاي وي، موقعيت و بر نقش كاربر، نيازها و مهارت  كرده مطرح
  .اند كردههاي دسترسي به آن اطالعات تأكيد  نياز و شيوه مورد اطالعات

 كـه  هسـتند   كـاربردي  ها ابزارهايي ، فرهنگ)1987(نگاريِ ويگاند  فرهنگة برطبق نظري
نقش «ها را داراي  ويگاند فرهنگ .اند شده طراحي انساني خاص نيازهاي كردن برآورده براي
بـه دسـت آوردنِ   «ها را  از مراجعه به آن داند و هدف واقعي مي) genuine purpose( »واقعي

  .)Tarp, 2008: 28-32: به نقل از(كند  معرفي مي »زبانة اطالعات خاص دربار
هـاي   از نظريـه براينـدي  ويگاند و ة كه مبتني بر نظري نيز، )function theory( نقشية در نظري
از اصـول مشـترك   . خورد ويگاند به چشم مية نقاط مشتركي با نظري ،است 1نويسي رايج فرهنگ

 سـاختن  بـرآورده بـراي   ،اين دو نظريه، عالوه بر آنچه در باال به آن اشاره شـد، آن اسـت كـه   
 از) profile( حالي شرح بايد فرهنگ، در نگاشتي فرهنگ هاي داده ارائة و كاربران عيني نيازهاي
 در زبـاني  مشـكالت كـه   ،)situations of use( كـاربرد  هاي موقعيت انواع و نظر مورد كاربران

بـه   ).Bergenholtz and Tarp, 2003: 173, Tarp, 2009: 25-26( كـرد  تهيـه  كند، مي بروز ها آن
ة نويسان قرار دارد آن است كـه كليـ   نظر فرهنگ مد در توان گفت آنچه امروزه مي عبارت ديگر،

يعنـي   ؛تعيين نيازهـاي كـاربران باشـد    نويسي بايد مبتني بر مالحظات نظري و عملي در فرهنگ
 .هاي خاص زباني الزم است هاي خاص در موقعيت آنچه براي حل مشكل كاربران با ويژگي

 فارسية زبان يك عمومي هاي ارزيابي فرهنگ هدف پژوهش كه با در اين بر اين اساس،
 و زبـان  فارسـي  كاربران ارجاعي نيازهاي ،انجام شده كاربران نيازهاي كردن برآورده منظر از
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 پـنج  ايـن . استشده  بررسي فارسية زبان يك عمومي  فرهنگ پنج از آنان رضايت ميزان نيز
 فرهنـگ  ،عميد فارسي فرهنگ ،معين فارسي فرهنگ ،دهخداة نام لغت از اند عبارت فرهنگ
ـ  و مختلـف  كاربران به مراجعه با بررسي، اين در. سخن بزرگ فرهنگ و امروز فارسي ة ارائ
همچون آزمـون   ،هاي آماري و برخي آزمون مصاحبه انجام مواردي در و آنان به نامه پرسش

و ميـزان رضـايت كـاربران بـا متغيرهـاي اجتمـاعي،        اين نيازهـا ة ، رابط)خي دو(معناداري 
 يـا  هـا  ويژگـي  لـزوم نيـز  تحصيلي آنـان، و  ة رشت همچون سن كاربران، ميزان تحصيالت و

. اسـت  گرفتـه  قرار سنجش مورد آنان ارجاعي نياز شدن آوردهبر براي كاربران در هايي مهارت
 فارسي، زبانة يك عمومي هاي فرهنگ هاي كاستي كردنِ مشخص ضمن پژوهش، اين هاي يافته
  .شود واقع مفيد محور ـ كاربر هاي فرهنگ تدوين و عملي نگاري فرهنگ در تواند مي

 
 تحقيقة پيشين. 2

 انگليسية دوزبان و زبانه يك هاي فرهنگ مورد در كاربرة شده دربار هاي انجام پژوهش اغلب
 غير زبان،  اهل همچون مختلفي هاي ها، شامل گروه آزمودني به نامه پرسش توزيع طريق از و

 .اسـت  شده انجام گوناگون، هاي رشته 2دانشجويان عمدتاً و ساالن بزرگ كودكان، زبان،  اهل
، )C. Barnhart, 1962( افرادي همچون بارنهـارت  كار به توان مي ها پژوهش اين ترين  مهم از

، )J. Baxter, 1980( ، باكستر)J. Tomaszczyk, 1979( ، توماسچيك)R. Quirk, 1973( كوئيرك
و ) B. Laufer, 1992( ، لـوفر )S. Greenbaum, 1984( بـام  ، گرين)H. Béjoint, 1981( بِژوان
 اقـالم  هـا،  پـژوهش  اين در. كرد اشاره )B. Laufer and L. Melamed, 1994( مالمد و لوفر

 اسـتفاده  مـورد  )هـاي (فرهنـگ  نـوع  فرهنگ، از استفاده ميزان جو،و جست مورد اطالعاتيِ
ة مراجعـ  سـبب  كـه  فعـاليتي  كاربران و نيز ديد از ها فرهنگ اشكاالت ،)دوزبانه يا زبانه يك(

  .است شده سنجيده شود مي فرهنگ به كاربران
به كاربر فرهنگ توجه شـده  ها  آنآثار معدودي نوشته شده كه در  اين بارهدر ايران نيز در 

 »كـامپيوتر  كمـك  بـا  تخصصـي  هـاي  فرهنگة تهي براي طرحي«ة مقالتوان  مياست؛ از جمله 
 نـوع  نگاري، فرهنگ هاي اولويت تعيين آن را نام برد كه هدف) 1373( مصطفي عاصية نوشت

هـا  فرهنـگ  تدوين مراحل و ها روش محتوا، شكل، براي پيشنهادارائة  نيز و نياز مورد فرهنگ 
 در نگـاري  فرهنـگ  و فرهنـگ  جايگاه به اشاره ضمن مقاله، اين در ،عاصي. شده است عنوان
 و شناسـان  زبـان  ديـد  از هـا  فرهنـگ  بنـدي  رده قـوت  و ضـعف  نقـاط  بيـان  بـه  حاضر، زمان

 القاسـمي  زگوسـتا،  ،)Y. Malkiel(مالكيـل   ،)L. Scherba(اشچربا  همچون نويساني فرهنگ
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)A. M. Alkassimi( معيارهـاي  از برگرفتـه  كه ،را خود بندي رده سپس و پردازد هارتمن مي و 
 در معيـار  تـرين  مهـم  وي. كنـد  مي ارائه ،است پيشين هاي بندي رده مثبت هاي جنبه و سودمند

 عامـل  عنـوان   بـه  و كـاربران  از مختلفي هاي گروه به توجه با كه داند مي كاربر نياز را بندي رده
 در ها ويژگي اين. شوند مي داده نشان نموداري روي بر فرهنگ هاي مشخصهة كنند تعيين اصلي
 جـاي  توليـد،  و ،طراحـي  ريزي، برنامه و گذاري سياست يعني فرهنگ، تدوينة گان سه مراحل

 هـاي  مشخصـه  و نـوع  مـذكور،  نمودار در عمودي و افقي محور دو تالقيِ محل از. گيرند مي
  :دهد ها را نشان مي اين مشخصه 1جدول  .آيد مي دست  به نظر مورد فرهنگ

  كاربران نيازهاية پاي بر گوناگون هاي فرهنگ هاي مشخصه تعيين .1 جدول
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 كتاب ،كه نيازهاي كاربر در آن مطرح شده ،فارسي نويسي فرهنگ مسائل بارةدر ديگراثر 
 تمركز با ،در آن ،وثوقي است كه حسين تأليف فارسي زبان در نگاري فرهنگ و شناسي واژه
 خاصـي  هاي گروه ها و بدون تأكيد بر نيازهاي فرهنگ در موجود اطالعات ميزان و انواع بر
 چنين در اين كتاب، وجود. ارائه شده است فرهنگ تدوين براي كلي كاربران، معيارهايي از

 نيازهـاي  بـراي  مـد اكار و جانبـه  همـه  يمرجع كه مناسب فرهنگي نگارشِ براي معيارهايي
  ).10: 1382وثوقي، (دانسته شده است  ضروري و الزم باشد آن كاربران واژگاني

هاي  نويسي در فرهنگ هاي فرهنگ آوري معيارها و شيوه وثوقي در بخش نظري به جمع
مطالعاتي در بندي اين معيارها به دو گروه همگاني و خاص و نيز  انگليسي و فارسي و دسته

 ،در بخش عملي نيز. پردازد سازي و واژگان ذهني سخنگويان زبان مي معناشناسي، واژهة حوز
، يعني افرادي كه با آموزش، تحقيق و ترجمه سروكار دارند و زبان فارسي را وي نياز كاربران

ان، يا شغل آنان نقش بسزايي دارد، همچون دانشجويان، اديب ةاي در زندگي روزمر به گونه
وثوقي حاكي از آن  بررسية نتيج. )134: همان(دهد  مورد بررسي قرار مي ،مدرسان و غيره

 تلفظ يافتن« ،»لغت معناي يافتن« ،ترتيب به ،فارسي هاي فرهنگ كاربران نياز ترين بيش است كه
 المعارفي دايرةاطالعات  نيز نياز ميزان ترينكم و »لغت توضيحات يافتن« و »ها واژه صحيح
 موجود اطالعات انواع از هنوز زبانان فارسي از بسياري كه گيرد مي  نتيجه همچنين وي. است
 را خود نيازهاي مورد اين در و ندارند آگاهي جامع، فرهنگ ويژه به و لغت، فرهنگ در
هاي اطالعاتي، از  فهرستي از حوزهة سپس با ارائ وي .)136 :همان( شناسند نمي درستي به

 در بايد كه غيره، و نوشتاري صورت تلفظ، ها، زيرمدخل و مدخل به مربوط هاي ويژگيجمله 
 تدوين براي جديدي را الگوي و ارزشيابي معيار باشند، موجودكارامد  جامع  يك فرهنگ

  .كند ارائه مي فارسي هاي فرهنگ
 نگار موهبت بانامة  پايان پردازد زبان مي فارسي كاربر نقش به مستقيماً كه پژوهش ديگري

 »زبـان  فارسـي  كـاربران  نيـاز  اسـاس  بـر  نگاري فرهنگ هاي اولويت تعيين و بررسي« عنوان
 كـاربران و  زبـاني  مشـكالت  حل براي اي وسيله عنوان به فرهنگ آن، در ،كه است) 1386(

 فرهنـگ  نوع گيري شكل در كننده تعيين عاملي عنوان به او نيازهاي رفع نيز و كاربر به توجه
و  عمـدتاً دانشـجو   كـه  كاربران، شناخت در سعي تحقيق اين در موهبت. است  شده دانسته

 را امـر  ايـن  و دارد آنـان  ارجـاعي  نيازهـاي  بنـدي  طبقـه  و بررسي و اند، برخي مترجم بوده
 او كـار . داند مي ايران در نگاري فرهنگة آشفت وضعيت كردن بسامان براي مناسب راهكاري

 اصلي تمركز و گرفته انجام الذكر فوقة مقال در )1373( عاصي پيشنهادي معيارهاي اساس بر
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 هـاي ايـن   يافتـه  .اسـت   ريزي، برنامه و گذاري سياست يعني عاصي، طرح اولِة مرحل بر آن
شـده اسـت،    پرداخته كاربران نيازهاي عبارتي به يا ها اولويت بررسي به آن در كه پژوهش،
 است و اغلب افراد نسبت به ماهيت و نوع فرهنگ مـورد دهد كه اين نيازها دركي  نشان مي
ـ  آمـوز و فرهنـگ يـك    با فرهنگ زبـان   زبانه فرهنگ عمومي يكتفاوت (خود ة استفاد ة زبان

آگـاهي  ) انگليسي به فارسي و فرهنگ عمومي با تخصصـي ة انگليسي به انگليسي با دوزبان
مراجعـه   ،غير از متن اصـلي  هنگ،ديگر فر هاي بسياري از اين افراد به بخش. الزم را ندارند

 تلفـظ « و »امـال «اطالع از  يپس از آن برا و »معنا يافتن« و »ترجمه« يو عمدتاً برا كنند نمي
 و انـد  نديـده  آمـوزش  فرهنـگ  از استفاده براي آنان اغلب. كنند مي مراجعه فرهنگ به »واژه

 در. اسـت  آن مناسـب  قيمـت  فرهنگ خريد هنگام در ايشان از بسياري براي مهم مشخصة
 مـورد  در پيشـنهادهايي  و شـمارد  مي الزم را فرهنگ از استفاده آموزشِ پژوهشگر نيز پايان

  .كند مي ارائه كاربران هاي گروه از هريك براي فرهنگ مناسب ساختار
  

  كار ابزارهاي و روش. 3
 شخصـي  اطالعـات  آن، در ،شـد كـه   داده كـاربران  بـه  اي نامه پرسش ها، داده گردآوري براي

 سـؤال  مورد )شغل آنان و تحصيلية رشت يا تخصص تحصيالت، ميزان شامل سن،(كاربران 
 سنجش هاي فارسي و فرهنگ كاربرانِ ارجاعيِ نيازهاي شناختبراي  ،سپس. گرفته بود قرار
 مـورد  هاي مراجعه به فرهنگ، فرهنگة دربار موجود، سؤاالتية زبان يك هاي فرهنگ يياكار

 ميـزان  مراجعـه،  مـورد  اطالعـاتي  اقالم فرهنگ، به مراجعه از آنان هدف افراد، اينة استفاد
 فرهنگ، گوناگون هاي بخش به مراجعه فرهنگ، از استفاده مورد در آموزشة سابق مراجعه،
. بـود   شده آورده فرهنگ خريد هنگام افراد هاي اولويت از ديد آنان و ها فرهنگ هاي كاستي

 مـوارد ة زمينـ  در نويسـان ايرانـي   فرهنگ از نفر 6 نيز و دهندگان نفر از پاسخ 10با  همچنين
  .است آمده آماري هاي داده تحليل از پس آن نتايج كه گرفت انجام اي يادشده مصاحبه
 آزمون ،در بخش استنباطي ،و نمودار و درصد فراواني، ،در بخش توصيفي ،ابزارهاي كار

 نيـز  و ايـران  در زبـان  فارسـي  افـراد  شـامل  نمونـه ة جامعـ  .باشـند  دو مـي  خـي  يا معناداري
 اجتماعي متغيرهاي. اند مشغول فارسي زبان يادگيري به ايران در كه زباناني است فارسي  غير
 بيـان  بـه  .آنان تحصيلية رشت و تحصيالت ميزان كاربران، سن از اند عبارت پژوهش اين در

 ميـزان  افراد، نيازهاي با متغيرها اين از هريك ميانة رابط تا بوده آن بر سعي جا اين در ديگر،
  .شود سنجيده آنان ارجاعي هاي مهارت نيز و ها فرهنگ از كاربران رضايت
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 بـا  ،افراد اين. داشتند شركت مختلف هاي گروه از كاربر نفر 127 تعداد پژوهش، اين در
ة دسـت شـش   بـه  آن، در شـده  مطرح كاربرانِ هاي گروه ادغام و) 1373( عاصية مقال از الهام
 و ، محققـان 6قلـم   ، اهـل 5، مدرسـان 4انـد از دانشـجويان   انـد كـه عبـارت    شده  تقسيم اصلي

 2هاي كاربران در جـدول   شرح گروه. 9و سايرين 8آموزان  ، فارسي7فنون و علوم كارشناسان
  .آمده است

  كاربران هاي گروه .2 جدول

  تعداد و شرح  كاربران هاي گروه

  دانشجويان
  ارشد، كارشناسي دانشجوي 9 كارشناسي، دانشجوي 10( نفر 27

  )دكتري دانشجوي 8 
  )دانشگاه استاد نفر 11 مدرسه، معلم نفر 13( نفر 24  مدرسان

  )ويراستار و نويسنده مترجم،( نفر 12  قلم  اهل

  فنون و علوم كارشناسان و محققان
 كتابدار، پزشك، قبيل از پژوهشگر و محقق نفر 11 كارشناس، نفر 13( 24

  )غيره و خطي هاي نسخه مصحح شناس، اصطالح موسيقي، معلم

  آموزان فارسي
   تركي زبان معلم 4 و دهخدا مؤسسة در آموز زبان 24( 28

  )تهران در تركيه سفارت در

  سايرين
 بازنشستة كارمند نفر 1 بازرگاني، كارمند نفر 1 قبيل از( نفر 12

 نفر 1 و مرغداري صاحب نفر 1 دار، خانه نفر 4 نفت، شركت
  )غيره و فرزكار و كار مدلينگ

  نفر 127  جمع

  
  ها تحليل داده. 4

  ها نامه پرسش از آمده دست به نتايج 1.4
  :بندي كرد توان به شرح زير دسته ها را مي نامه آمده از پاسخ افراد به پرسش دست نتايجِ به

  نيازهاي ارجاعي كاربران 1.1.4
ة اسـتفاد  اسـتفاده، ميـزان   جا نوع فرهنگ مورد در اين براي تعيين نيازهاي ارجاعي كاربران،

ها مراجعه  هايي از فرهنگ كه به آن جو، بخشو جست فرهنگ، اقالم اطالعاتي مورد از افراد
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 در فقط فرهنگ از استفاده ميزان در معنادار تفاوتوجود  يجه،در نت و، است تر بزرگ آزادي
 هـاي  گـروه  و سـني  هـاي  گروه كاربران، مختلف هاي گروه در و، شود مي پذيرفته گروه اين

 در ديگـر،  عبارت به. شود نمي ديده فرهنگ از استفاده ميزان در معناداري تفاوت تحصيلي،
  .است مؤثر عامل آنان تحصيلي رشتة فقط فرهنگ، از كاربران استفادة ميزان

  آزمون مورد افراد در ها فرهنگ از باال به متوسطة استفاد درصد .3 جدول
 هاي گروه

  كاربران
ميزان
  استفاده

  سن
ميزان
  استفاده

  تحصيلي ةرشت
 ميزان
  استفاده

 سطح
  تحصيالت

 ميزان
  استفاده

  1/57  دانشجويان
بيش از

50  
  8/60  دكتري  4/65  علوم انساني  4/71

  8/61  ليسانس  فوق  4/45 انسانيعلومغير 2/79 50-41 6/66  مدرسان
  3/54  ليسانس    6/47 40-31 3/83  قلم  اهل

  80  فوق ديپلم    6/55 30-21 3/58  محققان

  8/42  آموزان فارسي
و20
  تر كم

  50  ديپلم      20

         3/58  سايرين

  ها فرهنگ از افراد باالي به متوسطة استفاد ميزان معناداري .4 جدول
 آماريشاخص

  كاربران
  معناداري سطح  آزادي درجة  دو خي

  0001/0 4 25/59 كل
  556/0  20 47/18 هاي كاربرانگروه
  473/0  16 713/15 هاي سنيگروه
  033/0 4 45/10 تحصيليةرشت

  689/0  16 78/12 سطح تحصيالت

و  دركـي  هـاي  فعاليـت  بـراي  تـر  بـيش  افـراد  هـا،  گروه همة در ،بررسي نشان داد كه. 3
 همچون توليدي  هاي ها، فعاليت در اغلب گروه ،كنند و مي مراجعه فرهنگ به »متن خواندن«
 و ترجمـه «ة گزينـ  انتخـابِ  درصـد  بـودنِ  بـاال  .دارد قرار بعدة مرتب در »ويرايش و ترجمه«

 هـاي  فرهنـگ  بـه  مراجعـه  اشـتباه  بـه  افراد كه باشد سبب اين به تواند مي احتماالً »ويرايش
  ).2، نگاه كنيد به نمودار بارهدر اين ( اند داشته نظر مد را دوزبانه
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مـتن  «هـايي غيـر از    بخـش  بـه  آزمون مورد مشخص شد كه درصد كمي از كاربران. 5
دهد كه ايـن امـر در    نشان مي 5هاي مندرج در جدول  داده. كنند مي فرهنگ مراجعه »اصلي
، 6معنـاداري در جـدول    آزمـون  نتايج به توجه همچنين با. ها صادق است گروه همةمورد 
ران شده فقط در كل كارب كه مقدار خي دو محاسبه توان چنين استدالل كرد كه به دليل آن مي

يـك    هيچ در معنادار تفاوت تر است، وجود آزادي بزرگة از خي دو مندرج در جدول درج
 عامـل  يادشـده  متغيرهاي از كدام هيچ در نتيجه، ،نيست و پذيرفته آزمون هاي مورد از گروه
  .باشد نمي فرهنگ گوناگون هاي بخش به افرادة مراجع در مؤثري

  فرهنگ اصلي متن از غير هايي بخش به افرادة مراجع درصد .5 جدول

 هاي گروه
  كاربران

بهمراجعه
 هايي بخش
 متن از غير

 اصلي
  فرهنگ

  سن

بهمراجعه
 هايي بخش
 متن از غير

 اصلي
  فرهنگ

 رشتة
  تحصيلي

 به مراجعه
 هايي بخش
 متن از غير

 اصلي
  فرهنگ

 سطح
  تحصيالت

 به مراجعه
 هايي بخش
 متن از غير

 اصلي
  فرهنگ

  6/3  دانشجويان
 از بيش
50  

  6/3  دكتري  3/8  انساني علوم  3/14

  3/8  50- 41  2/4  مدرسان
 علوم غير

  انساني 
4/11  

 فوق
  ليسانس 

6/17  

  1/5  ليسانس      5/9  40- 31  7/16  قلم  اهل
  40  ديپلم فوق      3/8  30- 21  8/20  محققان

  7/10  آموزان فارسي
 و 20
  تر كم

  ـــ  ديپلم      ـــ

            ـــ  3/33  سايرين

  فرهنگ اصلي متن از غير هايي بخش به افرادة مراجع معناداري .6 جدول
 شاخص آماري

  معناداري سطح  آزادية درج  خي دو كاربران

  0001/0  1 667/16 كل
  266/0  5 44/6 هاي كاربرانگروه
  053/0  4 352/9 هاي سنيگروه
  389/0  1 742/0 تحصيليةرشت

  170/0  4 413/6 سطح تحصيالت
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« به تر بيش نگ

تعداد مدخل«و  

اولو .4نمودار 

ورده شدن نياز
 مشخص شود
ز كاربران پرسيد
ه كلي از فرهنگ

كه كار جود اين
ه در فرهنگ  »ژه
تعدا بودنِ دارا«

و »آسـان  ربري
خ ي يك فرهنگ
وجهي قرار دار

ت بيش« اند كه ته
هاي مربوط ده

ك ، به دليل آن8 

قيمت جم و
فحات

دكتري
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نتيج. 6
فرهن خريد

»اطالعات

برآو 2.1.4
كه براي آن

از ،كنند مي
و به طور ك

با و. 7
نيافتن واژ«
« ،»جامع و

كا« ،»كاربر
هاي ويژگي

تو  حد قابل
اظهار داشت

دا. كنند مي
در جدول

اندازه، حج
تعداد صف
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است، در ايـن   تر بزرگ آزادية درج جدول در مندرج دو خي كاربران از مختلف هاي گروه
بـه   .دارد وجـود  معنـادار  تفـاوت  هـا  فرهنگ در نظر مورد اطالعات يافتن مورد ها، در گروه

 اطالعـات  يـافتنِ  در مؤثر عامل كاربران مختلف هاي تعلق به گروه نيز عبارت ديگر، سن و
  .ستها فرهنگ در نظر مورد

  ها فرهنگ در نظر مورد اطالعات يافتن) هميشه و اوقات تر بيش( بسامد درصد .7 جدول
 هاي گروه

  كاربران
يافتن

  اطالعات
  سن

يافتن
  اطالعات

  تحصيلي رشتة
 يافتن

  اطالعات
سطح

  تحصيالت
 يافتن

  اطالعات

  8/67  دانشجويان
بيش از

50  
  4/71  دكتري  1/69 علوم انساني  5/90

  5/70  ليسانس  فوق  6/63 انسانيعلومغير 5/62 50-41 7/66  مدرسان
  7/62  ليسانس    7/66 40-31 75  قلم  اهل

  80  فوق ديپلم    1/61 30-21 3/83  محققان

  4/46  آموزان فارسي
و20
  تر كم

  50  ديپلم      40

         75  سايرين

  ها فرهنگ در نظر مورد اطالعات يافتن) هميشه و اوقات تر بيش( بسامد معناداري .8 جدول
 شاخص آماري

  كاربران
  معناداري سطح  آزادية درج  خي دو

 E2707/1 4 000/0 كل
 000/0  20 98/51 هاي كاربرانگروه
 541/0  16 75/27 هاي سنيگروه
 138/0 4 95/6 تحصيليةرشت

 972/0  16 089/7 سطح تحصيالت

 از بـيش  هـا  فرهنـگ آزمـون از   مورد كاربران كليِ رضايت كه شد مشخص همچنين. 8
 رضـايت  موجود هاي فرهنگ ازها،  در تمام گروه آنان، دوسوم حدود و است آنان نارضايتي

 10 جدول در معناداري آزمون از آمده دست به نتايج اساس بر. )9 جدول به كنيد نگاه( دارند
 علـوم  رشـتة متخصص در  كاربران در فقط شده محاسبه دو خي مقدار كه آن به توجه با نيز،

 درجـة  جـدول  در منـدرج  دو خـي  از تحصيلي هاي گروه نيز و انساني علوم غير و انساني
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 نتيجـه  تـوان  مي و است پذيرفته ها گروه اين در معنادار تفاوت وجود. است تر بزرگ آزادي
  .است موجود هاي فرهنگ از كاربران رضايت مورد در مؤثر عامل متغير دو اين كه گرفت

  موجود هاي فرهنگ از كاربران رضايت درصد .9 جدول
هاي  گروه

  كاربران
رضايت
  از فرهنگ

  سن
رضايت

  فرهنگ از
  تحصيلية رشت

 رضايت
  فرهنگ از

سطح
  تحصيالت

 رضايت
  فرهنگ از

  4/71  دانشجويان
بيش از

50  
  6/78  دكتري  7/85  انسانيعلوم   4/90

  3/85  ليسانس  فوق  75 انسانيغيرعلوم 7/91 50-41 3/83  مدرسان
  3/81  ليسانس    9/80 40-31 7/91  قلم  اهل

  100  فوق ديپلم    5/69 30-21 9/95  محققان

  75  آموزان فارسي
و20
  تر كم

  50  ديپلم      100

         3/83  سايرين

  ها فرهنگ از كاربران رضايت معناداري .10 جدول
  شاخص آماري

  كاربران
  معناداري سطح  آزادية درج  خي دو

  0001/0  2  94/79  كل
  681/0  10  46/7  هاي كاربران گروه
  508/0  8  26/7  هاي سني گروه
  0001/0  4  28/65  تحصيلية رشت

  0001/0  8  507/29  سطح تحصيالت

  ها ويژگي كاربران فرهنگ 3.1.4
هـا مسـتلزم    نيازهاي ارجاعي كاربران و رضايت آنان از فرهنگجايي كه برآورده شدن  از آن

  :كنيم به موارد زير اشاره مي باره استفاده از آن است، در اينة آشنايي آنان با فرهنگ و شيو
. انـد  نديده آموزش فرهنگ از استفاده مورد در كاربران اين بررسي نشان داد كه اغلب. 9

اند نشان داده شده  استفاده از فرهنگ آموزش ديده ، درصد افرادي كه در مورد11در جدول 
 كـاربران  كـلِ  در ، تنهـا 12آمده از آزمون معناداري در جدول  دست بهة اساس نتيج بر. است
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 يادشـده  متغيرهـاي  از يـك   هيچ لذا دارد، وجود افراد ديدن آموزش مورد در معنادار تفاوت
  .نيست فرهنگ از استفاده آموزشة سابق وجود مورد در مؤثري عامل

  كاربران در فرهنگ از استفاده آموزشة سابق درصد .11 جدول
 هاي گروه

  كاربران
افراد
  ديده آموزش

  سن
افراد
  ديده آموزش

رشتة
  تحصيلي

 افراد
  ديده آموزش

سطح
  تحصيالت

 افراد
  ديده آموزش

  7/10  دانشجويان
بيش از

50  
5/9  

علوم
  انساني

  4/21  دكتري  2/26

  7/16  50- 41  7/16  مدرسان
علومغير

  انساني 
8/6  

فوق
  ليسانس 

6/17  

  3/20 ليسانس    4/21 40-31 7/41  قلم  اهل
  20  فوق ديپلم    2/22 30-21 8/20  محققان

  25  آموزان فارسي
و20
  تر كم

  ـــ  ديپلم      40

          3/8  سايرين

  كاربران در فرهنگ از استفاده آموزشة سابق معناداري .12 جدول
 شاخص آماري

  كاربران
  معناداري سطح  آزادية درج  خي دو

 0001/0  1 55/37 كل
 135/0  5 407/8 هاي كاربرانگروه
 865/0  4 281/1 هاي سنيگروه
 545/0  1 366/0 تحصيليةرشت

 596/0  4 77/2 سطح تحصيالت

 موفقيت سبب فرهنگ در نظر مورد اطالعات يافتن براي مناسب محل از آگاهي. 10
 با باره، ايندر . شود  ميكاربران  يازبرآورده شدن ن يجه،در نت و، وجو جست فرايند در

 متن از غير هاي بخش به اغلب كه اند كرده بيان نامه پرسش در كاربران كه اين به توجه
 يكديگر با 13 جدول و 5 جدول هاي داده مقايسة كنند، نمي مراجعه فرهنگ اصلي
 يافتن براي مناسب محل از افراد كامل آگاهي عدم و ها پاسخ در تناقض نوعي دهندة نشان

 از آن است كه تنها گروه اهل يحاك يزن 11 3 نمودار در ها داده. است نظر مورد اطالعات
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 به ليسانس تحصيلي گروه و انساني  علوم غير گروه سال، 50 تا 41 سني گروه قلم، 
فرهنگ  يها بخش يربه سا يجه،در نت و، پردازند مي »زباني غير اطالعات« جويو جست

 كاربران در تنها كه جايي آن از، 14 جدول اطالعات اساس بر ين،همچن. كنند يمراجعه م
 به مراجعه در معنادار تفاوت انساني علوم غير و انساني علوم تحصيلي رشتةدر  متخصص

 تحصيلي رشتة تنها كه گرفت نتيجه توان مي دارد، وجود فرهنگ گوناگون هاي بخش
  .رود مي شمار به آگاهي اين در مؤثري عامل

  فرهنگ در مناسب هاي بخش به مراجعه مورد در افراد آگاهي درصد .13 جدول

 هاي گروه
  كاربران

بهمراجعه
 هاي بخش
 در مناسب
 اصلي
  فرهنگ

  سن

 به مراجعه
 هاي بخش
 در مناسب
  فرهنگ اصلي

  تحصيلي رشتة

 به مراجعه
 هاي بخش
 در مناسب
 اصلي
  فرهنگ

 سطح
  تحصيالت

 به مراجعه
 هاي بخش
 در مناسب
 اصلي
  فرهنگ

  ـــ  دانشجويان
 از بيش
50  

  ـــ  دكتري  6/3  انساني علوم  ـــ

  2/4  50- 41  2/4  مدرسان
 علوم غير

  انساني 
5/4  

 فوق
  ليسانس 

9/2  

  1/5  ليسانس      4/2  40- 31  ـــ  قلم  اهل
  20  ديپلم فوق      4/8  30- 21  ـــ  محققان

  3/14  آموزان فارسي
 و 20
  تر كم

  ـــ  ديپلم      ـــ

              ـــ  سايرين

  فرهنگ در مناسب هاي بخش به مراجعه مورد در افراد آگاهي معناداري .14 جدول
 شاخص آماري

  كاربران
  معناداري سطح  آزادية درج خي دو

  E297/1 2  0001/0 كل
  232/0  10 85/12 هاي كاربرانگروه
  786/0  8 72/4 هاي سنيگروه
  0001/0  2 55/99 تحصيليةرشت

  619/0  8 25/6 سطح تحصيالت
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  ها آمده از مصاحبه دست نتايج بهة خالص 2.4
بيان كرده  نامه پرسش آنان در كاربران عادي با آنچه با  مصاحبه از آمده دست به اطالعات

 كه شد مشخص نويسان فرهنگ با مصاحبه در همچنين. بود بسيار مشابهت داراي بودند
 نسبت آنان آگاهي و شناخت نيز و ها آن از رضايت ها، فرهنگ از استفاده نيز افراد اين در
 عادي كاربران با افراد اين تفاوت بارزترين. است عادي كاربران مانند اغلب ها فرهنگ به

 ها فرهنگ )outside matter( 12بروني تر از سايرين به مطالب آن است كه اين گروه بيش
  .پردازند مي »زباني غير اطالعات« جويو جست كنند و به مراجعه مي

  
  گيري نتيجه. 5
 دست به نتيجه اين ها مصاحبه در افراد هاي پاسخ نيز و نامه پرسش در ها پاسخ بررسي از

نيازهاي ارجاعي . تر استفاده كنند هاي قديمي كه اغلب كاربران تمايل دارند از فرهنگ آمد
» يافتن معنا«و » خواندن متن«زبان نيازهاي دركي است و اغلب آنان براي  كاربران فارسي

 فرهنگ خريدن هنگام افراد كه اي مشخصه ترين همچنين مهم. كنند به فرهنگ مراجعه مي
 نظر در ضمن ،امر اين. است فرهنگ »مؤلف اعتبار« ،موارد اغلب در ،كنند مي توجه آن به

 آموزش فرهنگ از استفاده مورد در كاربران از زيادي درصد كه موضوع اين گرفتنِ
 است آن از حاكي ـ نبوده آكادميك و مند نظام صورت به آنان آموزش حداقل يا ـ اند نديده

 نيازهاي با متناسب فرهنگي انتخاب براي الزم آگاهي فاقد موارد از بسياري در آنان كه
 عادت و سنت وجود بر است تأييدي كه مؤلف، نام تأثير تحت تر بيش و باشند مي خود
  .ديگر عوامل به توجه تا نمايند مي آن خريد به اقدام ، فرهنگ با برخورد در

از ميـان متغيرهـاي    ،كـه  دهـد  مـي  نشـان  آمـاري  بررسي از آمده دست به نتايج همچنين
 در اطالعـات  يافتن فرهنگ، از آنانة استفاد ميزان در كاربران تحصيلية رشت فقطاجتماعي، 

 و مـؤثر  عامـل  موجـود،  هـاي  فرهنـگ  ايشـان از  رضـايت  و فرهنـگ  در مرتبط هاي بخش
ة شـيو  و ها فرهنگ با افراد آشنايي كه است موضوع اينة كنند بيان امر اين. است كننده تعيين
 در آموزش نقش ديگر، عبارت به. دارد آنان آموزشية سابق با زيادي ارتباط ها آن از استفاده
  .است تأثيرگذار و بسيار مهم مورد اين در افراد عملكرد
 رضايت اظهار موجود هاي فرهنگ از كاربران اغلب كه رسد مي نظر به كه آن ديگرة نكت
ذكر  يادشده هاي بررسي اشكاالتي را در فرهنگ افراد مورد كه اين به توجه با .اند كرده
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 نبود معلولِ است ممكن كاربران سوي از هايي فرهنگ چنين از استفاده تداوم ،اند كرده
 دسترسي عدم همچنين، .ايشان باشد واقعي نيازهاي شناخت عدم و مناسب آموزش
 از آنان رضايت اظهار براي عاملي عنوان به استاندارد و معتبر هاي فرهنگ به كاربران
 هاي يافته اساس ديگري كه برة نتيج لذا. نيست محتمل غير چندان هاي موجود فرهنگ
 به بررسي، نياز زباني موردة در جامع ،آيد آن است كه تحقيق به دست مي اين از حاصل
 تخصصي هاي فرهنگ نبود بلكه ندارد قرار اولويت در زبانه يك عمومي فرهنگ تدوين
 از. گيرد قرار اولويت در بايد كه است امري غيره و آموز دانش فرهنگ كودك، فرهنگ نظير
 انجام كه گفت توان مي ها فرهنگ از شده استخراج هاي داده بررسي با ديگر، سوي

عمومي  هاي فرهنگ بودنِ محورـ  كاربرة جنب تقويت و موجود هاي فرهنگ در اصالحاتي
  .شود توجه آن به بعدية مرحل در بايست مي كه است امري نيز

 ،)1973( كوئيرك ،)1962( بارنهارت همچون افرادي كار با حاضر مقالة مقايسة از
 كه آمد دست به نتيجه اين) 1992( لوفر و) 1984( ديگران و بام گرين ،)1981( بژوان
 اغلب، ها آزمودني كه افراد، اين كار با مقايسه در تحقيق، اين در بررسي مورد جامعة

 ارجاعي نيازهاي. است برخوردار تري بيش تنوع از اند، بوده مترجم و معلم دانشجو،
 كه اي نتيجه با مذكور افراد كار در وجو جست مورد اقالم ويژه به و زبان فارسي كاربران

 وجوي جست شامل و دارد مشابهت زيادي حد تا يافته دست بدان مقاله اين پژوهشگر
 افراد اغلب كه شد معلوم بررسي اين در همچنين. است »امال« و »تلفظ« ،»معنا«

 مراجعه ها فرهنگ پاياني و آغازين مطالب به كوئيرك، هاي آزمودني همچون زبان، فارسي
 »بودن دشوار« اخير، آثار در كه، است اين در يادشده آثار با بررسي اين تفاوت. كنند نمي
 حال بود، شده ذكر ها فرهنگ مشكالت از يكي عنوان به »تعاريف نبودن بخش رضايت« يا
 ترين عمده را »اطالعات نيافتن« و »اطالعات نبودن روز به« زبان فارسي كاربران كه آن

  .بودند كرده بيان فارسي هاي فرهنگ اشكال
  
   نوشت پي

 Center for( نويســي فرهنــگ مركــز پژوهشــگران توســط مــيالدي 1990ة دهــ اوايــل از نظريــه ايــن. 1

Lexicography (آرهوس شهر )Aarhus (شد مطرح دانمارك در.  
 هـا  پژوهش اين نتايج و شده انجام دانشجويان به نسبت كمتري تحقيقات ها، گروه ساير مورد در. 2

  .است گرفته قرار عموم دسترس در كمتر
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  .است شده تقسيم انساني علوم غير و انساني علومة شاخ دو به كاربران تحصيلية رشت. 3
 دولتي غير و دولتي از اعم كشور، هاي دانشگاه از يكي در كه هستند كساني دانشجويان از منظور. 4

  .هستند غيره و پزشكي مهندسي، انساني، علوم هاي رشته از يكي در تحصيل به مشغول
 و دولتـي  مـدارس  در دبيرستان و راهنمايي ابتدايي، مقطع سه در مدرسه، معلمان شامل مدرسان. 5

  .باشند مي  دولتي غير و دولتي هاي مدرسان دانشگاه نيز و انتفاعي، غير
  .دارند اشتغال نوشتن كارِ به كه دهند مي تشكيل كساني را گروه اين افراد. 6
 خـود  تحصـيلي ة رشت يا تخصص با رابطه در كه شود مي اطالق كسي به فنون و علوم كارشناس. 7

 و تحقيـق  بـه  غيـره  و فنـي  علمـي، ة زمينـ  يك در كه هستند افرادي محققان نيز. كند مي فعاليت
  .دارند اشتغال پژوهش

 بـه  و باشـند  مـي  فارسـي  زبان يادگيري حال در كه اند زباني فارسي غير افراد گروه، اين از منظور. 8
  .دارند سروكار آن با نوعي

ـ  پنج هاي گروه افراد شرايط از يك  هيچ كه دهند مي تشكيل كساني را گروه اين افراد. 9 را  فـوق ة گان
  .كند نمي فعاليت خود تحصيلية رشت يا تخصصة زمين در يك  هيچ افراد اين ديگر، بيان به. ندارند

 مشخص شماره با را ها گزينه تمام ها آزمودني از برخي اي، چندگزينه سؤاالت در ،كه جايي آن از. 10
 كه مشابه سؤاالت و سؤال اين در شد، مي ديده جدول در خالي جاي به اصطالح و بودند نكرده
 دليل به سپس و شد داده نشان فراواني جدول در اولويت اول سه تنها بود، بندي اولويت مستلزم

 انجام از پس همچنين و همراه بود، دشواري با ها آن تحليل و شده زياد بسيار ها داده حجم كه آن
 معنادار نيسـت،  سوم اولويت سؤاالت، از برخي در ،كه شد مشخص) دو خي( معناداري آزمون
 نمودار اب و گرفته قرار بحث مورد افراد اولِ اولويت تنها نهايي، تحليل در ،كه شد گرفته  تصميم
  .شود داده نشان

  .اند نيامده مقاله متن در نمودارها ساير. 11
 مطالبي ساير و اختصارات جدول كاربران، راهنماي مقدمه، همچون هايي بخش به بروني مطالب. 12

  .آيند مي ها فرهنگ پايان يا در آغاز كه شود مي اطالق
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