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Abstract 

Purpose: To discuss the methodology and relationships among concepts for designing and creating ontology of 

children and young adults as a basic technology for realization of Semantic Web. 
Method: Conceptual design of ontology was done using the methodology based on the concepts and 

relationships in ASKA thesaurus (Thesaurus of Kanoon-e Parvaresh-e Fekri Koodakan va Nojavanan). The face 

and content validity of the conceptual structure was confirmed by experts at the National Library using Delphi 

method. The tool used to build the Protégé of the software is version 5.5.0 

Findings: The ontology of Children and Young adults could consist of 12 main classes (education, literature, 

communication, history, social sciences, Information science & Computer, religion, psychology, linguistics, 

science and technology, philosophy, Arts and recreation). Four types of interpretive attributes (1- Definition, 2- 

Synonyms 3- Equivalent to, 4- Notes) are used. Our suggested ontology includes 42 types of object attributes (1-

Instrument for, 2- Executed by, 3- Executes, 4- Evaluates, 5- Is Used of, 6- Uses, 7- Has kind, 8- Is part of, 9- 

Based on, 10- Checked in, 11- Taken from, 12- Held in, 13- Founder, 14- Has negative influence, 15- Supporter, 

16- Is a related field of, 17- Has skill, 18- Is Method of, 19- Is a time for, 20- Is a measure of, 21- Includes, 22- 

Has symptom, 23- Provider, 24- Accessible by, 25- Is low of, 26- Prevents from, 27- Is affected by, 28- Opposite 

to, 29- Execution place, 30- Operation place, 31- Phase of, 32- Studies, 33- Is concept of, 34- Beneficial for, 35- 

Is effective on, 36- Caused by, 37- Is sign of, 38- Is theory of, 39- Is a kind of, 40- Is a, 41-Collaboration with, 

42- Has Property). Of these properties, one symmetric and four are Transitive. Six of relationships are Inverse. 

Sixteen types of data properties (1- Uses, 2- Abbreviated, 3- Created by, 4- Used for, 5- Date of creation, 6- Date 

of holding, 7- Date of establishment, 8- Date of birth, 9- Date of death, 10-Has Kind, 11- Are treated, 12- 

Including services, 13- Symptoms, 14- Causes, 15- Accessible from the source, 16- Another name) and 214 

samples are listed. 

Conclusion: Thesaurus is an appropriate tool for compling ontological concepts and terms. Children and young 

adults’ ontology is capable to be an efficient tool for knowledge representation. It can be used in the design of 

information systems, as well as a basis for development of future terms and concepts. 
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 نامة اصکا نگاری حوزة کودکان و نوجوانان براساس اصطالح ساختار هستی

 4فائزه دلقندی، 3افشين موسوی چلک ، 2ثريا ضيايی ، 1مالمير زيتاآ

 az.malmir@gmail.com؛ ، ایراننور امیدانشگاه پ ،شناسيگروه علم اطالعات و دانش  یدانشجوی دکتر .1

 soraya.ziaei@pnu.ac.ir(؛ ول مسئ نویسندة ) ، ایراننور امی دانشگاه پ ،شناسيگروه علم اطالعات و دانش . دانشیار2

   mousaviaf@gmail.com ؛، ایراننور امی دانشگاه پ ،گروه علم اطالعات و دانش شناسي دانشیار .3

 fdelghandi@gmail.com ؛، ایراننور امی دانشگاه پ ،گروه علم اطالعات و دانش شناسي استادیار .4

 دهيچک

 تحقق  ایپایه هایفناوری از یکي منزلةبه کودکان و نوجوانان نگاریهستي ایجاد و برای طراحي یمموجود میان مفاه شناسي و روابطشرو تبیین :هدف

 . معنایي است وب

نامة کاانون نامة اصاکا )اصاالال در اصاالال  موجاود رواباط و مفااهیم آنتولوژی براساا روش مث از استفاده نگاری باهستي مفهومي طراحي روش: 

را متخصصاان حاوزة کودکاان و نوجواناان  نگاریمفهومي این هساتي ساختار محتوایي و صوری انجام شد. روایي جوانان(پرورش فکری کودکان و نو

 است. 5.5.0 افزار پروتژه ویرایشنگاری، نرمساخت هستي شده برایاستفاده ابزار کردند. کتابخانة ملي با استفاده از فن دلفي تأیید

وپرورش، ادبیات، ارتباطاات، تااری ، علاوم اجتیااعي، اصلي )آموزش کال  دوازده نگاری کودکان و نوجوانان درهستيدهد که نتایج نشان مي :هايافته 

 .1شده و در آن چهاار ناوو ویژگاي تفسایری ) تشکیل و فناوری، فلسفه، هنر و سرگرمي( شناسي، علومشناسي، زبانعلم اطالعات و رایانه، دین، روان

. اجارا 2. ابازاری اسات بارای؛ 1) نوو ویژگاي شاي   42نگاری شامل ر رفته است. این هستيکا. یادداشت( به4معادل است با؛  .3مترادف؛  .2تعریف؛ 

. 10. براساا ؛ 9. بخشاي اسات از؛  8؛  داردي  اناواع.  7؛  از  نادکيم  استفاده.  6شود در؛  . استفاده مي5کند؛  . ارزیابي مي4کند؛  . اجرا مي3شود توسط؛  مي

. دارای 17. حوزة مرتبالاي اسات از؛ 16. حامي؛ 15. تأثیر منفي دارد؛ 14گذار؛ . پایه13شود در؛  . برگزار مي12. برگرفته است از؛  11شود در؛  ميبررسي  

از طریاق؛  . قابال دساتر 24کننده؛ . فراهم23. عالئم دارد؛ 22. شامل؛ 21ای است از؛ . سنجه20. زماني است برای؛  19. روشي است برای؛  18مهارت؛  

کناد؛ . مالالعاه مي32ای اسات از؛ . مرحله31. محل ساخت؛ 30. محل اجرا؛ 29. متضاد؛  28. متأثر است از؛  27شود از؛  . مانع مي26. قانوني است از؛  25

. 40. نوعي اسات از؛ 39در؛ ای است . نظریه38ای است از؛ . نشانه37. ناشي است از؛ 36. مؤثر است در؛ 35. مفید است برای؛  34. مفهومي است از؛  33

راباله  از روابط، شش مورد .ها، یک ویژگي متقارن و چهار ویژگي گذرا )متعدی( استاز این ویژگي .. ویژگي دارد( است42. هیکار با؛ 41هست یک؛ 

یجااد؛ ای  تاار. 5ی؛ برا ودريم کاربه. 4؛ توسط شدهیجادا. 3؛ اختصار. 2؛ از ندکيم استفاده. 1شامل شانزده نوو ویژگي داده ) و هیچنین معکو  دارند

. 15؛ علال. 14؛ عالئم. 13؛ خدمات شامل. 12؛ ودشيم درمان. 11؛ انواو دارای. 10. تاری  وفات؛ 9. تاری  تولد؛ 8یس؛ سأتی  تار.  7ی؛  برگزار  تاری .  6

 در آن قید شده است. نیونه 214یگر( است که د نام. 16؛  منبع از  دستر   قابل

 تواند ابزار مفیادمي نگاری کودکان و نوجوانانهستينگاری است، ابزاری مناسب برای گردآوری مفاهیم و اصالالحات هستي نامهاصالال  : :ریگينتيجه 

 باشد آتي مفاهیم و اصالالحات توسعة و گسترش برای مبنایي های اطالعاتي برای کودکان و نوجوانان ونظام طراحي در  دانش بازنیون کارآمد و

 پروتژه افزارنرم آنتولوژی،شناسي مثروش نامه،تبدیل اصالال  نامة اصکا،اصالال  نگاری کودکان و نوجوانان،هستي :هايدواژهکل

 پژوهشي  :نوع مقاله
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 مقدمه
 و اصول است. تکامل تکامل یافته نیز دانش  ةاشاع و دهيسازمان و ابزار اصول دانش، منابع افزایش و دانش موازات رشد به

فراهم   دانشي منابع به را کاربران دسترسيسهولت   ،دانش دهيجدید سازمان ایهفناوری ظهور نهایت رد و  دهيسازمان ابزار

 است. دهش افزوده اهییت آن بر ،زمان طول در و پذیرفته اصل  یک ةمنزلبه ،دانش بشری دهيسازمان اکنونهم .ساخته است 

 دهيسازمان ابزارهای  ةمثاببه اهبندیرده و ای موضوعيهسرعنوان ا،همهنااصالال   قبیل از سنتي گذشته، ابزارهای هایدهه  در

 دهيسازمان ایهوهود، ابزارها و شیرمي  معنایي وب یسو و که به سیت   ستر،گ نجها وب تازگي در به اما است.شده   استفاده

 شود.  مي جایگزین هانگاریمانند استفاده از هستي شدان بازیابي و ذخیره

منه که  ا در یک حوزه یا داهبندیمجیوعه مفاهیم و دسته» کند:  گونه تعریف ميگاری را ایننهستي  اکسفوردپویای    ةناملغت 

 .(Gruninger & Fox, 1995) «دهدا را نشان ميهها و روابط بین آنویژگي

اس   ةارائبه  ا  هگارینهستي  ةاستفاد مفهومي  پر واژگان  برای  بازیابي  تسریع  و  وتاندارد،  در   ةاستفاد  یت قابلجوها  مجدد 

دانش  پایگاه ميهای  موارد  ةهی  و   شودمنجر  اشتراک   ،این  هیکاری  گ تسهیل  و  نظامذاری  اطالعاتي  در  دارد های  پي  در   را 

(Ozsu & Liu, 2018)روش نظیر ابزارهای از استفاده با ا معن برمبتني دهيسازمان ایه.    تبادل   ،اهنگاریهستي معنایي 

 نند.ک مي ذیرپنامکا کاربرمدار و کارآمد طوربه را گسترده اطالعات بازیابي و شوندمي

 مبنایي واندتمي و کندمي معین را دانش از حوزه یک  ةارائ و توصیف برای شدهاستفاده مشترک  مفاهیم و واژگان گارینهستي

 است. برو زمان دشوار کاری گاری نهستي ساخت  این،باوجود باشد. خاص ای هحوز در مدیریت دانش و دهيسازمان برای

 منبع  نامهاصالال  .کرد استفاده هاامهناصالال  نظیر ،دانش دیگر  منابع از  توانمي امر، این  به بخشیدنسرعت  و تسهیل منظورهب

کهدانش است  وکرده  دهيسازمان موضوعي متخصصان ي   این میان معنایي روابط و  حوزه یک اصالالحات حاوی  اند 

 که ساختار هددمي را امکان این،  است  موجود امهناصالال   در که ،اخص(  / )اعم روابط معنایي هیچنین است. اصالالحات

برای منبع رو،ایناز .شود ایجاد گارینهستي برای الزم مراتبي هلسلس )حسیني  ید  آمي شیاربهگاری  نهستي ساخت  مناسبي 

 .(1394ای، بهشتي و اژه

که    بسته )مرتبط( محدود شده است و هیین امر سبب شدهمراتبي و همارزی، سلسلههم   ةها به سه رابالنامهروابط در اصالال 

باشد و بازیابي مفاهیم با مشکالتي هیراه شود.  داشته  هایي  ها و نارسایيها کاستينامه  عنایي میان مفاهیم در اصالالروابط م

با عنوان هم از روابالي که  نوو روابط  اارائه شدهنامه  اصالال بسته در  بسیاری  از  علت و  »،  «جنس و ماده» ،  »جز  به کل«ند 

عکس»،  «متضاد»،  «یندافر»،  «معلول و  میلوک »،  «العیلعیل  و  م  «مالک  بسیاری  دیگرو  به  ندوارد  ميکه  بیان سادگي  با  توان 

 (. 1384جو، )صنعت  کرد  سازیغنيرا ای موجود هنامهروابط در اصالال  ا،هارتباط دقیق آن

 تخصصي، العاتاط ایه پایگاه و یا شبکه ایهمحیط برای دارد، زبان ناسانه بهشهستي رویکرد که نامه،اصالال  ازیسغني

 مرتبط اطالعات بازیابي در  نظام اثربخشي به ،1معنایي   دقت  حفظ با هیراه اطالعات دهيامکان سازمان ساختنمحقق ضین

کاربر  موضوعي شود. ساختار جایگزین زبان مفهومي ساختار باید ایيهنظام چنین در بنابراین ؛شودمي  منجر نهایي برای 

 نظام هندةدتشکیل بین عناصر تعریف روابط از اطالعات، بازیابي  در موضوعي ایهنظام  نسبت به  مفهومي ایهنظام اثربخشي

 گونهتعریف این .(1381)فلبر،  یرند  گ مي شکل مفهومي  روابط ا،ه ویژگي بین روابط و اشیا بین تعریف روابط  با .ناشي است 

 بدل نظام در شده ذخیره ایهمتن از يمستقل زبانيِ نظام به  بازیابي،  و ذخیره نظام رد رفتهکاربه زبان ودشباعث مي ،روابط

 ا،هواژه یک ازهر برای شدهتعریف پیوندهای ردگیری  با و نظام نباشد وابسته متن به رایانه، برای واژه مفهوم یدنفهی  و شود

 

1. Semantic Precision 
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 داشته باشد. نامه(اصالال   )هیچون خود زباني نظام به وابسته فقط و متن مستقل از صورتبه را واژه  دریافت معني امکان

 وابستگي است. وابسته متن به هاواژه یک ازهر مفهوم فهرست لغات، مانند یا واژگاني موضوعي هاینظام  در که  درحالي

 و ازدسمي اردشو  را رایانه یقراز ط هوشیند صورتبه مدارک اطالعاتي موضوعي فهم جیله و ساختار متن به هاواژه مفهوم

تعداد  گیرند مي فاصله کاربر نیاز مفهومي دایرة از ی،اکلیدواژه جوهایوجست  در شدهبازیابيمدارک   از زیادی درنتیجه 

 .(1387 ،زندی روان)

بهبود ساختار  های غنيبررسي روش  ةالعات متعددی در زمینمال  ،21قرن  آغاز  در   ابزارهای  و طراح  نامهاصالال سازی و  ي 

هستي مانند  دانش  شدها  نگارینوین  این  انجام  شدامر  .  اصالال کاستيکه    موجب  در  موجود  برطرف  نامههای  و   شودها 

  ات در مالالع  (2001و هیکاران )  1تودهوپ   ارائه شود.موضوعي    ةتری از حوزمفهومي غنيالگوی  ود یابد و  بازیابي دانش بهب 

به اثبات بازیابي ماللوب مفاهیم    در را    مثبت آن تأثیر  پرداختند و  نامه  اصالال  در    مرتبطسازی روابط  خود به گسترش و غني

 . رساندند

ونلین  و  خود  (2004)  2چان  بررسي  از    ،در  چیني نامة  اصالال  بخشي  از  را  3کشاورزی  استفاده  به   4کاون افزار  نرم   با 

 «کار ببریدبه»گاری در نظر گرفته شد و روابط  نيروابط هست  ،«مرتبط»روابط  هیة    ،گاری تبدیل کردند. در این پژوهشنتيهس

کید أت  .شدتبدیل    «5نوعي از »  ةنیز به رابال  ا   «اخص»و    «اعم»  ا   مراتبيمترادفي و روابط سلسلهرابالة    به  «جایکار ببرید بهبه»و  

 بود. کاون افزار نرمبه کیک  6.اف.دی.آربه قالب نامه اصالال بر تبدیل   این پژوهش بیشتر

)  7سورگل  به هستينامه  اصالال  روابط    ةتوسع  دیگر  طر   (2004و هیکاران  آن  تبدیل  در سازمان خواروبار و    را  نگاریو 

متحد    8کشاورزی  ملل  دادندسازمان  اصالال    انجام  آن  در  هستي  9رووکاگ   ،نامهو  تبدیل  نبه  این  شدگاری  اصلي  فعالیت   .

این    رپژوهش د تعیین مجدد روابط  نبه هستينامه  اصالال تبدیل  فرایند  میان  گاری،  مفاهیم و تعریف قواعدی برای تسهیل 

روابط   این  هوشیند  )  10کاتراکول  . بودتبدیل  هیکاران  از    (2005و  طراحي    درحکماگرووک  ة  اصالالحنامنیز  برای  منبعي 

روابط مبهم و    متخصصان  انجام شد.  خودکارنییه شیوة  غذا و کشاورزی استفاده کردند. این پژوهش به  حوزة  نگاری در  هستي

ط نادرست پس از . روابدندبرکار  بهز طریق یادگیری ماشیني  و ا  کردند  پاالیش  قواعد را  و  کشفرا  نامه  اصالال  ص  نامشخ

بررسي    را  روابط پیشنهادیتأیید  نگاری برای  هستي  متخصصان  ،پایاندر    و  جایگزین شد  11ای عبارت اسیي و وردنت هتحلیل

 .و ارزیابي کردند

های اطالعاتي اص خود در هنگام ارتباط با نظامای ذهني خهسبب ادراک و زمینهبهنوجوانان    امری بدیهي است که کودکان و

ی درک  های متیایز و در برخي موارد مغایر براوند و چنین شرایالي به رویکردشمشکالتي مي   افزاری دچارهای نرمو برنامه

از مفهوم این  شميمنجر  واحد    يدرست  بین  تبادل اطالعات  تعامل و  به  که  پیدا خواهد کرد  این موضوو زماني اهییت  ود. 

ارتباط   در  است باشدنیاز  عوامل  گفتني  مشکال  فقدان  .  مفاهیم  از  مشترک  آورد. درک  خواهد  وجود  به  ناهیگوني  ت 
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را تعریف و    استدالل وجود داشته باشد و مفاهیم متیایز  منالق و   صورت میانجي براسا اگر یک مصنوو به  ،صورتدراین

ای خاص گروه کودکان  هبنابراین ویژگي  رفت؛ خواهد  شیار  بهل ماللوبي برای تعامل کودکان و نوجوانان  ح راه  ،کند  یدنيفهی

های موضوعي  های سرعنوانقابلیت گرفته شود.  دانش در نظر  ای وب و ابزارهای بازنیون  هن باید در طراحي محیطنوجواناو  

به  ةشده در حوزطراحيای  هنامهو اصالال   ارائ  منزلةکودکان و نوجوانان  بازیابي، در  دقیق مفاهیم و    ةابزاری برای ذخیره و 

نظر  کودکان و نوجوانان ضروری بهحوزة  ها در  گارینشود طراحي هستيمياین امر سبب    واست  ها محدود  روابط میان آن

 آید. 

 اجیالي  مرور با  .است  نشده ارائه  فارسي  زبان ایهویژگي بر مبتني کودکان و نوجوانانحوزة   در  جامعي نگاریهستي اکنونهم 

 و دستي و یکپارچگي وجود نداردیک حوزه این در که ودشمي ای موضوعي کودکان مشخصههای اصکا و سرعنوانمدخل

 گارینهستي کارگیریبه با  کودکان و نوجوانانحوزة    .است نیاز   کودکان و نوجوانان ةحوز فارسي نگاریهستي طراحي  به

وب  بیشتری توان با تواندمي و  مجازی  دنیای  سا حضور در  تعریف  مستلزم  امر  این  و  روابط  یابد  تعیین  و  مفهومي  ختار 

حوزة ساختار مفهومي  که    در پي آن است این پژوهش    پژوهشگر درنگاری است.  هستي  در قالب این حوزه  ر مفاهیم  تعییق

 . ترسیم کند نگاریهستيکودکان و نوجوانان با رویکرد 

 پژوهش پيشينة 

 نیاز که زماني از یافت. مصنوعي اهییت هوش عرصة در دانش مهندسي نو  رویکرد منزلةبه نگاریهستي ،1390 دهة اواخر در

ثابت  چنین داشتن به   کردند.  اقدام مصنوعي چنین طراحي برای مختلف هایعرصه در خبرگان و متخصصان ،شد ابزاری 

( به پژوهش در  (1400باقرپور  عراق  ةحوز  نگاریهستيطراحي    خود،  و  ایران  جنگ  نظامي  این    جامعة  .پرداخت   تاری  

دهند و  تشکیل مي هنری ةحوزتخصصي جنگ  ةکتابخانتاری  نظامي جنگ ایران و عراق موجود در  ةرد هایکتاب را پژوهش

. پژوهشگر در این ندزمتیرک مباحث نظامي    برصورت کلي  بهکه  هستند  ایي  هنگاریهستيها و  نامهها، اصالال نامهواژه  شامل

مهندسي    ،پژوهش ابزار  پروتنرم   نگاریهستياز  ن  1ژه افزار  استفاده  و  این حوزه  متخصصان  مستقیم  .است کرده  ظر  و   هاتفي 

استخراج مفاهیم و روابط بین   با (FamilyOnto) «»تحکیم خانواده نگاریهستيطراحي  به خود در پژوهش (1399) هیکاران

. پژوهش از نظر هدف کاربردی است و  اختندپردمالالعات زنان )گرایش علوم اجتیاعي( در ایران    ةحوزها از منابع دانش  آن 

تأیید مفاهیم   از روش دلفي  نگاریهستيبرای  گرونینگر( و هیچنین  )رویکرد آشولد و  استفاده شد.    از روش تحلیل حوزه 

  199فرعي و  ةرد 110اصلي،  ةرد 2مفهومي،  ة هستروابط برمبنای وزن کلیات کلیدی، با یک  برقراریبا  نگاریهستيدرخت 

روابط معنایي برقرار شد. این مصنوو  بین مفاهیم  مراتبي و ویژگي شي ،  سلسله  ةرابال  212شد و درمجیوو با    تشکیل ده  زیرر

نرم پهلو   .شد  انجام 5.5  پروتژه  افزاردر  هیکاران  فرج  خود  (1398)  و  پژوهش  ساخت  به    ،در  و    نگاری هستيطراحي 

قلب  بییاری مادرزادی  فارسي  های  زبان  به  شد.  پرداختندکودکان  انجام  محتوا  تحلیل  روش  به  مالالعه  این  آماری   ةجامع. 

پز  ةکلیرا    پژوهش انگلیسي دانشگاه علوم  بییاری  ةحوزشکي اصفهان در  منابع اطالعاتي فارسي و  های مادرزادی  تخصصي 

استفاده داد. روش  تشکیل  ایجاد    شدهقلب  به، روشنگاریهستيبرای  پژوهشکارهای  در  هیکاران   رفته  و  استاني  محیدی 

این    نُهدرمجیوو    بود.  (1397) نظر گرفته شد که    نگاریهستيمرحله برای ساخت  ازعبارتدر  تعیین حوزه و پوشش  :  اند 

ن دامنه و طبقات اصلي،  شناسایي اصالالحات و مفاهیم، تعیین پوشش موضوعي و تعیی ،، شناسایي منابع اطالعاتينگاریهستي

توصیف ویژگيتعیین سلسله مفاهیم،  بین اصالالحات و  روابط  تعیین  تعریف و  مفاهیم،  و  ردهه مراتب اصالالحات  ها و  ای 

در مراحل    یید روایي محتوایيأمنظور تبه  .ا، توابع و قوانین بودها و ایجاد محدودیت هها، تعیین روابط میان نیونهروابط بین آن
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ش تا  نظر    ،شمسوم  استفاده    هفت از  اصفهان  پزشکي  علوم  دانشگاه  اطفال  قلب  ساخت    برایهیچنین  .  شدمتخصص 

اصلي بود.    1کال    ششهای مادرزادی قلب کودکان شامل  بییاری  نگاریهستياستفاده شد.    پروتژه افزارنرم از    نگاریهستي

 .شدفرعي تعیین  ةرابال دونایي اصلي و مع ةرابال هشت مفاهیم و اصالالحات،  میان تعریف ارتباط  برای هیچنین

 حوزة مفهومي مدل طراحي و  های موجودشناسيروش تبیین با هدفخود    در پژوهش  (1397)  و هیکاران  محیدی استاني

 و کاربردی حاضر از نوو پژوهش .را بررسي کردند   Scientometrics Ontعنوان   با  نگاریهستيساخت   راحلم  نجيسعلم

زبان   به سنجيعلم حوزة پژوهشي ایهطر  و  امهنپایان امه،نتخصصي، اصالال  نامة  واژه مقاله، کتاب، شامل پژوهشجامعة  

 شد. ابزار  استفاده حوزه تحلیل رویکرد از اهنیونه و روابط تبیین و نجيسعلمحوزة   مفهومي مدل ایجاد است. برای فارسي

پروتژه  نرم  ،نگاریهستيساخت   برای  کاررفته به دراستفاده روش  و افزار  پژوهش  شده   برخي اعیال با  برمجو روش    ،این 

 نیونه 100 و راباله 20 که دارای گرفت  شکل اصلي کال  11  در نجيسعلم گارینهستي که داد نشان نتایج بود. تغییرات

 و هانامهاصالال  ا،هنوميو شامل تاکس ،جغرافیایي متنوو منابع از استفاده با  خود  در پژوهش  (1396)  و هیکاران  ثروتي  .است 

 با  مصاحبه و وب مرجع، صفحات کتب  واژگان، ایهفرهنگ و اهالیعارفدایره خارجي، و داخلي  موجود ایهنگاریهستي

به   است، نگاریهستي ةوسعت گوناگون های روش بررسي  حاصل که ، شناسي ترکیبيروش یک و در  جغرافیا، حوزة خبرة افراد

برایپرداختندنظامي   جغرافیایي نگاریهستيتوسعة   جغرافیایي مهندسي .  حوزة   واژگان ابتدا ،نگاریهستي قالب  در دانش 

 اطالعات مفاهیم، هایویژگي مفاهیم، میان روابط مفاهیم، مراتب سلسله جغرافیایي،  مفاهیم هاآن مبنای بر  و کشف  جغرافیایي 

 افزارنرم  محیط در نگاریهستي شد. این استخراج خارجي داخلي و جغرافیایي مفاهیم متنوو مصادیق و مفاهیم يشناختزبان

 را هاآن میان روابط و مفاهیم معنایي جویو جست  قابلیت  و است  کدگذاری شدهال .دبلیو .اُ استاندارد زبان با و پروتژه باز منبع

 ایران فناوری اطالعات و علوم پژوهشگاه در که را ایيهنامهاصالال  ،پژوهش خود در (1394) ایو اژه  بهشتي حسینيدارد.  

 ساخت مبنای بودند، شده تدوین ناسي و ریاضيشزمین ناسي،شزیست  فیزیک، شییي، تخصصي علوم از قبیل ایهحوزه در

قرار علومحوزة  در    نگاریهستي برای ندداد پایه  ابتدامن این .  مفاهیمهپوشانيهم و اهمغایرت ظور،   ایهحوزه مشترک  ای 

 پس ند.ناستفاده ک  یواحد  نگاریهستي در هاآن  از ندبتوان تا ندکرد برطرف را مختلف هایامهناصالال    در پایه علوم مختلف

 پروتژه به فزارانرم  نتالوژی وآا روش مث ب  سپس شد.  تولید جامع  ةامناصالال   و تلفیق یکدیگر با هاامهنصالال  هیة ا ، آن از

 مجیوعه بین مفهومي و روابط  ندپرداخت جامع نامةاصالال   در موجود روابط و مفاهیم براسا   نگاریهستي مفهومي طراحي

  شد. تبدیل گارینهستي به 2زبان اُلو  25164 ایزو براسا  پایه  علوم هاینامهاصالال  واژگان

و   در یيا هپژوهش نیز  ایران از  خارج در درهستي ساخت طراحي  مختلف حوزه نگاری  و    3وانگ   :است  شده انجام های 

را  نگاری اتوماسیون  ساخت هستي  و   جامع دولت الکترونیک به زبان چیني  ةناماصالال    ،در پژوهش خود  (2020)هیکاران  

و  کردند  جامع دولت الکترونیک استفاده    ةناماصالال د در  از اصالالحات موجو  ،. پژوهشگران این پژوهشسازی کردندبهینه

آوردند. سپ به وجود  الکترونیک  دانش دولت  را دستهپایگاه  بین  را  ا  هبندی و کال س اصالالحات  معنایي  تعیین و روابط 

ا زبان  به  و  استخراج  را  بی.دبلیو .اصالالحات  ميال  نشان  پژوهش  این  کردند.  میزان دان  که    مراتبلهسلس   فراخواني  هد 

در پژوهش    (2020)  4کالدانجلو  . است   برخوردار  خوبي   دانش  توسعة  قابلیت  و از  ماللوب  نگاری بسیارهستي  در  اصالالحات

 حرکات موزون سنتي آمریکای شیالي پرداخت. هدف  نگاریهستيمجدد آن در طراحي  استفادة  نامه و  اصالال تهیة  خود به  

با  آمریکای  درمورد  فرهنگي  میراث  اطالعات  انتشار  و  حفظ  ،موردی  مالالعة  این  و  دانش  دهيسازمان  از  استفاده  شیالي 
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  موضوعات  و مفاهیم دهيسازمان و  آوریجیع  است. اسناد و نوارهای ضبط صوت منابعي هستند که برای معنایي رویکردهای

آثارعیلکر  و  ساختار   ها،آن  روابط  و  حرکات موزون   اجزای   به  مربوط عبارات،    آن  شواهد  و  ا،هآن  خالقانة  بیان  فرهنگي،  د 

کار  بهنامه  اصالال   ساختن  برای  و  شد  بندیطبقه   مشخص و  ،حرکات موزون  در تعریف  شدهاستفاده  واژگان.  شدند  استفاده

مانند  میراث  ایهحوزه  موجود  مفهومي  ایهمدل   براسا   نگاریهستي  توسعةرفت.   این  است   1اف.آر.بي.آر.   فرهنگي  در   .

افزار پروتژه  از نرمکه    است   (2001)2گینس مک و نویروش    ،مفاهیم و روابط معنایيشده در استخراج  استفادهروش    ،پژوهش

است.   استفاده هیکاران    3براوو شده  خود در  (2019)و  ساخت  روش  ،پژوهش  و  طراحي  بررسي   گارینهستيشناسي  را 

این روش.  کردند بهتبرجسته  ، در  فررین اصول طراحي  ارزیابي  ینا کاررفته و  انجام ميد  این روش ميشودبا دقت  به  ت.  واند 

در طراحي   و عدم  هگیریم در تصیی  نگاریهستيپژوهشگران  پیچیده  تحلیلای  و  مدیریت ریسک  یاری  هقالعیت،  مالي  ای 

)رساند.   هیکاران  و  پروتژه    ( 2019براوو  ابزار  و  این روش  از  استفاده   195و    طراحي  را  پزشکي  تشخیص  نگاریهستيبا 

پایگاه دانش بییاری  اولیة    ةنیون  ،در پژوهش خود  (2018)  و هیکاران  4جینگ  .ئه کردندارا نیونه در این زمینه  310کال  و  

هم در سالح مولکولي و هم در   ا   اطالعات بالیني  ،. پژوهشگران در ابتدارا ارائه کردند  5نگاریهستيبر  مبتني  فیبروز کیستیک

وتحلیل محتوا از روش  برای تجزیه  هیچنین  کردند.از منابع گردآوری    را  درخصوص فیبروز کیستیک  ا   سالح فنوتیپ بالیني

  35کال  و    408شامل  شده  طراحي  نگاریهستياستفاده کردند.    5.0.1پروتژه  افزار  نرمترکیبي پایین به باال و باال به پایین و  

  بر  مبتني  ایسیس اند تي  ةناماصالال   براسا    6نگاری هستي  ة اولی  نیونةدر پژوهشي،    (2018) نوروزی و هیکاران    راباله بود.

  اصلي   منبع  تهیة  منظوربهنامه،  اصالال   در  شدهارائه  اصالالحات  از  عظییي   حجم  و  مالالعه  هدف  به  توجه  با  .ندساخترا    شبکه

پژوهشگراننگاریهستي  ةاولی  نیونة  برای  واژگان که  اصالالحاتي  انتخاب  منزلة  بهکردند    جو وجست   ،  هسته  و شد  مفاهیم 

در استخراج    رفتهکار. در این پژوهش مبنای روش بهکردندوتحلیل  تجزیهرا  روابط میان مفاهیم    متخصصان موضوعي  سپس

در پژوهش   . (2013) 7هو .  استفاده شده است  4.3.3افزار پروتژه و از نرماست  گینس مک و روش نوی ،مفاهیم و روابط معنایي

تبدیل    را  خود راهکارهایي به    ةناماصالال  برای  باز  یني چ  ةناماصالال .  ارائه کرد  نگاریهستيچیني  علم و    ي یابابزار جامع 

است. پژوهشگر در این    یفناورمهندسي  و    ي، کشاورزیپزشک  یعي،ها مانند علوم طبرشته  ةهی  برای بزرگ    یا در مق  یفناور

  يواژگان غننامه  اصالال  ند  ک اره دارد و بیان ميارتباطات بین مفاهیم اش  اصال پژوهش به دو فعالیت انتخاب مفاهیم هسته و  

یاری    هابین آنو روابط    استخراج مفاهیم  در  نگاری، پژوهشگر راهستيد برای ساخت  وانتو ميدارد  ي  روشن  یيو ساختار معنا 

 رساند.

نگاری در ستيمربوط به طراحي ه  ،در این زمینهشده  ای انجامهکه بیشتر پژوهش است  آن از حاکي هابررسي و مرور پژوهش

از  ای مختلف بدون بهرههحوزه انامه  اصالال  گیری  اندکي غنيست و پژوهشدر پژوهش  و  نامه  اصالال سازی روابط  های 

ای هپژوهش نیز تاکنون ایران در است.  را بررسي کردهای متعدد  هها در حوزهنگاریو ایجاد هستي  استفاده از آن در طراحي

در   به هستينامهتبدیل اصالال حوزة  محدودی  پژوهشهنگاریها  بین  از  و  انجام شده  فارسي  زبان  به  فقط    ،ی ذکرشدههاا 

اژه حسینيپژوهش   و  فارسي (1394) ای بهشتي  منابع  بین  ارتباط  در  حاضر  را  بیشترین  پژوهش  شتر بی  هیچنیندارد.    با 

وابط میان مفاهیم، روش دستي استخراج ر  نسبت ای خودکار استخراج دانش مفهومي از متون بههها با استفاده از روشپژوهش

 

1. FRBR 

2. Noy & McGuinness 

3. Bravo 

4. Jing 

5. Ontology-based Knowledge Base prototype on Cystic Fibrobis (OntoKBCF) 

6. ASIS & TOnto 

7. Hu 
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واند گامي در راستای رفع کیبودهای پژوهشي در این تگیاردند و انجام پژوهش حاضر مي  ا هیت هنگاریه ساخت هستيب

 انجام پژوهش که هددمي نشان اهپیشینه  مالالعة. هیچنین  شود  حوزههای آتي در این  و مبنایي برای اجرای پژوهشباشد  زمینه  

کودکان و  حوزة  مفاهیم در   میان معنایي شبکة  ترسیم و مفاهیم میان شف روابطک  برای  ،دیگر ای هپژوهش با مقایسه در حاضر 

 است.  انجام نشدهو تاکنون هیچ تالشي در این حوزه   است  ترمفید نوجوانان

 روش پژوهش 
ی  بنددهاین ر  براسا و چیدمان    داده شده  مالابقت دیویي    بندیردههای  ردهبا  نامة اصکا  اصالال های  حوزه  ،این پژوهشدر  

از    برخي  در  به دلیل گستردگي اصالالحات موجود  وپرورش کودکانمانند آموزش  ی اندک موارددر    فقط  ه و ه شددر نظر گرفت

 در موجود اصالالحات بررسي از پس.  شوند  بررسير  تتر و اخصصورت دقیقبه  بتوان  مجزا آورده شده تا  صورتبه  ،هارده

نوجوانان، حوزة و  مفاهیم کودکان  بین  مفهومي  و وتحلیلتجزیه روابط  مث روش از استفاده با  ساختار  و آشناسي    نتولوژی 

 مراحل از هریک توضیح به ،شدهکه در این پژوهش انتخاب    ،نتولوژیآشناسي مث روش به توجه با .  شد  ارائهفزار پروتژه  انرم 

 (. Corcho et al., 2005شده است ) گاری کودکان و نوجوانان مبادرتنستيهایجاد  فرایند در

و اکتساب   موانع راهبرد، دامنه، ف،اهدا تشخیص از قبیل ي ایهفعالیت  گاری شاملنهستي این مرحله در   :1سازیمشخصه(  1

منابع  دانش است.مدل منظور  به  از  مفهومي  و  حوزة    ،پژوهش  نگاریهستيدامنة   سازی  است  نوجوانان  و  دانش کودکان 

 شود؛ اخذ مياصکا(  ةناماصالال فکری کودکان و نوجوانان )کانون پرورش   ةناماصالال بع من مي ازسازی مفهو مدل 

معني که اصالالحات و مفاهیم بدین  ؛سازی شودمفهوم  باید  شدهکسب دانش، دانش گردآوریمرحلة  پس از  سازی:  مفهوم(  2

آ فراهمنییهصورت  بهن حوزه  غیررسیي  طبقهرسیي  ارابآوری،  و  بهندی  شود.  باید  مفهوم مرحلة در  عبارتيئه  برای  سازی، 

  ایب دانش رابالهاست ک ابا   ،انجام شود. این مرحله های ابتدایيفعالیت  سازی و ایجاد ساختار مفهومي، مدلنگاریهستيطراحي 

نگاری  ت هستيمراحل بعدی ساخ کنندة  تعیین  مرحلهدهي دانش است. این  دهي و سازماننظم   ،تنگاتنگ دارد و هدف از آن

مفهوميا مدل  ساخت  هنگام  مدل    شناسيروش  این  ،ست.  به  را  مفهومي  پیادهسازیرسیي مدل  زبان  یک  در  سازی  شده 

این مرحله،  کندميتبدیل    نگاریهستي از سالح دانش به سالح پیادهبه  نگاریهستي. در راستای  سازی  آرامي درحال حرکت 

و   افزایش ميرسیدرجة  آرامي  بهاست  دانشي  اقدامات    1ماشین درک شود. شکل    از طریق تواند  بنابراین مي؛  یابدیت مدل 

 دهد.سازی را نیایش ميمتعدد در فعالیت مفهوم

 

1. Specification 
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 ( Corcho et al., 2005) نتالوژیآمث  ناسیشروش  در ازیسمفهوم  فعاليت اقدامات  -1شکل 

 

در نظر گرفته   نگاریهستيو نیز اقدامات ابتدایي مربوط به ساخت    نگاریهستيد مدل مفهومي در ساختار  در این مرحله، ایجا

مفهومي، سازمان  .شودمي ایجاد مدل  از  دانش  هدف  به  مرحله  یازده  و شامل    آن حوزه است شدة  کسب دهي و ساختاردهي 

 : است 

اصالالحادر    اصطالحات: ةنامواژه  ساخت  .1 از  فهرستي  که  ابتدا  هیة  تي  آن   اصالالحات دربرگیرندة  با  مرتبط  مفاهیم  و 

ي،  ا به زبان طبیعهان مفاهیم و نظایر آن، توصیف آن ای بیانگر خصوصیات یک مفهوم، ارتباطات میهها، ویژگي، نیونهحوزه

 ؛ ودش ميتشکیل ا همترادفات و کلیات اختصاری آن

مفهومی:طبقه  .2 )تاکسونومی(  فهرست    بندی  که  شد،    مفاهیمهنگامي  مفهومي  هبندیطبقه تهیه  مراتب  سلسله  براسا ای 

 به پایین  و  پایین به باال از رویکرد ترکیبي یعني ترکیبي،  روش پایةبر پژوهش این در کاررفته به رویکرد.  شودميتشکیل  مفاهیم  

این رویکرد تعیین شد و    ،باالست. در  تعییم و اخصصورت هم بهابتدا مفاهیم هسته  از  بگ زمان  ه سالح  رایي برای دستیابي 

 کار رفت.  بهای عیني هانتزاو و برعکس سالح نیونه

)موردی( ترسيم    .3 موقتی  دودويی  ارتباط  هستی 1نمودارهای  مفاهيم  طبقه  گاری:نبين  از  مفهومي،  پس  رسم بندی 

مرحلة  بندی  آمده از طبقه دست هب ساختار مفهومي باید مفاهیم، بین روابط شود. اینمي  آغازنیودارهای ارتباط دودویي موقتي  

ت را  باید حوزهقبلي  گسترهوسعه دهد.  و کال هها و  تعیین  دقیق  به طور  ارتباط،  پیرامون هر  استدالالت  از  های  ای هریک 

 تا هیچ خالایي رخ ندهد. شودمناسب برای هر راباله در نظر گرفته 

مفاهيم:  .4 فرهنگ  طبقه  ايجاد  که  و هبندیهنگامي  مفهومي  ارتباط   ای  ویژگيتهیه  ویي  دود  نیودارهای  باید  و  ها  شدند، 

هرهنیونه مفاهیم  یای  از  راستا  شده مشخص شود.  بندیطبقه ک  این  تیام  يفرهنگدر  ارت  يشامل  میان مفاهیم حوزه،  باطات 

 است. شده تهیه  نیونه  هایا، ویژگيهکال  ها، ویژگيهای آنها، نیونهآن 

 

1. Ad hoc binary relation 



 

 

 1401تابستان  ،(2) 33، مالالعات کتابداری و سازماندهي اطالعات 97

 تعیین صورت تفضیليفرهنگ به در موردی ارتباطات تیامي ،مرحله این در  دويی موردی:توصيف تفضيلی ارتباطات دو  .5

 رابط معکو  و آن 1کاردینالیتي )تعداد اعضا( ،هدف  مفاهیم مفهوم منبع، نام، باید ارتباطات نوو این از یکهر برای  .شودمي

 . شناسایي شود آن

که در فرهنگ مفاهیم    ا   ای نیونههه توصیف تفضیلي تیامي ویژگيب  ،لهدر این مرحای نمونه:  هتوصيف تفضيلی ويژگی  .6

که میکن است    کاردینالیتي و  ارزش، نوو آن، به متعلق مفاهیم نام،  اند از:عبارتهای نیونه  شود. ویژگيپرداخته مي  ا آمده  

 برای هریک از مفاهیم نیونه ارزش متفاوتي داشته باشد.  

ای کال  است که پیش از  هتوصیف تفضیلي تیامي ویژگي  ،مرحلهاین  هدف از  ای کالس:  هصيف تفضيلی ويژگیتو  .7

در کال ، جایي   را  هاای آن ههای کال  مفاهیم و ارزش ویژگيجدول ویژگي کال  آمده است.    دراین در فرهنگ مفاهیم،  

 .کندمي توصیفشوند، ها تعریف ميکه آن

کودکان و  نگاریهستي در کاررفتهبه ثابت  مقادیر تعریف دقیق ،ژوهشپ این  هشتم گام در  توصيف تفضيلی مقادير ثابت:  .8

 عددی، )مانند مقدار نوو نام مقدار،  از توصیفي شامل ثابت  مقدار هر ،مرحله این در شود.مي  بیان جزئیات هیراه به نوجوانان

 . شود قید باید شودمي استنباط مقدار اینة واسالبه که هایيو ویژگي عددی، ثابت  مقادیر سنجش واحد غیره(، و تاری  حرفي،

موضوع   .9 اصول  مرحله  در  رسمی:  ةتوصيف  موضوع  ،این  آن  نگاریهستيدر    الزمرسیي    ةاصول  دقیق  توصیف  ا هو 

مي درشودشناسایي  رسیي   توصیف برای منالقي زبان به آن  بیان طبیعي، زبان به توصیف نام، اطالعات ،حاضر پژوهش . 

 مذکور نگاریهستي  در ؛ مثالا شوندمي مشخص متغیرها و مربوط روابطو   ،هموضوع اصل به  بوطمر مفهوم ،موضوعه اصول

 .دنباش شخصي نیز ةکتابخان زمانهم  دنتواننیي عیومي هایکتابخانه که شد تعریف

قواعد:  .10 قواعد    ةمشابه مرحل   توصيف  باید  ابتدا  آن   نگاریهستيدر  الزم  قبلي،  توصیف  به  مبادرت  هشناسایي و سپس  ا 

ها  توصیف، مفاهیم، ویژگي این رسیي بیان طبیعي، زبان به توصیف نام،اطالعاتي از قبیل    ،. برای تعریف هریک از قواعدشود

های قواعد را با  عبارت  شود.تعیین مي  شناسيروش این در بیان قواعد در  شدهارتباطات مرتبط با قواعد و متغیرهای استفاده و

 نوشته رسیي با زبان  ،کودکان و نوجوانان نگاریهستي در مثالا ؛شودمي بیان)نتیجه(    گاهآن(  شرایط )   راگ  الگوی از استفاده

 یرد. گ ر کال  منابع دسته اول قرار نیيدرنتیجه د ،شناختي باشدشامل اطالعات کتابفقط  که اگر منبعي  شودمي

نمونه.  11 مفهومي  ها:  توصيف  که مدل  نیونهدشتهیه    نگاریهستيهنگامي  باید  مفاهیم  ه،  با فرهنگ  مرتبط  توصیف و ای 

 . بیان شوندها و مقادیر متعلق به آن باید نام نیونه، نام مفهومي که متعلق به آن است و ویژگي ،د. برای هر نیونهنشو تعریف 

 : شناسي به شر  زیر است سازی، مراحل بعدی این روشمفهوممرحلة شده در معرفيیندهای متعدد اپس از فر

   .محاسباتي یا رسیي تبدیل خواهد شدنییهمدل مفهومي به مدل  ،نگاریهستيهای بازنیون با استفاده از زبان سازی:رسمی( 3

این    :2ادغام(  4 ادغامیکپارچه ،مرحلهدر  و  بررسي  شود. ميبررسي   موجود هاینگاریهستي سازی  پژوهشگر    يهایدر  که 

پیشینه به  با توجه  این زمینه، هستي بیانهای  انجام داد و  کودکان و نوجوانان یافت نشد که حوزة  نگاری دیگری در  شده در 

 . کردبتوان در این مرحله از آن استفاده  

مرحله،   رمزگذاری:(  5 این  ميمحاسبه زبان یک در محاسباتي  یالگو  در  کدگذاری  برای شود پذیر  و   ماشین  تا  فهییدني 

 استفاده افزار پروتژهاز نرم  شدهرمزگذاریرسیي   نگاریهستي به مفهومي مدل لتبدی برای  ،پژوهش شود. در این خواندني

 شد.

 

1. Cardinality 

2. Integration 
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حاصل   اطیینان نیونه هایویژگي توصیف مفهوم و هر به مربوط  اطالعات بودنکامل از  ،نگاریهستي ارزیابي باارزيابی:  (  6

استفاده شد و نیز در   دلفي فن از ،آمدهدست به ایهداده پژوهش برای در کنندهشرکت  متخصصان نظر بازتاب منظوربه  .شودمي

شاخصي )  1فلیس  رزیابا  چند ضریب کاپاینگاری،  صحت کار و اعتبار هستيتأیید  رد یا  برای  نگاری  ارزیابي هستيمرحلة  

پنج مؤلفه در  ه  ازآنجاک   کار رفت وبه(  شودسنجیده مي  کیفي  های پژوهشپایایي  ،  دیگرعبارتیا به  توافق   ةانداز  آن  ةوسیلبهکه  

 عددی فلیس کاپای ها( ضریب ، نیونههای تفسیریویژگي،  های دادهویژگي،  های شي ویژگيمراتب و تاکسونومي،  )سلسله

نگاری از پایایي  هستيدهندة این است که  نشانو   ارزیابان میان بیشتر توافق  بیانگر  این موضوو  دست آمد،هبیک   به نزدیک

 . ماللوبي برخوردار است 

ود تا  شي ذخیره ميصورت الکترونیکمکتوب و به  نگاریهستيیندهای طراحي و ساخت  اها و فرفعالیت هیة    مستندسازی:  (7

 ای جدید شود. ه نگاریهستيسهولت میسر کند و راهنیایي برای توسعه و تکوین بهرا  نگاریهستيمجدد از  ةاستفاد

 آن نیز توجه شود.  داریو نگه روزآمدسازی به ، نگاریهستيضروری است پس از ساخت  هایت ندر داری:نگه( 8

 هايافته
  .شد گرفته نظر در  اصلي کال  دوازدهو   تحلیل حوزه این در موجود مفاهیم و روابط  ،نتولوژیآشناسي مث روش از استفاده با

 اندعبارت  و اندی گرفتهجا اهآن  مفاهیم در و اصالالحات که هستند یرتفرعي ایهکال  شامل   خود اهکال   این از هریک

 :از

رش، تاااری  آموزش، آموزش و پرورش اسالمي، آموزش و پرورش تالبیقي، امکانات آموزش و پاارو  :آموزش و پرورش •

ای آمااوزش و پاارورش، هشناسي آموزش و پرورش، سیاساات شناسي آموزش و پرورش، روانآموزش و پرورش، جامعه

هااای آموزشااي، آموزشااي، نظام  ایهاا وزش و پاارورش، مااواد و روشیریت آماا آموزش و پاارورش، مااد  فةفراگیران، فلس

 .ای آموزش و پرورشهپژوهش

، ادبیات متعهااد، ادبیااات دبیات بعد اسالم، ادبیات کالسیک، ادبیات قبل از اسالم، اناسي ادبیاتشآثار ادبي، آسیب   :ادبيات •

ادبیات تالبیقي، ادبیااات جدیااد،   دبیات بزرگساالن،ا  ادبیات نوجوانان،  ادبیات کودکان،  محلي، ادبیات ملل، ادبیات معاصر،

 ةفلسف  ،دیبان، انواو ادبي، تاری  ادبیات، صنایع ادبيا  ادبیات روستایي،  ،چندفرهنگي، ادبیات  فارسيادبیات جهاني، ادبیات  

 .ای ادبيههای ادبي، نویسندگي، پژوهشادبیات، نظریه

ماادیریت ناسااي ارتباطااات، شات، روانناسي ارتباطات، حقوق ارتباطشات سنتي، تاری  ارتباطات، جامعهارتباط  :ارتباطات •

 .ای ارتباطات، وسایل ارتباطي، پژوهش در ارتباطاتهتباطات، فناوری ارتباطات، نظریهارتباطات، فراگرد ار

 .ناسيشتاری ، باستانفلسفة های تاریخي، نگاری، دورهتاری تاری  باستان، تاری  معاصر،  :تاريخ •

 .ناسي، فرهنگشجامعه  :ماعیعلوم اجت •

 .، علم رایانهشناسيعلم اطالعات و دانش :علم اطالعات و رايانه •

هااای دینااي، دیاان، نظامفلساافة  شناسااي دیاان،  شناسي دین، رهبران دیني، روانهای دیني، تاری  ادیان، جامعهت اقلی  :دين •

 .ای دینيههای دیني، کتابنهادهای دیني، پژوهش

فلساافة ،  شناساايرواننظااری، فرا  شناساايروانکاااربردی،  شناسااي  روانان،  شناساا روان،  شناساايوانرتاااری     :ناسیشروان •

 .شناسيروانای هشناسي، پژوهشروانهای  ، مکتب شناسيروان

 

1. Fleiss’s Multi-rater kappa coefficientا 
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شناسااي تاااریخي، شناسااان، زبانشناسي زبان، زبانشناسي زبان، دستور زبان، روانآواشناسي، ترجیه، جامعه  :ناسیشزبان •

شناسااي، نوشتارشناسااي، شناسااي، نشانههااای زبانشناسااي، مکتب هااا، معنيی، زباناشناسي رایانهتربیتي، زبان  شناسيزبان

 .ناسيشهای زبانشناسي، پژوهشواج

 .فناوری ،تجربي علوم علوم پایه، :علوم و فناوری •

غاارب، فلساافة  شاارق،  فلساافة  حقااوق،  فلساافة  اخااالق،  فلساافة  ناسااي،  شت عیلي، حکیت نظری، شناخت یحک  :فلسفه •

 .ای فلسفيهفیلسوفان، منالق، نظریه

 .هنر ،تربیت بدني  :هنر و سرگرمی •

کودکان و نوجوانان ارائه شااده حوزة در های آن های اصلي و زیرکال نیایش کال  1با استفاده از آنتوگراف  ،در این پژوهش

 .است 

 
 هنر  در زيرکالس  مفاهيم بندیرده  بخشنمايی از  -2شکل 

 

کار  به  یادداشت(.  4؛  معادل است با.  3؛  مترادف.  2؛  تعریف  .1)  نوو ویژگي تفسیریچهار    ،اری کودکان و نوجوانانگنهستي در

است. آن  که  است    ویژگي شي نوو    42  شامل  نگاریاین هستي  رفته  بین  متقارنیک    ،هااز  گذرا چهار  و    2ویژگي   ویژگي 

   ند از:اعبارت  و است  3)متعدی(

 ندک يم  استفاده(  6؛  شود دراستفاده مي(  5؛  کندارزیابي مي(  4  ؛کنداجرا مي(  3؛  شود توسطاجرا مي(  2؛  ابزاری است برای (1

؛ شود دربرگزار مي(  12؛  برگرفته است از(  11؛  شود دربررسي مي(  10؛  براسا (  9؛  بخشي است از(  8؛  داردي  انواع(  7؛  از

(  19؛  روشي است برای(  18؛  دارای مهارت(  17؛  مرتبالي است از    ةحوز(  16؛  حامي(  15؛  ثیر منفي داردأت(  14؛  گذارپایه(  13

برای است  ازسنجه(  20؛  زماني  است  دارد(  22؛  شامل (  21؛  ای  طریق(  24؛  کنندهفراهم(  23؛  عالئم  از  دستر   (  25؛  قابل 

ای است  مرحله(  31؛  خت محل سا (  30؛  محل اجرا(  29؛  متضاد(  28؛  ثر است ازأمت(  27؛  شود ازمانع مي(  26؛  قانوني است از

 

1 .OntoGraf:  دهد. صورت تصویری نیایش ميرا به  ای مختلفهها در حوزهها و زیرکال کال  افزار پروتژه که به قابلیتي در نرم 

2. Symmetric property 

3. Transitive property 
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ای است نشانه(  37؛  ناشي است از(  36؛  دراست    ؤثرم(  35؛  مفید است برای(  34؛  مفهومي است از(  33؛  کندمالالعه مي (  32؛  از

 . ویژگي دارد(  42؛ هیکار با( 41؛ هست یک( 40؛ نوعي است از( 39؛ ای است درنظریه( 38؛ از

 ند از: اکه عبارت دارند 1معکو  ةرابال ،روابط از این موردشش  که است گفتني 

 ندکيم استفاده              ود در   ش استفاده مي     ندکجرا ميود توسط                  اش اجرا مي

 در است مؤثر                  ثر است از أمت          نوعي است از                    داردي انواع

 ای است از نشانه                   عالئم دارد                شامل                   بخشي است از  

 
 گاری کودکان و نوجوانان نهستی  در  موجود روابط از نمايی -3 شکل

 

 ند از:  اکه عبارت  ه است دادای هنوو ویژگيشانزده  شامل هیچنین نگاریاین هستي

ی   تار .  7  ؛یبرگزار  تاری .  6  ؛یجادای   تار.  5  ؛یبرا  ودريم   کاربه.  4  ؛توسط  شدهیجادا.  3  ؛اختصار.  2  ؛از  ندک يم  استفاده.  1

.  15  ؛علل.  14  ؛عالئم.  13  ؛خدمات  شامل.  12  ؛ودشيم  درمان.  11  ؛ انواو  دارای.  10  ؛تاری  وفات.  9  ؛تاری  تولد.  8  ؛یسسأت

نیز    یگرد  نام.  16  ؛منبع  از  دستر   قابل از   « ا دوسای آموزشي»  ةنیون  .ت اس نیونه    214نگاری دارای  این هستيو  که یکي 

داده  نیایش    4شکل  در    آن  ةدادای  ه به هیراه ویژگي  است ا   «ای آموزش و پروش استثنایيهروش»های کال  فرعي  نیونه

 است. شده 

 

1. Inverse property 
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 گاری کودکان و نوجوانان نهستی  در هاآن  دادةو ويژگی  اهه نمون بخش  از نمايی -4 شکل

 

 گيرینتيجه
نوو  وزة  ح گاری  نهستي از  طراحي،  لحاظ  از  نوجوانان  و  است.مبتني  نگاریهستيکودکان  ساختاریافته  اطالعاتي  منبع    بر 

.  شدآنتولوژی استفاده  شناسي مث از روش  ،منظور ایجاد ساختار مفهوميگردآوری شد و بهنامة اصکا  اصالال  اصالالحات از  

  را ها  ها و روابط معنایي آنروایي صوری و محتوایي کال لي  چهار تن از متخصصان حوزه کودکان و نوجوانان کتابخانة م

  12مفهومي در  ا نشان داد که ساختار  ه در این حوزه است. نتایج و تحلیلمفهوم    10611بر  نگاری مشتیل. هستيکردندیید  أت

 . شد تشکیلنیونه  214راباله و  42ای فرعي به هیراه هکال  اصلي با کال 

ازاستمنظر    ازپژوهش حاضر   م روش  فاده  پژوهش    نگاریهستيایجاد  برای  نتولوژی  آث شناسي  اژه حسینيبا  و   ایبهشتي 

دارد.  (1394) ابزار    لحاظبههیچنین،    مشابهت  از  پژوهش  نگاریهستيایجاد  برای  نامه  اصالال استفاده  و    هایبا  وانگ 

( )  ،(2020هیکاران  )و    (2020کالدانجلو  هیکاران  و  مي(2018نوروزی  قلیداد  راستا  یک  و شوددر  رویکرد  لحاظ  از  اما   ،

متفاوتشروش به  .اندناسي  بهرهدرنهایت،  مهندسي  لحاظ  ابزار  از  هیة  پروتژه    نگاریهستيجویي  با  حاضر  پژوهش  بین 

ای خودکار  هبا استفاده از روش  ، هایشتر پژوهشبوجود دارد.    تشابه  (2020وانگ و هیکاران )  غیر از پژوهشا بههپژوهش

  .ها هیت گیاردندنگاریهستيروش دستي استخراج روابط میان مفاهیم، به ساخت    جایبه  استخراج دانش مفهومي از متون

ای آتي  هبرای اجرای پژوهش  بردارد و مبنایي  گامي  راستای رفع کیبودهای پژوهشي در این زمینهتواند در  پژوهش حاضر مي
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کشف   برای ،دیگر ایهپژوهش با مقایسه در حاضر،  پژوهش که هددمي نشان اهپیشینهة  مالالع. هیچنین  شوددر این زمینه  

و تاکنون هیچ تالشي در این    است مفید و نوجوانان  کودکانحوزة  مفاهیم در   بین  معنایي شبکة ترسیم و مفاهیم میان روابط

 است.  انجام نشدهحوزه 

نوجوانان  نگاریهستياز   و  که  کودکان  ویرایش اصال  امکان،   سایر برای مبنایي منزلةبه  وانت مي  ،مهیاست  آن و 

 هیچنین، .دارد وجود نیز هآیند در  دیگر اصالالحاتن  افزود و گسترش امکان رو،ازاین  .برد بهره حوزه این هاینگاریهستي

 از .باشد مفید دیگر ایهحوزه سایر  نگاریهستي ایجاد برای  تواندمي  ،نگاریهستي این در شدهمعرفي گامبهمگا روش

 دارد،  معنایي بازیابي امکان و مند استبهره معنایي  ایهفناوری از  که ،های دادهپایگاه  از بسیاری در وانت مي ،فوق  نگاریهستي

 ازیسپیاده امکان  کاربرپسند، کاربرهای رابط ایجاد و هانگاریهستي روی بر بیشتر تحقیق و توسعه با  .کرد  فادهاست

 کیک بازیابي حوزة در اهنگاریهستي استفاده از به  زیرا  شود؛ مي مهیا نیز کاوش موتورهای بازیابي ةحوز در اهنگاریهستي

 موجب   کاربران، ایهپرسش تنظیم و کاوش  موتورهای در کاوش هنگام در اهنگاریهستي کاربرد  .کرد خواهد يشایان

 شتاب و حرکت  تداوم باعث نوو، این از اهنگاریهستي ایجاد شد. خواهد معنایي ارتباطات برقراری و ابهامات از پیراستن

 . است  معنایي وب هایفناوری تکامل و معنایي بازیابي

 شناخت  و درک  لزوم ناسانه،ش يهست  رویکردهای به دانش دهيسازمانحوزة   جدید استانداردهایتیرکز   به  توجه با

بهمي پیشنهاد  .است  اهییت  حائز بسیار  اهآن فعالیت  چگونگي و روابط ا،هنگاریهستي ا  هنگاریهستي ایجاد نظورمشود 

 . انجام شود موضوعي هایحوزه سایر هایي درپژوهش

 منابع 

 ( بهناز  هستيط(.  1400باقرپور،  عراقراحي  و  ایران  جنگ  نظامي  تاری   حوزه  پایانشناسي  ارشد   نامه.   و اطالعات  علم  کارشناسي 

 .  دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدر ، شناسي. دانش

لیال محیدرضا  ،ثروتي،  )  و  ولوی،  مریم  هستان1396حورعلي،  یک  توسعه  کاربردهای  (.  در  استفاده  برای  جغرافیایي  نظامي.  شناسي 

 . 17-5 ،(102)26،  پژوهشي اطالعات جغرافیایي )سپهر(-فصلنامه علیي
شناسي علوم پایه براسا  مفاهیم و روابط موجود در  سازی هستي . طراحي و پیاده (1394)   فاطیه  ،ایاژه   و  الساداتملوک   ،حسیني بهشتي

 . 696-677، (3) 30 ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتهای مرتبط. نامهاصالال  

روان )  ، زندی  فضای  1387نرگس  بهینهسه(.  ضرورت  و  اطالعات  اصالال  بعدی  ساختار  طریقنامهسازی  از  خصیصه   ها  های افزودن 

 .90-65 (،4) 11 ،رسانيکتابداری و اطالو . هامعنایي به آن 

 و اطالعاتي جدید  محیط در  هانامه  اصالال کارایي عدم بررسي ها:نامهاصالال   ساختار در بازنگری ضرورت  .(1384)  اعظم  جو،صنعت 

 . 79-92 ،(4) 16، فصلنامه کتابآن.  با مقایسه در هاشناسيهستي  هایقابلیت

طاهرمظفر    ي،سهرابچشیه   ،اهدز  یگدلي،ب  ،عبدالحسینپهلو،  فرج طراح1398)  بهجت  ی، و  ساخت    ي(.  بيهستو   یهاییارینگاشت 

فارس  یمادرزاد زبان  به  کودکان  سالمت  یریتمد  .يقلب  سایت: 259-253  ،(5) 16  ،اطالعات  از  برگرفته   . 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=500225 
 . ایران و مدارک علیي  اطالعات  مرکز : تهران عزیزی،  محسن ترجیة  . شناسي اصالال   مباني(. 1381هلیوت ) فلبر،

پژوهي    مورد  ها:نگاشتشناسي ساخت و طراحي هستي. روش(1397)   مظفر  ،سهرابيچشیه   و  مریم  ،آذرگون  ،مرتضي  ،محیدی استاني

 . 1760-1787 ، (4) 33 ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتسنجي. علم  ةحوز

نگاری تحکیم خانواده مبتني بر  (. هستان 1399)  الساداتملوک  بهشتي، حسیني و حریری، نجال ،فهییه الحوائجي،باب ،رقیه، هاتفي مستقیم

 . 453-472  ،(4) 16، هيپژوخانواده   (FamilyOnto). انش در حوزة مالالعات زنان در ایرانمنابع د
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