
 

 شناسی با کمک رایانهزبان و زبانبررسی تکوین مباحث مقاالت فارسی

 (فرهنای  مطالعات و انسانی  علوم  پژوهشااه  شناسی، زبان  استادیار)  1مسعود قیومی

 ۱۴۰۱، تاریخ انتشار: تابستان ۲۱/۰5/۱۴۰۱، تاریخ پذیرش: ۱6/3/۱۴۰۱مقاله: تاریخ دریافت 

   

  در ایگگن بسگگتر   که مواجه هستیم  هایی  داده   با حجم زیادی از  پیدایش اینترنت تاکنون، زمان  از    چکیده: 
ها و بررسگگی سگگیر تحگگول آنهگگا از روش  قرار گرفته است. این امر سبب شده است تا شیوۀ مطالعۀ داده 

شده در مقاالت  ه خودکار تاییر کند. هدف از انجام این پژوهش، استلراج موضوعات مطرح ب دستی  
سگگازی  شناسی و روندشناسی تحول موضگگوعات در طگگول زمگگان بگگا کمگگک الاگگوریتم مدل رشتۀ زبان 

شگگود. پیکگگرۀ ایگگن  اسگگتفاده می   له ش تلصیو پنهان دیری عی است. برای این هدف از الاوریتم  موضو 
  15و  10، 5هگگا، تعگگداد پگگردازش داده از پگگاالیش و پیش دست آمگگده و پگگس پژوهش ازطریق خزش به 

گذاری  صگگورت دسگگتی برچسگگب های هر موضوع به موضوع از مقاالت استلراج شده و براساس واژه 
مقطع زمانی تقسگگیم و   5سبب شد تا این مدت به  1399تا  1306مقاالت از سال  شده است. توزیع 

گذاری مشگگلو شگگود. رشگگد و افگگول  از فراینگگد برچسگگب موضوعات مربوط به هر برش زمگگانی پگگس 
های زمگگانی  موضوع در بازه  15و  10، 5های با تعداد شده از مقاالت در پردازش موضوعات استلراج 

بگگر  گذاری در حوزۀ علم اسگگت کگگه عالوه رد کاربردی این پژوهش سیاست قابل مشاهده است. دستاو 
توان موضوعات داغ میان پژوهشگگاران  شناسی فناورانۀ کاربردی در پژوهش، می کردن یک روش مطرح 

سگگازی و  یک رشتۀ علمگگی را مشگگلو کگگرد و خوهگگای موضگگوعات پژوهشگگی را یافگگت و بگگر متنوع 
 رزید. سازی موضوعات پژوهشی اهتمام و متوازن 

  علمگگی،   مقالگگه   ای، پیکگگره   شناسی زبان   موضوع،  سازی مدل  طبیعی،  زبان  پردازش  تکوین، ها: کلیدواژه 
 . محتوایی  تحلیل 
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 مقدمه 1
، 1)هگگوگسهدف اصگگلی علگگوم انسگگانی دیجیتگگال، ایجگگاد داده، مگگدیریت داده و کگگاربرد داده اسگگت 

 گذشت زمان با حجگگم زیگگادی از با پیدایش اینترنت و قرارگرفتن اطالعات در این بستر،  با. (2015
تگگوان بگگه رونگگد تحگگول شده میآوریهای جمعرو، با گذشت زمان و داده. ازاینمواجه هستیمها  داده

دسگگتی  ت ورصگگ بهایگگن شگگیوۀ بررسگگی سگگیر تحگگول در  موضوعات ملتل  ازنظر آمگگاری پرداخگگت.  
هگگوش مصگگنوعی  وهگگای پگگردازش داده کارگیری الاوریتمبگگهتواند با  و این امر می  پذیر نیستامکان

ای منجگگر شگگود کگگه ایگگن ارزش بگگه ارزش افگگزوده  تواندمی  شدهپردازش  هایهتحلیل دادتحقق یابد.  
مندی در های کگگالن و مسگگئلهگیری صورت عملی در تصمیمبه  تواندمی  به نوع تحلیل  افزوده باتوجه

 پژوهش مورد استفاده قرار گیرد.
ی و عددی. های متنی، تصویری، صوت شودع دادهها به چهار دسته تقسیم میدر حوزۀ رایانه، داده

ها بگگه های موجود در وب مشاهده کرد که پردازش هرکگگدام از دسگگتهتوان در دادهاین تنوع داده را می
صگگورت دادۀ هگگا بهها، حجم زیگگادی از دادههای ملتو به خود نیاز دارد. ازمیان این دادهالاوریتم

، مانند متن خبری، ادبی، هستندهای ملتلفی موجود های متنی نیز در دامنهمتنی موجود است. داده
شود و معموال  علمی و مانند آن. امروزه حجم زیادی از مقاالت علمی توسط پژوهشاران منتشر می

توان به تهیۀ پیکرۀ تلصصی از مقاالت در محیط وب دردسترس است. با گردآوری این مقاالت می
پیکگگرۀ تلصصگگی علمگگی  های علمگگی، وجگگود انگگواع رشگگته بگگاعلمی اقدام کرد. شایان  کر است که 

تواند محدود به یک رشته علمی ازمیان علوم تجربی، پزشکی یا انسانی یا محدود به یگگک حگگوزه می
شناسگگی و ادبیگگات و در یک رشته، مانند علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم کتابداری، زبان و زبان

 غیره در علوم انسانی باشد.
شده در حگگوزۀ رسی سیر تحول موضوعات مطالعههدف از انجام این پژوهش، روندشناسی و بر

شود تگگا ضگگمن تهیگگۀ یگگک پیکگگرۀ صورت الاوریتمی است. در این پژوهش تالش میشناسی بهزبان
صورت الاگگوریتمی پگگردازش و شناسی بههای متون علمی، مقاالت حوزۀ زبانتلصصی از چکیده

شناسگگی و بررسگگی ه جریانسیر تحول موضوعات بررسی شود. شایان  کر است که ایگگن پگگژوهش بگگ 
 پردازد و خارج از موضوع روندشناسی است.دالیل سیر تحوالت نمی

بگگه پیشگگینۀ مطالعگگات   2به ایگگن شگگرح اسگگتع پگگس از مقدمگگه، در بلگگش    ۀ حاضرساختار مقال
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الاوریتم استلراج موضگگوع پنهگگان از   3. در بلش  شودشدۀ مرتبط با روندشناسی پرداخته میانجام 
شگگده از چکیگگدۀ مقگگاالت فارسگگی در حگگوزۀ پیکگگرۀ تهیه 4شگگود. در بلگگش می مگگتن توضگگید داده

مقاله با  انتها پردازد؛ و درتحلیل الاوریتمی موضوعی میبه    5شود. بلش  توصی  میشناسی  زبان
 رسد.به پایان می 6گیری در بلش نتیجه

 پیشینۀ مطالعاتی   ۲
، در طی گذشت زمان یکی از مسگگائل روندشناسی رویدادها، چه رویدادهای اجتماعی و چه علمی

است. از دیدگاه روندشناسی مقاالت علمی، مطالعگگات متنگگوعی انجگگام مورد توجه پژوهشاران بوده
شده روی مقاالت به زبان انالیسی و سگگ س مقگگاالت فارسگگی است که ابتدا به مطالعات انجام گرفته

 پردازیم.می
بندی موضگگوعی انگگد کگگه کگگار خوشگگهاد دادهپردازشگگی پیشگگنه ی( مگگدل 2006)  2و الفرتی  1بالی

 Science  ۀهزار مقالگگه از مجلگگ سیدهد. در این پژوهش  زمان انجام می  ۀبه مؤلفمقاالت را باتوجه
طور گگگردآوری و بگگه JSTORاز بایاگگانی  1999تگگا  1881زمگگانی    ۀ سگگال در بگگاز  120برای مگگدت  

بگگا تگگا  تالش شگگده اسگگت    ، صورت متنی موجود نبودبهها  . ازآنجاکه این دادهاندهرایانشی بررسی شد
ها ستاک واژه  ، پردازشمتنی تبدیل گردد. در فرایند پیش  ۀبه پیکر  3استفاده از تشلیو نوری حروف

مقگگاالت براسگگاس   ، از متن حذف شده اسگگت. سگگ س  25های با بسامد کمتر از  آمده و واژه  دستبه
های ملتلگگ  هگگای مربگگوط بگگه هگگر موضگگوع در دهگگهربسگگامدترین واژهپبندی شده و  موضوع خوشه

 استلراج شده است.
انگگد. در ایگگن ( به بررسی موضوعی مقاالت در طگگول زمگگان پرداخته2006)  5کالوم و مک  4ونگ

« اسگگتفاده شگگده 6پژوهش از الاوریتم بهبودیافته با ارائۀ یک الاگگوریتم »تلصگگیو دریشگگله پنهگگان
 200سال مقاالت نی س و بیش از    17ماهۀ ایمیل شلصی،    9های این پژوهش بایاانی  است. داده
 جمهور بوده است.های ایالتی رئیسسال خطابه

بگگه دو دسگگته  را  به مؤلفه زمگگانبندی موضوعی مقاالت باتوجهخوشه(  2008و همکاران )  7ونگ
 
1. D. M. Blei     2. J. D. Lafferty 

3. Optical Character Recognition (OCR)  4. X. Wang 

5. A. McCallum     6. Latent Dirichlet Allocation 

7. C. Wang 
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ست و دیاری زمان پیوسته و پژوهش خود را در زمگگان پیوسگگته اند. یکی زمان ناپیوسته اتقسیم کرده
خبر در بازۀ  1342است که یکی حاوی اند. در این پژوهش از دو دادۀ خبری استفاده شدهانجام داده

است که در  2008است و دیاری اخبار مناظرۀ ریاست جمهوری سال   30/6/1988تا    1/5/1988
 است.منتشر شده 22/2/2008تا  27/2/2007بازۀ زمانی 

( به بررسی تکوین موضوعات در مجالت مرتبط بگگا علگگم اطالعگگات در 2016و همکاران )  1ژو
ی وراند. در این پژوهش، ابتدا مقاالت چندین مجلۀ چینی مگگرتبط بگگا حگگوزۀ فنگگاطول زمان پرداخته

خگگزش شگگده و یگگک پیکگگرۀ زبگگانی متشگگکل از   2015تگگا    2000های  اطالعات در بازۀ زمانی سگگال
موضگگوع از   100هگگا، تگگا  پردازش و هنجارسگگازی دادهاز پیشاست. پسدست آمدهمقاله به  29552

شگگدن سرگشگگتای و محاسبه شگگد. براسگگاس متوازن  2ها استلراج شد و در هر مرحله سرگشتایداده
موضوع مشلو شده و توزیگگع آمگگاری مسگگتندات ایگگن   35عنوان معیار، تعداد  تعداد موضوعات به

دست آمده است. براساس نتایج، موضگگوعات فنگگاوری بازیگگابی اطع زمانی ملتل  بهموضوع در مق
از  تیحماادبیات و همچنین شبکه و ساختار اطالعات کتابلانه رو به افول بوده و موضوعاتی مانند 

هگگای معنگگایی و احساسگگی ازجملگگه دیاگگر ی مگگورد توجگگه قگگرار گرفتگگه اسگگت. تحلیلمعنگگو  تیمالک 
 بوده است که مورد توجه قرار گرفته است.  موضوعات پژوهشی دیاری 

ای را سازی موضوع پویای چندزبانه( در پژوهش خود مدل2019)  4ویلدینگو گرانروث   3زوسا
انالیسگگی و همچنگگین -زبانی یک پیکرۀ خبرِی دوزبانه آلمگگانیهای بیناند که از ویژگیپیشنهاد داده

 کنند.پیکرۀ خبری تطبیقی فنالندی و سوئدی استفاده می
( و سگگواری و بهمنگگی 1385هگگای متعگگددی، ماننگگد افشگگارنیا و اللهیگگاری فگگرد )گرچگگه پژوهشا

اوری در فنگگ   و  علگگم  نظام   بهبود  و  رشد  مسیر  ترسیم  و  تبیین جایااه علم و فناوری  ۀ در حوز  ، (1389)
 نیگگز شناسگگی در کشگگورعلم انجام پذیرفته است، وضگگعیت علگگم زبان  ۀ شناسی در حوزایران و آسیب

 گزارشگگی در( 1378 ؛1377) همکاران و یارمحمدی. گرفته است  قرار  بررسی  مورد   و  نبوده  مست نی
هگگای کتاب  از  ایمجموعه  پژوهش  این  در.  اندپرداخته  ایران  شناسی درزبان  علم  وضعیت  بررسی  به

همراه اطالعگگات های کارشناسگگی ارشگگد و دکتگگری را بگگهنامگگهنتگگ لی  یگگا ترجمگگه، مقگگاالت، پایا

 
1. M. Zhu      2. perplexity       
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اند. در ایگگن تحلیگگل، هشگگدصورت دستی گردآوری و از نظر کّمی و کیفی تحلیگگل شان بهایکتابلانه
اسگگت. ایگگن موضگگوعات  بندی موضوعی منابع انجام پذیرفته و آمار مربوطه استلراج شدهکار مقوله

شناسگگی، سگگاخت واژه، نحگگو، ازع صوت  نگگدبردی عبارت شناسگگی نظگگری و کگگاردر دو سگگطد زبان
ناگگاری، شناسگگی، کاربردهگگای ادبگگی، فرهنگمعناشناسگگی، کاربردشناسگگی و گفتمگگان، گویش

شناسی شناسی رایانشی، زبانشناسی عمومی، زبانای، زبانشناسی مقابلهشناسی زبان، زبانعصب
زبگگان و اصگگول و روش   شناسی زبان، آمگگوزششناسی، جامعهتطبیقی، زبان و منطق، روان-تاریلی

شناسگگی عمگگومی، است که موضگگوعات زبان  دست آمدهترجمه. براساس بررسی منابع، این نتایج به
و انگگد دادهمگگورد توجگگه قگگرار    ی را شناسی، اصول و روش ترجمه و آموزش زبان مطالب بیشترگویش

شناسگگی ی و زباناشناسی مقابلگگهتطبیقی، زبان-شناسی تاریلیموضوعاتی مانند معناشناسی، زبان
 .هستندرایانشی حاوی آثار محدودی 

ب( صگگرفا  اقگگدام بگگه گگگردآوری منگگابع مربگگوط بگگه 1386الگگ ؛  1386؛  1383؛  1380ناصد )
شناسگگی عمگگومی و شناسی، دستور زبگگان، زبانشناسی و موضوعات مربوط به آنها مانند گویشزبان

 شد ننموده است.ه در منابع گردآوریشدادبیات پرداخته است و تحلیلی از تکوین موضوعات ارائه
شناسگگی بگگالینی و مشگگکالت زبان ۀ شده در حگگوزمند مطالعات انجام صورت نظام ( به1400احدی )

را ازنظر   ، توان  هنی و نارساخواناعم از کودکان دچار اوتیسم، کم  ، کودکان دارای اختالالت رشدی
های ملتلگگ  مقگگاالت، ماننگگد پرتگگال جگگامع علگگوم انسگگانی، صورت دستی در بایاانیموضوعی به

، بررسی کرده و س س بگگه فراتحلیگگل ایگگن دانشااهی  نورماز، مایران، ایرانداک و مرکز علمی جهاد
 مطالعات پرداخته است.

 سازی موضوع مدل   3
ارتباطی است که در یک کانال ارتباطی تفکر، ایگگده یگگا نظگگر پر واضد است که زبان ابزار   متن عنوان

شود. اگرچه این تفکر، ایده یگگا نظگگر یگگک کلیگگت کننده منتقل میمشلصی از فرد گوینده به دریافت
گیری آن مگگتن سگگهیم د در شگگکلنگگ توانواحد در قالب یک متن دارد، ولگگی موضگگوعات ملتلفگگی می

کار هایی است کگگه بگگرای تحلیگگل محتگگوایی مگگتن بگگهیتماز الاوریکی  1سازی موضوع«د. »مدلنباش
دنبال کشگگ  به است( معرفی شده2000و همکاران ) 2پاپادیمیتریو رود. این الاوریتم که توسطمی
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ساختار معنایی پنهان در متن است. شاکلۀ کلی این الاوریتم این است که هر متن از چند موضگگوع 
اسگگت. بگگا هگگای خاصگگی متشگگکل شدهانتزاعی نیز از تعدادی واژهانتزاعی تشکیل شده و هر موضوع  

نمود. برای م ال موضگگوع   1بندیهای انتزاعی خوشهتوان متن را براساس موضوعها مییافتن این واژه
هایی مانند »هسته«، »سگگازه«، »گگگروه«، »سگگاخت« و ماننگگد آن بیگگان شناسی با واژه»نحو« در زبان

 هایی مانند »آوا«، »آوانااری«، »تلفظ« و مانند آن.اشناسی با واژهشود و موضوعی مانند آومی
سازی موضوع« را براسگگاس جبگگر خطگگی پیشگگنهاد دادنگگد، ولگگی پاپادیمیتریو و همکارانش »مدل

( ایگگن 2003( برای این هدف یک مدل احتماالتی ارائه کگگرد. بگگالی و همکگگاران )1999)  2هوفمن
سازی موضوع« که به »تلصیو دریشله دلی از الاوریتم »مدلمدل احتماالتی را تعمیم دادند و م

شده یک مدل آمگگاری زایشگگی اسگگت کگگه در پنهان« معروف است را معرفی کردند. الاوریتم معرفی
کار واژه بگگه گموضگگوع و موضگگوع  گبوده و برای توزیع احتمگگالی مگگتن  3اصل »توزیع اولیه دریشله«

 θو  φاست که از دو مگگاتریس ریشله پنهان« نشان داده شده( مدل »تلصیو د1رود. در شکل )می
را براساس  Wهای برروی واژه  Tماتریسی است که توزیع موضوع    φاست. در این مدل  تشکیل یافته
های برروی موضگگوع dماتریسی است که توزیع متن    θکند.  بیان می  βدریشله با پارامتر    توزیع اولیه

T   را براساس توزیع اولیه دریشله با پارامترα  کند. برای زایش هر واحد واژگگگانی  بیان میw   در مگگتن
d  یک موضوع ،z   از توزیع موضوعی مربوط به متنdθ که خود آن واژه آید؛ درحالیدست میبهw  از

 آید.دست میبه zφشدۀ  های موضوع انتلابتوزیع واژه

 

 خصیص دریشله پنهان«نمایش تصویری مدل »ت  -1شکل  

 
1. cluster                          2. T. Hofmann       

3. Dirichlet prior distribution 
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تلمگگین زده  θو  φبرای استلراج موضوعات با مدل تلصیو دریشله پنهان نیگگاز اسگگت دو توزیگگع 
دسگگت آیگگد. به مگگتن بهبه موضوعات و موضوعات نسگگبتد تا اطالعات دربارۀ توزیع متن نسبتن شو

(، 2002و الفرتگگی،    1هگگای ملتلفگگی، ماننگگد انتشگگار انتظگگار )مینکگگابرای تلمین این دو، الاوریتم
، 4و اسگگتیورس 3)گریفیگگث 2گیری گیگگبس( یگگا نمونگگه2003و همکگگاران،  استنباط تاییگگرات )بگگالی

عنوان یگگک رویکگگرد گیری گیگگبس بگگهها، نمونگگهاست که از میان این الاوریتم(، پیشنهاد شده2004
حتمال انتلگگاب یگگک گیری گیبس، اشود. در نمونهسازی موضوع استفاده میساده و مؤثر برای مدل

موضوع برای یک واژه در یگگک مگگتن بگگه واژۀ قبگگل و دو واژۀ قبگگل در بافگگت و موضگگوعاتی کگگه بگگه آن 
 شودع( محاسبه می1شود مشروط شده است که با استفاده از تساوی )موضوعات تلصیو داده می

(1)  

دهگگد کگگه نشگگان می t=  izاسگگت و  wامین واژه در متن واژه iدهد نشان می w = iwدر این تساوی، 
هگگا و تمگگام موضگگوعات بیگگانار تمگگام واژه  i−zو    i−wاسگگت.  تلصگگیو داده شده  tبه موضوع    wواژه  

جز ، بگگهwکگگه واژۀ  تعگگداد دفعگگاتی اسگگت امگگین اسگگت. iجز واژه شگگده بگگهدادهتلصیو
تعگگگداد  شگگده اسگگت.             تلصگگیو داده  tدرنظرگگگرفتن آمگگار واژۀ کنگگونی، بگگه موضگگوع 

بگگا اسگگتفاده از  .تلصیو داده شده است d جز موضوع کنونی، به متن، بهtدفعاتی است که موضوع  
( محاسگگبه 3( و )2در تسگگاوی )  θو    φهای ایگگن مگگدل،  گیری گیگگبس، بگگرای هریگگک از نمونگگهنمونه

 عدن شومی
(2) 

(3) 

در   tاحتمال کگگاربرد موضگگوع    tdθ  است و  tدر موضوع    wاحتمال کاربرد واژه    wtφها،  در این تساوی
 
1. T. Minka     2. Gibbs sampling 

3. T. L. Griffiths     4. M. Steyvers 
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 است. dمتن 
های مقگگاالت در حگگوزۀ شگگود سگگاختار معنگگایی نهفتگگه در چکیگگدهدر پژوهش حاضر تگگالش می

از ایگگن تحلیگگل اولیگگه دسگگت آیگگد و پگگسسازی موضوع« بهشناسی با استفاده از الاوریتم »مدلزبان
 ل آن توسط انسان خبره پرداخته شود.خودکار، به فراتحلی

 های پژوهش داده    4
انجام این پژوهش به پیکرۀ تلصصی حاصل از مقاالت و مستندات علمی نیگگاز اسگگت تگگا بتگگوان    برای 

لگگب یافگگت و براسگگاس موضگگوع قالگگب مسگگتندات  ا الی مط شگگده در آنهگگا را از البگگه موضگگوعات مطرح 
( و عالیگگی و  1397و همکگگاران )  گگگل کامیابی بندی کگگرد. اگرچگگه در مطالعگگات گذشگگته، ماننگگد خوشه 

اسگگت،  گذاری شده ، کار گردآوری داده انجام شده و براساس نیازهای خود برچسگگب ( 1400همکاران ) 
سازی موضوع است دردسترس عموم قگگرار نگگدارد؛ بنگگابراین  پیکرۀ تمام متن که مورد نیاز الاوریتم مدل 

های پژوهش حاضر ترسیم  (، فرایند تهیۀ داده 2نیاز است پیکرۀ مورد نیاز پژوهش تهیه شود. در شکل ) 
 سازی داده داریم که در ادامه توضید داده خواهد شد. است. ابتدا نیاز به گردآوری و س س آماده شده 

 پژوهش ی ها داده   یۀ ته  ند ی فرا  -۲شکل  
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 گردآوری داده    4-1
هایی که حاوی بایاانی مقاالت علمی اسگگت،  های این پیکره، از روش خزش وبااه برای گردآوری داده 

و    2پیشگگین پایاگگاه اطالعگگات علمگگی ایگگران )گگگنج(   ۀ نسگگل ،  1علگگوم انسگگانی مانند بایاانی پرتال جامع  
هگگا وجگگود دارد،  صورت متنی در این بایاانی ، استفاده شده است. ازآنجاکه چکیدۀ مقاالت به 3نورماز 

هگگای  ( داده 1کنیم. در جگگدول ) فرایند خزش را به چکیدۀ مقاالت و نه متن کامل مقاالت محگگدود مگگی 
اسگگت. در ایگگن جگگدول وضگگعیت بایاگگانی مسگگتندات  های ملتل  گزارش شده بااه شده از و گردآوری 

رتال جامع علگگوم انسگگانی حگگاوی چکیگگدۀ  ، مشلو است. پ 1399تا    1285علمی تقریبا  یک قرن، از  
  745،255پایاگگاه اطالعگگات علمگگی ایگگران حگگاوی   ، 1399تا    1285مقاله در بازۀ زمانی    326،345

نگگورماز نیگگز   و  1399تا  1305ارشد و رسالۀ دکتری در بازۀ زمانی   کارشناسی   نامه چکیدۀ مقاله، پایان 
فراینگگد خگگزش حگگدود دو    این   است. در   1399تا    1300چکیدۀ مقاله در بازۀ زمانی   758،965حاوی 

،  اسگگت  ها مشگگلو است. آنچه از آمار تعداد مستندات علمی وبااه میلیون سند علمی گردآوری شده 
است کگگه بیگگانار توجگگه جامعگگۀ   1390و  1380افزایش چشمایر تعداد اسناد علمی در دو دهۀ مت خر 

 نامه و رساله است. بیان دستاورهای علمی و پژوهشی خود ازطریق انتشار مقاله، پایان   ه علمی کشور ب 
 شدههای زمانی اسناد موجود در مستندات علمی خزش بازه  -1جدول  

 نورمگز پایگاه اطالعات علمی ایران جامع علوم انسانی  پرتال  بازه زمانی
1281-1285 14 0 0 
1286-1290 152 0 0 
1291-1295 0 0 0 
1296-1300 158 0 56 
1301-1305 872 2 1569 
1306-1310 818 1 2878 
1311-1315 1240 23 5763 
1316-1320 1738 468 6591 
1321-1325 782 523 7526 
1326-1330 1628 738 11645 

 
1. http://www.ensani.ir    2. https://ganj-old.irandoc.ac.ir 

3. https://www.noormags.ir/ 

 

http://www.ensani.ir/
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1331-1335 1536 1673 6545 
1336-1340 3285 2483 9379 
1341-1345 4521 3703 21419 
1346-1350 5262 5909 28865 
1351-1355 6460 7468 30737 
1356-1360 3733 7261 26904 
1361-1365 4046 17157 25155 
1366-1370 8216 21895 37589 
1371-1375 16212 53253 51277 
1376-1380 35205 65758 86951 
1381-1385 60639 87389 135256 
1386-1390 77974 153924 155299 
1391-1395 58072 307020 101088 
1396-1399 33782 8607 6473 

 با چند نکتۀ قابل توجه مواجه شدیمع   ، از فرایند خزش  حاصل های  داده  اولیۀ  از بررسی پس 

شگگده  بعضی از مستندات سال انتشار مشلو نداشت. این موارد از تعداد کل اسناد خزش   .1
 .است کنار گذاشته شده 

بعضی از اسناد چکیده نداشت. دو دلیل عمده برای نداشتن چکیده یافت شگگد. یکگگی ایگگن    .2
تفگگاوت بگگوده و در ایگگن دسگگته از  که ساختار مقاالت قدیمی با سگگاختار مقگگاالت امگگروزی م 

عنوان چکیده وجود نگگدارد. دلیگگل دیاگگر ایگگن کگگه اگرچگگه بگگرای بعضگگی از  مقاالت چیزی به 
ود چکیده در صفحۀ مربگگوط بگگه سگگند  نب دلیل  موجود بود، به   PDF  مقاالت چکیده در فایل 

 .شده، امکان خزش داده میسر نشد صورت متن حروفچینی علمی به 

هایی جز فارسی چون عربی،  از منابع ملتل ، اسناد علمی به زبان شده  های خزش در داده   .3
در  انالیسی، آلمانی، روسی و غیره موجود است که مستندات علمی مربوط بگگه ایگگن مگگوارد 

 پژوهش حاضر قابل استفاده نیست. 

آن  ۀ  هایی است که نوع حوز شده از پرتال جامع علوم انسانی حاوی برچسب مقاالت خزش   .4
شناسگگی،  گانه، ماننگگد اقتصگگاد، ادبیگگات، زبان 16 اس یک مجموعۀ برچسب براس   سند علمی 
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که هر دو منبگگع پایاگگاه اطالعگگات علمگگی  است. درحالی مشلو شده  علوم سیاسی و غیره، 
 ت. های محتوایی اس چسب ایران و نورماز فاقد چنین بر 

؛  ند هسگگت مستندات علمی پرتال جامع علوم انسانی همای در حوزۀ علگگوم انسگگانی متمرکگگز    .5
بگگر مسگگتندات در حگگوزۀ علگگوم  که پایااه اطالعگگات علمگگی ایگگران و نگگورماز، عالوه درحالی 

مهندسگگی و پزشگگکی نیگگز  -علگگوم فنگگی هگگای  انسانی، حاوی مستندات علمی مربوط به حوزه 
 . هستند 

  اسگگت در حگگداک ر امکگگان های هگگدف هریگگک جداگانگگه تگگالش کرده به این که وبااه باتوجه   .6
 .ود  خیره نماید، امکان تکرار در مستندات وجود دارد مستندات علمی را در خ 

  پایگگه   هایی که در این پژوهش نیاز داریم مستندات علمی به زبان فارسی است که حاوی اطالعگگات داده 
  )درصگگورت وجگگود( مستند علمگگی و همچنگگین مقولگگۀ سگگند علمگگی    ۀ چون سال انتشار، عنوان و چکید 

کگگه    ی هگگای هگگا، داده سگگازی داده پگگردازش، ضگگمن یک ارچه است. بنابراین نیاز است در طی مرحلگگۀ پیش 
عنوان  بگگه   د را ن باشگگ   جز فارسی نوشته شگگده به د یا به زبانی  ن مورد نیاز باش   پایۀ  ممکن است فاقد اطالعات 

. طی این فرایند دو دسته داده خگگواهیم داشگگت. یگگک دسگگتۀ داده از مسگگتندات  کنیم لقی ت های پرت  داده 
توانگگد  می و حاوی برچسب مقولۀ هگگر مقالگگه اسگگت کگگه    آید می دست  علمی پرتال جامع علوم انسانی به 

مجموعگگۀ    دسگگتۀ دیاگگر،   برای ساخت مدل پردازشگگی مگگورد اسگگتفاده قگگرار گیگگرد.  1ش عنوان دادۀ آموز به 
نوع مقوله یا حوزۀ علمی مسگگتندات  است که  های حاصل از پایااه اطالعات علمی ایران و نورماز  داده 

گذاری در فرایند پردازش داده مگگورد اسگگتفاده قگگرار  عنوان دادۀ فاقد نشانه است و به علمی مشلو نشده 
دازش جهگگت هنجارسگگازی و  پگگر ه، فرایند پاالیش و پیش اد شدن این مجموعۀ د برای کاربردی  د. ن گیر می 

ایگگم کگگه در ادامگگه توضگگید داده  دهی مقولگگۀ مسگگتندات را انجگگام داده واحدسازی و همچنگگین برچسگگب 
 شود. می 

 ها سازی داده پاالیش و آماده    4-۲

را در چند مرحله پاالیش کردیم تگگا در قالگگب یگگک پیکگگرۀ زبگگانی کگگه آن را  شده  ۀ گردآوری اد مجموعۀ د 
دهیم.  مگگی دسگگت آوریگگم و در ایگگن پگگژوهش مگگورد اسگگتفاده قگگرار  نامیم به »پیکرۀ مستندات علمی« می 

 شده عبارت است ازع های اعمال پاالیش 
 شده از سه منبع بایاانی مستندات. های خزش از داده   حذف مستندات علمی تکراری  .1

 
1. training data 
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. در راستای  جداسازی مستندات علمی به زبان فارسی با استفاده از الاوریتم تشلیو زبان  .2
درصگگد کگگارایی   96ا صگگحت ب  1گالت کتابلانۀ پلی صورت تجربی دریافتیم که این هدف به 

دارد؛ بنابراین از این کتابلانگگه بگگرای پگگاالیش زبگگانی مسگگتندات  برای تشلیو زبان  مناسبی  
اسگگت قابلیگگت    نوشگگته شگگده  3نویسی پگگایتون این کتابلانه که با زبان برنامه  . 2استفاده کردیم 

نتیجۀ اجرای این الاوریتم تفکیک مقاالت بگگه   را دارد.  ، ازجمله فارسی، زبان  196ایی شناس 
 ( فراوانی مقاالت گزارش شده است. 2فارسی و غیر فارسی است که در جدول ) 

 مستندات علمیپاالیش زبانی  -۲جدول  

 گنج و نورمگز پرتال جامع علوم انسانی 
 859، 507، 1 819، 294 فارسی 

 984، 209 392، 33 غیرفارسی

شگگدۀ  هگگای خزش انتلاب مستندات علمی دارای تاریخ انتشار، عنوان و چکیگگده ازمیگگان داده  .3
گزارش   دارای تاریخ انتشار، عنوان و چکیده ( فراوانی مقاالت  3. در جدول ) های هدف وبااه 
 است. شده 

 از نظر وجود اطالعات پایهمستندات علمی  پاالیش  -3جدول  

 گنج و نورمگز پرتال جامع علوم انسانی
114 ،170 851 ،243 

 پردازش پیش    4-3
پردازش بایسگگتی  . دو مرحلۀ پیش هستند از پاالیش همچنان غیرقابل استفاده  شده پس های گردآوری داده 

برروی این پیکره انجام پذیرد تا قابل استفاده شودع یکی هنجارسازی داده و دیاری واحدسازی اسگگت.  
شود نوعی یکدستی در داده ازنظگگر رفگگع مشگگکل تگگداخل حگگروف فارسگگی و  در هنجارسازی تالش می 

گذاری  شگگود بگگا فاصگگله ی تگگالش می دست آید. در واحدساز عربی و اعداد، حذف عالیم زائد و غیره به 
از حگگروف  دست آید؛ چراکه عدم درج فاصلۀ کامل پس مناسب، امکان تشلیو واحدهای واژگانی به 

هگگا بگگه یکگگدیار، یگگا درج فاصگگلۀ  آ«، »د«، » «، »ر«، »ز«، »ژ«، »و« و »ۀ« سبب چسگگبندگی واژه -»ا 

 
1. Polyglot  2. https://polyglot.readthedocs.io/en/latest/Detection.html 

3. Python 
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شود. ایگگن دو مشگگکل  یک واحد می از  فاصله سبب تفکیک یک واحد واژگانی به بیش جای نیم کامل به 
درستی تشلیو دهد. بگگرای ایگگن هگگدف،  هناام خوانش پیکره نتواند واژه را به د رایانه به ن شو موجب می 

هگگای  درصگگدی در واحدسگگازی داده   97/ 80( که کارایی  1397شده توسط قیومی ) از الاوریتم معرفی 
 کنیم. فارسی دارد استفاده می 

 ها زنی داده برچسب  4-4
های گوناگون است که ممکن است رشگگتۀ علمگگی  نی مستندات علمی حاوی منابع علمی از رشته بایاا 

عنوان فراداده تعیین نشده باشد. بگگرای ایگگن کگگه در ایگگن پگگژوهش بتگگوانیم از  هریک از سندهای علمی به 
شگگده از گگگنج و نگگورماز را  های بدون برچسگگب خزش شده بهره ببریم، نیاز است تا داده های خزش داده 

برت  بر بازنمگگایی معنگگایی پگگارس زنی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از مدل پرس ترون مبتنی برچسب 
  74/ 71است و کگگارایی  ( معرفی شده 1401( که توسط قیومی و موسویان ) 2021)فراهانی و همکاران،  

 کنیم. درصدی دارد استفاده می 

یتمی داده    ۵  ها تحلیل الگور
صگگورت الاگگوریتمی و همچنگگین فراتحلیگگل آنهگگا پرداختگگه  موضوعی مقاالت به در این بلش به تحلیل  

خواهد شد. در این بررسی، ابتدا مقاالت بدون توجه به مؤلفۀ زمان و س س با درنظرگرفتن مؤلفۀ زمگگان  
 د. ن شو بررسی می 

 مقاالت بدون توجه به مؤلفۀ زمان   تحلیل موضوعی    ۵-1

های ملفگگی  ها که از وابسگگتای سازی موضوعی و استلراج موضوعات پنهان در متن مدل ، 3در بلش 
های بگگین  شود معرفی شد. در این نوع تحلیل، مجموعگگۀ روابگگط و وابسگگتای ها حاصل می مفاهیم واژه 

ها در قالگگب  تلمین زده شده و هریک از موضگگوع  متن و موضوع و همچنین موضوع و واژه در یک   متن 
های  د. موضگگوع ن شگگو بازنمگگایی می  هستند ها که ازنظر مفهومی بیانار یک موضوع واژه  یک مجموعه از 

د. بگگرای رفگگع ایگگن  ن و ممکن است برای انسان نگگامفهوم باشگگ   هستند الاوریتم انتزاعی    حاصل از اجرای 
صگگورت  شدۀ هر موضوع، بگگا کمگگک نگگاظر انسگگانی و به های استلراج توان با استفاده از واژه می   مشکل 

تگگوان بگگه فراتحلیگگل  برچسب به هر موضوع تلصگگیو داد. براسگگاس ایگگن دسگگتورالعمل می   دستی یک 
 شده پرداخت. رائه های الاوریتمی ا تحلیل 

پگگارامتری اسگگت کگگه بایسگگتی   نظگگارِت سازی موضوع نوعی الاوریتم بی الاوریتم مدل  که  گفته شد 
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دی مسگگتندات در ایگگن  بن از اجرای الاوریتم، تعداد موضوعات انتزاعی مشگگلو شگگود تگگا خوشگگه پیش 
تعگگداد  توان  و با فراتحلیل خروجی الاوریتم می صورت تجربی  به   تعداد خوشه )موضوع( انجام پذیرد. 

تگگوان براسگگاس تعگگداد مشگگلو موضگگوع،  . برای این هگگدف می را مشلو کرد ها(  ها )خوشه موضوع 
و    10،  5منظگگور، تعگگداد    آمده پرداخت. برای ایگگن دست د و به بررسی کیفی نتایج به کر الاوریتم را اجرا 

هگگای الاگگوریتمی  دهیم و بگگه فراتحلیگگل تحلیل شناسی را هگگدف قگگرار مگگی زبان   مقاالت موضوع در    15
 پردازیم. می 

شگگود، تگگالش  شناسگگی نظگگری و کگگاربردی تقسگگیم می دسگگتۀ کلگگی زبان   شناسی به دو ازآنجاکه زبان 
موضگگوع از مسگگتندات علمگگی   5 ای شگگروع، بگگر  ها این تفکیک اعمال شود. گذاری شود در برچسب می 

آمده از موضگگوع انتزاعگگی ماشگگین،  دسگگت کنیم. نتگگایج به صورت الاوریتمی اسگگتلراج مگگی موجود را به 
ل  یافته دستی به آنها در جدو های کلیدی هر موضوع، تعداد اسناد هر موضوع و برچسب تلصیو واژه 

  ۀ موجگگود در حگگوز   ۀ مقالگگ   11779شده، از مجمگگوع  ماشینی انجام   است. براساس تحلیل   گزارش شده  4
شناسگگی  درصگگد از مقگگاالت متعلگگق بگگه حگگوزۀ زبان   60/ 96  ، پیکگگرۀ مسگگتندات علمگگی شناسی در  زبان 

هگگای  د. در پژوهش نگگ شناسگگی نظگگری تعلگگق دار به حگگوزۀ زبان  04/39کاربردی بوده و مابقی در حدود 
بررسی شگگده و   « آموزش » و  « شناسی گویش » ، « شناسی روان » های شناختی اک را  موضوع کاربردی زبان 

اسگگت. ازمیگگان موضگگوعات مربگگوط بگگه   متمرکز بوده  « شناسی روان » ازمیان آنها، بیشترین توجه بر روی 
تحلیگگل  » مورد توجه بگگوده و موضگگوع   « نحو » و    « تحلیل گفتمان » شناسی نظری، موضوعات  حوزۀ زبان 

  دیاگگر   ه بلگگش اسگگت. سگگ   بیشگگترین توجگگه را درمیگگان پژوهشگگاران بگگه خگگود اختصگگاص داده  « گفتمان 
نمگگود بگگارز درمیگگان    « معناشناسگگی » و    « صگگرف » ،  « شناسگگی آواشناسگگی و واج » از  اعگگم   ، شناسگگی زبان 

. این نتیجه بیانار ایگگن نکتگگه اسگگت کگگه مسگگتندات مربگگوط بگگه ایگگن  ند شده نداشت های استلراج موضوع 
 است بر الاوریتم یادگیری ت ثیرگذار باشد.  ها در دادۀ آموزش نتوانسته موضوع 

اسگگت. ایگگن تفکیگگک  صورت بصگگری نمگگایش داده شده به   3ها در شکل  چاونای تفکیک موضوع 
های کلیدی هر موضوع، برچسبی را بگگه موضگگوع تلصگگیو  راحتی براساس واژه شود بتوان به سبب می 

و    1سگگیورت کگگه توسگگط    pyLDAvis  داد. برای این نمایش بصگگری در فضگگای دو ُبعگگدی از کتابلانگگۀ 
هگگا در  محل قرارگرفتن ایگگن دایره   3. است شده استفاده    ، و به زبان پایتون نوشته شده   تهیه (  2014)  2شرلی 

 
1. C. Sievert     2. K. Shirley 

3. https://pyldavis.readthedocs.io/en/latest/readme.html 
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هگگا در سگگه  اسگگت. دایره  دست آمده ها به بعدی براساس مرکزی است که از فاصلۀ بین موضوع فضای دو 
 درصد از حجم پیکره است.   6درصد و   9درصد،   12اندازه است که شامل  

 

 شناسیهای مربوط از مستندات علمی زبان موضوع و کلیدواژه   ۵استخراج   -4جدول  

موضوع  
 انتزاعی

 های کلیدیواژه 
تعداد  
 اسناد

 یافتهبرچسب تخصیص 

Topic0  کاربردیع آموزش  1424 آموز، جنسیتخارجی، یادگیری، معلمان، زبان 
Topic1 گفتماننظریع تحلیل  2808 فرهنگ، نقد، گفتمان، اجتماعی، انتقادی 
Topic2  شناسیکاربردیع روان  3173 درک، مهارت، خواندن، آگاهی، فراگیری 
Topic3  نظریع نحو  1790 نحوی، ساخت، دستور، جایااه، ساختار 
Topic4  شناسیکاربردیع گویش  2584 گویش، فعل، معنایی، دستوری، آوایی، واجی 

 
 شناسیموضوع مستندات علمی زبان   ۵نمایش بصری   -3شکل  

شناسگگی اسگگتلراج کگگردیم کگگه نتگگایج  موضگگوع را از مقگگاالت حگگوزۀ زبان  10، تعگگداد بعدی در آزمایش 
دلیل  قابل مشاهده است. نکتۀ قابل توجه خروجی الاوریتم این است کگگه بگگه  5آمده در جدول دست به 

ها تلصگگیو  گونگگه خوشگگه ا بگگه این توان موضوع واحدی ر های مقاالت، نمی هم وشانی بعضی موضوع 
شناسگگی  اسگگت بگگا هگگر دو رویکگگرد کگگاربردی و نظگگری در زبان  رو، در این موارد تگگالش شگگده داد. ازاین 

هگگای »جنسگگیت«، »اجتمگگاعی«، »گفتگگار«،  واژه دربارۀ  ها مشلو شود. برای م ال،  برچسب موضوع 
باشگگد، از   « تحلیل گفتمگگان » اند تو شناسی نظری می اگرچه موضوع از جنبۀ زبان   ، »روایی« و »گفتمان« 

ها، ماننگگد  . حتگگی بعضگگی از موضگگوع باشگگد   « شناسی زبان جامعه » تواند  شناسی کاربردی می جنبۀ زبان 
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که بیانار تنوع در در یگگک   است  های ملتل  تکرار شده ، با یک برچسب ولی با واژه « تحلیل گفتمان » 
 . موضوع است 

 شناسیهای مربوط از مستندات علمی زبان موضوع و کلیدواژه   10استخراج  : ۵جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع  
 انتزاعی

 های کلیدیواژه 
تعداد  
 اسناد

 یافتهبرچسب تخصیص 

Topic0  800 جنسیت، اجتماعی، گفتار، روایی، گفتمان 
نظریع تحلیل گفتمان؛ کاربردیع 

 شناسیجامعه 

Topic1 

آموزان،  یادگیری، مادری، خارجی، زبان 
 معلمان

 کاربردیع آموزش  944

Topic2 

ادبیات، تطبیقی، تاریلی، پهلوی، 
 هاترجمه 

 تطبیقی-تاریلی کاربردیع   1272

Topic3 شناسیکاربردیع گویش  1120 گویش، معنایی، آوایی، واجی، ساخت 
Topic4  نظریع آواشناسی؛ کاربردیع آموزش  1259 ای، معلمان، آوایی، واجیترکی، مقابله 
Topic5  شناسیکاربردیع روان  3125 تفکر، فراگیران، هوش، آگاهی، خواندن 

Topic6 

های، های، استعاره نشانه فرهنگ،  
 اجتماعی، رفتار

 شناسینظریع معنی  1336

Topic7  نظریع تحلیل گفتمان 1246 گفتمان، انتقادی، مفهوم، اندیشه، گفتمانی 
Topic8  نظریع تحلیل گفتمان 1188 نقد، نشانه، گفتمان، معنا، مفهوم 

Topic9 

فعل، نحوی، مرکب، دستوری، 
 مجهول،حالت

 نحو نظریع   2235
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 شناسیموضوع مستندات علمی زبان   10نمایش بصری   -4شکل  

شناسگگی،  ، از مجمگگوع مقگگاالت موجگگود در حگگوزۀ زبان 5شده در جدول  براساس تحلیل ماشینی انجام 
درصگگد بگگه حگگوزۀ   46/68و  اسگگت شناسگگی کگگاربردی درصد از مقاالت متعلق به حگگوزۀ زبان   33/72

موضوعاتی کگگه متعلگگق بگگه هگگر دو حگگوزه  توزیع آمارِی    ، محاسبه  د. در این ن شناسی نظری تعلق دار زبان 
تحلیگگل  » هایی ماننگگد شناسگگی نظگگری، موضگگوع ن . در زبا اسگگت   ده ش در آمار هر دو حوزه لحا     هستند 
شناسگگی  کگگه در زبان اسگگت؛ درحالی   مورد توجه بوده   « آواشناسی » و  « شناسی معنی » ، « نحو » ، « گفتمان 

شناسگگی تگگاریلی و  زبان » ،  « آمگگوزش زبگگان » ،  « شناسگگی زبگگان روان » هایی ماننگگد  کگگاربردی، موضگگوع 
های  اسگگت. ازمیگگان موضگگوع  مگگورد توجگگه بگگوده  « شناسگگی زبگگان جامعه » و  « شناسی گویش » ، « تطبیقی 

ترتیب  کگگانون توجگگه بگگوده و بگگه  « شناسی زبان روان » و  « تحلیل گفتمان » شناسی نظری و کاربردی، زبان 
.  انگگد شناسی را به خگگود اختصگگاص داده های مستندات در حوزۀ زبان درصد از موضوع  27و  21حدود 

های  شناسی، نمود بارز درمیان موضگگوع های زبان از بلش دیار   عنوان یکی به  « صرف » موضوعی مانند 
است. این نتیجه بیانار این نکته است که مستندات مربگگوط بگگه ایگگن موضگگوع در   شده نداشته  استلراج 

  ، است بر الاوریتم یادگیری ت ثیرگذار باشگگد و در قالگگب یگگک موضگگوع مشگگلو   دادۀ آموزش نتوانسته 
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اسگگت.    قابل مشگگاهده   4 هم وشانی آنها در شکل هویت مستقل پیدا کند. تفکیک بعضی موضوعات و 
تطبیقگگی« بگگا دو  -با برچسگگب »کگگاربردیع تگگاریلی  Topic2موضوع    ، د شو طور که مالحظه می همان 

بگگا    Topic4شناسگگی« و  کگگاربردیع جامعه ؛ با برچسگگب »نظگگریع تحلیگگل گفتمگگان  Topic0موضوع 
کگگاربردیع آمگگوزش« ارتبگگاط محتگگوایی دارد. ارتبگگاط بگگین دو موضگگوع  ؛  برچسب »نظگگریع آواشناسگگی 

Topic0    وTopic2   رسد معناشناختی باشد بیشگگتر از ارتبگگاط دو موضگگوع که به نظر میTopic2   و
Topic4  رسد آواشناختی باشد. دو موضوع  است که به نظر میTopic7    وTopic8    که بگگا یکگگدیار

شگگده در  . تحلیگگل گفتمگگان انجام هستند نظریع تحلیل گفتمان« د دارای برچسب » ن ارتباط محتوایی دار 
تحلیگگل    ، Topic8کگگه در موضگگوع  شناختی و معنایی است درحالی با رویکرد نشانه  Topic7موضوع 

 است.  گفتمان با رویکرد نحوی و ادبی انجام پذیرفته 

شناسی استلراج کردیم که نتایج  موضوع را از مقاالت در حوزۀ زبان   15در آزمایش دیاری، تعداد  
دلیل  . نکتۀ قابل توجه خروجی الاگگوریتم ایگگن اسگگت کگگه بگگه اند ه قابل مشاهد  6آمده در جدول دست به 

از یگگک برچسگگب تلصگگیو داده شگگده و حتگگی  ها بیش های مقاالت، به اک ر خوشه هم وشانی موضوع 
تگگوان بگگه  . بگگرای م گگال می اند ه های ملتل  تکگگرار شگگد سب ولی با واژه ها با یک برچ بعضی از موضوع 

شناسگگی ازجنبگگۀ  یک گویش با رویکگگرد زبان در آن  که ممکن است کرد اشاره  « شناسی گویش » موضوع 
نحو، آوا، واج، معنا و تحلیل گفتمان و کاربردشناسگگی مگگورد مطالعگگه قگگرار گیگگرد. بنگگابراین، بگگرای ایگگن  

توان عالوه بر  های آن موضوع می سب مشلو تلصیو داد و براساس واژه توان یک برچ موضوع نمی 
  ۀ شناسی نظری به آن موضگگوع تلصگگیو داد. نکتگگ شناسی کاربردی، برچسبی در زبان برچسب در زبان 

  Topic14و    Topic4در    « آواشناسگگی » و    « صگگرف » قابل توجه در این نتایج این است که موضوعات  
 . ند ا ده دا دو موضوع مشلو دو خوشه تشکیل  هویت مستقل پیدا کرده و در قالب 

 شناسیهای مربوط از مستندات علمی زبان موضوع و کلیدواژه   1۵استخراج   -۶جدول  
موضوع  
تعداد   های کلیدیواژه  انتزاعی

 یافتهبرچسب تخصیص  اسناد

Topic0 کاربردیع آموزش  1915 تدریس، مدرس، دبیرستان، پایه، مادری 
Topic1   ،نظریع نحو  1525 مرکب، نحوی، مجهول، اسمفعل 
Topic2 شناسیکاربردیع روان  1444 تست، بهبود، آگاهی، نوشتاری، تفکر 

Topic3 

یادگیری، خارجی، فراگیران، خواندن،  
 کاربردیع آموزش  1628 توانش 

Topic4  نظریع صرف  1245 ها، وندهای، اشتقاقی، وند های، واژه واژه 
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شناسگگی  های روان تگگوان بگگه موضگگوع شناسگگی می شده، ازمیان کاربردهای زبان های تحلیل براساس داده 
تطبیقی اشاره کرد که ازمیگگان آنهگگا موضگگوع  -شناسی تاریلی شناسی و زبان زبان، آموزش زبان، گویش 

هگگای مربگگوط  است. ازمیان بلش  درصد از موضوع مستندات علمی را تشکیل داده   43آموزش حدود  
اسگگت.    درصد از موضوع مستندات علمی را تشکیل داده   25شناسی نظری، موضوع نحو حدود  به زبان 
های تلصصگگی ماننگگد  این بود که وجود واژه   ، گذاری مشاهده شد دیاری که در فرایند برچسب  موضوع 

شناسگگی رایانشگگی کگگاربرد دارد   در بازشناسگگی گفتگگار و پگگردازش صگگوت و زبان »بازشناسی« که معموال  
رو،  های کگگاربردی را در تحلیگگل موضگگوعی بگگر جگگای باگگذارد. ازایگگن ای رشگگته تواند رد پایی از میان می 

 رشته از اهمیت شایانی برخوردار است. های تلصصی هر رشته و میان شناخت واژه 

بندی داده با آن مواجه شدیم وجگگود ابهگگام در  موضوع در خوشه   15هایی که با تعداد  از چالش یکی 
  « نحگگو » شناسی، ماننگگد  های کلیدی موضوع ازنظر نظری به دو بلش مرتبط در زبان مواردی بود که واژه 

گونگگه  ین گذاری، خود را بگگه ا حفظ یکدستی در فرایند برچسب   برای .  ند شد ، مربوط می « معناشناسی » و 
شناسی نظری و یگگک برچسگگب در حگگوزۀ  ملزم و محدود کردیم که حداک ر یک برچسب در حوزۀ زبان 

شناسی کاربردی به یک موضوع تلصیو یابگگد. چنانچگگه در موضگگوعی کگگه ممکگگن اسگگت بگگه دو  زبان 
شناسی نظری، مانند نحو و معناشناسی یا معناشناسی و تحلیل گفتمان، مربگگوط شگگود بایگگد  بلش زبان 

Topic5 

خارجی،خواندن، درک، یادگیری، 
 کاربردیع آموزش  982 فراگیری، گفتار

Topic6  نظریع نحو  720 های، وجه، سببی، نحویدستور، ساخت 
Topic7  نظریع تحلیل گفتمان 911 گفتمان، انتقادی، ادبی، انسجام، گفتمانی 
Topic8 کاربردیع آموزش ؛ شناسی معنی نظریع   569 معنایی، یادگیری، معنای، مفاهیم، درک 

Topic9  نظریع آواشناسی؛ کاربردیع  742 گویش، واجی، آوایی، واج، واکه
 شناسیگویش 

Topic10  نظریع تحلیل گفتمان 640 گفتمان، زنان، مردان، روایت، پیام 
Topic11 شناسینظریع نحو؛ کاربردیع گویش  648 ساخت، ضمایر، بند،حرکت، گویش 
Topic12 نظریع تحلیل گفتمان 608 جنسیت، نقد، درک، کالمی، زن 

Topic13 

تطبیقی، شفاهی، گفتمان، انتقادی، 
نظریع تحلیل گفتمان؛ کاربردیع  576 سادی

 تطبیقی-تاریلی 
Topic14  نظریع آواشناسی؛ کاربردیع رایانشی 542 گفتاری، ترکی، بازشناسی، الاوی، لهجه 
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شگگود کگگه  های متعگگددی اسگگتفاده می ط یک برچسب تلصیو یابگگد. بگگرای رفگگع ابهگگام از کلیگگدواژه فق 
  ، پگگذیرد. نمونگگه چگگالش دیاگگر زدایی صگگورت می باالترین احتمال را در آن موضوع داشته باشد و ابهگگام 

روشگگنی  تگگوان به شناختی و نحوی در زبان است که بسیار ممزوج یکگگدیار شگگده و نمی های رده بررسی 
  15ن آنها مرزی را ترسیم کرد و یک یا هردو برچسب را بگگه آن موضگگوع تلصگگیو داد. هم وشگگانی میا 

های سگگامانه نمگگایش  عنوان یکی دیار از خروجی به   5صورت بصری در شکل  شده به موضوع استلراج 
کگگاربردیع رایانشگگی«  ؛  کگگه »نظگگریع آواشناسگگی   Topic14  است. در این تصگگویر، موضگگوع  داده شده 

کگگاربردیع  ؛  شناسگگی بگگا برچسگگب »نظگگریع معنی   Topic8  اسگگت بگگا موضگگوعات   ه برچسگگب خگگورد 
 شناسگگی« و  کگگاربردیع گویش ؛  بگگا برچسگگب »نظگگریع آواشناسگگی   Topic9  شناسگگی«، گویش 

Topic11 طور کگگه در  شناسگگی« هم وشگگانی دارد. همگگان کگگاربردیع گویش ؛  با برچسب »نظریع نحو
آواشناختی حلقه مشگگترک ایگگن موضگگوعات اسگگت کگگه از  ها مشلو است، ویژگی مطالعات برچسب 

 است. های ملتل  مورد بررسی قرار گرفته جنبه 

 

 
 شناسیموضوع مستندات علمی زبان   1۵نمایش بصری   -۵شکل  

   تحلیل و فراتحلیل موضوعی در گذر زمان    ۵-۲

قبل،  بلش  تحلیل  در  فراتحلیل  بهبه  که  ماشینی  کلیۀ  های  ملفی  موضوعات  استلراج  واسطۀ 
توان در این نوع شناسی انجام شده بود پرداختیم. یک متایری که میمستندات علمی در حوزۀ زبان
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داد قرار  توجه  مورد  است  ، بررسی  زمان  در   ؛مؤلفۀ  علمی  مستندات  موضوعات  که  مفهوم  این  به 
به   شودبررسی    های زمانی مشلوبازه  برای رسیدن  فراهم شود.  با یکدیار  آنها  امکان مقایسۀ  تا 

می لحا   مستندات  موضوع  استلراج  در  مقاالت  انتشار  زمان  هدف،  پیش شواین  به د.  که  آن  از 
حوزۀ   در  مستندات  تعداد  به  مربوط  آماری  اطالعات  ب ردازیم،  مستلرج  موضوعات  تحلیل 

  ازآنجاکه دیم.  کر موجود است را استلراج    پیکره در    1399تا    1306شناسی که در بازۀ زمانی  زبان
از این مدت،  تعلق دارد و قبل 1390و  1380های شناسی به دههحجم زیادی از مقاالت حوزۀ زبان

نیافت داده را به  یممقاالت چندان زیادی  دورۀ زمانی تقسیم کردیم که تقسیم زمانی و تعداد    5، کل 
 است. گزارش شده 7های زمانی مورد نظر در جدول زه شناسی در بامقاالت زبان

 دورۀ زمانی ۵شناسی در  تعداد مقاالت زبان  -۷جدول  

 تعداد سند سال انتشار
1306-1380 2207 
1381-1385 1385 
1386-1390 2776 
1391-1395 4749 
1396-1399 662 

شده برای  های تعیینسازی موضوع پویا از نظر زمانی، به تعداد موضوع از اجرای الاوریتم مدل پس 
آید. بنابراین، در این بلش از تحلیل، در هر آزمایش  دست میمقاطع زمانی مشلو خروجی به 

در  دارد.  تعلق  زمانی  بازۀ  به یک  نمودار  داشت که هر  نمودار خواهیم  پنج  استلراج موضوع    برای 
صورت الاوریتمی استلراج شده و تحلیل  به مؤلفۀ زمان به موضوع باتوجه   15و    10،  5ادامه، تعداد  

 شود. می 
ها در نظر گرفتیم و س س اطالعات آماری  پنج بازۀ زمانی را برای استلراج موضوع  7در جدول  

دیم.  کر گزارش    8های زمانی مشلو را استلراج و در جدول  مربوط به فراوانی موضوعات در بازه 
ها  آنشناسی را در مقاطع زبانی ملتل  بسنجیم و مقایسه کنیم،  موضوعات زبان  یمبرای آنکه بتوان

و    1380تا    1306ایم. براساس این نمودار دو بازۀ زمانی  نمایش داده   6رت نمودار در شکل  صوبهرا  
. دلیل اصلی این است که در بازۀ زمانی نددر این بررسی چندان قابل اعتماد نیست  1399تا    1396

  توان سلن گفت. در بازۀ زمانی طور دقیق نمی اول، فاصله دو بازۀ زمانی بسیار طوالنی است و به
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یافته کاهش  موضوعات  تمامی  برای  مستندات  تعداد  وجود دوم،  کاهش  این  برای  دلیل  دو  است. 
داده  خزش  زمان  در سال  دارد.  پژوهش  این  پذیرفته  1398های  منتشرشده    انجام  مقاالت  و  است 

نبوده  1399و    1398سال   زیاد  چندان  خزش  زمان  مرتبط    در  قبلی  دلیل  با  که  دیار  دلیل  است. 
های ملتل  بایاانی مستندات علمی در طول زمان مربوط است. به  روزرسانی وبااهاست، به به

سال   انتهای  که  مفهوم  سال    1397این  به  متعلق  مستندات  کامل  بایاانی  مفهوم  آن    1397به  در 
طور دقیق گویای وضعیت موضوعات  تواند به رو، این بازۀ زمانی نیز نمیمقطع زمانی نیست. ازاین

 مستندات علمی باشد.شده در مطرح 
 دورۀ زمانی  ۵شناسی در  موضوع مقاالت زبان   ۵توزیع   -8جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی در گذر زمانموضوع مستندات علمی زبان   ۵تنوع   -۶شکل  

موضوع  
 انتزاعی 

 برچسب 
 

 تا  1306
1380 

 تا  1381
1385 

 تا  1386
1390 

 تا  1391
1395 

 تا  1396
1399 

Topic0 79 712 345 141 147 کاربردیع آموزش 
Topic1 35 459 586 598 1130 نظریع تحلیل گفتمان 
Topic2 90 1769 775 166 373 شناسی کاربردیع روان 
Topic3  297 710 420 247 116 نظریع نحو 
Topic4 161 1099 650 233 441 شناسی کاربردیع گویش 
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نمودار شکل  همان در  که  می  6طور  موضوعات،  شود،  مشاهده  اک ر  در  منتشرشده  مقاالت  تعداد 
شناسی، و همچنین  شناسی زبان و گویشآموزش زبان، روان  خصوص موضوعات کاربردی مانندبه

بوده  رشد  به  رو  نحو،  مانند  نظری،  تحلیل موضوعات  نظری  موضوع  زمان،  با گذشت  ولی  است؛ 
گرفته قرار  توجه  مورد  کمتر  زمانیگفتمان  مقطع  اگر  حتی  و    1380تا    1306مدت  طوالنی  است. 

که در خورد. درحالیرا نادیده بایریم، همچنان این کاهش به چشم می  1399تا    1396مدت  کوتاه
با شیب زیادی رو به رشد بوده و مورد توجه  1395تا  1380شناسی زبان از این شکل، موضوع روان

 است.  پژوهشاران قرار گرفته 
شناسی زبان مورد توجه پژوهشاران قرار از رواندیاری است که پسشناسی نیز موضوع  گویش

موضوع   گرفته به  توجه  رتبه است.  در  زبان  آموزش  و  نحو  می های  قرار  بعدی  قابل  های  نکته  گیرد. 
از   موضوع  این  که  است  این  نحو  موضوع  درمورد  بازۀ    1306توجه  در  و  گرفته  قرار  توجه  مورد 

 است.  شناسی را به خود اختصاص دادهن موضوعات زبانبیشتری 1399تا  1396های سال
بازه  موضوعات  بررسی  به  دیاری  جنبۀ  در شکلاز  که  پرداختیم  ملتل   زمانی  -7های  های 

ها این است که دو موضوع آموزش قابل توجه در این شکل  ۀقابل مشاهده است. نکت د-7تا  ال   
روان  و  بازۀ  زبان  در  زبان  بودهبسیا  1380تا    1306شناسی  نزدیک  یکدیار  به  اشتراکی اند  ر  ولی 

سال    .اندهنداشت واژه   1385تا    1380از  نظر  از  موضوع  دو  این  بهمیان  دو  های  این  در  کاررفته 
است. استفاده از    ادامه یافته و بیشتر شده  1399موضوع، اشتراکی ایجاد شده و این اشتراک تا سال  

ن نکته است که با گذشت زمان، نوعی همارایی بین های مشترک در این دو موضوع بیانار ایواژه
زبان و روان  آموزش  آنها شدهدو موضوع  ایجاد شده و سبب همسوشدگی  زبان  اگر   شناسی  است. 

به بررسی میقبال   یکدیار  از  دو موضوع مجزا  بینصورت  ماهیت  امروزه  دو    ایرشتهشد،  این  بین 
شناسی زبان ی مشترک در آموزش زبان و روانهایاست سهم واژه  موضوع شکل گرفته و سبب شده

 د. بافزایش یا
( زبان  آموزش  موضوعات  به  مربوط  مطالعات  بررسی  روان (Topic0برای  زبان و  شناسی 

(Topic2) نوعی اشتراک موضوعی در مقاالت ایجاد شده د  -7و  ال   -7  هایکه براساس شکل  
واژۀ پرکاربرد    10را با    1380تا    1306واژۀ پرکاربرد این دو موضوع متعلق به بازۀ زمانی    10است،  

های این دو موضوع در دو مقایسه کردیم. واژه   1399تا    1396این دو موضوع متعلق به بازۀ زمانی  
 . اندفهرست شده 9برش زمانی مورد نظر در جدول 
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 1380تا  1306بازۀ زمانی ال ( 
 

 1385تا  1381بازۀ زمانی ب( 
 
 
 

  
 

 1390تا  1386بازۀ زمانی ج( 
 

 1399تا  1396بازۀ زمانی د( 
 شناسی در گذر زمانروند رشد و توسعۀ موضوعات مقاالت علمی زبان   -۷شکل  
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 شناسی و آموزش زبان در دو برش زمانیواژۀ مشترک موضوعات روان   10  -۹جدول  

 رتبه
 13۹۹تا    13۹۶بازۀ زمانی   1380تا    130۶بازۀ زمانی  

 آموزش زبان شناسی زبانروان  آموزش زبان شناسی زبانروان 
 آموززبان  یادگیری آموززبان  یادگیری 1
 مهارت معلمان آزمون اجتماع 2
 آزمون اجتماع مهارت معلمان 3
 یادگیری خارج  فراگیر جنسیت 4
 درک  آموززبان  یادگیری خارج  5
 فراگیر جنسیت درک  آموززبان  6
 خواندن  مدرس  خواندن  مدرس  7
 خارج  کالس  خارج  هوش  8
 نوشتار  تدریس نوشتار  الاو 9

 دانش  هوش  دانش  کالس  10

  1380تا    1306شناسی زبان و آموزش زبان در دو برش زمانی  های دو موضوع رواناز بررسی واژه
 دست آمدعنتایج زیر به 1399تا  1396و 

»زبان • و  »خارج«  »یادگیری«،  واژۀ  سه  فهرست  دو  این  بین  اول  زمانی  برش  ز«  آمودر 
 .دند گویای نزدیکی دو موضوع باشنتوانکه می  هستندمشترک 
o روان در  نلست  رتبۀ  دارای  »یادگیری«  در واژۀ  پنجم  رتبۀ  و  زبان  شناسی 

 .آموزش زبان است
o روان در  پنجم  رتبۀ  دارای  »خارج«  آموزش  واژۀ  در  رتبۀ هشتم  و  زبان  شناسی 

 .زبان است
o زبان« روانواژۀ  در  ششم  رتبۀ  دارای  در آموز«  نلست  رتبۀ  و  زبان  شناسی 

 .آموزش زبان است
دو  • زمانی  برش  و »زباندر  »یادگیری«، »خارج«  واژۀ  فهرست، سه  دو  این  بین   «آموزم 

واژه  هستندمشترک   رتبۀ  تاییر  میکه  مشترک  موضوع های  دو  هم وشانی  گویای  تواند 
 .باشد

o روان در  نلست  رتبۀ  دارای  »یادگیری«  در  واژۀ  چهارم  رتبۀ  و  زبان  شناسی 
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زبا آموزش  موضوع  در  واژه  این  رتبۀ  که  است  زبان  نسبت آموزش  برش  ن  به 
شناسی زبان زمانی اول یک پله افزایش داشته و به رتبۀ این واژه در موضوع روان

 .است نزدیکتر شده
o شناسی زبان و رتبۀ هشتم در آموزش  واژۀ »خارج« دارای رتبۀ چهارم در روان

شناسی زبان یک پله افزایش زبان است. این واژه در برش زمانی اول در روان 
 .است ی در برش زمانی دوم در آموزش زبان هیط تاییری نداشتهرتبه داشته ول 

o زبان« روانواژۀ  در  پنجم  رتبۀ  دارای  در آموز«  نلست  رتبۀ  و  زبان  شناسی 
شناسی زبان یک پله  آموزش زبان است. این واژه در برش زمانی اول در روان

  داشته افزایش رتبه داشته ولی در برش زمانی دوم در آموزش زبان هیط تاییری ن
 .است

می  چنین  شواهد  »زبانبراساس  رتبۀ  کاهش  که  گرفت  نتیجه  روان توان  در  و آموز«  زبان  شناسی 
همچنین کاهش رتبۀ »یادگیری« در آموزش زبان گویای ایجاد اشتراک و هم وشانی این دو موضوع  

 است. 
جدول   در  که  دیاری  توجه  قابل  عبارت   9نکات  است  مشاهده  رتبه  ازند  قابل  که  بندی این 

است؛ ولی در آموزش   شناسی زبان در دو برش زمانی تاییر داشتههای پراهمیت موضوع روانواژه
شناسی زبان در بازۀ  »جنسیت« در روان  ۀاست. واژ  های رتبه هفتم تا دهم ثابت باقی ماندهزبان واژه

 که دارای رتبۀ چهارم است در برش زمانی دوم با دو پله سقوط به رتبۀ ششم رسیده  1380تا    1306
به به متایر جنسیت به مقاالت قدیمیرسد در مقاالت مت خر نسبتنظر میاست.  توجه کمتری  تر 

است. عدم توجه به »هوش« نیز به همین صورت است؛ چراکه از رتبۀ هشتم در برش    معطوف شده
رت  به  اول  کردهزمانی  سقوط  دهم  در    بۀ  »الاو«  بررسی  اول،  زمانی  برش  در  اگرچه  است. 

دادهروان اختصاص  به خود  را  نهم  رتبۀ  زبان  مورد    شناسی  آن کمتر  بررسی  مت خر  دورۀ  در  است، 
است. توجه به »معلمان«، »تدریس« و    توجه قرار گرفته و با دو پله سقوط در رتبۀ یازدهم قرار گرفته 

مت دورۀ  در  روان»کالس«  اول  خر  زمانی  برش  در  است.  اول  زمانی  برش  از  بیشتر  زبان  شناسی 
بوده »مهارت«  از  بیشتر  »آزمون«  بر  توجه  زبان  رویکرد    آموزش  تاییر  مت خر  دورۀ  در  ولی  است 

های  از مهارت رو، »درک« که یکیصورت گرفته و توجه به »مهارت« بیشتر از »آزمون« است. ازاین
دو در  است  زبان  شدهآموزش  واژه  این  رتبۀ  کاهش  و سبب  گرفته  قرار  توجه  مورد  بیشتر  مت خر   رۀ 

 است. 
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 دورۀ زمانی  ۵شناسی در  موضوع مقاالت زبان   10توزیع   -10جدول  

 

 
 شناسی در گذر زمانموضوع مستندات علمی زبان   10تنوع   -8شکل  

موضوع   10گانه مورد نظر بررسی کنیم،  های زمان پنجموضوعات را در بازه   یمبرای آنکه بهتر بتوان

موضوع  
 یانتزاع 

 برچسب 
130۶  

 تا 
1380 

1381  
 تا 

138۵ 

138۶  
 تا 

13۹0 

13۹1  
 تا 

13۹۵ 

13۹۶  
 تا 

13۹۹ 

Topic0 
نظریع تحلیل گفتمان؛ کاربردیع 

 شناسیامعه ج 
93 83 204 327 93 

Topic1  90 445 236 85 88 کاربردیع آموزش 
Topic2  157 369 290 210 246 تطبیقی-کاربردیع تاریلی 
Topic3  93 486 263 96 182 شناسیکاربردیع گویش 
Topic4  71 415 268 192 313 نظریع آواشناسی؛ کاربردیع آموزش 
Topic5  114 1745 708 188 370 شناسیکاربردیع روان 
Topic6  162 490 344 170 170 شناسیشناسی؛ کاربردیع جامعه نظریع معنی 
Topic7 99 407 257 226 257 نظریع تحلیل گفتمان 
Topic8 234 474 257 173 50 نظریع تحلیل گفتمان 
Topic9  137 797 551 284 466 نظریع نحو 
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در جدول  استلراج قرار می  10شده  فراتحلیل  و  بررسی  مورد  به  را  مربوط  آماری  اطالعات  دهیم. 
سنجش و  دیم.  کرگزارش    10های زمانی منتلب را استلراج و در جدول  فراوانی موضوعات در بازه 

  نمایش داده  8صورت نمودار در شکل  شناسی در مقاطع زبانی ملتل ، بهموضوعات زبانمقایسه  
تا    1396و    1380تا    1306براساس دالیلی که پیشتر توضید داده شد، دو بازۀ زمانی    شده است.

  کنیم. ؛ بنابراین در فراتحلیل خود آنها را لحا  نمینددر این بررسی چندان قابل اعتماد نیست  1399
شود، تعداد مقاالت منتشرشده در همۀ موضوعات در مشاهده می  13طور که در نمودار شکل  همان

شناسی متعلق به این  افزایشی است. در میان موضوعات مستندات علمی زبان  1395تا    1380  بازۀ 
است که در مستندات علمی این بازه مورد توجه قرار  شناسی زبان مهمترین موضوعی بودهبازه، روان

زبان  گرفته پژوهشاران  توجه  کانون  و  دارد  قرار  دوم  رتبه  در  نیز  نحو  شناسی است.  است. موضوع 
شناسی زبان است موضوعی است که  که حاوی برچسب تحلیل گفتمان و جامعه  Topic0وضوع  م

 است.  شناسان را به خود جلب کردهکمترین توجه زبان
ادامه،   استلراج  15در  جدول  موضوع  در  می  6شده  قرار  فراتحلیل  و  بررسی  مورد  دهیم.  را 

بازه  در  فراوانی موضوعات  به  آماری مربوط  را استلراج و در جدول های زاطالعات  مانی منتلب 
 کنیم. گزارش می 11

 دورۀ زمانی  ۵شناسی در  موضوع مقاالت زبان   1۵  توزیع  -11جدول  

موضوع  
 یانتزاع 

 برچسب 

130۶  
 تا 

1380 

1381  
 تا 

138۵ 

138۶  
 تا 

13۹0 

13۹1  
 تا 

13۹۵ 

13۹۶  
 تا 

13۹۹ 
Topic0  61 451 353 353 697 ع آموزش یکاربرد 
Topic1  99 572 413 191 250 ع نحو ی نظر 
Topic2  29 795 342 93 185 یشناس ع روان یکاربرد 
Topic3  196 860 379 123 70 ع آموزش یکاربرد 
Topic4  70 336 310 224 305 ع صرف ی نظر 
Topic5  65 437 260 96 124 ع آموزش یکاربرد 
Topic6  61 259 188 80 132 ع نحو ی نظر 
Topic7  177 406 207 90 31 گفتمان ل ی ع تحل ی نظر 
Topic8  63 258 129 56 63 عآموزش یکاربرد ی؛ شناس ی ع معن ی نظر 
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Topic9  81 344 152 64 101 ی شناس ش یعگو ی کاربرد ی؛  ع آواشناس ی نظر 
Topic10  67 247 130 120 76 گفتمان  ل ی ع تحل ی نظر 
Topic11  86 243 146 66 107 ی شناس ش یع گو ی کاربرد ؛ ع نحو ی نظر 
Topic12  88 232 137 98 53 گفتمان  ل ی ع تحل ی نظر 

Topic13 
-ی ل یع تگگار ی کگگاربرد ؛  گفتمگگان   ل یگگ ع تحل ی نظر 
 ی ق ی تطب 

32 38 152 300 54 

Topic14  64 287 113 35 43 ی انش ی ع را ی کاربرد ی؛  ع آواشناس ی نظر 

زبان موضوعات  بتوان  آنکه  کنیم،  برای  مقایسه  و  بسنجیم  ملتل   زبانی  مقاطع  در  را  شناسی 
نمایش دادیم. براساس دالیلی که پیشتر درمورد آنها توضید داده شد   9صورت نمودار در شکل  به

در این بررسی چندان قابل اعتماد نیست؛ بنابراین    1399تا    1396و    1380تا    1306دو بازۀ زمانی  
 کنیم. ر فراتحلیل خود آنها را لحا  نمید

 
 شناسی در گذر زمانموضوع مستندات علمی زبان   1۵تنوع   -۹شکل  

شود، تعداد مقاالت منتشرشده در همۀ موضوعات در مشاهده می  9ل  طور که در نمودار شک همان
شناسی متعلق به این  افزایشی است. در میان موضوعات مستندات علمی زبان  1395تا    1380بازۀ  

قرار گرفته توجه  بازه مورد  این  آموزش زبان مهمترین موضوعی است که در مستندات علمی   بازه، 



128 
4011 ، تابستان9/ 17شناسی، زبان و زبان  

 
...  زبان بررسی تکوین مباحث مقاالت فارسی  

 

که نحو است رتبۀ سوم    Topic1شناسی زبان در رتبه دوم قرار داشته و موضوع  است. موضوع روان
که حاوی    Topic12است. موضوع    شناسی را به خود اختصاص دادهن زبانکانون توجه پژوهشارا 

 شناسان را به خود جلب کردهبرچسب تحلیل گفتمان است موضوعی است که کمترین توجه زبان 
که    Topic4است. موضوع    است. در این موضوع، تحلیل گفتمان جنسیتی بررسی و مطالعه شده

زمانی   بازۀ  در  اگرچه  است  صرف  مورد  داشته  1390تا    1380در  بازۀ    رشد  در  تا    1390است، 
مانده  1395 ثابت  تقریبا   و  نداشته  چشمایری  موضوع    رشد  و    Topic6است.  نحو  درمورد  که 

انتشار مقاالت علمی در این بازه بررسی ساخت های زمانی  های نحوی است شاهد کمترین رشد 
جایااه سوم مقاالت   Topic1های نحوی در سطد واژه در موضوع  که بررسیالی است. درح  بوده

 است.  دست آوردهعلمی را به

 ی ر ی گ جه ی نت   ۶
پرداخته شد.  یشناسزبان و زبان ۀ در حوز  یمقاالت علم  یموضوع  لیو تحل  نی مقاله، به تکو  نیا  در

مقگگاالت   یتگگا موضگگوعات انتزاعگگ   میموضگگوع اسگگتفاده کگگرد   یسازمدل  تمی راستا، از الاور  نیدر هم
تا موضگگوعات  میکرد  یگذارها را برچسباز خوشه  کی. س س، هردی دست آزمان به  ۀبه مؤلفباتوجه

و سگگه مگگدل   میگگ موضوع را مدنظر قرار داد  15و    10،  5هدف، تعداد    نیا  ید. برا ن معنادار شو  یانتزاع
که در روند  ریمتا کیعنوان زمان به ۀبعد، موضوعات را از جنب  ۀ. در مرحلمیساخت  یموضوع  لیتحل

موضگگوعات  یزمگگان ی. در بررسگگ میکگگرد  یانکار است، بررسگگ   رقابلیانتشار مقاالت وجود داشته و غ
در موضوعات رقم بلورد، ماننگگد موضگگوعات  ییمشلو شد که در طول زمان ممکن است همارا 

مگگورد   ی صگگورت بصگگرشگگده بهانجام   یهالیراساس تحلمسئله ب  نیزبان، که ا  یشناسآموزش و روان
 ریاز سگگا شگگتریکه در گذر زمان ب یموضوعات نیمطالعه شد. همچن یفیقرار گرفت و از نظر ک  یبررس

 ۀکگگریحگگوزه بگگود مشگگلو و بسگگامد آنهگگا از پ نیگگ توجگگه پژوهشگگاران ا رد موضگگوعات مگگو
 ۀ در حگگوز یگذاراسگگتیپگگژوهش س نیا یاستلراج شد. دستاورد کاربرد  یدست  ۀشدیگذاربرچسب

 تگگوانیدر پگگژوهش، م  یکگگاربرد   ۀفناورانگگ   یشناسگگ روش   کیگگ کگگردن  بگگر مطرح علم اسگگت کگگه عالوه
 یموضگگوعات پژوهشگگ  یمشلو کرد و خوها ا ر یعلم  ۀرشت  کیپژوهشاران    انیموضوعات داغ م

 .دی اهتمام ورز یموضوعات پژوهش یسازو متوازن  یسازو بر متنوع  افتیرا 

 منابع 
زبان(.  1400احدی، حوریه ) مرور  کاربست علم  اختالالت رشدی:  دارای  در حل مشکالت کودکان  شناسی 
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مند و فراتحلیل معیارهای زبانی و فرازبانی این کودکان و ارائه پیشنهادهایی جهت تدوین کتب آموزشی  نظام 
 ی. تهرانع پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای.. گزارش فنمناسب آنها

(. »تبیین جایااه علم و فناوری )بررسی وضعیت ایران و مقایسه آن 1385فرد )افشارنیا، سعید و نج  الهیاری 
پیش  کشورها(  سایر  فناوری«. با  و  علم  نظام  بهبود  و  رشد  مسیر  ترسیم  و  استراتژی  تدوین  اساسی  نیاز 

 تهران.  های حل مسئله.ها و تکنی  المللی استراتژیرانس بین مجموعه مقاالت کنف

شناسی تولید علم در موسسات و مراکز آموزشی کشور«. (. »آسیب1389الله بهمنی )سواری، کریم و شمس
 . تهرانع دانشااه امام صادق.همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری 

( همکاران  و  الهام  ابو ر،  پی1400عالیی  یک  »معرفی  پژوهشنامه«.(.  پیکره  تلصصیع  متنی  مجله   کره 
 . 289-271، 22، ش11. سشناسی تطبیقیهای زبان پژوهش 

( مسعود  مبتنی ۱۳۹7قیومی،  روش  یک  »ارائه  فارسی«.  (.  پیکره  واحدسازی  برای  زبانی  مدل  و  بر  زبان 
 .50-21، 27، ش14. س شناسیزبان

( موسویان  مریم  و  مسعود  مبتنی 1401قیومی،  ماشینی  یادگیری  »کاربرد  دسته (.  برای  عصبی  شبکه  بندی  بر 
 . 1246-1217، 37، ش4. سپژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتمستندات علمی«. 

مقااله 1397گل، عطیه و همکاران )کامیابی  پیکره  معرفی  زبانیع  پیکره  از  اطالعات  »استلراج  -میهای عل(. 
 . 25-3، 21، ش2. سرسانیکتابداری و اطالع پژوهشی دانشااه فردوسی مشهد«. 

. تهرانع  های ایرانهای کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه گویش نامه فهرست پایان(.  1380ناصد، محمدامین )
 فرهناستان زبان و ادب فارسی. 

. تهرانع فرهناستان  دانشگاهی در زمینۀ دستور زبان فارسیهای  نامه فهرست پایان(.  1383ناصد، محمدامین )
 زبان و ادب فارسی. 

( محمدامین  پایان ال (.  1386ناصد،  مسائل  نامهفهرست  و  فارسی  ادب  و  زبان  عرصه  در  دانشگاهی  های 
 نامه فرهناستان. تهرانع فرهناستان زبان و ادب فارسی.    31. ضمیمه مجله شناسیزبان

. تهرانع انتشارات دانشااه عالمه  شناسیهای حوزه زبان و زبان نامهچکیدةپایان ب(.  1386ناصد، محمدامین )
 طباطبائی. 

لط   علییارمحمدی،  حق الله،  نیلی محمد  رضا  و  )شناس  زبان (  1377پور  علم  وضعیت  در  بررسی  شناسی 
 . گزارش فنی، فرهناستان علوم جمهوری اسالمی ایران.ایران

نیلی محمد حق یالله، علیارمحمدی، لط   و رضا  زبان 1378پور )شناس  »بررسی وضعیت علم  در  (  شناسی 
 .125-117، 34. نامه فرهنگ بهارایران«. 
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