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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, 2Synonyms 3- Equivalent to, 4- Notes) are used. Our suggested ontology includes 42 types of object attributes (1Instrument for, 2- Executed by, 3- Executes, 4- Evaluates, 5- Is Used of, 6- Uses, 7- Has kind, 8- Is part of, 9Based 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, 22Has 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, 35Is 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, 12Including 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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چکيده
هدف :تبیین روششناسي و روابط موجود میان مفاهیم برای طراحي و ایجاد هستينگاری کودکان و نوجوانان بهمنزلة یکي از فناوریهای پایهای تحقق
وب معنایي است.
روش :طراحي مفهومي هستينگاری با استفاده از روش مثآنتولوژی براساا

مفااهیم و رواباط موجاود در اصاالال نامة اصاکا (اصاالال نامة کاانون

پرورش فکری کودکان و نوجوانان) انجام شد .روایي صوری و محتوایي ساختار مفهومي این هساتينگاری را متخصصاان حاوزة کودکاان و نوجواناان
کتابخانة ملي با استفاده از فن دلفي تأیید کردند .ابزار استفادهشده برای ساخت هستينگاری ،نرمافزار پروتژه ویرایش  5.5.0است.
يافتهها :نتایج نشان ميدهد که هستينگاری کودکان و نوجوانان در دوازده کال

اصلي (آموزشوپرورش ،ادبیات ،ارتباطاات ،تااری  ،علاوم اجتیااعي،

علم اطالعات و رایانه ،دین ،روانشناسي ،زبانشناسي ،علوم و فناوری ،فلسفه ،هنر و سرگرمي) تشکیل شده و در آن چهاار ناوو ویژگاي تفسایری (.1
تعریف؛  .2مترادف؛  .3معادل است با؛  .4یادداشت) بهکار رفته است .این هستينگاری شامل  42نوو ویژگاي شاي ( .1ابازاری اسات بارای؛  .2اجارا
ميشود توسط؛  .3اجرا ميکند؛  .4ارزیابي ميکند؛  .5استفاده ميشود در؛  .6استفاده ميکناد از؛  .7اناواعي دارد؛  .8بخشاي اسات از؛  .9براساا ؛ .10
بررسي ميشود در؛  .11برگرفته است از؛  .12برگزار ميشود در؛  .13پایهگذار؛  .14تأثیر منفي دارد؛  .15حامي؛  .16حوزة مرتبالاي اسات از؛  .17دارای
مهارت؛  .18روشي است برای؛  .19زماني است برای؛  .20سنجهای است از؛  .21شامل؛  .22عالئم دارد؛  .23فراهمکننده؛  .24قابال دساتر

از طریاق؛

 .25قانوني است از؛  .26مانع ميشود از؛  .27متأثر است از؛  .28متضاد؛  .29محل اجرا؛  .30محل ساخت؛  .31مرحلهای اسات از؛  .32مالالعاه ميکناد؛
 .33مفهومي است از؛  .34مفید است برای؛  .35مؤثر است در؛  .36ناشي است از؛  .37نشانهای است از؛  .38نظریهای است در؛  .39نوعي اسات از؛ .40
هست یک؛  .41هیکار با؛  .42ویژگي دارد) است .از این ویژگيها ،یک ویژگي متقارن و چهار ویژگي گذرا (متعدی) است .شش مورد از روابط ،راباله
معکو

دارند و هیچنین شامل شانزده نوو ویژگي داده ( .1استفاده ميکند از؛  .2اختصار؛  .3ایجادشده توسط؛  .4بهکار ميرود برای؛  .5تااری ایجااد؛

 .6تاری برگزاری؛  .7تاری تأسیس؛  .8تاری تولد؛  .9تاری وفات؛  .10دارای انواو؛  .11درمان ميشود؛  .12شامل خدمات؛  .13عالئم؛  .14علال؛ .15
قابل دستر

از منبع؛  .16نام دیگر) است که  214نیونه در آن قید شده است.

نتيجهگيری : :اصالال نامه ابزاری مناسب برای گردآوری مفاهیم و اصالالحات هستينگاری است ،هستينگاری کودکان و نوجوانان ميتواند ابزار مفیاد
و کارآمد بازنیون دانش در طراحي نظامهای اطالعاتي برای کودکان و نوجوانان و مبنایي برای گسترش و توسعة اصالالحات و مفاهیم آتي باشد
کليدواژهها :هستينگاری کودکان و نوجوانان ،اصالال نامة اصکا ،تبدیل اصالال نامه ،روششناسي مثآنتولوژی ،نرمافزار پروتژه
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مقدمه
به موازات رشد دانش و افزایش منابع دانش ،اصول و ابزار سازماندهي و اشاعة دانش نیز تکامل یافته است .تکامل اصول و
ابزار سازماندهي و درنهایت ظهور فناوریهای جدید سازماندهي دانش ،سهولت دسترسي کاربران را به منابع دانشي فراهم
ساخته است .هماکنون سازماندهي دانش بشری ،بهمنزلة یک اصل پذیرفته و در طول زمان ،بر اهییت آن افزوده شده است.
در دهههای گذشته ،ابزارهای سنتي از قبیل اصالال نامهها ،سرعنوانهای موضوعي و ردهبندیها بهمثابة ابزارهای سازماندهي
استفاده شده است .اما به تازگي در وب جهانگستر ،که به سیتوسوی وب معنایي ميرود ،ابزارها و شیوههای سازماندهي
ذخیره و بازیابي دانش مانند استفاده از هستينگاریها جایگزین ميشود.
لغتنامة پویای اکسفورد هستينگاری را اینگونه تعریف ميکند« :مجیوعه مفاهیم و دستهبندیها در یک حوزه یا دامنه که
ویژگيها و روابط بین آنها را نشان ميدهد» (.)Gruninger & Fox, 1995
استفادة هستينگاریها به ارائة واژگان مفهومي استاندارد ،تسریع بازیابي برای پر وجوها و قابلیت استفادة مجدد در
پایگاههای دانش منجر ميشود و هیة این موارد ،تسهیل اشتراکگذاری و هیکاری در نظامهای اطالعاتي را در پي دارد
( .)Ozsu & Liu, 2018روشهای سازماندهي مبتنيبر معنا با استفاده از ابزارهای معنایي نظیر هستينگاریها ،تبادل
ميشوند و بازیابي اطالعات گسترده را بهطور کارآمد و کاربرمدار امکانپذیر ميکنند.
هستينگاری واژگان و مفاهیم مشترک استفادهشده برای توصیف و ارائة یک حوزه از دانش را معین ميکند و ميتواند مبنایي
برای سازماندهي و مدیریت دانش در حوزهای خاص باشد .باوجوداین ،ساخت هستينگاری کاری دشوار و زمانبر است.
بهمنظور تسهیل و سرعتبخشیدن به این امر ،ميتوان از منابع دیگر دانش ،نظیر اصالال نامهها استفاده کرد .اصالال نامه منبع
دانشي است که متخصصان موضوعي سازماندهي کردهاند و حاوی اصالالحات یک حوزه و روابط معنایي میان این
اصالالحات است .هیچنین روابط معنایي (اعم /اخص) ،که در اصالال نامه موجود است ،این امکان را ميدهد که ساختار
سلسلهمراتبي الزم برای هستينگاری ایجاد شود .ازاینرو ،منبع مناسبي برای ساخت هستينگاری بهشیار ميآید (حسیني
بهشتي و اژهای.)1394 ،
روابط در اصالال نامهها به سه رابالة همارزی ،سلسلهمراتبي و همبسته (مرتبط) محدود شده است و هیین امر سبب شده که
روابط معنایي میان مفاهیم در اصالال نامهها کاستيها و نارسایيهایي داشته باشد و بازیابي مفاهیم با مشکالتي هیراه شود.
بسیاری از روابالي که با عنوان همبسته در اصالال نامه ارائه شدهاند از نوو روابط «جز به کل»« ،جنس و ماده»« ،علت و
معلول»« ،فرایند»« ،متضاد»« ،عیل و عکسالعیل»« ،مالک و میلوک» و بسیاری موارد دیگرند که بهسادگي ميتوان با بیان
ارتباط دقیق آنها ،روابط در اصالال نامههای موجود را غنيسازی کرد (صنعتجو.)1384 ،
غنيسازی اصالال نامه ،که رویکرد هستيشناسانه به زبان دارد ،برای محیطهای شبکهای و پایگاههای اطالعات تخصصي،
ضین محققساختن امکان سازماندهي اطالعات هیراه با حفظ دقت معنایي ،1به اثربخشي نظام در بازیابي اطالعات مرتبط
برای کاربر نهایي منجر ميشود؛ بنابراین در چنین نظامهایي باید ساختار مفهومي زبان جایگزین ساختار موضوعي شود.
اثربخشي نظامهای مفهومي بهنسبت نظامهای موضوعي در بازیابي اطالعات ،از تعریف روابط بین عناصر تشکیلدهندة نظام
ناشي است .با تعریف روابط بین اشیا و روابط بین ویژگيها ،روابط مفهومي شکل ميگیرند (فلبر .)1381 ،تعریف اینگونه
روابط ،باعث ميشود زبان بهکاررفته در نظام ذخیره و بازیابي ،به نظام زبانيِ مستقلي از متنهای ذخیرهشده در نظام بدل
شود و فهییدن مفهوم واژه برای رایانه ،به متن وابسته نباشد و نظام با ردگیری پیوندهای تعریفشده برای هریک از واژهها،

1. Semantic Precision
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امکان دریافت معني واژه را بهصورت مستقل از متن و فقط وابسته به نظام زباني خود (هیچون اصالال نامه) داشته باشد.
درحالي که در نظامهای موضوعي یا واژگاني مانند فهرست لغات ،مفهوم هریک از واژهها به متن وابسته است .وابستگي
مفهوم واژهها به متن و ساختار جیله فهم موضوعي مدارک اطالعاتي بهصورت هوشیند از طریق رایانه را دشوار ميسازد و
درنتیجه تعداد زیادی از مدارک بازیابيشده در جستوجوهای کلیدواژهای ،از دایرة مفهومي نیاز کاربر فاصله ميگیرند

(زندی روان.)1387 ،
در آغاز قرن  ،21مالالعات متعددی در زمینة بررسي روشهای غنيسازی و بهبود ساختار اصالال نامه و طراحي ابزارهای
نوین دانش مانند هستينگاریها انجام شد .این امر موجب شد که کاستيهای موجود در اصالال نامهها برطرف شود و
بازیابي دانش بهبود یابد و الگوی مفهومي غنيتری از حوزة موضوعي ارائه شود .تودهوپ 1و هیکاران ( )2001در مالالعات
خود به گسترش و غنيسازی روابط مرتبط در اصالال نامه پرداختند و تأثیر مثبت آن را در بازیابي ماللوب مفاهیم به اثبات
رساندند.
چان و ونلین )2004( 2در بررسي خود ،بخشي از اصالال نامة کشاورزی چیني 3را با استفاده از نرمافزار کاون 4به
هستينگاری تبدیل کردند .در این پژوهش ،هیة روابط «مرتبط» ،روابط هستينگاری در نظر گرفته شد و روابط «بهکار ببرید»
و «بهکار ببرید بهجای» به رابالة مترادفي و روابط سلسلهمراتبي ا «اعم» و «اخص» ا نیز به رابالة «نوعي از »5تبدیل شد .تأکید
بیشتر این پژوهش بر تبدیل اصالال نامه به قالب آر.دی.اف 6.به کیک نرمافزار کاون بود.
سورگل 7و هیکاران ( )2004طر دیگر توسعة روابط اصالال نامه و تبدیل آن به هستينگاری را در سازمان خواروبار و
کشاورزی 8سازمان ملل متحد انجام دادند و در آن اصالال نامه ،اگرووک 9به هستينگاری تبدیل شد .فعالیت اصلي این
پژوهش در تبدیل این اصالال نامه به هستينگاری ،تعیین مجدد روابط میان مفاهیم و تعریف قواعدی برای تسهیل فرایند
تبدیل هوشیند این روابط بود .کاتراکول 10و هیکاران ( )2005نیز از اصالالحنامة اگرووک درحکم منبعي برای طراحي
هستينگاری در حوزة غذا و کشاورزی استفاده کردند .این پژوهش به شیوة نییهخودکار انجام شد .متخصصان روابط مبهم و
نامشخص اصالال نامه را کشف و قواعد را پاالیش کردند و از طریق یادگیری ماشیني بهکار بردند .روابط نادرست پس از
تحلیلهای عبارت اسیي و وردنت 11جایگزین شد و در پایان ،متخصصان هستينگاری برای تأیید روابط پیشنهادی را بررسي
و ارزیابي کردند.
امری بدیهي است که کودکان و نوجوانان بهسبب ادراک و زمینههای ذهني خاص خود در هنگام ارتباط با نظامهای اطالعاتي
و برنامههای نرمافزاری دچار مشکالتي ميشوند و چنین شرایالي به رویکردهای متیایز و در برخي موارد مغایر برای درک
درست از مفهومي واحد منجر ميش ود .این موضوو زماني اهییت پیدا خواهد کرد که به تعامل و تبادل اطالعات بین این
عوامل در ارتباط نیاز باشد .گفتني است فقدان درک مشترک از مفاهیم مشکالت ناهیگوني به وجود خواهد آورد.

1. Tudhope
2. Chun, & Wenlin
3. Chinese Agricultural Thesaurus
4. KAON
 .5این راباله « »is-aیکي از روابط سلسلهمراتبي در هستينگاری است.
6. RDF
7. Soergel
)8. Food and Agricultural Organization (FAO
 .9اگرووک ( )AGRIVOCاصالال نامة کشاورزی چندزبانه است که در نظامهای اطالعاتي  AGRISو  CARISبهکار رفته است.
10. Kawtrakul
11. WordNet
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دراینصورت ،اگر یک مصنوو بهصورت میانجي براسا

منالق و استدالل وجود داشته باشد و مفاهیم متیایز را تعریف و

فهییدني کند ،راهحل ماللوبي برای تعامل کودکان و نوجوانان بهشیار خواهد رفت؛ بنابراین ویژگيهای خاص گروه کودکان
و نوجوانان باید در طراحي محیطهای وب و ابزارهای بازنیون دانش در نظر گرفته شود .قابلیتهای سرعنوانهای موضوعي
و اصالال نامههای طراحيشده در حوزة کودکان و نوجوانان بهمنزلة ابزاری برای ذخیره و بازیابي ،در ارائة دقیق مفاهیم و
روابط میان آنها محدود است و این امر سبب ميشود طراحي هستينگاریها در حوزة کودکان و نوجوانان ضروری بهنظر
آید.
هماکنون هستينگاری جامعي در حوزة کودکان و نوجوانان مبتنيبر ویژگيهای زبان فارسي ارائه نشده است .با مرور اجیالي
مدخلهای اصکا و سرعنوانهای موضوعي کودکان مشخص ميشود که در این حوزه یکدستي و یکپارچگي وجود ندارد و
به طراحي هستينگاری فارسي حوزة کودکان و نوجوانان نیاز است .حوزة کودکان و نوجوانان با بهکارگیری هستينگاری
ميتواند با توان بیشتری در دنیای مجازی و وب حضور یابد و این امر مستلزم تعریف ساختار مفهومي و تعیین روابط
عییقتر مفاهیم این حوزه در قالب هستينگاری است .پژوهشگر در این پژوهش در پي آن است که ساختار مفهومي حوزة
کودکان و نوجوانان با رویکرد هستينگاری ترسیم کند.

پيشينة پژوهش
در اواخر دهة  ،1390هستينگاری بهمنزلة رویکرد نو مهندسي دانش در عرصة هوش مصنوعي اهییت یافت .از زماني که نیاز
به داشتن چنین ابزاری ثابت شد ،متخصصان و خبرگان در عرصههای مختلف برای طراحي چنین مصنوعي اقدام کردند.
باقرپور ( )1400در پژوهش خود ،به طراحي هستينگاری حوزة تاری نظامي جنگ ایران و عراق پرداخت .جامعة این
پژوهش را کتابهای ردة تاری نظامي جنگ ایران و عراق موجود در کتابخانة تخصصي جنگ حوزة هنری تشکیل ميدهند و
شامل واژهنامهها ،اصالال نامهها و هستينگاریهایي هستند که بهصورت کلي بر مباحث نظامي متیرکزند .پژوهشگر در این
پژوهش ،از ابزار مهندسي هستينگاری نرمافزار پروتژه 1و نظر متخصصان این حوزه استفاده کرده است .هاتفي مستقیم و
هیکاران ( )1399در پژوهش خود به طراحي هستينگاری «تحکیم خانواده» ( )FamilyOntoبا استخراج مفاهیم و روابط بین
آنها از منابع دانش حوزة مالالعات زنان (گرایش علوم اجتیاعي) در ایران پرداختند .پژوهش از نظر هدف کاربردی است و
برای تأیید مفاهیم هستينگاری از روش تحلیل حوزه (رویکرد آشولد و گرونینگر) و هیچنین از روش دلفي استفاده شد.
درخت هستينگاری با برقراری روابط برمبنای وزن کلیات کلیدی ،با یک هستة مفهومي 2 ،ردة اصلي 110 ،ردة فرعي و 199
زیررده تشکیل شد و درمجیوو با  212رابالة سلسلهمراتبي و ویژگي شي  ،بین مفاهیم روابط معنایي برقرار شد .این مصنوو
در نرمافزار پروتژه  5.5انجام شد .فرج پهلو و هیکاران ( )1398در پژوهش خود ،به طراحي و ساخت هستينگاری
بییاریهای مادرزادی قلب کودکان به زبان فارسي پرداختند .این مالالعه به روش تحلیل محتوا انجام شد .جامعة آماری
پژوهش را کلیة منابع اطالعاتي فارسي و انگلیسي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در حوزة تخصصي بییاریهای مادرزادی
قلب تشکیل داد .روش استفادهشده برای ایجاد هستينگاری ،روشهای بهکاررفته در پژوهش محیدی استاني و هیکاران
( )1397بود .درمجیوو نُه مرحله برای ساخت این هستينگاری در نظر گرفته شد که عبارتاند از :تعیین حوزه و پوشش
هستينگاری ،شناسایي منابع اطالعاتي ،شناسایي اصالالحات و مفاهیم ،تعیین پوشش موضوعي و تعیین دامنه و طبقات اصلي،
تعیین سلسله مراتب اصالالحات و مفاهیم ،تعریف و تعیین روابط بین اصالالحات و مفاهیم ،توصیف ویژگيهای ردهها و
روابط بین آنها ،تعیین روابط میان نیونهها و ایجاد محدودیتها ،توابع و قوانین بود .بهمنظور تأیید روایي محتوایي در مراحل

1. Protege
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سوم تا ششم ،از نظر هفت متخصص قلب اطفال دانشگاه علوم پزشکي اصفهان استفاده شد .هیچنین برای ساخت
هستينگاری از نرمافزار پروتژه استفاده شد .هستينگاری بییاریهای مادرزادی قلب کودکان شامل شش کال  1اصلي بود.
هیچنین برای تعریف ارتباط میان مفاهیم و اصالالحات ،هشت رابالة معنایي اصلي و دو رابالة فرعي تعیین شد.
محیدی استاني و هیکاران ( )1397در پژوهش خود با هدف تبیین روششناسيهای موجود و طراحي مدل مفهومي حوزة
علمسنجي مراحل ساخت هستينگاری با عنوان  Scientometrics Ontرا بررسي کردند .پژوهش حاضر از نوو کاربردی و
جامعة پژوهش شامل کتاب ،مقاله ،واژهنامة تخصصي ،اصالال نامه ،پایاننامه و طر های پژوهشي حوزة علمسنجي به زبان
فارسي است .برای ایجاد مدل مفهومي حوزة علمسنجي و تبیین روابط و نیونهها از رویکرد تحلیل حوزه استفاده شد .ابزار
بهکاررفته برای ساخت هستينگاری ،نرمافزار پروتژه و روش استفادهشده در این پژوهش ،روش برمجو با اعیال برخي
تغییرات بود .نتایج نشان داد که هستينگاری علمسنجي در  11کال

اصلي شکل گرفت که دارای  20راباله و  100نیونه

است .ثروتي و هیکاران ( )1396در پژوهش خود با استفاده از منابع متنوو جغرافیایي ،شامل تاکسونوميها ،اصالال نامهها و
هستينگاریهای موجود داخلي و خارجي ،دایرهالیعارفها و فرهنگهای واژگان ،کتب مرجع ،صفحات وب و مصاحبه با
افراد خبرة حوزة جغرافیا ،و در یک روششناسي ترکیبي ،که حاصل بررسي روشهای گوناگون توسعة هستينگاری است ،به
توسعة هستينگاری جغرافیایي نظامي پرداختند .برای مهندسي دانش جغرافیایي در قالب هستينگاری ،ابتدا واژگان حوزة
جغرافیایي کشف و بر مبنای آنها مفاهیم جغرافیایي ،سلسلهمراتب مفاهیم ،روابط میان مفاهیم ،ویژگيهای مفاهیم ،اطالعات
زبانشناختي مفاهیم و مصادیق متنوو مفاهیم جغرافیایي داخلي و خارجي استخراج شد .این هستينگاری در محیط نرمافزار
منبع باز پروتژه و با زبان استاندارد اُ.دبلیو.ال کدگذاری شده است و قابلیت جستوجوی معنایي مفاهیم و روابط میان آنها را
دارد .حسیني بهشتي و اژهای ( )1394در پژوهش خود ،اصالال نامههایي را که در پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
در حوزههای تخصصي علوم از قبیل شییي ،فیزیک ،زیستشناسي ،زمینشناسي و ریاضي تدوین شده بودند ،مبنای ساخت
هستينگاری در حوزة علوم پایه قرار دادند .برای این منظور ،ابتدا مغایرتها و همپوشانيهای مفاهیم مشترک حوزههای
مختلف علوم پایه در اصالال نامههای مختلف را برطرف کردند تا بتوانند از آنها در هستينگاری واحدی استفاده کنند .پس
از آن ،هیة اصالال نامهها با یکدیگر تلفیق و اصالال نامة جامع تولید شد .سپس با روش مثآنتالوژی و نرمافزار پروتژه به
طراحي مفهومي هستينگاری براسا

مفاهیم و روابط موجود در اصالال نامة جامع پرداختند و روابط مفهومي بین مجیوعه

واژگان اصالال نامههای علوم پایه براسا

ایزو  25164و زبان اُل 2به هستينگاری تبدیل شد.

در خارج از ایران نیز پژوهشهایي در طراحي و ساخت هستينگاری در حوزههای مختلف انجام شده است :وانگ 3و
هیکاران ( )2020در پژوهش خود ،اصالال نامة جامع دولت الکترونیک به زبان چیني و ساخت هستينگاری اتوماسیون را
بهینهسازی کردند .پژوهشگران این پژوهش ،از اصالالحات موجود در اصالال نامة جامع دولت الکترونیک استفاده کردند و
پایگاه دانش دولت الکترونیک به وجود آوردند .سپس اصالالحات را دستهبندی و کال ها را تعیین و روابط معنایي بین
اصالالحات را استخراج و به زبان ا.دبلیو.ال بیان کردند .این پژوهش نشان ميدهد که میزان فراخواني سلسلهمراتب
اصالالحات در هستينگاری بسیار ماللوب و از قابلیت توسعة دانش خوبي برخوردار است .کالدانجلو )2020( 4در پژوهش
خود به تهیة اصالال نامه و استفادة مجدد آن در طراحي هستينگاری حرکات موزون سنتي آمریکای شیالي پرداخت .هدف
این مالالعة موردی ،حفظ و انتشار اطالعات میراث فرهنگي درمورد آمریکای شیالي با استفاده از سازماندهي دانش و
1. Class
2. OWL Language
3. Wang
4. Coladangelo
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رویکردهای معنایي است .اسناد و نوارهای ضبط صوت منابعي هستند که برای جیعآوری و سازماندهي مفاهیم و موضوعات
مربوط به اجزای حرکات موزون و روابط آنها ،ساختار و عیلکرد آثار فرهنگي ،بیان خالقانة آنها ،و شواهد آن عبارات،
استفاده شدند .واژگان استفادهشده در تعریف حرکات موزون ،مشخص و طبقهبندی شد و برای ساختن اصالال نامه بهکار
رفت .توسعة هستينگاری براسا

مدلهای مفهومي موجود حوزههای میراث فرهنگي مانند اف.آر.بي.آر 1.است .در این

پژوهش ،روش استفادهشده در استخراج مفاهیم و روابط معنایي ،روش نوی و مکگینس )2001(2است که از نرمافزار پروتژه
استفاده شده است .براوو 3و هیکاران ( )2019در پژوهش خود ،روششناسي طراحي و ساخت هستينگاری را بررسي
کردند .در این روش ،برجستهترین اصول طراحي بهکاررفته و فرایند ارزیابي با دقت انجام ميشود .این روش ميتواند به
پژوهشگران در طراحي هستينگاری در تصییمگیریهای پیچیده و عدم قالعیت ،مدیریت ریسک و تحلیلهای مالي یاری
رساند .براوو و هیکاران ( )2019با استفاده از این روش و ابزار پروتژه هستينگاری تشخیص پزشکي را طراحي و 195
کال

و  310نیونه در این زمینه ارائه کردند .جینگ 4و هیکاران ( )2018در پژوهش خود ،نیونة اولیة پایگاه دانش بییاری

فیبروز کیستیک مبتنيبر هستينگاری 5را ارائه کردند .پژوهشگران در ابتدا ،اطالعات بالیني ا هم در سالح مولکولي و هم در
سالح فنوتیپ بالیني ا درخصوص فیبروز کیستیک را از منابع گردآوری کردند .هیچنین برای تجزیهوتحلیل محتوا از روش
ترکیبي پایین به باال و باال به پایین و نرمافزار پروتژه  5.0.1استفاده کردند .هستينگاری طراحيشده شامل  408کال
راباله بود .نوروزی و هیکاران ( )2018در پژوهشي ،نیونة اولیة هستينگاری 6براسا

و 35

اصالال نامة ایسیس اند تي مبتني بر

شبکه را ساختند .با توجه به هدف مالالعه و حجم عظییي از اصالالحات ارائهشده در اصالال نامه ،بهمنظور تهیة منبع اصلي
واژگان برای نیونة اولیة هستينگاری ،اصالالحاتي که پژوهشگران جستوجو کردند بهمنزلة مفاهیم هسته انتخاب شد و
سپس متخصصان موضوعي روابط میان مفاهیم را تجزیهوتحلیل کردند .در این پژوهش مبنای روش بهکاررفته در استخراج
مفاهیم و روابط معنایي ،روش نوی و مکگینس است و از نرمافزار پروتژه  4.3.3استفاده شده است .هو .)2013( 7در پژوهش
خود راهکارهایي را برای تبدیل اصالال نامة چیني به هستينگاری ارائه کرد .اصالال نامة چیني ابزار جامع بازیابي علم و
فناوری در مقیا

بزرگ برای هیة رشتهها مانند علوم طبیعي ،پزشکي ،کشاورزی و مهندسي فناوری است .پژوهشگر در این

پژوهش به دو فعالیت انتخاب مفاهیم هسته و اصال ارتباطات بین مفاهیم اشاره دارد و بیان ميکند اصالال نامه واژگان غني
و ساختار معنایي روشني دارد و ميتواند برای ساخت هستينگاری ،پژوهشگر را در استخراج مفاهیم و روابط بین آنها یاری
رساند.
بررسي و مرور پژوهشها حاکي از آن است که بیشتر پژوهشهای انجامشده در این زمینه ،مربوط به طراحي هستينگاری در
حوزههای مختلف بدون بهرهگیری از اصالال نامه در پژوهش است و پژوهشهای اندکي غنيسازی روابط اصالال نامه و
استفاده از آن در طراحي و ایجاد هستينگاریها در حوزههای متعدد را بررسي کرده است .در ایران نیز تاکنون پژوهشهای
محدودی در حوزة تبدیل اصالال نامهها به هستينگاریها به زبان فارسي انجام شده و از بین پژوهشهای ذکرشده ،فقط
پژوهش حسیني بهشتي و اژهای ( )1394در بین منابع فارسي بیشترین ارتباط را با پژوهش حاضر دارد .هیچنین بیشتر
پژوهشها با استفاده از روشهای خودکار استخراج دانش مفهومي از متون بهنسبت روش دستي استخراج روابط میان مفاهیم،

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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به ساخت هستينگاریها هیت گیاردند و انجام پژوهش حاضر ميتواند گامي در راستای رفع کیبودهای پژوهشي در این
زمینه باشد و مبنایي برای اجرای پژوهشهای آتي در این حوزه شود .هیچنین مالالعة پیشینهها نشان ميدهد که انجام پژوهش
حاضر در مقایسه با پژوهشهای دیگر ،برای کشف روابط میان مفاهیم و ترسیم شبکة معنایي میان مفاهیم در حوزة کودکان و
نوجوانان مفیدتر است و تاکنون هیچ تالشي در این حوزه انجام نشده است.

روش پژوهش
در این پژوهش ،حوزههای اصالال نامة اصکا با ردههای ردهبندی دیویي مالابقت داده شده و چیدمان براسا

این ردهبندی

در نظر گرفته شده و فقط در مواردی اندک مانند آموزشوپرورش کودکان به دلیل گستردگي اصالالحات موجود در برخي از
ردهها ،بهصورت مجزا آورده شده تا بتوان بهصورت دقیقتر و اخصتر بررسي شوند .پس از بررسي اصالالحات موجود در
حوزة کودکان و نوجوانان ،روابط بین مفاهیم تجزیهوتحلیل و ساختار مفهومي با استفاده از روششناسي مثآنتولوژی و
نرمافزار پروتژه ارائه شد .با توجه به روششناسي مثآنتولوژی ،که در این پژوهش انتخاب شده ،به توضیح هریک از مراحل
در فرایند ایجاد هستينگاری کودکان و نوجوانان مبادرت شده است (.)Corcho et al., 2005
 )1مشخصهسازی :1این مرحله در هستينگاری شامل فعالیتهایي از قبیل تشخیص اهداف ،دامنه ،راهبرد ،موانع و اکتساب
دانش از منابع بهمنظور مدلسازی مفهومي است .دامنة هستينگاری پژوهش ،حوزة کودکان و نوجوانان است و دانش
مدلسازی مفهومي از منبع اصالال نامة کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (اصالال نامة اصکا) اخذ ميشود؛
 )2مفهومسازی :پس از مرحلة کسب دانش ،دانش گردآوریشده باید مفهومسازی شود؛ بدینمعني که اصالالحات و مفاهیم
غیررسیي آن حوزه بهصورت نییهرسیي فراهمآوری ،طبقهبندی و ارائه شود .بهعبارتي در مرحلة مفهومسازی ،باید برای
طراحي هستينگاری ،مدلسازی و ایجاد ساختار مفهومي فعالیتهای ابتدایي انجام شود .این مرحله ،با اکتساب دانش رابالهای
تنگاتنگ دارد و هدف از آن ،نظمدهي و سازماندهي دانش است .این مرحله تعیینکنندة مراحل بعدی ساخت هستينگاری
است .هنگام ساخت مدل مفهومي ،این روششناسي مدل مفهومي را به مدل رسیيسازیشده در یک زبان پیادهسازی
هستينگاری تبدیل ميکند .در راستای این مرحله ،هستينگاری بهآرامي درحال حرکت از سالح دانش به سالح پیادهسازی
است و بهآرامي درجة رسییت مدل دانشي افزایش ميیابد؛ بنابراین ميتواند از طریق ماشین درک شود .شکل  1اقدامات
متعدد در فعالیت مفهومسازی را نیایش ميدهد.

1. Specification
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شکل  -1اقدامات فعاليت مفهومسازی در روششناسی مثآنتالوژی ()Corcho et al., 2005

در این مرحله ،ایجاد مدل مفهومي در ساختار هستينگاری و نیز اقدامات ابتدایي مربوط به ساخت هستينگاری در نظر گرفته
ميشود .هدف از ایجاد مدل مفهومي ،سازماندهي و ساختاردهي به دانش کسبشدة آن حوزه است و شامل یازده مرحله
است:
 .1ساخت واژهنامة اصطالحات :در ابتدا فهرستي از اصالالحاتي که دربرگیرندة هیة اصالالحات و مفاهیم مرتبط با آن
حوزه ،نیونهها ،ویژگيهای بیانگر خصوصیات یک مفهوم ،ارتباطات میان مفاهیم و نظایر آن ،توصیف آنها به زبان طبیعي،
مترادفات و کلیات اختصاری آنها تشکیل ميشود؛
 .2طبقهبندی (تاکسونومی) مفهومی :هنگامي که فهرست مفاهیم تهیه شد ،طبقهبندیهای مفهومي براسا

سلسلهمراتب

مفاهیم تشکیل ميشود .رویکرد بهکاررفته در این پژوهش برپایة روش ترکیبي ،یعني ترکیبي از رویکرد باال به پایین و پایین به
باالست .در این رویکرد ،ابتدا مفاهیم هسته تعیین شد و بهصورت همزمان از تعییم و اخصگرایي برای دستیابي به سالح
انتزاو و برعکس سالح نیونههای عیني بهکار رفت.
 .3ترسيم نمودارهای ارتباط دودويی موقتی (موردی) 1بين مفاهيم هستینگاری :پس از طبقهبندی مفهومي ،رسم
نیودارهای ارتباط دودویي موقتي آغاز ميشود .این روابط بین مفاهیم ،باید ساختار مفهومي بهدستآمده از طبقهبندی مرحلة
قبلي را توسعه دهد .باید حوزهها و گسترههای هریک از استدالالت پیرامون هر ارتباط ،به طور دقیق تعیین و کال های
مناسب برای هر راباله در نظر گرفته شود تا هیچ خالایي رخ ندهد.
 .4ايجاد فرهنگ مفاهيم :هنگامي که طبقهبندیهای مفهومي و نیودارهای ارتباط دودویي تهیه شدند ،باید ویژگيها و
نیونههای هریک از مفاهیم طبقهبندیشده مشخص شود .در این راستا فرهنگي شامل تیامي مفاهیم حوزه ،ارتباطات میان
آنها ،نیونههای آنها ،ویژگي کال ها ،ویژگيهای نیونه تهیه شده است.

1. Ad hoc binary relation
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 .5توصيف تفضيلی ارتباطات دودويی موردی :در این مرحله ،تیامي ارتباطات موردی در فرهنگ بهصورت تفضیلي تعیین
ميشود .برای هریک از این نوو ارتباطات باید نام ،مفهوم منبع ،مفاهیم هدف ،کاردینالیتي (تعداد اعضا) 1آن و رابط معکو
آن شناسایي شود.
 .6توصيف تفضيلی ويژگیهای نمونه :در این مرحله ،به توصیف تفضیلي تیامي ویژگيهای نیونه ا که در فرهنگ مفاهیم
آمده ا پرداخته ميشود .ویژگيهای نیونه عبارتاند از :نام ،مفاهیم متعلق به آن ،نوو ارزش ،و کاردینالیتي که میکن است
برای هریک از مفاهیم نیونه ارزش متفاوتي داشته باشد.
 .7توصيف تفضيلی ويژگیهای کالس :هدف از این مرحله ،توصیف تفضیلي تیامي ویژگيهای کال
این در فرهنگ مفاهیم ،در جدول ویژگي کال

آمده است .ویژگيهای کال

است که پیش از

مفاهیم و ارزشهای آنها را در کال  ،جایي

که آنها تعریف ميشوند ،توصیف ميکند.
 .8توصيف تفضيلی مقادير ثابت :در گام هشتم این پژوهش ،تعریف دقیق مقادیر ثابت بهکاررفته در هستينگاری کودکان و
نوجوانان به هیراه جزئیات بیان ميشود .در این مرحله ،هر مقدار ثابت شامل توصیفي از نام مقدار ،نوو مقدار (مانند عددی،
حرفي ،تاری و غیره) ،واحد سنجش مقادیر ثابت عددی ،و ویژگيهایي که بهواسالة این مقدار استنباط ميشود باید قید شود.
 .9توصيف اصول موضوعة رسمی :در این مرحله ،اصول موضوعة رسیي الزم در هستينگاری و توصیف دقیق آنها
شناسایي ميشود .در پژوهش حاضر ،اطالعات نام ،توصیف به زبان طبیعي ،بیان آن به زبان منالقي برای توصیف رسیي
اصول موضوعه ،مفهوم مربوط به اصل موضوعه ،و روابط مربوط و متغیرها مشخص ميشوند؛ مثالا در هستينگاری مذکور
تعریف شد که کتابخانههای عیومي نیيتوانند همزمان کتابخانة شخصي نیز باشند.
 .10توصيف قواعد :مشابه مرحلة قبلي ،ابتدا باید قواعد الزم در هستينگاری شناسایي و سپس به توصیف آنها مبادرت
شود .برای تعریف هریک از قواعد ،اطالعاتي از قبیل نام ،توصیف به زبان طبیعي ،بیان رسیي این توصیف ،مفاهیم ،ویژگيها
و ارتباطات مرتبط با قواعد و متغیرهای استفادهشده در بیان قواعد در این روششناسي تعیین ميشود .عبارتهای قواعد را با
استفاده از الگوی اگر (شرایط) آنگاه (نتیجه) بیان ميشود؛ مثالا در هستينگاری کودکان و نوجوانان ،با زبان رسیي نوشته
ميشود که اگر منبعي فقط شامل اطالعات کتابشناختي باشد ،درنتیجه در کال

منابع دسته اول قرار نیيگیرد.

 .11توصيف نمونهها :هنگامي که مدل مفهومي هستينگاری تهیه شد ،باید نیونههای مرتبط با فرهنگ مفاهیم توصیف و
تعریف شوند .برای هر نیونه ،باید نام نیونه ،نام مفهومي که متعلق به آن است و ویژگيها و مقادیر متعلق به آن بیان شوند.
پس از فرایندهای متعدد معرفيشده در مرحلة مفهومسازی ،مراحل بعدی این روششناسي به شر زیر است:
 )3رسمیسازی :با استفاده از زبانهای بازنیون هستينگاری ،مدل مفهومي به مدل نییهمحاسباتي یا رسیي تبدیل خواهد شد.
 )4ادغام :2در این مرحله ،یکپارچهسازی و ادغام هستينگاریهای موجود بررسي ميشود .در بررسيهایي که پژوهشگر
انجام داد و با توجه به پیشینههای بیانشده در این زمینه ،هستينگاری دیگری در حوزة کودکان و نوجوانان یافت نشد که
بتوان در این مرحله از آن استفاده کرد.
 )5رمزگذاری :در این مرحله ،الگوی محاسباتي در یک زبان محاسبهپذیر کدگذاری ميشود تا برای ماشین فهییدني و
خواندني شود .در این پژوهش ،برای تبدیل مدل مفهومي به هستينگاری رسیي رمزگذاریشده از نرمافزار پروتژه استفاده
شد.

1. Cardinality
2. Integration
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 )6ارزيابی :با ارزیابي هستينگاری ،از کاملبودن اطالعات مربوط به هر مفهوم و توصیف ویژگيهای نیونه اطیینان حاصل
ميشود .بهمنظور بازتاب نظر متخصصان شرکتکننده در پژوهش برای دادههای بهدستآمده ،از فن دلفي استفاده شد و نیز در
مرحلة ارزیابي هستينگاری برای رد یا تأیید صحت کار و اعتبار هستينگاری ،ضریب کاپای چند ارزیاب فلیس( 1شاخصي
که بهوسیلة آن اندازة توافق یا بهعبارتدیگر ،پایایي پژوهشهای کیفي سنجیده ميشود) بهکار رفت و ازآنجاکه در پنج مؤلفه
(سلسلهمراتب و تاکسونومي ،ویژگيهای شي  ،ویژگيهای داده ،ویژگيهای تفسیری ،نیونهها) ضریب کاپای فلیس عددی
نزدیک به یک بهدست آمد ،این موضوو بیانگر توافق بیشتر میان ارزیابان و نشاندهندة این است که هستينگاری از پایایي
ماللوبي برخوردار است.
 )7مستندسازی :هیة فعالیتها و فرایندهای طراحي و ساخت هستينگاری مکتوب و بهصورت الکترونیکي ذخیره ميشود تا
استفادة مجدد از هستينگاری را بهسهولت میسر کند و راهنیایي برای توسعه و تکوین هستينگاریهای جدید شود.
 )8نگهداری :درنهایت ضروری است پس از ساخت هستينگاری ،به روزآمدسازی و نگهداری آن نیز توجه شود.

يافتهها
با استفاده از روششناسي مثآنتولوژی ،روابط و مفاهیم موجود در این حوزه تحلیل و دوازده کال

اصلي در نظر گرفته شد.

هریک از این کال ها خود شامل کال های فرعيتری هستند که اصالالحات و مفاهیم در آنها جای گرفتهاند و عبارتاند
از:
•

آموزش و پرورش :آموزش ،آموزش و پرورش اسالمي ،آموزش و پرورش تالبیقي ،امکانات آموزش و پاارورش ،تاااری
آموزش و پرورش ،جامعهشناسي آموزش و پرورش ،روانشناسي آموزش و پرورش ،سیاسااتهای آمااوزش و پاارورش،
فراگیران ،فلسفة آموزش و پاارورش ،ماادیریت آماوزش و پاارورش ،مااواد و روشهاای آموزشااي ،نظامهااای آموزشااي،
پژوهشهای آموزش و پرورش.

•

ادبيات :آثار ادبي ،آسیبشناسي ادبیات ،ادبیات قبل از اسالم ،ادبیات بعد اسالم ،ادبیات کالسیک ،ادبیات متعهااد ،ادبیااات
محلي ،ادبیات ملل ،ادبیات معاصر ،ادبیات کودکان ،ادبیات نوجوانان ،ادبیات بزرگساالن ،ادبیات تالبیقي ،ادبیااات جدیااد،
ادبیات جهاني ،ادبیات فارسي ،ادبیات چندفرهنگي ،ادبیات روستایي ،ادیبان ،انواو ادبي ،تاری ادبیات ،صنایع ادبي ،فلسفة
ادبیات ،نظریههای ادبي ،نویسندگي ،پژوهشهای ادبي.

•

ارتباطات :ارتباطات سنتي ،تاری ارتباطات ،جامعهشناسي ارتباطات ،حقوق ارتباطات ،روانشناسااي ارتباطااات ،ماادیریت
ارتباطات ،فراگرد ارتباطات ،فناوری ارتباطات ،نظریههای ارتباطات ،وسایل ارتباطي ،پژوهش در ارتباطات.

•

تاريخ :تاری باستان ،تاری معاصر ،تاری نگاری ،دورههای تاریخي ،فلسفة تاری  ،باستانشناسي.

•

علوم اجتماعی :جامعهشناسي ،فرهنگ.

•

علم اطالعات و رايانه :علم اطالعات و دانششناسي ،علم رایانه.

•

دين :اقلیتهای دیني ،تاری ادیان ،جامعهشناسي دین ،رهبران دیني ،روانشناسااي دیاان ،فلساافة دیاان ،نظامهااای دینااي،
نهادهای دیني ،پژوهشهای دیني ،کتابهای دیني.

•

روانشناسی :تاااری روانشناسااي ،روانشناساان ،روانشناسااي کاااربردی ،روانشناسااي نظااری ،فراروانشناسااي ،فلساافة
روانشناسي ،مکتبهای روانشناسي ،پژوهشهای روانشناسي.

ا1. Fleiss’s Multi-rater kappa coefficient
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زبانشناسی :آواشناسي ،ترجیه ،جامعهشناسي زبان ،دستور زبان ،روانشناسي زبان ،زبانشناسااان ،زبانشناسااي تاااریخي،
زبانشناسي تربیتي ،زبانشناسي رایانهای ،زبانهااا ،معنيشناسااي ،مکتبهااای زبانشناسااي ،نشانهشناسااي ،نوشتارشناسااي،
واجشناسي ،پژوهشهای زبانشناسي.

•

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

•

فلسفه :حکیت عیلي ،حکیت نظری ،شناختشناسااي ،فلساافة اخااالق ،فلساافة حقااوق ،فلساافة شاارق ،فلساافة غاارب،
فیلسوفان ،منالق ،نظریههای فلسفي.

•

هنر و سرگرمی :تربیت بدني ،هنر.

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

شکل  -2نمايی از بخش ردهبندی مفاهيم در زيرکالس هنر

در هستينگاری کودکان و نوجوانان ،چهار نوو ویژگي تفسیری ( .1تعریف؛  .2مترادف؛  .3معادل است با؛  .4یادداشت) بهکار
رفته است .این هستينگاری شامل  42نوو ویژگي شي است که از بین آنها ،یک ویژگي متقارن 2و چهار ویژگي گذرا
(متعدی) 3است و عبارتاند از:
 )1ابزاری است برای؛  )2اجرا ميشود توسط؛  )3اجرا ميکند؛  )4ارزیابي ميکند؛  )5استفاده ميشود در؛  )6استفاده ميکند
از؛  )7انواعي دارد؛  )8بخشي است از؛  )9براسا ؛  )10بررسي ميشود در؛  )11برگرفته است از؛  )12برگزار ميشود در؛
 )13پایهگذار؛  )14تأثیر منفي دارد؛  )15حامي؛  )16حوزة مرتبالي است از ؛  )17دارای مهارت؛  )18روشي است برای؛ )19
زماني است برای؛  )20سنجهای است از؛  )21شامل؛  )22عالئم دارد؛  )23فراهمکننده؛  )24قابل دستر

از طریق؛ )25

قانوني است از؛  )26مانع ميشود از؛  )27متأثر است از؛  )28متضاد؛  )29محل اجرا؛  )30محل ساخت؛  )31مرحلهای است

 :OntoGraf .1قابلیتي در نرمافزار پروتژه که به کال ها و زیرکال ها در حوزههای مختلف را بهصورت تصویری نیایش ميدهد.
2. Symmetric property
3. Transitive property
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از؛  )32مالالعه ميکند؛  )33مفهومي است از؛  )34مفید است برای؛  )35مؤثر است در؛  )36ناشي است از؛  )37نشانهای است
از؛  )38نظریهای است در؛  )39نوعي است از؛  )40هست یک؛  )41هیکار با؛  )42ویژگي دارد.
گفتني است که شش مورد از این روابط ،رابالة معکو  1دارند که عبارتاند از:
اجرا ميشود توسط
انواعي دارد

اجرا ميکند
نوعي است از

بخشي است از

شامل

استفاده ميشود در
متأثر است از
عالئم دارد

استفاده ميکند
مؤثر است در
نشانهای است از

شکل  -3نمايی از روابط موجود در هستینگاری کودکان و نوجوانان

این هستينگاری هیچنین شامل شانزده نوو ویژگيهای داده است که عبارتاند از:
 .1استفاده ميکند از؛  .2اختصار؛  .3ایجادشده توسط؛  .4بهکار ميرود برای؛  .5تاری ایجاد؛  .6تاری برگزاری؛  .7تاری
تأسیس؛  .8تاری تولد؛  .9تاری وفات؛  .10دارای انواو؛  .11درمان ميشود؛  .12شامل خدمات؛  .13عالئم؛  .14علل؛ .15
قابل دستر
نیونههای کال

از منبع؛  .16نام دیگر و نیز این هستينگاری دارای  214نیونه است .نیونة «دوسای آموزشي» ا که یکي از
فرعي «روشهای آموزش و پروش استثنایي» است ا به هیراه ویژگيهای دادة آن در شکل  4نیایش داده

شده است.

1. Inverse property
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شکل  -4نمايی از بخش نمونهها و ويژگی دادة آنها در هستینگاری کودکان و نوجوانان

نتيجهگيری
هستينگاری حوزة کودکان و نوجوانان از لحاظ طراحي ،از نوو هستينگاری مبتنيبر منبع اطالعاتي ساختاریافته است.
اصالالحات از اصالال نامة اصکا گردآوری شد و بهمنظور ایجاد ساختار مفهومي ،از روششناسي مثآنتولوژی استفاده شد.
چهار تن از متخصصان حوزه کودکان و نوجوانان کتابخانة ملي روایي صوری و محتوایي کال ها و روابط معنایي آنها را
تأیید کردند .هستينگاری مشتیلبر  10611مفهوم در این حوزه است .نتایج و تحلیلها نشان داد که ساختار مفهومي در 12
کال

اصلي با کال های فرعي به هیراه  42راباله و  214نیونه تشکیل شد.

پژوهش حاضر از منظر استفاده از روششناسي مثآنتولوژی برای ایجاد هستينگاری با پژوهش حسیني بهشتي و اژهای
( )1394مشابهت دارد .هیچنین ،بهلحاظ استفاده از ابزار اصالال نامه برای ایجاد هستينگاری با پژوهشهای وانگ و
هیکاران ( ،)2020کالدانجلو ( )2020و نوروزی و هیکاران ()2018در یک راستا قلیداد ميشود ،اما از لحاظ رویکرد و
روششناسي متفاوتاند .درنهایت ،بهلحاظ بهرهجویي از ابزار مهندسي هستينگاری پروتژه بین پژوهش حاضر با هیة
پژوهشها بهغیر از پژوهش وانگ و هیکاران ( )2020تشابه وجود دارد .بیشتر پژوهشها ،با استفاده از روشهای خودکار
استخراج دانش مفهومي از متون بهجای روش دستي استخراج روابط میان مفاهیم ،به ساخت هستينگاریها هیت گیاردند.
پژوهش حاضر ميتواند در راستای رفع کیبودهای پژوهشي در این زمینه گامي بردارد و مبنایي برای اجرای پژوهشهای آتي
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در این زمینه شود .هیچنین مالالعة پیشینهها نشان ميدهد که پژوهش حاضر ،در مقایسه با پژوهشهای دیگر ،برای کشف
روابط میان مفاهیم و ترسیم شبکة معنایي بین مفاهیم در حوزة کودکان و نوجوانان مفید است و تاکنون هیچ تالشي در این
حوزه انجام نشده است.
از هستينگاری کودکان و نوجوانان ،که امکان اصال

و ویرایش آن مهیاست ،ميتوان بهمنزلة مبنایي برای سایر

هستينگاریهای این حوزه بهره برد .ازاینرو ،امکان گسترش و افزودن اصالالحات دیگر در آینده نیز وجود دارد .هیچنین،
روش گامبهگام معرفيشده در این هستينگاری ،ميتواند برای ایجاد هستينگاری سایر حوزههای دیگر مفید باشد .از
هستينگاری فوق ،ميتوان در بسیاری از پایگاههای داده ،که از فناوریهای معنایي بهرهمند است و امکان بازیابي معنایي دارد،
استفاده کرد .با توسعه و تحقیق بیشتر بر روی هستينگاریها و ایجاد رابط کاربرهای کاربرپسند ،امکان پیادهسازی
هستينگاریها در حوزة بازیابي موتورهای کاوش نیز مهیا ميشود؛ زیرا به استفاده از هستينگاریها در حوزة بازیابي کیک
شایاني خواهد کرد .کاربرد هستينگاریها در هنگام کاوش در موتورهای کاوش و تنظیم پرسشهای کاربران ،موجب
پیراستن از ابهامات و برقراری ارتباطات معنایي خواهد شد .ایجاد هستينگاریها از این نوو ،باعث تداوم حرکت و شتاب
بازیابي معنایي و تکامل فناوریهای وب معنایي است.
با توجه به تیرکز استانداردهای جدید حوزة سازماندهي دانش به رویکردهای هستيشناسانه ،لزوم درک و شناخت
هستينگاریها ،روابط و چگونگي فعالیت آنها بسیار حائز اهییت است .پیشنهاد ميشود بهمنظور ایجاد هستينگاریها
پژوهشهایي در سایر حوزههای موضوعي انجام شود.

منابع
باقرپور ،بهناز ( .)1400طراحي هستيشناسي حوزه تاری

نظامي جنگ ایران و عراق .پایاننامه کارشناسي ارشد علم اطالعات و

دانششناسي .دانشگاه تربیت مدر  ،دانشکده مدیریت و اقتصاد.
ثروتي ،لیال ،ولوی ،محیدرضا و حورعلي ،مریم ( .)1396توسعه یک هستانشناسي جغرافیایي برای استفاده در کاربردهای نظامي.
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حسیني بهشتي ،ملوکالسادات و اژهای ،فاطیه ( .)1394طراحي و پیادهسازی هستيشناسي علوم پایه براسا

مفاهیم و روابط موجود در

اصالال نامههای مرتبط .پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات.696-677 ،)3(30 ،
زندی روان ،نرگس ( .)1387فضای سهبعدی اطالعات و ضرورت بهینهسازی ساختار اصالال نامهها از طریق افزودن خصیصههای
معنایي به آنها .کتابداری و اطالورساني.90-65 ،)4(11 ،
صنعتجو ،اعظم ( .)1384ضرورت بازنگری در ساختار اصالال نامهها :بررسي عدم کارایي اصالال نامهها در محیط اطالعاتي جدید و
قابلیتهای هستيشناسيها در مقایسه با آن .فصلنامه کتاب.92-79 ،)4(16 ،
فرجپهلو ،عبدالحسین ،بیگدلي ،زاهد ،چشیهسهرابي ،مظفر و طاهری ،بهجت ( .)1398طراحي و ساخت هستينگاشت بییاریهای
مادرزادی قلب کودکان به زبان فارسي .مدیریت اطالعات سالمت .259-253 ،)5(16 ،برگرفته از سایت:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=500225
فلبر ،هلیوت ( .)1381مباني اصالال شناسي .ترجیة محسن عزیزی ،تهران :مرکز اطالعات و مدارک علیي ایران.
محیدی استاني ،مرتضي ،آذرگون ،مریم و چشیهسهرابي ،مظفر ( .)1397روششناسي ساخت و طراحي هستينگاشتها :مورد پژوهي
حوزة علمسنجي .پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات.1787-1760 ،)4(33 ،
هاتفي مستقیم ،رقیه ،بابالحوائجي ،فهییه ،حریری ،نجال و حسیني بهشتي ،ملوکالسادات ( .)1399هستاننگاری تحکیم خانواده مبتني بر
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