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Abstract: Ontologies are the means of expression of formal concepts and
relations in the specific regions. It have recently tried to design the learning
methods and automation process of constructing of Ontology. Whereas
Ontology containing concepts and the relations, extracting of concepts,
the semantic relations among concept are important.
Constructing of various Ontology for various regions and different
applications are expensive and time-consuming processe. Automation of
this prose is important step. The lack of knowledge such as treasures or
database of knowledge domains, will make it difficult to gain knowledge of
ontology in different domains.
in present study a semi-automatic method was suggested in order to
gain knowledge in the Iran scinetometrics domains. this method can
extract information of this domain and processing exiting knowledge
for constricting Ontology in a proses., therefore, at first, the documents
of Domain were collected and then automated indexing by text mining
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methods. text maing then, it was in the next step by using C-value method, main concepts
were extract., than by using k-means clustering, relater documents were clustered, and based
on TF-IDF method, main concepts were estrect for each cluster. Finally by using co-word
analyses the hierarchy of concepts were extract and related ontology were construct. The
results showed that this method in compare with other has had a lot accuracy in ontology
building learning.
Keywords: Ontology, Scientometrics of Iran, Co-occurrence Word Analysis, C-value Method,
Clustering Documents

xi

طراحی سامانة نیمهخودکار ساخت
هستیشناسی بهکمک تحلیل همرخدادی
واژگان و روش C-value
(مطالعة موردی :حوزة علمسنجی ایران)

1

حمید احمدی

دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی؛
دانشگاه شهید چمران اهواز؛
پدیدآور رابط hamid_ahmadi@razi.ac.ir

فريده عصاره

دکتری علم اطالعات و دانششناسی؛ استاد؛
علم اطالعات و دانششناسی؛ دانشگاه شهید چمران
اهواز osareh.f@gmail.com

ملوکالسادات حسینی
بهشتی

دکتری زبانشناسی همگانی؛ استادیار؛
پژوهشکدة مدیریت دانش؛ پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران (ایرانداک) beheshti@irandoc.ac.ir

غالمرضا حیدری

دکتری علم اطالعات و دانششناسی؛ استادیار؛
گروه علم اطالعات و دانششناسی؛
دانشگاه شهيد چمران اهواز ghrhaidari@gmail.com

دريافت1394/10/20 :

پذیرش1395/05/12 :

مقاله برای اصالح به مدت  14روز نزد پدیدآوران بوده است.
فصلنامه | علمی پژوهشی

چكيــده :هستیشناســیها ابــزار بیــان رســمی مفاهیــم و روابــط موجــود در
قلمرویــی خــاص هســتند .در ســالهاي اخيــر تالشهــاي زيــادي بــراي طراحــي
روشهــاي يادگيــري و خودکارســازي فراينــد ســاخت هستیشناســی انجــام
گرفتــه اســت .از آنجــا كــه هستيشناســي را مجموعــة مفاهيــم و روابــط آن
ميدانيــم ،اســتخراج مفاهيــم و روابــط معنايــي ميــان ايــن مفاهيــم از اهمیــت
بســیاری برخــوردار اســت .ســاخت انــواع هستیشناســی بــراي انــواع قلمروهــا و
كاربردهــاي گوناگــون ،فراينــدي پرهزينــه و زمانبَــر بــوده و خودكارســازي ايــن
فراينــد گام مهمــي در رفــع آن اســت .فقــدان دانــش پایــه ماننــد اصطالحنامههــا
یــا پایگاههــای دانــش حوزههــا ،اکتســاب دانــش بــرای ســاخت هستیشناســیآن
حوزههــا را مشــکل خواهــد کــرد .در ایــن پژوهــش روشــی نیمهخــودکار بــرای
اکتســاب دانــش در حــوزة علمســنجی ایــران ارائــه شــده کــه قــادر اســت اطالعــات
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ایــن حــوزه را اســتخراج کــرده و در فراینــدی ،دانــش موجــود را بــرای ســاخت هستیشناســیِ آن پردازش
کنــد .بدينمنظــور ،ابتــدا اســناد مرتبــط بــا حــوزة مــورد نظــر گــردآوري شــده و بــهروش متــنکاوی،
نمایهســازی خــودکار گردیــد .ســپس ،در مرحلــة بعــدی بــا اســتفاده از روش  C-valueمفاهیــم اصلــي
اســتخراج شــد .آنگاه اســناد مربوطــه بــا اســتفاده از روش خوش ـهبندی ،k-meansخوش ـهبندي شــدند و
بــراي هــر خوشــه بــا محاســبة وزن مفاهیــم ،بــر اســاس روش  TF-IDFمفاهیــم کلیــدی مناســب اســتخراج
گردیــد .در پايــان ،بــا اســتفاده از روش تحليــل همرخــدادي واژگان ،سلســلهمراتب مفاهيــم حــوزه
نتايــج بهدســتآمــده نشــان ميدهــد کــه ايــن
اســتخراج شــده و هستیشناســی مربوطــه ســاخته شــد.
ِ
روش در مقايســه بــا روشهــاي مشــابه دقــت بســیاری در يادگيــري ســاخت هستیشناســی داشــته اســت.
كليدواژههـا :هستیشناسـی ،حـوزة علمسـنجی ایـران ،همرخـدادی واژگان ،روش  ،C-valueخوشـهبندی
اسـناد دلفی
 .1مقدمه و بیان مسئله

در ســالهای اخیــر ،گســترش اطالعــات مســائلی را در ارتبــاط بــا ســازگاری نظامهــای ســنتی

در مدیریــت علــم و دانــش بهوجــود آورده ،و لــزوم توجــه بــه محیطهــای نویــنِ پــردازش اطالعــات

در بازنمــون و مدیریــت هوشــمند ،آن را اجتنابناپذیــر کــرده اســت .در ایــن راســتا ،روشهــای
مهندســی دانــش ،نظیــر هستیشناســیها 1و شــبکههای مفهومــی 2روزبــهروز در حــال گســترش
بــوده و توانایــی منحصربهفــردی در اســتخراج ،تحلیــل و مدلســازی بهعنــوان پایگاههــای بــزرگ

دانــش مفهومــی و ابزارهــای اصلــی حفــظ و تبــادل دانــش میــان سیســتمهای مختلــف داشــته و در
سیســتمهای هوشــمند و مبتنــی بــر دانــش نقشــی اساســی ایفــا میکننــد.

در شــرایط کنونــی ،خودکارســازی پــردازش اطالعــات بهواســطة ســامانههای اطالعاتــی

در بازیابــی و طراحــی ســاخت پایگاههــای دانــش و بهطــور کلــی ،در تحلیــل حوزههــای علمــی
از اهميـــت بـــااليي برخوردارنــد .در ایــن میــان ابزارهــای مهندســی دانــش بــا ایجــاد شــبکهای از
مفاهیــم و روابــط میــان آنهــا قادرنــد دانــش حوزههــای علمــی را شناســایی و توصیــف کــرده

و بهعنــوان ابــزاری معناشــناختی بــرای ایجــاد پایــگاه دانــش حوزههــا مؤثــر و مفیــد باشــند و در

نهایـ�ت ،میتــوان آنهــا را در مدیریــت علــم و دانــش حوزههــا بــهکار بــرد.

یکــی از ابزارهــای معناشــناختی و روابــط معنایــی کــه قــادر اســت مفاهیــم و روابــط میــان

آنهــا را بهصــورت دقیقتــر نمایــش دهــد ،هستیشناســیها هســتند .هستیشناســی بهعنــوان
1. ontology
2. conceptual network
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یــک ابــزار در مهندســی دانــش مطــرح اســت و بــرای بیــان مفاهیــم و روابــط معنایــی در ایجــاد

رابطههــا ،نمونههــا ،نمایــش تصویــری مفاهیــم و ســاختار مفهومــی کارکــرد اساســی دارد.

هستیشناســی ،یــک علــم در فلســفه اســت کــه بــه مطالعــة آنچــه موجــود اســت و آنچــه

بایــد فــرض شــود کــه وجــود دارد ،بهمنظــور دســتیابی بــه یــک توصیــف متقاعدکننــده از واقعیــت

میپــردازد .فلســفه ،اولیــن حــوزة دانــش اســت کــه در آن ،مفهــوم هستیشناســی بــهکار گرفتــه
شــده اســت .کاربــرد ایــن مفهــوم ،ریشــه در نظــرات و آراء ارســطو دارد کــه اکنــون بهعنــوان

حــوزة متافیزیــک شــناخته شــده و در ابتــدا بــه مطالعــة ماهیــت وجــود و در مرحلــة بعــدی بــه
مختصــات حقیقــت وجــود اشــیاء و پدیدههــا میپــردازد .در حــال حاضــر ،هستیشناســی گرایشــی
از فلســفه اســت کــه هدفــش تعریــف وجــود در نظــام هســتی اســت کــه بــا انــواع و ســاختارهای

اشــیاء ،پدیدههــا ،مختصــات رخدادهــا ،فرایندهــا و روابــط میــان اجــزا و ردهبنــدی جــزء و کل
ســروکار دارد .از دهــة  90میــادی ،هستیشناســیها در حــوزة دانــش هــوش مصنوعــی اهمیــت
بیشــتری یافتنــد ،زیــرا رویکــرد خاصــی بــه مهندســی دانــش ،پــردازش زبــا ن و بازنمایــی دانــش

داشــت (حســینی بهشــتی  .)1392بهدلیــل نیــاز بــه ابــزاری بــرای طبقهبنــدی مفاهیــم ،متخصصــان
هــوش مصنوعــی در دهــة  90میــادی بــا وامگیــری مفهــوم هستیشناســی از رشــتة فلســفه بــه
توصیــف مفاهیــم پرداختنــد .از ایــن طریــق ،مفهــوم هستیشناســی بــه حوزههــای دیگــر ماننــد

علــم اطالعــات و دانششناســی ،وب معنایــی ،ســیبرنتیک ،زبانشناســی ،پــردازش زبــان طبیعــی

و  ...نیـ�ز راه یافـ�ت.

«گروبــر» هستيشناســي را مفهومــي ميدانــد كــه بــه ايجــاد فهــم مشــترك از حوزههــا اشــاره

دارد و شــامل

مجموعـهاي از مفاهيــم ،روابــط ،كاركردهــا ،اصــول بديهــي و نمونههاســت (Gruber

 .)1993امــروزه ،هستيشناســيها بهعنــوان ابزارهــاي معنايــي در حوزههــاي مختلفــی همچــون

ســامانههاي بازيابــي اطالعــات معنايــي ،ســامانههاي مديريــت دانــش معنايــي ،فهرســتهاي
معنايــي و غیــره كاربــرد دارنــد .ويژگيهــاي بــارز هستيشناســيها همچــون قابليــت اســتنتاج،

ايجــاد ارتبــاط و ميانكنشپذيــري بيــن ســامانههاي اطالعاتــي ،حمايــت از پــردازش زبــان طبيعــي،
فهــم پرســش جســتوجو و غیــره توجــه پژوهشــگران را بــه اســتفاده از ايــن ابــزار در ايجــاد

كتابخانههــاي ديجيتــال معنايــي جلــب نمــوده اســت.

هستیشناسـیها ابــزار بیــان رســمی مفاهیــم و روابــط موجــود در یــک قلمــرو خــاص هســتند.

در حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی ،هستيشناســي بهعنــوان ابــزار معناشناســي بهكارگرفتــه

شـ�ده اسـ�ت كـ�ه قـ�ادر اسـ�ت مفاهيـ�م و روابـ�ط ميـ�ان آنهـ�ا را بهصـ�ورت دقيقتـ�ر نمايـ�ش دهـ�د.
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«نشــاطی» ( )1386دالیــل ســاخت هستیشناســی را بهطــور خالصــه در مــوارد زیــر میدانــد:
الــف -اشــتراك اطالعــات میــان انســان و کارگزارهــاي خــودکار :هــدف اصلــی از ســاخت

هستیشناســی ،مشتركســازي اطالعــات میــان انســان و کارگزارهــاي خــودکار اســت؛

ـش حوزههــاي مختلــف :اســتفادة مجــدد از دانـ ِ
ب -اســتفادة مجــدد از دانـ ِ
ـش حوزههــاي مختلــف،
از جنبههــاي گوناگــون قابــل بررســی اســت و؛

ج -بیــان صریــح فرضیــات حوزههــا :هنگامــی کــه دانــش حوزههــاي مختلــف بهصــورت صریــح
بیــان شــده باشــد ،تغییــرات آن ســادهتر اســت و مســتلزم تغییــر در کــد برنامــۀ کاربــردي نیســت.

عــاوه بــر ایــن ،جداســازی دانــش دامنــه از دانــش عملیاتــی و وســیلهای بــرای آنالیــز دانــش

دامنــه ،از دالیــل توســعة هستیشناس ـیها متصــور اســت (حســینی بهشــتی .)1392

در ســالهای اخیــر ،توســعة هستیشناســیها از یــک کار آزمایشــگاهی در آزمایشــگاه

هــوش مصنوعــی بــه يــك كار بــا كاربردهــاي واقعــي تبديــل شــده اســت ( .)Kruz 2007پژوهــش در

زمین��ة هستیشناســی ،رشــد بســیاری در حــوزة رايانــه داشــته اســت کــه در زمينههايــی نظيــر وب

معنايــي ،1موتورهــای جسـتوجو ،2تجــارت الکترونيکــي ،پــردازش زبــان طبيعــي ،مهندســي دانــش،
اســتخراج و بازيابــي اطالعــات ،طراحــي پایگاههــای اطالعاتــی ،3ســامانههاي چندکارگــزاره ،و

کتابخانــه هــاي ديجيتــال کاربــرد دارد.

بــا عنایــت بــه اینکــه الزمــة مدیریــت هدفمنــد علــم و دانــش ،حصــول شــناخت و ارزیابــی

مســتدلی از وضعیــت کنونــی یــک حــوزة علمــی اســت ،در پژوهــش حاضــر ،مدلــی مفهومــی

تحــت عنــوان «ســامانة نیمهخــودکار ســاخت هستیشناســی» ارائــه گردیــد تــا بروندادهــای

علمــی ایــن حــوزه بهصــورت نیمهخــودکار اســتخراج و مــورد پــردازش قــرار گیــرد و از ایــن

طریــق بــه درک صریحــی از جهــان آن بــا توصیــف و تشــریح مفاهیــم و روابــط ایــن حــوزه در
ایــران پرداختــه و شــناخت بیشــتری حاصــل شــود .در مــدل مفهومــی از مــدل خاصــی پیــروی

نمیشــود ،امــا از چارچــوب مطالعــة پژوهشهــای مرتبــط بــا یادگیــری هستیشناســی اســتفاده
بــه عمــل میآیــد .بنابرایــن ،مســئلة اصلــی ایــن پژوهــش ،ارائــة مدلــی مفهومــی بــرای ســاخت
هستیشناســی بهصــورت نیمهخــودکار اســت کــه حاصــل آن مهندســی دانــش حــوزة علمســنجی
1. semantic web
2. search engine
3. database design
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ایــران خواهــد بــود .در مقالــة حاضــر ،روش یــا مــدل خاصــی بــرای اســتخراج و مدلســازی مفاهیــم
حــوزة علمســنجی ایــران تحــت عنــوان هستیشناســی حــوزه بهعنــوان مطالعــة مــوردی ارائــه
شــد و در پایــا ِن ایــن مــدل مــورد ارزبابــی نیــز قــرار گرفــت .بــه ســخن دیگــر ،تعــدادي اســناد در
حــوزة علمســنجی ایــران وجــود دارد کــه ایــن پژوهــش قصــد دارد ،مفاهيــم اصلــيِ بيانگــر ايــن
حــوزه و ارتبــاط معنايــي میــان آنهــا را از طریــق ســاخت یــک هستیشناســی مشــخص نمایــد.

بدينمنظــور الزم اســت هستیشناســی آن در ايــن حــوزه طراحــي و ترســیم شــود کــه دربرگيرنــدة
مفاهيــم و ارتبــاط معنايــي میــان آنهــا باشــد و در نهایــت ،بهواســطة آن ،درکــی از شــناخت حــوزة
مــورد پژوهــش حاصــل شــود و بهعنــوان یــک ســند راهبــردی در برنامهریــزی ،سیاس ـتگذاری،

آیندهنگــری و آیندهپژوهــی ایــن حــوزه از آن اســتفاده شــده و نیــز بهعنــوان ابــزاری بــرای
تحلیــل و ترســیم ســاختار دانــش ســایر حوزههــا اســتفاده شــود .بنابرایــن ،هــدف پژوهــش حاضــر،

مدلســازی مفهومــی دانــش حــوزة علمســنجی در ایــران اســت کــه بهواســطة آن ،درکــی از

وجــود مفاهیــم حــوزه و روابــط سلســلهمراتبی آن همــراه بــا خصوصیــات و ویژگیهــای معنایــی
آن فراهــم میگــردد.

 .2پیشینة پژوهش

در ســالهای اخیــر پژوهشهــای بســیاری در خــارج از کشــور در زمینــة یادگیــری

و کاربردهــای هستیشناســی در بهبــود کارآمــدی ،بازیابــی اطالعــات و شخصیســازی
فراینــد جســتوجو انجــام شــده اســت .برخــی پژوهشهــا نیــز بــه کاربــرد طرحهــای تبدیــل
اصطالحنامـ�ه بـ�ه هستیشناسـ�ی پرداختهانـ�د .در ایـ�ن میـ�ان میتـ�وان بـ�ه پژوهشهـ�ای

Kawtrakul

 (2005), Soergel (2005) Kless (2012), Huang (2007),و در ایــران بــه پژوهشهــای «خســروی

و وظیفهدوســت» ( )2007و «حســینی بهشــتی» ( )1393بهعنــوان نمونــهای از پژوهشهــای تبدیــل
اصطالحنامــه بــه هستیشناســی اشــاره کــرد« .حســینی بهشــتی و اژهای» بــا هــدف شــكلگیری

هستیشناســی در حــوزة علــوم پایــه ،اصطالحنامههایــی کــه پیــش از ایــن در پژوهشــگاه علــوم و


فنــاوری اطالعــات ایــران در حوزههــای مختلــف شــیمی ،فیزیــک ،زیستشناســی ،زمینشناســی
و ریاضــی تدویــن شــده بــود ،مبنــای ســاخت هستیشناســی قــرار داد« .صنعتجــو و فتحیــان» نیــز
در پژوهشــی در زمینــة هستیشناســی ،بــه مقایســة کارآمــدی اصطالحنامــه و هستیشناســی در

بازیابــی مفاهیــم موضوعــی پرداختنــد .هستیشناســی پژوهشــگران مذکــور از نــوع هستیشناســی
دامنــه اســت و شــامل واژگان مربــوط بــه مفاهیــم یــک حــوزه و روابــط آن اســت و هــدف از آن،
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مدلکــردن یــک حــوزة خــاص اســت (« .)1390شــریف» در دو پژوهــش بازنمایــی دانــش ســازمان

از طریــق فنــاوری هستیشناســی و امکانســنجی مهندســی خــودکار ســاخت هستیشناســی را
مــورد مطالعــه قــرار داد ( 1388الــف و ب).

برخــی دیگــر از پژوهشهــا بــرای خوشـهبندی و ســاخت مفاهیــم در پايــگاه اطالعاتــی مــورد

مطالعــه قــرار گرفتهانــد .در ایــن زمینــه میتــوان بــه پژوهشهــای)Chen (2008), Chuang (2008

و «حورعلــی» ( )1390اشــاره کــرد« .حورعلــی» در پژوهشــی روشــی خــودکار بــراي یادگیــري

هوشــمند هستیشناســی در تمــام ســطوح یادگیــري ارائــه کــرد کــه میتــوان از آن در کاربردهــا و
حوزههــاي مختلــف اســتفاده نمــود .در ایــن روش ،نیــازي بــه وجــود هستیشناس ـیهای عمومــی

یــا تخصصــی اولیــه و واژگان معنایــی از پیــش تعریــف شــده نبــوده و پایــگاه دانــش اولیــۀ آن تنهــا
شــامل مجموعـهاي از متــون ورودي اســت ( .)1390پژوهــش حاضــر در ایــن دســته قــرار میگیــرد

و چــون از روشــی نیمهخــودکار بهــره میبــرد ،تــا حــدودی دقــت بیشــتری نســبت بــه پژوهشهــای
نامبــرده در ســاخت مفاهیــم دارد .عــاوه بــر آن ،در ایــن پژوهــش از روش تحلیــل همواژگانــی،

کــه فنــی در تحلیــل محتــوا و یکــی از روشهــای علمســنجی اســت ،اســتفاده شــده اســت.
برخــی فعالیتهــای انجامشــده در ایــران عموم ـاً متمرکــز بــر «وردنــت» 1یــا شــبکة واژگانــی
بــوده اســت؛ ماننــد پژوهــش «شــمسفرد» ( )1391 ،1381و «فدای��ی ،ق��ادر ،و فیل��ی» (.)1391

«وردنــت» یــا شــبكة واژگانــی شــامل مجموعههایــی از واژههــای هممعناســت کــه بــا روابطــی
مشــخص ماننــد شــمول ،جزءواژگــی ،2اشــتقاق و غیــره بــه هــم مرتبــط شــدهاند و از آن در بررســی

مفهومــی واژگان توســط رایانــه در شــاخههای مختلــف زبــان طبیعــی اســتفاده میشــود.

بنابرایــن ،در ســالهای اخیــر ،تالشهــای بســیاری بــرای طراحــی و خودکارســازی مــدارک

علمــی در ترســیم و طراحــی آن در جهــان انجــام گرفتــه اســت .نتایــج پژوهشهــای مــورد بررســی

حاکــی از آن اســت کــه از هستیشناســی جهــت شناســایی مفاهیــم و روابــط بیــن ایــن مفاهیــم و
خوشــهبندی اطالعــات حوزههــای علمــی بهصــورت خــودکار اســتفاده شــده و همچنیــن ،بیشــتر
پژوهشهــا در جهــت یادگیــری روش ترســیم هســتی شناســی صــورت گرفتــه اســت.

مــدل ســاخت هستیشناســی پژوهــش حاضــر از نــوع هستیشناســی دامنــه اســت بــا ایــن

تفــاوت کــه از دانــش پایــه و موجــود اســتفاده نمیکنــد .بهعبارتــی ،دادههــای مــورد اســتفاده در
1. WordNet
2. meronomy
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ایــن هستیشناســی از نــوع دادههــای ســاختارنیافته اســت کــه از متــون مــدارک حــوزة خاصــی
ماننــد علمســنجی بــهروشهــای خــودکار اســتخراج شــده و پایــة مفهومــی هستیشناســی مــورد
پژوهــش بــر مبنــای آن شــکل گرفتــه اســت .مزیــت عمــدة روش هستیشناســی در ایــن پژوهــش،

ارائــة مدلــی مفهومــی اســت کــه بــهنوعــی ،هــم یادگیــری هستیشناســی را آمــوزش میدهــد و

هــم ،حــوزة مــورد مطالعــه را مدلســازی مفهومــی میکنــد.
معمــوالً بــرای بهدسـتآوردن دانــش پایــه و تعییــن روابــط سلســلهمراتبی مفاهیــم در ســاخت
ِ
روش ( )1هستیشناســیهای قبلــی )2 ،اصطالحنامههــای
هستیشناســی حوزههــای علمــی از ســه

موجــود و  )3دادههــای غیرســاختاریافته اســتفاده میشــود .اصطالحنامههــا بــا توجــه بــه اینکــه
یــک منبــع دانــش سازماندهیشــدة متخصصــان اســت و روابــط معنایــی اعــم و اخــص را بــه مــا

میدهــد ،منبــع مناســبی در ســاخت هستیشناســی حوزههــای علمــی هســتند .هستیشناســیهای
قبلــی نیــز در حوزههــای مربوطــه پایــة مناســبی بــرای گســترش آن هستیشناســی هســتند .مشــکل
عمــده ،نبــو ِد ایــن دو دانــش پایــه در بعضــی حوزههاســت .بهکارگیــری روشهــای نویــن بــرای
اســتخراج و ســپس تعییــن روابــط سلســلهمراتبی مفاهیــم آن دســته از حوزههایــی کــه فاقــد دانــش
پایــه هســتند ،از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .مزیــت روش پژوهــش حاضــر در ایــن اســت کــه

مدلــی ارائــه میکنــد کــه هــم ،منجــر بــه اســتخراج مفاهیــم زیــادی از مــدارک غیرســاختاریافته

میگــردد و هــم ،مانــع دخالــت انســان در انتخــاب و مفهومســازی دانــش پایــه نمیشــود .در
نتیجــه ،از ایــن لحــاظ کــه بهصــورت نیمهخــودکار عمــل میکنــد ،نســبت بــه روشهایــی کــه
فقــط از روش خــودکار اســتفاده میکننــد ،دانــش معنایــی بــا جامعیــت و مانعیــت بهتــری بــرای

ســاخت هستیشناســی اســتخراج مینمایــد.
 .3روش پژوهش

ایــن پژوهــش در صــدد اســت مدلــی ارائــه دهــد کــه بتــوان شــبکة اطالعــات مبتنــی بــر

هستیشناســی حــوزة علمســنجی ایــران را ارزیابــی کــرد .بهعبارتــی ،مهندســی دانــش حــوزه علــم

ســنجی اســت .بــرای ایــن کار ،پژوهــش در ســه مرحلــه صــورت گرفــت .در مرحلــة اول ،از طریــق

یادگیــری مــدل ،مفاهیــم حــوزة علمســنجی ایــران شناســایی شــد و در مرحلــة دوم بــر اســاس آن،
هستیشناســی حــوزه ســاخته شــد و در مرحلــة ســوم ،بهمنظــور غنیســازی هستیشناســی ،ســامانة

مــدل پیشــنهادی پژوهــش مــورد ارزیابــی و ســنجش قــرار گرفــت .در مرحلــة اول ،از روش C-value

بــرای یادگیــری مفاهیــم اســتفاده شــد .در مرحلــة دوم ،از تحلیــل همرخــدادی واژگان و در مرحلــة
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ســوم ،از روشهــای آمــاری اســتفاده شــد.

تحلیــل هــم واژگانــی کــه بــر اســاس همرخــدادی واژگان در اســناد مــدارک عمــل

میکنــد ،فنــي در تحلیــل محتواســت کــه قــادر اســت روابــط پنهــان ایدههــا و الگوهــای هــر

حــوزة علمــی را روشــن کنــد (« .)He 1999کینــگ» تحلیــل همواژگانــی را بهعنــوان جانشــینی
بــرای تحلیــل هماســتنادی در نظــر میگیــرد (« .)King 1987لیدســدورف» ( )1991ایــن فــن را
بــرای حــوزة علمســنجی بــهکار بــرده اســت (« .)Leydesdorff 1991وایتاکــر» تحلیــل هــم واژگانــی

روشــی کارآمــد بــرای تحلیــل محتــوا میدانــد کــه در میــزان ارتبــاط بیــن واژگان کلیــدی در
دادههــای متنــی تأثیرگــذار اســت و فضــای واژگان کلیــدی را بــه مجموعــهای از گرافهــای

شــبکهای محــدود میکنــد کــه بهطــوری تأثیرگــذار بــه تشــریح قویتریــن ارتبــاط موجــود بیــن
توصیفگرهــا میپــردازد ( .)Whittaker 1989تحلیــل همواژگانــی نمونــهای از روش مدلســازی

گرافیکــی اســت کــه در آن از ایدههــای مربــوط بــه تحلیــل رابطــه اســتفاده میشــود (Kaufman
& Rousseeuw

.)1990

در ایـ�ن پژوهــش از روش تحلی��ل همرخ��دادی واژگان بهمنظ��ور اســتخراج سلســلهمراتب

مفاهي��م و ترس��یم هستیشناســی اسـ�تفاده شـ�ده استــ .سلســلهمراتب مفاهيــم ،اطالعــات را بــه
ردههايــي ســاختاردهي ميکنــد تــا امــکان جســتوجو ،اســتفادة مجــدد ،و درک آنهــا آســان

شــود .ســامانههاي دانشبنيــاد 1بـ�ا مش��کل اکتســاب دانــش و بهويــژه مدلســازي دانــش حــوزه
مواجــه هســتند کــه در ايــن مــوارد اســتخراج سلســلهمراتب مفاهيــم ميتوانــد راهگشــا باشــد .نتايــج
برخــي پژوهشهــا نشــان ميدهــد کــه رخــداد برخــي واژههــا بــه معنــاي رخــداد ديگــر واژههــا

در جمــات ،پاراگــراف يــا اســناد مشــابه اســت و رابطــة مســتقيمي بيــن آن دو کلمــه وجــود دارد.
ايــن نظريــه بــا نظريــة هممکانــي مرتبــط اســت و «تحليــل همرخــدادي واژگان» 2ناميــده ميشــود.

ايــن تحليــل يکــي از روشهــاي اســتخراج سلســلهمراتب مفاهيــم اســت .دو کلمــه را در صورتــي
«هممــکان» ميگوينــد کــه در يــک پاراگــراف ،جملــه يــا ســند بــا یکدیگــر رخ دهنــد يــا نزديــک
بــه هــم بيشــتر از حــد تصــادف ظاهــر شــوند.

جامعیــت و مانعیــت اصطالحــات ،تأثیــر بهســزایی در کیفیــت هستیشناســی نهایــی

حوزههــا خواهــد داشــت .یــک اصطــاح مناســب بایــد دو ویژگــی «توصیــف» و «تمایــز» را دارا
1. knowledge-based system
2. terms co-occurrence analysis
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باشــد .توصیــف ،بــه ایــن معناســت کــه اصطــاح مناســب بایــد محتــواي اطالعاتــی یــک ســند را

بهدرســتی بیــان کنــد و تمایــز ،یعنــی اصطالحــی مناســب اســت کــه یــک ســند را از ســندهاي

دیگــر متمایــز ســازد ( .)Syafullah 2010&Salimروشهــای بســیاری جهــت تبدیــل اصطالحــات بــه
مفاهیــم (مفهومســازی) و بهطــور کلــی ،یادگیــری واژگان وجــود دارد .بســیاري از روشهــا بــر
مبنــاي روشهــاي زبانــی و تعــدادي دیگــر بــر مبنــاي روشهــاي آمــاري هســتند .روش  C-valueاز

جملــه روشهايــي اســت کــه ترکيبــي از روشهــاي زبانــي و آمــاري را بــراي اســتخراج واژههــاي

ترکیبــی بــهکار میگیــرد ( .)Frantzi, Ananiadou & Mima 2000از جملــه مزيتهــای ایــن روش

آن اســت کــه نســبت بــه روشهايــي کــه تنهــا از مقــدار فراوانــي بهمنظــور اســتخراج واژههــا اســتفاده
ميکننــد ،دقــت بيشــتري دارد و مزيــت عمــدة ديگــر آن ،توانايــي اســتخراج واژههــاي تودرتــو

و ترکیب��ی اسـ�ت .اي��ن روش واژهه��اي چندکلمــهاي اســناد را بــا اســتفاده از روشهــاي زبانــي و
آمــاري اســتخراج ميکنــد.

جامعــة پژوهــش حاضــر شــامل چکیــدۀ  2585مــدرک تولیدشــدۀ پژوهشــگران ایرانــی

اســت کــه در قالــب کتابهــا ،مقالههــا ،پایاننامههــای تحصیلــی و طرحهــای پژوهشــی حــوزة

علمســنجی در داخــل و خــارج از ایــران اعــم از چاپــی و الکترونیکــی بــهزبــان فارســی و ســایر
ِ
پیدایــش ایــن حــوزه در ایــران ( )1361تولیــد شــده اســت .بــرای گــردآوری
زبانهــا از بــدو

دادههــا از پایگاههــای داخلــی و خارجــی و ســایر پایگاههــا اســتفاده گردیــد و همچنیــن ،عــاوه بــر
جس ـتوجوهای تخصصــی ،مجلههــای علــم اطالعــات و دانششناســی و کتابشناســی علمســنجی

ایــران بهطــور کامــل مــرور شــد .پژوهــش در هفــت مرحلــه انجــام گرفــت:

در مرحلــة اول ،مفاهیــم و واژگان اولیــه از مــدارک اســتخراج شــدند .در ایــن مرحلــه،

چکیــده و عنــوان کلیــة مــدارک ،تهیــه شــد و ســپس ،بهصــورت یــک فایــل  txtدرآمــد و بــه

روش مت��نکاوی ،نمایهساــزی خ��ودکار شــد .ب��رای انجاــم ای��ن کار از نرماف��زار دادهکاوی
«دانشن��گار س��ند» استــفاده شــد .اســاس کار ایــن نرمافــزار بدینصــورت اســت کــه بهطــور

خــودکار ،بــر اســاس برخــی واژههــا و نشــانهها و بــا زبــان «عبــارات الگــودار ،»1شــکافهایی در
متــن ایجــاد میکنــد .احتمــال دارد واژههــا و عباراتــی کــه در بیــن ایــن شــکافها قــرارمیگیرنــد،

اصطالحاتــی باشــند کــه دربردارنــدة مفهــوم باشــند .ایــن ابــزار عباراتــی را کــه حــاوی مفهوم نیســتند
خــارج کــرده و ســپس ،واژههــا و عبــارات مفهومــی را تعییــن میکنــد (توکلـیزاده راوری .)1394

 .1در زبانهــای برنامهنویســی اســت کــه اکثــر زبانهــای ســطح بــاال آن را پشــتیبانی میکننــد .ایــن زبــان بــر الگــو اســتوار اســت
()Regular expression
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بــا بهکارگیــری ایــن مــدل نمایهســازی بــر روی اســناد ،در مرحلــة اولیــه بیــش از  3000واژه-
مفهــوم اســتخراج شــد.

در مرحلــة دوم ،پیشپــردازش زبانــی مفاهیــم صــورت گرفــت .هــدف از ایــن مرحلــه،

تبدی��ل واژگان ب�هـ مفاهی��م و بهط�وـر کل��ی مفهومس��ازی اســت و از طریــق روش زبانــی C-value

صــورت گرفــت .در روشهــاي زبانــی عمدتـاً از روشهــاي پــردازش متــن نظیـ ِر عالمتگــذاري،1

توکنســاز ،2برچســبگذاري بخشــی از کالم ،3پاالیــۀ زبانــی ،4تحلیلگــر نحــوي ،5ریشــهیابی
زبانــی 6و شناســایی موجودیتهــاي اســمی(7نــام اشــخاص ،مکانهــا ،ســازمانها و غیــره) اســتفاده
میشــود

(& Valencia 2011

 .)Ruiz-Martinezروش زبانــي

C-value

شــامل برچســبگذاري

بخشــي از کالم ،پااليــة زبانــي و ســياهة کلمــات بازدارنــده اســت .برچسـبگذاري بخشــي از کالم،
اختصــاصدادن برچسـبهاي گرامــري (نظيــر اســم ،صفــت ،فعــل ،حــرف اضافــه ،ضميــر و غیــره)
بــه هــر واژه در متــن اســت (حســینی بهشــتی  .)1392در روش زبانــی  C-valueســه پااليــة زبانــی زیــر

در نظــر گرفتــه شــده اســت:

1. Noun+Noun
2. (Adj|Noun)+Noun
3. ((Adj| Noun) +((Adj|Noun) *(Noun preposition)?) (Adj|Noun) *)Noun

بــا اِعمــال ایــن پاالیههــا و درنظرگرفتــن لیســت کلمــات توقــف ،در نهایــت ،حــدود 1803

مفهــوم در ایــن مرحلــه بهدســت آمــد.

در مرحلــة ســوم ،مفاهیــم بااهمیــت انتخــاب شــد .در ایــن مرحلــه از روش آمــاری C-value

بــرای انتخــاب مهمتریــن مفاهیــم در شــبکة مفهومــی و هستیشناســی حــوزه اســتفاده شــد .روش

آمــاری  ،C-valueروشــی بــراي اســتخراج واژههــاي چندکلمــهاي اســت کــه هــدف آن بهبــود
اســتخراج واژههــاي تودرتــو اســت .واژههــاي تودرتــو آنهایــی هســتند کــه بــا واژههــاي طوالنیتــر

ظاه��ر میش��وند و ممک��ن اسـ�ت بهتنهای��ی در مت��ن رخ ندهنــد (Frantzi, Ananiadou & Mima

.)2000

1. tokenizing
2. tokenizer
3. part of speech (POS) tagging
4. linguistic filter
)5. syntactic analyzer (parser
6. stemmer
)7. name entity recognition (NER
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بهعنـ�وان مثـ�ال اصطــاح «ضری��ب هم��کاری» تودرت�وـ استــ ک��ه باــ مفاهیم��ی نظیـ�ر «ضریــب

همــکاری علمــی» و «ضریــب همــکاری گروهــی» در متــن رخ میدهنــد .واژههــاي چندکلم ـهاي
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ی مناس ـبترند .مقــدار آمــاري C-value
بهطــور کلــی ،بــرای مدلســازی دانــش یــک حــوزة علم ـ 

بــه رشــتههای مفهومــی ،مقاديــري را نســبت ميدهــد و بــر ايــن اســاس ،آنهــا را در ســياهة

خروجــي رتبهبنــدي ميکنــد .بهمنظــور محاســبة مقــدار  C-valueرشــتة  ،aدو حالــت زيــر در نظــر
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ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
ﻃﻮل
واژهﻫﺎ ﺑﺎ
ﺑﺨﺸﻲ از
ﻛﻪ آﻳﺎ
ايﺷﻮد
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ
اﺳﺖ�ﻳﺎواژهﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل
���از
ﺑﺨﺸﻲ
������آﻳﺎ
ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻮدرﺗﻮ
ﺑﺎﻳﺪ رﺷﺘﻪ
اﮔﺮ ،a
ب -اﮔﺮ  ،aرﺷﺘﻪاي ﺗﻮدرﺗﻮب-
عنـ� �
��������
�|�| �
ـک
ـ
ي
ـوان
ه
ب
آن
ـي
ـ
فراوان
ـد
ـ
باي
C-value
ـدار
ـ
مق
ـبة
ـ
محاس
ـراي
ـ
ب
ـد،
ـ
باش
ـن
ـ
چني
ـر
ـ
اگ
ـه.
اســت یـ
ﺗﻌﺪاداز واژهﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ
رﺷﺘﺔ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮدرﺗﻮ
رﺷﺘﻪاي
ﻣﻘﺪار -اﮔﺮ ،a
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔـا نـ ب
C-valueﻳﻚ
ﻋﻨﻮان
ﻣﻘﺪارآن
ﻓﺮاواﻧﻲ
C-value
ﺗﻮدرﺗﻮ وﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﺷﺘﺔ ﺗﻮدرﺗﻮ و ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آن
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﻧﻪ.
مقــدار
شــود .در
محاســبه
ﻣﻘﺪارتــر
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔطوالني
ﺑﺮايههــای
تعــداد واژ
تودرتــو و
رشــتة
 C-valueوبــرﺗﻌﺪاد
رﺷﺘﺔ ﺗﻮدرﺗﻮ
حالــتﻳﻚ
ﺷﻮد:ﻋﻨﻮان
ايــنﺑﻪ
آن
ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺑﺎﻳﺪ
C-value
ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻨﻴﻦ
اﮔﺮ
.
ﻧﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
اﺳﺎس راﺑﻄﺔ زﻳﺮ
 C-valueﺑﺮ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺪار
در اﻳﻦ
واژهﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.
اﺳﺖﻣﻲﻳﺎﺷﻮد:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
راﺑﻄﺔ
C-value
ﺑﺎﺷﺪ،در
ﺗﻮدرﺗﻮ ﺷﻮد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
رﺷﺘﻪﺗﺮ
ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻫﺎي
ﻃﻮلزﻳﺮﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
اﺳﺎسﻫﺎ ﺑﺎ
ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮاز واژه
ﻣﻘﺪارﻛﻪ آﻳﺎ
ﺣﺎﻟﺖﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺪاﻳﻦﺑﺮرﺳﻲ
اي
رابطـ،a
واژه اﮔﺮ
اسـب-
ـود:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪيشـ
محاســبه م
ـة زیــر
ـاس
اﺳﺎس راﺑﻄﺔ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد:
ﺑﺮ
C-value
ﻣﻘﺪار
ﺣﺎﻟﺖ
اﻳﻦ
در
ﺷﻮد.
ﺗﺮ
ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻫﺎي
واژه
�
�
��������
�
ﺗﻌﺪاد �
�������� �
ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ �
رﺷﺘﺔ� ﺗﻮدرﺗﻮ و
ﻧﻪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻘﺪار  C-valueﺑﺎﻳﺪ
�
����� ����∑
�|�| ����
� �����
�� �
��������
�|�|
���
∑ � � �����
�����
�
���
���
�
�
� �����
ﻣﻲﺷﻮد:
زﻳﺮ
راﺑﻄﺔ
واژهﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺪار  C-valueﺑﺮ اﺳﺎس
���∑
����� �|�| ����
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ �
�����
ﻛﻪ در آن | |aﻃﻮل رﺷﺘﺔ  f(a) ،aﻓﺮاواﻧﻲ رﺧﺪاد رﺷﺘﺔ  aدر ﻣﺘﻦ Ta ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺷﺘﻪﻫﺎي �
ﻧﺎﻣﺰد
���� � T
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻧﺎﻣﺰد
ﻛﻪ در آن | |aﻃﻮل رﺷﺘﺔ f(a) ،a
ﻓﺮاواﻧﻲ رﺧﺪاد رﺷﺘﺔ  aدر ﻣﺘﻦa ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔـة�رشـ
مجموعـ
�متــن،
رﺷﺘﺔaaدر
رشــتة
رخــداد
فراوانــي
)f(a
ﻃﻮلــتة ،a
ـول رش
کــه درﻛﻪآندر||aآنط
�
��������
هايﻧﺎﻣﺰد
رﺷﺘﻪـتهﻫﺎي
ﻣﺘﻦTTaa a،
در
رﺧﺪاد
ﻓﺮاواﻧﻲ
)f(a
رﺷﺘﺔ ،a
ﻋﻨﺎﺻﺮـ||a
ﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ  ، aاﺳﺘﺨﺮاجﺗﻌﺪاد
ﻛﻪ
Tو
ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ a
ﻣﺠﻤﻮعوﻓﺮاواﻧﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ �
T
ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺗﻌﺪاد
،
a
اﺳﺖ ﻛﻪ a
ﻫﺎﻳﻲ
ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻣﺠﻤﻮع
a
�|�|
استخراجشــده شــامل  P(T ) ،aتعــداد عناصــر  Tو����� ����∑ مجمـ�
���اسـ
ـي
هاي�ـ
�����ي
ﻣﺠﻤﻮعفراوان
ـوع
نامــزد
� ����
ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ a a
a
T
،
a
ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺪه
اﺳﺘﺨﺮاج
ـتﻛﻪ a
اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ
ﻓﺮاواﻧﻲ
و
اﺷﺎره
ﺑﻬﺘﺮزﻳﺮ
ﻧﻤﻮﻧﺔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﺑﻪ
ﻧﺤﻮة
دﻫﺪﺑﻬﺘﺮ
درك
ﻣﻨﻈﻮر
ﻃﻮﻻﻧﻲﺑﻪ
ﻫﺎي)ﻫﻤﺎن(.
دﻫﺪ
در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ رخدرﻣﻲ
زﻳﺮ اﺷﺎره
ﻧﻤﻮﻧﺔ
ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ،
ﻧﺤﻮة
درك
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
)ﻫﻤﺎن(.
ﻣﻲ
رخ
ﺗﺮ
رﺷﺘﻪ
نحــوةﻫﺎي ﻧﺎﻣﺰد
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺷﺘﻪ
ﻣﺘﻦTa ،
رﺷﺘﺔ ب aدر
ده�دـرﺧﺪاد
ﻓﺮاواﻧﻲ
تـ�ر)f(a
ﻃﻮل رﺷﺘﺔ ،a
ﻛﻪ در آن
محاســبه،
بهتــر
درک
(هم�اـن).
ﻣﻲ مي
رخ
||aه
رش��ت
زﻳﺮبــهاﺷﺎره
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﺔ
ﻧﺤﻮة
منظــورﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻨﻈﻮره درك
)ﻫﻤﺎن( .ﺑﻪ
دﻫﺪ
طوالنﺗﺮي رخ
هايﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻫﺎي
کــه aدردررﺷﺘﻪ
ﻲﺷﻮد:
ﻣﻲﺷﻮد:
ﺷﺎﻣﻞ a
اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ a
ـاره ،میشــود :ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ  Taو
ﺷﻮد:اشـ
ﺷﺪهــر
زی
ـة
ـ
نمون
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻲ
ﺿﺮﻳﺐ8
 20ﺑﺎو »رﺧﺪاد
ﻣﺠﻼت«
ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺿﺮﻳﺐ
 20و »
رﺧﺪاد
ﺗﻌﺪاد
ﺗﺄﺛﻴﺮ« ﺑﺎ
ﺿﺮﻳﺐ
رﺧﺪاد 8
زﻳﺮ« ﺑﺎ
ﻣﺠﻼت
ﺗﺄﺛﻴﺮ
رﺧﺪاد
ﺗﻌﺪاد
ﺗﺄﺛﻴﺮ« ﺑﺎ
ﺿﺮﻳﺐ
ﻣﺎﻧﻨﺪ »
ﻣﻔﻬﻮم
دو
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اﺷﺎره
ﻧﻤﻮﻧﺔ
ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ،
ﻧﺤﻮة
ﺑﻬﺘﺮ
درك
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
)ﻫﻤﺎن(.
دﻫﺪ
ﻣﻲ
رخ
ﺗﺮ
ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻫﺎي
ـات» بــا
ﺗﺄﺛﻴﺮتأثیــر مج
ﺿﺮﻳﺐــب
» 20و «ضری
رﺧﺪادـداد
ـداد رخـ
ـر» بﺑﺎــا تعـ
ﺿﺮﻳﺐ تأثیـ
«ضریــب
ﻣﻔﻬﻮمماننــد
مفهــوم
در رﺷﺘﻪ چنانچــه
رﺧﺪاد 8
ﻣﺠﻼتـ« ﺑﺎ
 20و
ﺗﻌﺪاد
ﺗﺄﺛﻴﺮ«
ﻣﺎﻧﻨﺪ »
دو دو
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اﺳﺖ:
11
/
06
و
16
/
5
،
ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻪ
ﻓﻮق
ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
اﺳﺎس
ﺑﺮ
داﺷﺘﻪآنﻫﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ارزش c-value
ﺑﺎﺷﻴﻢ .ارزش  c-valueآنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ 16/5 ،و  11/06اﺳﺖ:
ﻣﻲﺷﻮد:
16/5
ـب،
ـ
ترتی
ه
ب
ـوق
ـ
ف
ـول
ـ
فرم
ـبة
ـ
محاس
ـاس
ـ
اس
ـر
ـ
ب
ـا
ـ
ه
ن
آ
c-value
ارزش
ـیم.
ـ
باش
ـته
ـ
داش
8
ـداد
رخـ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ارزش  c-valueآنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ 16/5 ،و  11/06اﺳﺖ:
)
=
16/5
16/5
ﺗﺄﺛﻴﺮ«= )ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد رﺧﺪاد  20و »ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺠﻼت« ﺑﺎ رﺧﺪاد 8
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺿﺮﻳﺐ
وﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
11/06دواســت:
)
=
16/5
1
ﺑﺮاي
ﻣﻔﻬﻮم
653
ﻋﺪديدر)،(2
آﺳﺘﺎﻧﺔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ،درﺑﺎاﻳﻦ
ﺑﺪﻳﻦﻓﻮق،
ﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺑﺮاي
653
ﻋﺪدي/و)2
ﻣﻘﺪار
ﺣﺪ
ﻣﻘﺪارﻣﺮﺣﻠﻪ
در اﻳﻦ
ﺣﺪﻓﻮق،
درت
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ
اﻧﺠﺎم
ﻣﻔﻬﻮمLog
|3|.8=11.06
وlog
|2|.(20
آﺳﺘﺎﻧﺔ-
(8))=16/5
،(11اﺳﺖ:
06
2
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ارزش  c-valueآنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ2 16/5 ،
ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮق ،در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺪ 2
ﺷﺪهﻋﺪدي ) 653 ،(2ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاي
ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻘﺪار
آﺳﺘﺎﻧﺔ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻲ در
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻨﺎﺳﻲ ا
ﺳﺎﺧﺖ
داﻣﺔ ﻛﺎر در ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻲاداﻣﺔ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺻﻮرت آﺳﺘﺎﻧﺔ
ﻧﺘﺨﺎبﺑﻪﮔﺮدﻳﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻲ ا
ﻫﺴﺘﻲ
ﻛﺎر در
آﺳﺘﺎﻧﺔ= )
16/5
مقــدار
آســتانة
آﻳﺪ؛ﺑﻪحــد
در
ایــن
فــوق ،در
محاســبات
درانجــام
ترتیــب،آنبــا
ﺳﺎﺧﺖ
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ اد
عــددیﺷﺪه
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻲ در
ﺻﻮرت
مرحلــهﻧﻈﺮ
دﺳﺖﻣﻮرد
آﺳﺘﺎﻧﺔ
ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﺘﺨﺎب
ﺗﻤﺎﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ا
ﻫﺴﺘﻲ
بدیاﻣﺔن ﻛﺎر در
ﻳﻌﻨﻲ
ﻣﻲ
 TFﺑﻪ
ﻣﻘﺪار
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،
ﺑﺮاي؛ ﻳﻌﻨﻲ
ﻣﻔﻬﻮمﻣﻲآﻳﺪ
653دﺳﺖ
 TFﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻫﻨﺠﺎرﻛﺮدن
ت و ﺑﺎ
ﺷﻮد
ﻫﻨﺠﺎرﻛﺮدن ﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺪﻳﻦ )
ﻣﻘﺪار)،(2
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،ﻋﺪدي
آﺳﺘﺎﻧﺔ ﻣﻘﺪار
آندردرﺣﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻓﻮق ،در اﻳﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ
ﺗﺮﺗﻴﺐ(،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
TFآسـﺑﻪـتانة م
ﻣﻘﺪارــد.
ـاب گردی
ﺗﻤﺎﻣﻲـی انتخـ
هستدریشناسـ
کار در سـ
ﻣﻲ ادام
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪـرای
( 653مفهــوم بـ
نظ؛ــرﻳﻌﻨﻲ
ـوردآﻳﺪ
دﺳﺖـ ﻣﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،
ـاختآن
ﻫﻨﺠﺎرﻛﺮدن
ﺷﻮدــةو ﺑﺎ
() ،)2
راﺑﻄﻪﻫﺎي زﻳﺮ:
درﻫﺎي
راﺑﻄﻪ
زﻳﺮ:ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ .آﺳﺘﺎﻧﺔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺳﺎﺧﺖ
اداﻣﺔ ﻛﺎر
راﺑﻄﻪﻫﺎي زﻳﺮ:
) ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻛﺮدن آن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻣﻘﺪار  TFﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ
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بهصــورت تجربــی در نظــر گرفتــه شــده کــه باعــث انتخــاب مفاهیــم بااهمیتتــری میشــود.

در مرحلــة چه�اـرم ،ماتریــس بــا هــدف خوش ـهبندی اســناد و مــدارک حــوزه ســاخته شــد.

ایــن ماتریــس نوعــی ماتریــس نامتقــارن اســت کــه در آن ســطرها دربرگیرنــدة اســناد ،و ســتونها
دربرگیرنــدة مفاهیــم حــوزه اســت .ایــن ماتریــس ،یــک ماتریــس  2585×653اســت .عناصــر ايــن

ماتريــس 0يــا  1هســتند و بيانگــر ايــن اســت کــه واژة مــورد نظــر در آن ســند بــوده اســت يــا خيــر.
ماتریسهــای مــورد نظــر از طریــق نرمافــزار  Ravar_Matrix.exeســاخته شــد.

در مرحلــة پنجــم ،خوش ـهبندی و وزندهــی بــه مفاهیــم هــر خوشــه انجــام گرفــت .در ایــن

پژوهــش از طریــق روش  meansk-بــا اســتفاده از نرمافــزار شــبکة عصبــی  MATLABخوشـهبندیها
صــورت گرفــت .عمــل وزندهــی بهمنظــور رتبهبنــدی ،تعییــن مفاهیــم متناظــر و همچنیــن ،تعییــن

روابــط سلســلهمراتبی در هستیشناســی حــوزه صــورت گرفــت .بــرای ایــن منظــور ،از روش

فراوانـ�ي «واژه -معکـ�وس فراوانـ�ي سـ�ند )Leydesdorff and Welbers 2011( »TF-IDF ،اســتفاده شــد.
 TFبيانگــر نســبت مــدارک دربرگيرنــدة آن مفهــوم در بيــن تمامــي مــدارک اســت .بــراي محاســبة
آنهــا ابتــدا فراوانــي واژه  iدر مــدرک  (FijFij) jمحاســبه ميشــود و بــا هنجارکــردن آن در تمامــي
مجموعــه ،مقــدار  TFبهدســت ميآيــد؛ يعنــي رابطههــای زیــر:

)TFij = Fij /max (Fij

		)IDFi = log (N/ni

ِ
مــدارک بســیاري
 TF - IDF = TFij * IDFiاســاس  IDFبــر ايــن اســت کــه واژههايــي کــه در

ظاهــر ميشــوند ،بیشــتر بيانگــر موضــوع خــاص هســتند .ب ـه هميــن دليــل ،بــراي محاســبة آن ابتــدا
تعــداد اســنادي کــه دربرگيرنــدة واژه  iهســتند ) (niniو تعـ�داد کل اسـ�ناد در مجموعـ�ة ( )Nمشــخص

شــده ،ســپس  IDFبهصــورت زیــر محاســبه ميشــود:

ايــن رابطــه نشــاندهندة حاصلضــرب  TFدر  IDFو بيانگــر اهميــت يــک واژه یــا مفهــوم در

مــدرک بــوده و ميتــوان بــر اســاس آن ،مفاهیــم موجــود در مــدارک را بــر حســب ميــزان اهميــت
آنهــا رتبهبنــدي کــرد.

مرحلــة ششــم ،شــامل ســاخت سلســلهمراتب مفهومــی هستیشناســی (ردهبنــدی) اســت.

روابــط ردهبنــدي بهطــوری گســترده بــراي ســازماندهی دانــش هستیشناســیها بــا اســتفاده از
روابــط خــاص /عــام بهکـــار مـیرونـــد و اغلـــب رابطـــۀ «هســـت» را شـــامل مـیشـــوند .بهمنظــور
یادگیــري روابــط ردهبنــدي از روشهــاي مختلفــی نظیــر روشهــاي مبتنـــی بـــر الگـــو ،روشهــای

آمـــاري و روشهــاي یادگیــري ماشــین اســتفاده شــده اســت ( .)Liu, Hogan & Crowley 2011در
ایــن پژوهــش بــرای ســاخت روابــط سلســلهمراتبیِ مفاهیــم حــوزه از روش آمــاری همرخــدادی
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واژگان اس��تفاده شـ�ده اس�تـ« .سندرسـ�ون و کرفــت» در ســال  1992تعریــف ردهبنــدي را
بدینصــورت ارائــه کردنــد :واژة  T1خاصتــر از واژه  T2اســت .اگــر  T2در همــة اســنادی کــه T1
رخ دهــد ،ظاهــر شــود ،ايــن رويکــرد را ميتــوان بـه شــکل زيــر ) P(y|x) < P(x|yتعميـ�م داد :واژة x

شــامل واژة  yاس��ت اگ��ر داش��ته باش��يم:

)n(x , y

= )P(x|y

که ) P(x|yبهشکل زير تعريف ميشود:
)n(y
) n(x,yتعــداد اســنادي اســت کــه  xو  yبــا هــم رخ ميدهنــد و ) n(yتعــداد اســنادي اســت کــه

شــامل  yهسـ�تند (  Sanderson and Croft 1992نقــل در .)Cimiano 2006

بدینترتیــب ،مطابــق بــا خوشـهبندی مرحلــة قبـل ،مفاهیــم متناظــر هــر خوشــه کــه دارای وزن

باالتــری اســت بهعنــوان ســطح یــک هستیشناســی علمســنجی منظــور گردیــد و ســایر مفاهیــم
بــه شــرط آن محاســبه شــدهاند .میــزان آســتانة درنظــر گرفتهشــده  0/05اســت .بنابرایــن ،اگــر

احتمــال شــرطي محاسبهشــده از ميــزان آســتانه بيشــتر باشــد ،آن مفاهيــم در زيرمفهــوم ســطح یــک
افــزوده ميشــود؛ در غيــر اينصــورت دوميــن مفهــوم کــه دارای همرخــدای بیشــتری بــوده در
نظــر گرفتــه شــده اســت و ايــن رويّــه تــا زمانــي ادامــه مييابــد کــه همــة مفاهيــم در سلســلهمراتب

هستیشناســی جــاي گيرنــد .آســتانة مــورد نظــر بــرای ردهبنــدی بهصــورت تجربــی انتخــاب شــده
و در ایــن حــد ،روابــط سلســلهمراتبی قابــل قبولــی اســتخراج میکنــد .در ایــن ردهبنــدی ،مفهــوم

«علمســنجی» کــه قصــد ردهبنــدی آن را داریــم در رأس قــرار داده شــد و ســایر مفاهیــم در زیــر ایــن
مفهــوم جــای گرفتهانــد .بهعنــوان نمونــه ،طبــق رابطــة  ،7احتمــال شــرطي مفهــوم «خودپیونــدی
وب» بــهشــرط مفهــوم «ضریــب تأثیــر وب» بهصــورت زيــر محاســبه ميشــود:

= )خودپیوندی وب | ضریب تأثیر وب( P

= 0.09

5
54

=

)تعداد اسناد شامل مفاهیم خودپیوندی وب و ضریب تأثیر وب(
)تعداد اسناد شامل مفهوم ضریب تأثیر وب(

بهدليــل اينکــه ميــزان ايــن احتمــال شــرطي بيشــتر از حــد آســتانة  0/05اســت ،مفهــوم

«خودپیونــدی وب بهعنــوان فرزنــد مفهــوم ضریــب تأثیــر وب» در سلســلهمراتب هستیشناســی

قــرار ميگيــرد.

مرحلــة هفتــم ،شــامل ترســیم هستیشناســی (آنتوگــراف) اســت .در ایــن مرحلــه مطابــق
1

1. Anthropology
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آنچــه کــه بهدســت آمــده ،اســتخراج و ترســیم روابــط سلســلهمراتبی هستیشناســی حــوزه از
طریــق نرمافــزار  protégéانجــام شــد .ایــن نرمافــزار یکــی از قدرتمندتریــن ابزارهــای ایجــاد و

مدیریــت هستیشناســی بهشــمار میآیــد .نرمافــزار فــوق ،توســط «دانشــگاه اســتنفورد» ســاخته

شــده و مجموعــهای غنــی از ســاختارهای مدلســازی دانــش ارائــه میکنــد و از زبانهــای
 OWLو  RDFپیشــتیبانی مینمایــد .بــا اســتفاده از ایــن زبانهــا ،کاربــران قادرنــد بــه ســاخت و
مدیریــت هستیشناســی مبــادرت ورزنــد .کاربــران همچنیــن میتواننــد هستیشناســی مبتنــی بــر

ایــن دو زبــان را بارگــذاری ،ذخیــره ،کالسبنــدی ،تعییــن خصیصههــا ،نمونههــا و قواعــد ســبک
هستیشناســی را ویرایــش کننــد .ایجــاد هستیشناســی و ترســیم آنتوگرافــی حــوزة علمســنجی
ایــران بــا ایــن نرمافــزار انجــام گرفــت .نمون ـهای از ردهبنــدی حــوزه بــا ایــن نرمافــزار در شــکل 2

مشــاهده میشــود.

مرحلــة هشــتم و پایانــی ،شــامل ارزیابــی ســامانة مــدل پیشــنهادی ســاخت هستیشناســی

اســت .محتــوای هستیشناس ـیها نیــز بایــد قبــل از بهکارگیــری و مهندســی مجــدد مــورد ارزیابــی
قــرار گیرنــد .در واقــع ،پــس از ســاخت هستیشناس ـی ،ارزیابــی هستیشناســی بهمنظــور تضمیــن

اطمین��ان از ب��رآوردن ه��دف م�دـ نظ��ر ضـ�روري اسـ�ت .بهمنظــور ارزيابــي نتايــج روش ســاخت

هستیشناســی ایــن پژوهــش از دو رویکــرد اســتفاده شــد .ابتــدا ،از خبــرگان دانــش حــوزة مــورد

نظــر بهمنظــور تعييــن دقــت نتايــج حاصــل اســتفاده شــد .ســپس ،روش بــهکار بردهشــده در ايــن
پژوهــش بــا روشهــاي مشــابه در ســایر پژوهشهــا مقايســه شــد .معیــار ارزیابــی توســط خبــرگان،

میانگیــن نظــرات آنــان میباشــد.

بهطــور کلــی ،فراينــد ســاخت هستیشناســی در ایــن پژوهــش شــامل مراحــل )1( :تحليــل

اســناد )2( ،خوشــهبندي اســناد )3( ،اســتخراج سلســلهمراتب مفاهيــم و ســاخت هستیشناســی و
ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪﺧﻮدﻛﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻢرﺧﺪادي واژﮔﺎن  | ...اﺣﻤﺪي و دﻳﮕﺮان

( )4ارزيابــي هستیشناســی اســت .معمــاري ســامانة پيشــنهادي در شــکل  ،1مشــاهده میشــود.

ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻲ
ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﻣﺎﻧ
چرخةﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﺷﻜﻞ .1.1ﭼﺮﺧﺔ
هستیشناسی
ساخت
معماریﺔسامانة
یادگیری
شکل
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 .4تجزیه و تحلیل یافتهها

بــا توجــه بــه مراحــل اجــرای ایــن پژوهــش کــه پیشتــر در روششناســی پژوهــش بیــان

گردیــد ،در ایــن قســمت بــه ذکــر نمونههایــی از یافتههــای بهدســتآمده بــا روشهــای مذکــور
پرداختــه میشــود .یافتههــای ایــن پژوهــش طیــف وســیعی از دادههــا را شــامل میشــود کــه
بهدلیــل محدودیــت فضــای مقالــه امــکان نمایــش تمــام آنهــا نیســت و تنهــا چنــد نمونــه از مفاهیــم
استخراجشــده ،خوشــههای بهدســتآمده ،و تصاویــری از ترســیم هستیشناســی ارائــه میگــردد.

ابتــدا ،نمونــهای از مفاهیــم استخراجشــده بــر اســاس پاالیههــای زبانــی نمایــش داده میشــود.
الف .نمونهای از مفاهیم استخراجشده با اعمال پاالیههای زبانی روش C-value

بــر اســاس ایــن پاالیههــا ،بــا برچســبگذاری اصطالحاتــی کــه در مرحلــة نمایهســازی
بهدســت آمــده بودنــد ،واژههــا بــه مفاهیــم یــا اصطالحاتــی ترکیبــی تبدیــل شــدند .بــا اِعمــال ایــن
پاالیههــا و درنظرگرفتــن لیســت کلمــات توقــف ،در نهایــت ،حــدود  1803مفهــوم بهدســت آمــد.

نمونــهای از مفاهیــم پاالیهشــده در شــکل زیــر مشــاهده میشــود.

شکل  .2نمونهای از مفاهیم استخراجشده پس از اعمال پاالیههای زبانی
ب .نمونهای از مفاهیم استخراجشده با اعمال روش آماری C-value

بــا اعمــال محاســبات آمــاری بــر روی تعــداد  1803مفهــوم کــه در مرحلــة زبانــی روش

مذکــور حاصــل شــده بــود و درنظرگرفتــن آســتانة عــدد  ،2در ایــن مرحلــه تعــداد  653مفهــوم

بااهمیــت بهدســت آمــد .همانگونــه کــه پیشتــر توضیــح داده شــد ،مبنــای محاســبة ایــن روش
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آمــاری ،طــول کلمــات و فراوانــی رخــداد آن در اســناد اســت .بدينترتيــب 653 ،مفهــوم واژه در
ســاخت هستیشناســی م ـ ّد نظــر قــرار گرفــت .تعــدادي از مفاهیــم استخراجشــده در ايــن مرحلــه

در جــدول  1آورده شــده اســت.

جدول  .1نمونهاي از مفاهیم استخراجشده بر اساس روش آماری C-value

رتبه

مفاهیم

مقدار c-value

رتبه

مفاهیم

مقدار c-value

1

ارزیابی تولیدات علمی

461/36

11

همکاری علمی

95/5

2

تولید علم

175/5

12

ترسیم ساختار علم

94/8

3

ارزیابی وبسایت

164/32

13

روابط همنویسندگی

93/22

4

تحلیل استنادی

151

14

مطالعة نظری علمسنجی

91/64

5

ارزیابی فعالیتهای
پژوهشی

146/94

15

شاخصهای علمسنجی

90/06

6

تحلیل استنادی پایاننامهها 134/72

16

ضریب تأثیر

90

7

ارزیابی تطبیقی تولیدات
علمی

130

17

ارزیابی مجالت

88

8

پایگاه wos

122

18

ضریب تأثیر مجالت

82/62

9

پایگاه isi

106

309

چالش استناد وبی

4/74

10

تحلیل استنادی مجالت

98/27

653

هنجارهای علمی

2

ج .خوشهبندی اسناد

خوشــهبندی مفاهیــم حــوزه در پژوهــش حاضــر ،بــا هــدف یافتــن گروههایــی از اســناد و

مفاهیمــی کــه بــا یکدیگــر دارای مشــابهت هســتند و نیــز ایجــاد روابــط سلســلهمراتبی مفاهیــم در

ســاخت هستیشناســی انجــام گرفــت .نتایــج بهدســتآمده حاکــی از تشــکیل  18خوشــة تقریبــاً

منســجم در حــوزة علمســنجی اســت .در جــدول شــماره  ،2خوشــههای شــکلگرفته بــههمــراه

تعـ�داد اسـ�ناد هـ�ر خوشـ�ه ارائـ�ه شـ�ده اسـ�ت.
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جدول  .2نتایج خوشهبندی شبکة عصبی MATLAB

خوشه

تعداد اسناد

خوشه

تعداد اسناد

خوشه

تعداد اسناد

خوشه

تعداد اسناد

1

36

6

43

11

20

16

6

2

35

7

103

12

22

17

4

3

47

8

23

13

20

18

2

4

75

9

42

14

37

---

----

5

31

10

33

15

19

----

-----

د .وزندهی به مفاهیم هر خوشه

بــراي هــر يــک از مفاهیــم موجــود در اســناد خوش ـهها ،وزن  TF-IDFمطابــق آنچــه کــه در

روش پژوهــش شــرح داده شــد ،محاســبه گردیــد و مفاهیمــی کــه بيشــترين مقــدار را داشــتند،

بهعنــوان نــام آن خوشــه (مفهــوم هستیشناســی) انتخــاب شــد .در صورتــی کــه مفهومــی از لحــاظ
معنایــی نماینــدة کل مفاهیــم خوشــه نبــود ،از مفهــوم کلیتــری اســتفاده شــد .در جــدول شــماره ،3

نحــوة محاســبة  TF-IDFبرخــي از واژههــاي خوشــة اول آورده شــده اســت.
جدول  .3مقدار  TF-IDFبراي برخي از واژههاي خوشة اول
مفاهیم

فراواني واژه در
سند )(Fij

فراواني واژه ()TF

تعداد اسناد
دربرگيرندة
واژه ()ni

معکوس فراواني
سند ()IDF

TF-IDF

اخالق علمی

42

Fij/max(Fij)=1

42

log (2585/42) = 1/79

1/79

آسیبشناسی پژوهش

39

0/93

39

1/82

1/69

عامل تولید علم

32

0/76

32

1/91

1/45

موانع تولید علم

29

0/69

29

1/95

1/36

آسیبشناسی علم

18

0/43

18

2/16

0/92

داوری علمی

16

0/38

16

2/21

0/84

چالش تولید علم

15

0/36

15

2/24

0/80

سرقت علمی

15

0/36

15

2/24

0/80

ه .ساخت هستیشناسی (ردهبندی مفاهیم)

بــرای اســتخراج یــا یادگیــری روابــط ردهبنــدی در هستیشناســیها از روشهــای مختلفــی
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نظیــر روشهــای مبتنــی بــر الگــو ،روشهــای آمــاری ،و روش یادگیــری ماشــین اســتفاده شــده

اســت ( .)Liu 2011همانگونــه کــه در روششناســی پژوهــش تشــریح گردیــد ،در ایــن پژوهــش
بــرای تعییــن روابــط ردهبنــدی بیــن مفاهیــم حــوزة علمســنجی ،از روش آمــاری همرخــدادی
واژگان اســتفاده شــد و بــرای روابــط غیرردهبنــدی «بخشــی از» و «نمونـهای از» از نظــرات خبــرگان

علمســنجی بهــره بــرده شــد.

هستیشناســی ساختهشــده ،عــاوه بــر روابــط ردهای و کالسبندیهــا ،شــامل ویژگیهــا،

خصوصیــات و نــوع مقادیــر هــر یــک از ردههــا نیــز میشــود کــه از طریــق نرمافــزار Protégé

ایجــاد و مدیریــت شــده اســت .در شــکل شــماره  ،3نمایــی از مدیریــت هستیشناســی حــوزة مــورد
مطالعــه در ایــن نرمافــزار نمایــش داده شــده اســت .امــا ،همانگونــه کــه بیــان شــد ،مهمتریــن و
اساسـیترین کار یــک هستیشناســی دامنــه یــا حــوزه ،تعییــن روابــط نظــام سلســلهمراتب مفهومــی
اســت .روابــط ردهبنــدی در هستیشناســی معمــوالً بــر اســاس رابطــة «هســت» یــا  is aتعییــن
میشــود و بــرای روابــط غیرردهبنــدی روشهــای خاصــی بــهکار بــرده میشــود .در پژوهــش

حاضــر ،عــاوه بــر روابــط  ،is aاز دو نــوع روابــط غیرردهبنــدی دیگــر ماننــد روابــط غیرردهبنــدی
" "Part ofبــهمعنــای بخشــی و " ،"Instance ofدر هستیشناســی نهایــی بــر اســاس نظــرات خبــرگان

حــوزه اســتفاده شــد.

بهمنظــور یادگیــری رابطــة  ،is aاز شــبکة همرخــدادی واژگان اســتفاده شــد .بــرای محاســبة

احتمــاالت شــرطی (همانطــور کــه در روششناســی پژوهــش تشــریح شــد) داشــتن احتمــاالت

پیشــین ضــروری اســت کــه آســتان آن بــرای تمامــی محاســبات بهصــورت تجربــی ،عــدد 0/05

در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــرای انتخــاب ایــن عــدد ،آزمایشهــای متعــددی صــورت گرفــت،

بهطــوری کــه در صــورت انتخــاب عــددی بیــش از ایــن ،مفاهیــم ارزشــمندی حــذف میشــد و
انتخــاب عــددی کمتــر از ایــن نیــز باعــث انتخــاب مفاهیــم غیرمرتبطــی در ردهبنــدی ایــن حــوزه

میگشــت .بنابرایــن ،ایــن عــدد بــرای ایــن حــوزه ،مناســب تشــخیص داده شــد .بــرای یادگیــری

روابــط  is aرویّــة زیــر در نظــر گرفتــه شــده اســت:

مفهــوم علمســنجی کــه قصــد ســاخت هستیشناســی آن را داریــم ،در رأس قــرار گرفتــه

و ســایر مفاهیــم در زیــر ایــن مفهــوم جــای گرفتهانــد .ترتیــب اســتخراج ردهبنــدی ،بــر حســب
وزن مفاهیــم اصلــی (هستیشناســی ســطح  )1اســت .در ایــن مرحلــه 18 ،مفهــوم بهعنــوان مفاهیــم
اصلــی در ایــن روابــط جــای گرفتهانــد کــه در شــکل  ،4نشــان داده شــده اســت .بدینمنظــور،

ابتــدا آن دســته از مفاهیمــی کــه در هــر خوشــه دارای بیشــترین وزن بــوده بهعنــوان مفهــوم ســطح
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 1هستیشناســی قــرار گرفتــه و ســایر مفاهیــم کــه در خوش ـههای خــود یــا ســایر خوش ـهها جــای
گرفتهانــد ،در صورتــی کــه بــا آن مفهــوم همرخــدادی داشــتند ،بــهشــرط آن محاســبه شــد و
هستیشناســی ســطح  2را تشــکیل دادهانــد .در ایــن مرحلــه تعــدادی مفهــوم ،زیــر مفاهیــم اصلــی

قــرار گرفتنــد .در بیــن مفاهیــم باقیمانــده ،مفهــوم یــا مفاهیمــی کــه بیشــترین وزن را دارنــد ،یافــت
شــده و احتمــال شــرطی مفاهیــم دیگــری بــه شــرط آن محاســبه شــده اســت .بدینترتیــب ،ســایر

ســطوح هستیشناســی تکمیــل گردیــد .ایــن رویّــه تــا هنگامــی کــه تمــام مفاهیــم در سلســلهمراتب
مفهومــی جــای بگیرنــد ،ادامــه پیــدا کــرده اســت.

در شــکل شــماره  ،4ردة اصلــی هستیشناســی (آنتوگــراف یــا هســتاننگار) حــوزة علمســنجی

ایــران نمایــش داده شــده اســت .هستیشناســی ســطح  ،1زیرردههــای اصلــی علمســنجی ایــران
را بــه نمایــش گذاشــته اســت .در ایــن کالسهــا ردة تحلیــل اســتنادی ،تولیــد علــم ،و مطالعــات

نظــری ،بهترتیــب ،دارای بیشــترین رده و زیــررده هســتند و ردههــای اختراعســنجی ،پژوهــش زنــان

و تحلیــل محتــوای مــدارک ،کمتریــن رده و زیــررده را در ایــن حــوزه دارنــد.

در شــکل شــماره  ،3نمایــی کلــی از تولیــد و مدیریــت هستیشناســی حــوزه بــا نرمافــزار

 Protégéمشــاهده میشــود .بهدلیــل محدودیــت فضــای مقالــه ،امــکان نمایــش تمــام ردههــای
حــوزه وجــود نــدارد و تنهــا ردة کلــی و ردة تولیــد علــم بهعنــوان نمونــه نمایــش داده شــده اســت.

هستیشناســی ساختهشــده از طریــق نرمافــزار  Protégéبــا آدرس 1در آینــده قابــل رؤیــت خواهــد

بــود.

در شــکل  ،3اســتخراج و ترســیم روابــط سلســلهمراتبی هستیشناســی حــوزه از طریــق

نرمافــزار  protégéدیــده میشــود .شــکل  4و  ،5ردههــای ســطح  1هستیشناســی حــوزه را

نمایــش میدهنــد و در شــکل شــماره  ،6ردة «تولیــد علــم» کــه یکــی از نمونههــای ردهبنــدی
حــوزة علمســنجی اســت ،بــا روابــط is aترســیم شــده اســت.

1. http://www.sementicweb.org/scientometrics/ontologies/2015/hamid-ahmadi-iran
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شکل  .3بخشی از کالسبندی مفاهیم هستیشناسی حوزة علمسنجی ایران با نرمافزار Protégé
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شکل  4و  .5زیرردة اصلی هستیشناسی (هستاننگار) حوزة

)ﻫﺴﺘﺎن)1ﻧﮕﺎر( ﺣﻮزة ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ
ﻫﺴﺘﻲیﺷﻨﺎﺳﻲ
شناسی سطح
ﺻﻠﻲ (هست
زﻳﺮردة اایران
ﺷﻜﻞ  4وعل.5مسنجی
اﻳﺮان )ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻄﺢ (1
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شکل  .6زیرردة تولید علم هستیشناسی (هستاننگار) حوزة علمسنجی ایران

و .ارزیابی سامانه هستیشناسی

ـج روش ســاخت هستیشناســی از دو رویکــرد بهــره گرفتــه شــد .ابتــدا،
بهمنظــور ارزيابــي نتايـ ِ

از خبــرگان دانــش حــوزة مــورد نظــر بهمنظــور تعييــن دقــت نتايــج بهدســتآمده اســتفاده شــد.
ســپس ،روش بــهکار بردهشــده در ايــن پژوهــش بــا روشهــاي مشــابه در پژوهشهــای ديگــر

مقايســه شــد .نتايــج دو روش مــورد اســتفاده در ادامــه تشــريح میشــود.
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 )1نتایج ارزیابی خبرگان

Precision (C_P) =A/A+B
Precision (C_L_P) =C/C+D

بــراي ارزيابــي نتايــج ايــن پژوهــش و مقايســة هستیشناســی بهدس ـتآمده بــا نتايــج واقعــي،

از نظــرات ده نفــر از خبــرگان ايــن حــوزه بــراي ارزيابــي دقــت هستیشناســی ساختهشــده اســتفاده

شــد .بدينمنظــور ،دو نــوع روش ارزيابــي مــد نظــر قــرار گرفــت .دقــت مفاهيــم 1کــه بيانگــر
دقــت کلمــات کليــدي اســت ،از طریــق روش پیشــنهادی پژوهــش بهدســت آمــد و دقــت مکانــي
مفاهيــم 2کــه هــم ،بيانگــر دقــت کلمــات کليــدي (مفاهيــم) انتخابــي و هــم ،نشــاندهندة دقــت
مــکان کلمــات کليــدي در سلســلهمراتب روابــط هستیشناســی اســت .روابــط مــورد اســتفاده بــراي

ايــن دو شــاخص بــهشــرح زيــر اســت کــه متغيرهــاي  C ،B ،Aو  Dبهترتیــب زيــر تعريــف ميشــوند
(.)Chen, Liang, Pan 2008

 :Aواژهه��ا (مفاهي��م) ک��ه س��امانه (م��دل مفهوم��ی روش پژوه��ش) آنهــا را توليــد و خبــره تأييــد

ميکنــد.

 :Bواژهها (مفاهيم) که سامانه آنها را توليد کرده ،اما خبره تأييد نميکند.
 :Cواژهه��ا (مفاهي��م) ک��ه سـ�امانه آنهـ�ا را تولي��د و خب��ره م��کان آنهــا را در سلســلهمراتب
هستیشناســی تأييــد ميکنــد.

 :Dواژهه��ا (مفاهي��م) ک��ه سـ�امانه آنهـ�ا را تولي��د و خب��ره م��کان آنهــا را در سلســلهمراتب
هستیشناســی تأييــد نميکنــد.

همچنیــن ،بهمنظــور بهرهگیــري از نظــرات خبــرگان در تعییــن نــوع ارتبــاط مفاهیــم بــه

یکدیگــر (غنیســازی هستیشناســی ساختهشــده) ،از خبــرگان خواســته شــد نــوع ارتبــاط مفاهیــم

بــه یکدیگــر را بــا اســتفاده از یکــی از روابـط  Pat-of ، Is-aو  Instance ofتعییــن کننــد .بدینمنظــور،
از نظــرات خبــرگان در تعییــن روابــط غیــرردهای هستیشناســی حــوزة علمســنجی ایــران در ایــن

پژوهــش بهــره جســته و پــس از اســتخراج هستیشناســی اولیــه ،هستیشناســی اصلــی بــر اســاس
ایــن ســه رابطــه مجــددا ً ویرایــش گردیــد.

)1. concept precision (C_P
)2. concept location precision (C_L_P
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جدول  .4نتایج ارزیابی هستیشناسی توسط خبرگان
متغيرهاي ارزيابي

A

B

C

D

خبرة 1

627

22

416

10

خبرة 2

625

24

410

16

خبرة 3

594

57

390

36

خبرة 4

617

31

411

15

خبرة 5

579

70

408

18

خبرة 6

607

42

401

25

خبرة 7

589

60

390

36

خبره 8

620

26

330

96

خبره 10

623

26

380

46

خبره 11

598

51

400

26

ميانگين نظرات

610/8

38

395/5

30/5

نظر خبرگان

Average C_P=0/935

Average C_L_P=0/928

در جــدول  ،4نتايــج ارزيابــي خبــرگان آورده شــده اســت .بــه ايــن ترتيــب ،ميانگيــن دقــت

مفاهيــم ( )Average C_Pده خبــره برابــر بــا  0/935و ميانگيــن دقــت مکانــي مفاهيــم (Average

 )C_L_Pده خبــره برابــر بــا  0/928بهدســت آمــد.

در ایــن پژوهــش عــاوه بــر ارزیابــی روابــط ردهای میــان مفاهیــم ،از دو نــوع رابطــة غیــرردهای

اســتفاده گردیــد .بدینترتیــب ،در ارزیابــی ســومی از متخصصــان حــوزه خواســته شــد ،روابــط

ردهبنــدی را تأییــد یــا رد کننــد و چنانچــه نــوع رابطــة بهدس ـتآمده ( )is aرا تأییــد نمیکننــد ،از
دو نــوع رابطــة غیرردهبنــدی ماننــد ( Part ofو  )Instance Ofدر تعییــن نــوع ارتبــاط میــان مفاهیــم
اســتفاده کننــد .نتایــج نظــرات بهدســت آمــده مجــددا ً در ســامانة نرمافــزاری  protgeاعمــال گردیــد.
اعمــال نظــرات متخصصــان حــوزه شــامل نــوع ارتبــاط مفاهیــم و درصــد ایــن رابطــه اســت .چنانچــه

رابطــه بیــن دو مفهــوم بــر اســاس میانگیــن نظــرات خبــرگان ،نــوع رابطــه " "Part ofتشــخیص داده
شــد ،میــزان ایــن رابطــه نیــز بــا درصــد مشــخص گردیــده اســت .مث ـ ً
ا مفهــوم «فــرار مغزهــا» تــا

 78درصــد بخشــی از مفهــوم «آسیبشناســی تولیــد علــم» محســوب میشــود .بدینترتیــب،
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تمامــی مفاهیمــی کــه در هستیشناســی اولیــه بــر اســاس روابــط ردهای اســتخراج شــدند ،در مرحلــة
غنیســازی بــر اســاس نظــرات خبــرگان حــوزه بازنگــری شــده و عــاوه بــر روابــط ردهبنــدی ،ســایر

روابــط غیرردهبنــدی میــان مفاهیــم اعمــال گردیــد .در شــکل  7و ،8ردة «سیاس ـتگذاری علــم»
و ردة «تولیــد علــم» بهعنــوان نمونــه ،پــس از ارزیابــی خبــرگان بــه شــکلهای زیــر غنیســازی

شــدند.

شکل  .7زیرردة سیاستگذاری علم هستیشناسی (هستاننگار) حوزة علمسنجی ایران بر اساس نظرات خبرگان
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شکل  .8زیرردة تولید علم هستیشناسی (هستاننگار) حوزة علمسنجی ایران بر اساس نظرات خبرگان

نتایــج ارزیابــی خبــرگان علمســنجی در مــورد تأییــد و تعییــن روابــط میــان مفاهیــم حــوزه

نشــان میدهــد کــه رابطــة غیرردهبنــدی " "Part ofبیشــتر از دو رابطــة دیگــر در نظــام سلســلهمراتب

مفهومــی هستیشناســی حــوزه حاکــم اســت .از  408رابط ـه 230 ،مفهــوم ،رابطــة " "Part ofبــا هــم

دارنــد .در ایــن میــان میــزان ایــن رابطههــا متغیرن ـد ،بهطــوری کــه  142رابطــه بیــش از  70درصــد
و  84رابطــه از  33درصــد تــا  56درصــد متغیــر هســتند .از میــان رابطههــای غیرردهبنــدی رابطــة

" "Instance ofبـه معنــای «نمونـهای از» در رتبــة دوم قــرار دارد و بهطــور کلــی ،از  408رابطــه107 ،
رابطــه از ایــن نــوع هســتند .امــا میــزان آن متغیــر اســت و ایــن میــزان در حــد متوســط میباشــد.

رابطــة « »is aکــه از قبــل ،توســط مــدل مفهومــی ایــن پژوهــش تعییــن شــده بــود و از نــوع ردهبنــدی
اســت ،بــر اســاس نظــر خبــرگان ب ـ ه میــزان کمتــری تأییــد گردیــد و در مجمــوع ،فقــط تعــداد 84
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مفهــوم دارای رابطــة " "is aهســتند و میــزان آن هــم بهطــور میانگیــن حــدود  50درصــد اســت.

بــرای عینیــت بیشــتر در نمــودار شــماره  ،1ســه رابطــة فــوق نمایــش داده شــده اســت.

نمودار  .1فراوانی و درصد فراوانی نوع ارتباط مفاهیم هستیشناسی حوزة علمسنجی ایران

 )2نتایج مقايسة روش پيشنهادي با روشهاي ديگر

در کار مشــابهی کــه توســط ) Chuang and Chen (2008) ،Pan & Chen, Liang (2008و

«حورعلــی» ( )1390در حــوزة نوشــیدنیها و فنــاوری اطالعــات انجــام شــده ،میانگیــن ارزیابــی
دقــت مفاهیــم و دقــت مکانــی مفاهیــم ایــن پژوهــش در مقایســه بــا آنهــا مطابــق جــدول زیــر

مشــاهده میشــود.

جدول  .5مقايسة دقت روش پيشنهادي با روشهاي مشابه
روش

چن

چانگ

حورعلی

پیشنهادی

ميانگين دقت مفاهيم

0/79

0/85

0/91

0/93

ميانگين دقت مکاني مفاهيم

0/74

0/75

0/86

0/92

دقت

همانگونــه کــه آمارهــای ایــن جــدولنشــان ميدهــد ،ميانگيــن دقــت مفاهيــم و ميانگيــن

ـم روش پيشــنهادي نســبت بــه روشهــای مشــابه بیشــتر اســت.
دقــت مکانــي مفاهيـ ِ
 .5نتیجهگیری

امــروزه بــا آمــدن فناوریهــای اطالعاتــی و بهرهگیــری از فنــون و الگوریتمهــای آن،

روابــط معنایــی میــان مفاهیــم را میتــوان بــا ایجــاد هستیشناســی در ســطح وســیعتر و بــا دادههــای
213

پاییز  | 1396دورة  | 33شمارة 1

بزرگتــری تحلیــل و بررســی کــرد تــا حوزههــای علمــی از طریــق آن مدلســازی مفهومــی

شوــند .هستیشناسـیهای خــاص يــک حــوزه ،ابزارهــاي کارآمــدي در کمــک بــه کاربــران بــراي

جس��توجو و بازياب��ي اطالع��ات و مدلکــردن دانــش حــوزه و همچنیــن ،ابزارهایــی مفیــد در
حــوزة وب معنایــی هســتند .بنابرايــن ،ســاخت ســريع و کارآمــد هستیشناســیها گام مهمــي در
جســتوجوي محتــواي حــوزه در پایگاههــای دانــش و ابــزاری بــرای تحلیــل حــوزه هســتند .در

ايـ�ن مقال��ه فراین��د جدي�دـي ب�رـاي س��اخت هستیشناســی بــا اســتفاده از روش  ،C-valueتحلیــل
همرخ��دادی واژگان ،روش وزندهــي  TF-IDFو خوشــهبندی اطالعــات ارائــه شــده کــه قــادر
اســت مفاهيــم مرتبــط در حــوزة دانــش مــورد نظــر را بــه کاربــران ارائــه دهــد .از روش C-value

بهمنظــور اســتخراج واژههــاي اصلــي ،از شــبکة عصبــي MATLABبــه روش  k-meansبهمنظــور

خوش ـهبندي اســناد ،از روش  TF-IDFبــراي انتخــاب مفهــوم متناظــر بــا خوش ـههاي استخراجشــده
و از تحلي�لـ همرخـ�دادي واژگان در اســتخراج سلســلهمراتب و ســاخت هستیشناســی اســتفاده
گردیــد.بــه نظــر میرســد کــه از ترکیــب روشهــای مختلفــی کــه ذکــر گردیــد ،در نهایــت،

میتــوان در ســاخت هستیشناســی حوزههــا بهــره بــرد .در ارزيابــي هستیشناســی ساختهشــده

دو رويکرــد ،بهرهگيرــي از خبــرگان حــوزه و مقايســه بــا روشهــاي مشــابه در نظــر گرفتــه شــد و
ميانگيــن نظــرات خبــرگان ،مــاک ارزيابــي دقــت هستیشناســی قــرار گرفــت .بــه ايــن ترتيــب،

ميانگيــن دقــت مفاهيــم برابــر بــا  0/93و ميانگيــن دقــت مکانــي مفاهيــم برابــر بــا  0/92بهدســت
آمــد .همچنیــن ،دقــت روش پیشــنهادي بــراي ســاخت هستیشناســی ،نســبت بــه روشهــاي مشــابه

مفاهیــم
مقایســه شــد و مشــاهده گردیــد کــه میانگیــن دقــت مفاهیــم و میانگیــن دقــت مکانــی
ِ
روش پیشــنهادي ،در هــر دو حالــت ،از روشهــاي مشــابه بیشــتر اســت .بــه نظــر میرســد کــه ایــن
دقــت ،حاصــل روش نیمهخــودکار ایــن پژوهــش نســبت بــه روش خــودکار آن در پژوهشهــای
مشــابه اســت .در ســاخت هستیشناســیها روش ســاخت هستیشناســیِ استخراجشــده داراي

ضعفهايــی از ايــن قبيــل اســت کــه تنهــا روابــط  is aرا توليــد مينمایــد و ســاير روابــط ردهبنــدي
و غيرردهبنــدي را اســتخراج نميکنــد .در پژوهــش حاضــر ،غیــر از روابــط " "is aاز روابطــی ماننــد

" "Part ofبــهمعنــای «بخشــی از» و" "Instance ofب��همعن��ای «نمون��های از» اس��تفاده ش��د .ای��ن رواب��ط،
بــر اســاس نظــرات خبــرگان علمســنجی ایــران اعمــال گردیــد .نتایــج ایــن ارزیابــی حاکــی از آن

اســت کــه بیشــترین روابــط میــان مفاهیــم حــوزة علمســنجی ایــران از نــوع رابطــة غیرردهبنــدی

" "Part ofو " "Instance ofاســت .بهعبارتــی ،رابطــة معنایــی مفاهیــم در هستیشناســی علمســنجی
ایــران در حــدود  80درصــد از نــوع جزءواژگــی اســت .در نهایــت ،بایــد گفــت کــه روش
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نیمهخــودکاری کــه در ایــن پژوهــش بــهکار گرفتــه شــد ،روشــی مناســب بــرای تعییــن روابــط

سلســلهمراتبی مفاهیــم در ســاخت هستیشناســی پایــه اســت و تــا حــدود زیــادی در حوزههایــی

کــه فاقــد اصطالحنامــه اســت ،روشــی کارآمــد بــرای تعییــن روابــط ردهبنــدی و غیرردهبنــدی
اســت و از طریــق آن میتــوان روابــط معنایــی میــان مفاهیــم را تــا حــدود زیــادی شــناخت .مشــکل
اصلــی در ایجــاد هستیشناســیها بهدســتآورن دادههــای باکیفیــت اســت .تاکنــون روشهــای

گوناگونیــ ب��رای اس��تخراج دادههـ�ا اج��را شـ�ده استــ .در ايــن پژوهــش ،روش جديــدي ارائــه
گردیــد کــه باعــث شــد دادههــا بهصــورت خــودکار اســتخراج شــده ،ســپس ،در یــک فراینــد

زبانــی و آمــاری ،دادههــای باکیفیــت بهدســت آیــد.
فهرست منابع

توکل ـیزاده راوری ،محمــد .1394 .مــدل دومرحل ـهای شــکاف -گلچیــن بــرای نمایهســازی خــودکار متــون فارســی.
تحقیقــات اطالعرســانی و کتابخانههــای عمومــی .40-13 :)1( 21
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_____ ،و فاطمــه اژهای .1393 .طراحــی و پیادهســازی هستیشناســی علــوم پایــه بــر اســاس مفاهیــم و روابــط موجــود
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پژوهــی :کتابخانــه دیجیتالــی) .پایاننامــه منتشرشــده دکتــری .دانشــگاه تربیــت مــدرس.

شــریف ،عاطفــه 1388 .الــف .مهندســي خــودكار هستيشناســي :امکانســنجی اســتخراج روابــط معنايــي از متــون
فارســي و تعييــن ميــزان پيدايــي آنهــا .کتابــداری و اطالعرســانی .263-243 :)2( 12

_____ 1388 .ب .بازنمایــی دانــش ســازمانی پژوهشــگاه اطالعــات و مــدارک علمــی ایــران بــا اســتفاده از فنــاوری
هستیشناســی .همایــش ملــی مدیریــت دانــش و علــوم اطالعــات ،تهــران.

شــمسفرد ،مهرنــوش .1391 .ســاخت نیمهخــودکار وردنــت فارســی :از واژه تــا واژهستانشناســی .مجموعهمقــاالت
دومیــن همایــش زبانشناســی رایانشــی .تهــران .انتشــارات اهــورا .انجمــن زبانشناســی ایــران.202-222 ،

_____ ،و احمــد عبــداهللزاده .1381 .س��اخت هستانشناسيــ از روي مت��ون زب��ان طبيعـ�ي .ته�رـان :مقالــه منتشرشــده
ی شــده از( .http://www.civilica.com :دسترســی در
در هشــتمین کنفرانــس ســاالنه انجمــن کامپیوتــر ایــران .بازیاب ـ 

)1393/3/20

صنعتجــو ،اعظــم ،و اکــرم فتحيــان .1390 .مقايســه كارآمــدي اصطالحنامــه و هستيشناســي در بازنمــون دانــش
(طراحــي و ســاخت نمونــه هستيشناســي اصفــا) .پژوهشــنامه كتابــداري و اطالعرســاني .240-219 :)1( 1

فدایــی ،مرضیــه ،حمیدرضــا قــادر ،هشــام فیلــی .1391 .تولیــد خــودکار وردنــت فارســی بــا اســتفاده از روششــناختی و
کاربــرد آن در بازیابــی اطالعــات .مجموعهمق��االت دومـ�ی هماندیشیــ زبانشناســی رایانشــی .تهــران :انتشــارات
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حمید احمدی

متولــد ســال  ،1350دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات
و دانششناســی از دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز اســت .ایشــان هماکنــون در

دانشــگاه رازی کرمانشــاه بــا گــروه علــم اطالعــات همــکاری دارد.

علمســنجی ،مهندســی دانــش ،فنــاوری اطالعــات و برنامهریــزی راهبــردی از

جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
فریده عصاره

دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی
از دانشــگاه نیوســات ولــز استرالیاســت .ایشــان هماکنــون اســتاد گــروه علــم
اطالعــات و دانششناســی و مدیــر قطــب مدیریــت دانــش دانشــگاه شــهید

چمــران اهــواز اســت.

علمســنجی ،اطالعســنجی ،کتابســنجی ،وبســنجی ،ذخيــره و بازيابــی
اطالعــات و نظامهــای اطالعاتــی ،همکاريهــای علمــی ملــی و بينالمللــی،

کتابخانههــای ديجيتالــی ،فهرستنويســی و طبقهبنــدی از جملــه عالیــق
پژوهشــی وی اســت.

ملوکالسادات حسینی بهشتی

دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة زبانشناســی همگانــی از دانشــگاه

تهــران اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار پژوهشــکدة مدیریــت دانــش
پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران اســت.

زبانشناســی ،اصطالحشناســی ،مهندســی دانــش ،از جملــه عالیــق پژوهشــی

وی اســت.
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غالمرضا حیدری

دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی از
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار گــروه علــم
اطالعــات و دانششناســی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز اســت.

مبانــی و نظریههــای اطالعــات و دانــش -مدیریــت دانــش -علمســنجی و

مطالعــات علــم -روششناســی پژوهــش ،آمــوزش ،پژوهــش و کارآفرینــی در
اطالعــات و دانــش از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
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