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دانشگاهی،  رسانیاطالع  و  کتابداری تحقیقات 
دوره 54، شماره 1،  بهار  1399،  13-39

 
 

بر مبنای تحلیل  ها ها و ویژگی: شناسایی مولفه یشناسی هست جادیا یهامطالعه روش

 های انجام شده  پژوهش 

 

 4، ملوک السادات حسینی بهشتی3، مریم ناخدا 2*نیا، فاطمه فهیم1هدی هماوندی 
 

 24/09/1398تاریخ پذیرش:      20/04/98تاریخ دریافت:  

 چکیده

های مورد توجه در این ها و شاخصشناسی و ویژگیهای ایجاد هستیروش  و طبقه بندی  شناساییبا هدف    حاضر  پژوهش  هدف:

 . ه استانجام شدبرمبنای مطالعات صورت گرفته در این حوزه  هاروش

  و تحلیل  مندروش فراترکیب به بررسی نظام  استفاده ازبا    برای نخستین بار  مورد نظر، پژوهش پیش رو به منظور تحقق اهداف    روش:

. برهمین  پرداخت  شناسیهای طراحی و ساخت هستیدر حوزه روشهای معتبر(  )مقاالت مجالت و کنفرانسانجام شده    هایپژوهش

به    ها و پایان نامه( از میان منابع موجود جستجو شده، برگزیده و تحلیل شدند.کنفرانسمنبع )مقاالت پژوهشی و مقاالت    59اساس  

شامل   چارچوبی ارائهاقدام به  بر اساس نتایج حاصل از آن سپس  از ضریب توافق خبرگی کاپا استفاده شد. نتایج  منظور اعتبارسنجی

 .  نمود ز منابع مورد بررسیمفاهیم مورد توجه در هر یک ا ها وویژگی  ها وطبقه بندی روش

رویکرد اجتماعی و کاربر   اصلی شامل   مقوله   10مفهوم و    43(،    هی کد اول  140مولفه )حاصل از    64    مطالعات  در نتیجه تحلیل  ها:یافته 

روش  ؛محور و  فلسفی  احتماالترویکردهای  و  ریاضیات  منطق،  بر  مبتنی  علم   ؛های  در  دانش  سازماندهی  بر  مبتنی  رویکردهای 

های ساخت خودکار و  روش  ؛های مبتنی بر پردازش متن و زبان طبیعیروش  ؛های مبتنی بر کاربرد اصول مهندسیروش  ؛اطالعات

روش های    ؛روش های مرتبط با تحلیل ریسک  ؛روش های مبتنی بر محیط ساخت تسهیل شده و پشتیبانی نرم افزاری  ؛نیمه خودکار

 حاصل شد.   های موجودشناسیمتمرکز بر فراهم آوری دانش و روش های مبتنی بر ادغام هستی

های صورت  اسی مبتنی بر پژوهششنهای حاصل شده، چارچوبی عمومی برای طراحی و ساخت هستیها و شاخصویژگی  اصالت:

هایی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، پژوهشگران حوزه طراحی دهد و عالوه بر آن با ارائه شمایی از پژوهشگرفته ارائه می

با ارائه    بدین صورت که گرداند.مینیاز بی  و پراکنده   شناسی را تا حد زیادی از جستجو، مطالعه و تحلیل منابع متعددو ساخت هستی

شناسی متناسب با ملزومات حوزه مورد نظر برای سازندگان های ساخت هستیها کار انتخاب روشها و نقاط اصلی این روشویژگی

    آن تسهیل شود.

 های هستان نگاری، روشفراترکیبشناسی،  چارچوب هستی،  شناسیهستی  شناسی، روش طراحیطراحی هستی:  یکلید   یهاواژه 

 

 
 
 
 

  

 
 شناسی )بازیابی اطالعات و دانش(، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش 1

 Fahimnia@ut.ac.ir.تهران، تهران، ایرانشناسی دانشگاه دانشیار گروه علم اطالعات و دانش. 2

 شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران استادیار گروه علم اطالعات و دانش 3

 ، تهران، ایرانپژوهشگاه علوم و فناورى اطالعات ایران )ایرانداك(استادیار  4
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 مقدمه 
پیاده  در جهت بهبود    معنایی  های دامنه بعنوان ابزارهای شناسیسازی هستیامروزه تعداد مطالعات در حوزه طراحی و 

های کاوش  های پردازش زبان طبیعی، مهندسی زبان و الگوریتمبازیابی اطالعات روند افزایشی دارند. این روند فزاینده با توسعه روش

هایی برای غلبه بر مسائل پیش روی جستجوی  راه حل  عنوان بهدانش دامنه    2و مصورسازی   1همراه است. از همین رو، استخراج مفاهیم 

، 4ییمعناچند،  متفاوت  ی با معان سهینو واژگان هم،  3های یکسان با معانی متفاوت نامی یا واژه همای مانند موانع زبانی از جمله  یدواژه کل

های  شوند. بزرگترین مشکل سیستمو همچنین شکاف بین اطالعات بازیابی شده و نیاز اطالعاتی واقعی کاربر در نظر گرفته می  5ترادف

احتمالی و حالتبازیابی   برداری،  )بولی،  آنها( را میاطالعات کالسیک  یافته  مفاهیم  های بسط  معانی و  به  توان عدم توجه کافی 

)خون   واژگان است  ها مالك و معیار مقایسه نیاز اطالعاتی )پرس و جو( با اشیاء سیستم )اسناد( انطباقدانست. زیرا در این سیستم

های ذخیره و بازیابی اطالعات به منظور رضایت کاربران و بهبود عملکرد به سمت و  یاد شد، نظام  با توجه به آنچه (.1389سیاوش،  

مفهوم   و  معنا  اساس  بر  بازیابی  واژگان-سوی  نه صرفا  مانند    -و  ابزارهایی  از  استفاده  مستلزم  امر  این  دارند.  افزونی  روز  گرایش 

است. ی مختلف ارائه شده هادگاه یدشناسی براساس   تعاریف متعددی از هستیها است.  شناسیها و هستیها، تاکسونومیاصطالحنامه

شناسی در تعریفی که مقبول بسیاری از آثار این حوزه است، آنرا در نوان یکی از پیشگامان مطالعات دامنۀ هستیع( ب1993)  6گروبر

اشتراك گذارده شده "  عنوانبهبافت هوش مصنوعی   به  مفاهیم  از  به نقش تعریف می  "ذکر خصوصیاتِ صریح  او همچنین  کند. 

فراد  عنوانبهها  شناسیهستی توصیف  اشتراكاده واژگان مشترك   میان سامانهها،  استفادۀ مجدد دانش در  های هوشمند  گذاری و 

ها را برای شناسی ( استفاده از هستی 2005)  7کستلز در همین راستا والت، فرناندز و   (.200- 201، ص  1993کند )گروبر،  اشاره می

پیشنهاد    معنایی   و وب  های کاوشستم و تامین فراداده مورد نیاز برای سی  جستجوی کلیدواژه محور   هایاصالح محدودیت

های مختلف کنند است: درك مشترك و تسهیم شده از دامنه ها تضمین می شناسی ، آنچه هستی   دلیل این پیشنهادکردند.  

بر   (.2000،  8دیونولد و همکاران  ؛2005)والت، فرناندز و کستلز،  ها ارتباط برقرار کند  تواند بین کاربران و رایانهکه می 

وارِن   رتودِشااساس مطالعه دِیویس،   نظام2006)  9و  تعریف  آیندۀ وب  های وب شناسی ته و رسمِی هستی یاف(  برای  پایه 

ها با داشتن ساختار معنایی  شناسی هستی  است ضروری است.  منظم کدگذاری شده   طوربه گسترده جهانی که در آن دانش  

ها در مدیریت شناسی هستی  عالوه براین. کنندوابط میان آنها کمک می های معنایی مفاهیم و رغنی به بازنمون پیچیدگی 

های پشتیبانی از  ها و پشتیبانِی استفاده مجدد از دانش در سیستمپذیری و اشتراك دادهسازی، تعامل یکپارچه   اصطالحات،

 (. 2006های دانش کاربرد دارند )یو، گیری در بسیاری از حوزهتصمیم 

شالوده و اسکلت    عنوانبه شناسی در اصالح بازیابی اطالعات  نقش هستی   لیبه دلبا توجه به آنچه ذکر شد،  

گسترده  معنایی، طیف  هستی وب  از  دامنه شناسی ای  در  مختلف  ها  ژن هستی   مثال  عنوانبه.  اندجادشده یاهای   10شناسی 

هستی 1998) همکاران(،  و  )ریموند  موسیقی  بیماریشناسی هست  (،2007،  11شناسی  )اُی  هها  و  (، 12،2009مکارانسبرن 

 
1 Conceptualizing 
2  Visualizing 
3  Homonymous 
4  Polysemy 
5 Synonymy 
6 Gruber 
7 Vallet, Fernández and Castells 
8 Duineveld et al. 
9 Davies, Studer and Warren 
10 Gene Ontology 
11 Raimond et al 
12 Osborne et al. 
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(، 2009،  2وآرت و همکاران ن در زمینۀ علم مهندسی شیمی )مرکی رسمی و سنگیشناسی هستیک    عنوانبه  1آنتوکِیپ

)فتحیان و صنعت   سازی(رسانی )نمایهکتابداری و اطالع شناسی حوزه  هستی (،  2013،  3شناسی علم اطالعات )ساوسا هستی 

سنجی )احمدی و  شناسی حوزه علمهستی (،  1392)زاهدی و همکاران،    ایران  گیاهان دارویی شناسی  هستی (، 1391جو،  

هایی از این دست هستند. با این نمونه  های موضوعی مختلفشناسی طراحی شده در دامنه دهها هستی   و   (1396همکاران،  

ها را بطور متمرکز شناسی سعه هستی های ساخت و توکه انواع روشها  شناسی هستی منابع مرتبط با ساخت    وجود فقدان  

طراحی و ساخت   پژوهش و برنامه ریزی برای  هایی است که پژوهشگران هنگامو روشمند ارائه کند، از جمله چالش

کنند ( نیز بیان می 2015) 4همانطور که سانیا و شِهاب  شوند.های موضوعی مختلف با آن مواجه می شناسی در دامنه هستی 

ارد. در همین راستا نیکال،  وابستگی زیادی به چارچوب و روش ایجاد آنها د  هاشناسی ثر هستی توسعه موفق و کاربرد مو

های کاربردی و روش  بکارگیری  های کالن و با کیفیت را مستلزمد هستی شناسی ( ایجا2005)  5ف و ناویگلیمیسیکو

فرا تسهیل  به منظور  الگوهای  2012)  6از دیدگاه کاسترو دانند.  شناسی می یند ساخت هستی موثر  ارائه  و  نیز تشخیص   )

طراحی و عملیاتی پایه برای پیشگیری از تصمیمات مقطعی در مواجهه با مفاهیم توصیف شده در ساخت هستی شناسی 

 ضروری است. 

های  مرتبط با روش   هایمند پژوهشنظام و تحلیل  مرور  آنچه یاد شد، هدف اصلی مطالعه پیش رو،    بر اساس

های عمده  روش بندی  و طبقههمچنین شناسایی  است.  روش فراترکیب  رویکرد کیفی و با استفاده از  شناسی با  ایجاد هستی 

های عمده در ها و شاخصویژگی   بندیو استخراج و دسته های شاخص این حوزه  شناسی بر اساس پژوهشطراحی هستی 

  . است   از دیگر اهداف پژوهش پیش رو   در قالب یک چارچوب  شناسی از دید منابع مورد بررسی طراحی هستی   هایروش

از ارکان مهم وب   کاربرد داشته و  مختلف های موضوعی ها و دامنهای در بافتها بطور گستردهسی شنااز آنجا که هستی 

طراحی و    انتخاب روش مناسب به منظور برای کمک بهتواند گام موثری روند،  پژوهش پیش رو می معنایی به شمار می 

 های موضوعی گوناگون باشد.شناسی در دامنه ساخت هستی 

 مبانی نظری پژوهش 

 چرخه و مراحل ساخت هستی شناسی 

هستی  که  آنجایی  مقوله شناسی از  و  تصویرسازی  در  مهمی  نقش  و  ها  مطالعات  دارند،  دامنه  دانش  بندیِ 

های  ها در حوزهشناسی ابزارهای ساخت و ارزیابی هستی   مراحل،اصول طراحی،     روش و   های بسیاری در موردپژوهش

گرفته انجام  مختلف  فرناندز  است.موضوعی  )کورچو،  دیدگاه  اساس  گومز-بر  و  زرداری،  2007پرز،  -لوپز  در  نقل   ،

به عنوان بخشی  "شناسی مهندسی هستی "شناسی تحت عنوان های مرتبط با ایجاد هستی مجموع فرایندها و فعالیت (1396

 ساخت   برایمتعددی  های  بر همین اساس روشمقبول شده است.    این حوزه  از حوزه مهندسی دانش در بین جامعه علمی 

هسهستی  ساخت  برای  را  مراحلی  و  چرخه  هریک  که  دارد  وجود  ذکر  تی شناسی  ،  71992کَدز )  اند:نموده شناسی 

 
1 OntoCape 
2 Marquardt et al 
3 Sawsaa 
4 Sanya and Shehab 
5 Nicola, Missikoff, & Navigli 
6 Castro 
7 KADS 
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کینگ   ،11993سایک و  توِو1995  2آچولد  سِن  1997  6آنتولوژیمت ،  51996کاکتوس،45199اِنتِرپرایز ،  31995،   ،

ناولج ،  19977سسِ و مک گینِس 82001آنتو  نوی  اُتِک 2001  9، روش  اچ کان 112002دُگما   ،102001،  هول  ،  2003  12، 

هایی با یکدیگر تفاوت دارند که  ها در بخش یا بخشهریک از این روش  (.2009  14، یوپِن 2009نئون  ،  2004  13ساپِل 

یکی از پر    هادر میان این روش(.  1395،زرداری    ؛1392،بهشتی حسینی تشریح آن از حوصله این مطالعه خارج است )

و پرکاربردترین روش بسیاری پروژهاستنادترین  استفادههای ساخت  ها که در  و   قرار گرفته است  هستی شناسی مورد 

که در ادامه به تشریح آن پرداخته   مت آنتولوژی است  اند،  های دیگر براساس مراحل کلی آن شکل گرفته بسیاری روش

  شودمی 

شناسی را ارائه های مرتبط با توسعه هستی ای از فعالیتمجموعه  15فرناندز، گومز پرز و جُرستو 1997در سال 

که بعنوان  آنتولوژیها و متبر اساس استنتاج نمونه شناسی استای برای ساخت هستی ها شامل چرخه. این فعالیتدنددا

آنتولوژی برمبنای تجارب حاصل از ایجاد  شود. متشناسی از صفر محسوب می ساختار برای ساخت هستی روشی خوش

دهد تا در صورتی که بعضی تعاریف شناسی امکان می . این چرخه به سازندۀ هستی در حوزۀ شیمی ایجاد شد  شناسی هستی 

 ک مرحله به مرحلۀ پیشین بازگردد: یاز قلم افتاده یا اشتباه باشند، از 

 شناسی. هستی  کاربرد و کاربران تشخیص هدف و دامنه :16تعیین و تشخیص  -

در قالب یک مدل مفهومی و ساخت یک هستی شناسی که اهداف مشخص    و روابط  توصیف مفاهیم  :17سازیمفهوم   -

 شده مرحله اول را تامین کند.  

در این مرحله معموال مفاهیم در این مرحله بصورت سلسله مراتبی و از طریق روابط ساختاری مانند   :18سازیرسمی   -

 سازماندهی می شوند.   (part ofها و بخشی از ) نمونه  های فرعی،ها، کالسشامل کالس   (is-aنمونه ای از )

گیرد. برای این منظور مرحله صورت می سازی هستی شناسی رسمی شده با یک زبان بازنمون در این  پیاده:  19اجرا   -

 کنند. می را به این زبان پیاده سازی می مهندسان هستی شناسی زبان بازنمایی را انتخاب و مدل رس

 شناسی تمرکز دارد.این مرحله روی روزآمد سازی و اصالح و ویرایش هستی  :20نگهداری  -

 
1 CYC 
2  Uschold & King 
3 Toronto Virtual Enterprise (TOVE) 
4  Enterprise Ontology 
5  KACTUS 
6 METHONTOLOGY 
7  SENSUS 
8  On-to-knowledge  
9 Noy and McGuinness 
10 On-to-knowledge (OTK) 
11  Developing Ontology-Grounded Methods and Applications (DOGMA) 
12 HCONE 
13  HOLSAPPLE 
14 Unified Process for Ontology Building (UPON) 
15 Fernandez, Gomez-Perez and Juristo 
16 Specification 
17 Conceptualization 
18 Formalization 
19 Implementation 
20 Maintenance 
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به حوزه موضوعی هستی    :1فراهم آوری دانش   - از طریق دانش مربوط  انتخاب دانش  فنون  از  استفاده  با  شناسی 

 های کتابشناختی و مبتنی بر متن در این مرحله انجام می شود.  خبرگان موضوعی یا روش

 در این مرحله کیفیت هستی شناسی ساخته شده از منظر فنی بررسی می شود. : 2ارزیابی  -

)فرناندز لوپز، گومز پرز و  این مرحله شامل ارائه گزارش از تمامی مراحل و نحوه اجرای آنهاست.  :  3سازیمستند   -

 (. 2004، 4و مارتینِز ز، 1997جُرستو، 

 )مطالعات مرتبط(  پیشینه پژوهش

ارائه  ها شناسی در زمینه ایجاد و توسعه هستی های متعددی همانطور که در بخش قبل اشاره شد، تاکنون روش 

ها موفق یک از این روش اما هیچ   ،شده است که هریک از دیدگاهی به طراحی و توسعه این ابزارهای معنایی پرداختند

در    کنداشاره می   ( 2012)  کاسترو   همانطور کهثبیت کنند.  نشدند بعنوان یک روش استاندارد واحد خود را در این حوزه ت

ها اجماع و توافقی در مورد بهترین روش و رویکرد ساخت هستی شناسی وجود شناسی بین متخصصان و مهندسان هستی 

در بخشی   ها براساس رویکردهای پژوهشگران و ملزومات یک حوزه موضوعی . بر همین اساس در اغلب پژوهشندارد

.  ها پرداخته شده استشناسی شی برای ساخت هستی تحلیل نقاط قوت و ضعف سپس انتخاب رو   به تشریح و   از مطالعه

اند  ها پرداخته شناسی های ساخت هستی این مطالعات اغلب با معیارهای کمی به بازنمون نقاط قوت و ضعف و تحلیل روش

 شود.ترین آنها اشاره می از مهم  خشی که در ادامه به ب

های  وشتحلیل تعدادی از پرکاربردترین ر توصیف و به  در پژوهشی فرناندز لوپز و گومز پرز ، 2002در سال 

ها با استانداردهای توسعه نرم افزار را مورد ارزیابی و  ها پرداخته و میزان تطبیق این روششناسی ساخت و مهندسی هستی 

و ، ابزارها  هابه بررسی و مقایسه روش   (2003کورچو، فرناندز لوپز و  گومز پرز )ای دیگر،  در مطالعه مقایسه قرار دادند.

ا، ههایی بر اساس روش ها پرداختند و به لزوم ایجاد میزهای کاری یکپارچه و پلتفرم شناسی های اصلی ساخت هستی زبان

با    ها اشاره داشتند.شناسی موجود برای تسهیل ساخت، تبادل و ارزیابی هستی شناسی های ساخت هستی ابزارها و زبان

مارتیدیدگاهی روزآمدتر،   و  ) پینتو  مقایسه روش 2004نز  و  پایه ساخت هستی (، ضمن توصیف، تحلیل  از های  شناسی 

شناسی ها و رویکردهای پژوهشی جدید در این حوزه جمله تاو، اینترپرایز و مت آمنتولوژی به ابعاد جدید ساخت هستی 

ش به ملزومات روشی که  در نهایت این پژوه  ها پرداختند.شناسی از جمله توجه به ساخت مشارکتی و توزیع شده هستی 

د استاندارد  روش  یک  بعنوان  را  خود  داشتبتواند  اشاره  کند  ثابت  حوزه  این  دیگر  .ر  پژوهشی  و    نیز   در  چیمییِنتی 

شناسی برای یک کاربرد خاص معیارهایی ( با هدف ارائه روشی به منظور انتخاب روش ساخت هستی 2006)  5همکارانش

این پژوهش   شناسی ها ارائه دادند.های مختلف ساخت هستی برای مقایسه روشنداردهای توسعه نرم افزار  را بر مبنای استا

( نیز در بخشی از پژوهش 2012) 6بچور کند.مدل مفهومی ارائه می  معیارها را بصورت شش اصل راهنما و در قالب یک

شناسی های ساخت هستی ضمن مرور نقادانه روشها،  شناسی با هدف طراحی روشی برای توسعه کاربر محور هستی   خود

در روش را  نهایی  کاربران  مشارکت  موانع  از  داد. برخی  تشخیص  شناسی  هستی  توسعه  و  ایجاد  راستا   های  همین  در 

شناسی را با در نظر گرفتن معیارهایی مانند های مهندسی هستی تعدادی از روش (  2013)  7رکدرل  ستادهوفر، سالهوفر و اِ

 
1 Knowledge acquisition 
2 Evaluation 
3 Documentation 
4  Pinto & Martins 
5 Chimienti and et al 
6 Bachore 
7 Stadlhofer, Salhofer and Durlacher 
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تحلیل و مقایسه ، امکان ساخت مشارکتی و دیگر معیارهای تعریف شده،  ساختار کلی و جوانب مربوط به مدیریت پروژه

با هدف روشن نمودن میزان بلوغ و نیز    (2003کورچو، فرناندز لوپز و  گومز پرز )و    (2013)  1ال و همکارانباق .  نمودند

مهندسی پذیرش عمومی روش به  هستی های  این روش شناسی  انتقادی  ادبیات تحلیل  در  موجود  معیارهای  اساس  بر  ها 

الزامات این حوزه پرداختند.  ، رویکردهانیازها  ،پژوهشی  با هدف بررسی سِیر مطالعات مربوط به  در پژوهشی دیگر    و 

حدود بیست ( به تحلیل کتابشناختی و کمی تحقیقات این حوزه در بازه زمانی  5201)  2همکاران  و   ها، سوشناسی هستی 

 ساله پرداختند و الگوی پژوهشی و ترندهای این حوزه را ارائه دادند.

ها پرداخته  شناسی های ساخت هستی بندی و تحلیل روش پژوهشی که بصورت متمرکز به طبقه   در داخل کشور

ها پرداختند این روش هایی به مرور و برشمردن نقاط اشتراك و افتراق  باشد وجود ندارد، اما تعدادی از مطالعات در بخش 

(، در پژوهش خود با هدف  1381فرد و عبداله زاده بارفروش )شمس   که در ادامه به بعضی از آنها اشاره خواهد شد.

های  شناسی به روش های ساخت هستی بندی روشمعرفی الگویی برای استخراج دانش مفهومی از زبان فارسی به دسته

ابزارهای مهندسی هستی دستی، روش   ساخت از  استفاده  با  بر اکتساب دانش  شناسی و روش های ساخت  مبتنی  یا های 

ها و در بخشی از پژوهش خود به مرور روش(،  1391جو )و صنعت فتحیان    های ساخت نیمه خودکار پرداختند.  روش

شناسی از پایه، های طراحی مانند طراحی هستی . بر همین اساس آنها روش ها پرداختندشناسی رویکردهای طراحی هستی 

ای از منابع اطالعاتی موجود و ترکیب این رویکردها  ی مجموعههای موجود، طراحی بر مبناشناسی طراحی بر مبنای هستی 

( نیز بیش از ده رویکرد عمده و شناخته 1392حسینی بهشتی )  (.1391، نقل در فتحیان،  2000را مطرح نمودند )آچولد،  

بخشی از   ( نیز در1395زرداری )  .اند را تشریح نموده استها بکار گرفته شده شناسی ساخت هستی   پروژه  شده که در

 های مهندسی هستی شناسی و مراحل آنها پرداخته است. پژوهش خود به توصیف، تحلیل و مقایسه برخی از روش

 بندی پیشینه پژوهش جمع

محوریت چند روش   های بسیاری از آنهااز ویژگی شود،  های ذکر شده مشاهده می همانطور که در پیشینه  

این شده دیگر در    و روزآمد ارائه   های متعدد ها و عدم توجه کافی به روش شناسی هستی در ساخت غیر روزآمد  مرسوم  

های این حوزه به نظر خال قابل تاملی از پژوهش  مندو نظام  بصورت متمرکز است. خصوصا فقدان ارائه تحلیل کیفی زمینه  

ندی منسجم و مبتنی بر ادبیات پژوهشی در ب نکته دیگر فقدان ارائه طبقه  در ادبیات مربوط به این حوزه از دانش است.

های ایجاد مند روش . عدم وجود پژوهشی که به مطالعه نظامها استشناسی های ساخت هستی روش مورد رویکردها و  

ضرورت   ،فارغ از دامنه موضوعی بکار گرفته شده پرداخته و نتایج آنرا ارائه نماید  در بازه زمانی وسیع و   هاشناسی هستی 

های ارائه شده  که با بررسی روش  حاضر سعی دارد  پژوهشاز همین رو  شود.  ین مطالعه را بیش از پیش یادآور می انجام ا

های انجام شده از طرفی بتواند نکات مهم و ابعاد مورد توجه در تمام مراحل  شناسی، با پشتوانه پژوهشبرای ساخت هستی 

بندی و به های روزآمد بکارگرفته شده را استخراج، دسته شناسی را پوشش داده و از طرف دیگر روش ساخت هستی 

 اضافه کند.  در این حوزه های اولیه مورد توجهروش

 روش پژوهش

 
1 Iqbal and et al 
2 Zhu 
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به عقیده والش و  .  شد  استفاده  1فراترکیبکیفی  به منظور تحقق اهداف مورد نظر، از روش  در این پژوهش  

هدف آنها افزایش اطمینان که با رویکرد قیاسی به تحلیل مطالعات پرداخته و    3های فراتحلیلبرخالف روش    (5200)  2دان

های مورد پژوهش است، رویکرد فراترکیب بیشتر تفسیری است و با هدف  از نتایج در مورد ابعاد علت و معلول پدیده

را از   5فاهیم در بافتاهمیت و محوریت مشناخت  (  2018)  4ِفرِیتاگ و یانگ   شود.فهم و تشریح یک پدیده انجام می 

 6های موضوعی متنوع وجود داردالگوهای مختلفی در اجرای فراترکیب و در زمینه   د.ندانمزایای بکارگیری این روش می 

های انجام شده  ها در بسیاری از پژوهش( از پرکاربردترین روش 2007)  7سو و رای سندلوسکی و باراما روش هفت مرحله

نیز   ب  ای هفت مرحله  روش  اساسبر به روش فراترکیب است. مطالعه پیش رو    - 1ارروسو شامل مراحل:  سندلوسکی و 

)روش شناسی   اطالعات  استخراج  -4  ،  مناسب  ب متونو انتخا  وجستج   -3،  اتیمند ادبنظام  مرور -2،  قیتحق  تسؤاال  میتنظ 

؛ هاه افت یارائه    -7  و   تیفیکنترل ک-6ی متون کیفی مورد بررسی،  هاافتهی  بیو ترک  لیو تحل  جزیهت  -5تون،  م  ها(و یافته

 است. 

 های پژوهش یافته

 شناسی ارائه خواهد شد. های یاد شده در قسمت روش های پژوهش براساس گامدر این بخش یافته

های منابع مورد ه تعیین کننده ویژگی به منظور انجام گام نخست مطالعه ابتدا باید به سواالتی کتنظیم سوال پژوهش:  

نظر برای شروع فراترکیب هستند، پاسخ داده شود. در این مرحله به سواالت زیر پاسخ داده شد تا چارچوب و محدوده 

 کلی فراترکیب مشخص شود. 

آنها  های مورد نظر درشاخص  و  شناسی هستی  و ساخت های طراحی روش  شناسایی که شامل ه چیزی:  چ -

 شود.می 

االت منتشر شده ها و مقنامهپژوهشی، پایان-شامل مقاالت علمی   اشاره دارد،  که به جامعه پژوهشچه کسی:   -

کنفرانس پایگاه  هادر  از  )که  انگلیسی  پروکوئست 8امرالد های  دایرکت9،  ساینس  آوس،  10،  ، 11اینس وب 

و پایگاه  16نورمگز   ،15پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی   ،14، مگیران13و فارسی )ایرانداك   (12اسکوپوس

 .اط با پرسش پژوهش استخراج شده اند ( و در ارتب17استنادی علوم جهان اسالم 

 
1 Meta-analysis 
2 Walsh & Downe 
3 Meta-analysis 
4 Freytag and Young 
5 Context 

( 2001ای هیلر و بلنگر )(، روش پنج مرحله1988ای نوبلت و هیر )توان به روش هفت مرحلهها میترین این روشاز جمله مطرح 6

 ( اشاره نمود. 2005و الگوی والش ودان ) 
7 Sandelowski & Barroso 
8  Emerald 
9 ProQuest 
10 Science Direct 
11 Web of science 
12 Scopus  
13 IRANDOC 
14 Magiran 
15 SID(Scientific Information Database) 
16 Noormagz 
17 ISC (Islamic World Science Citation Center) 
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زمانی: - پژوهش    چه  شدهشامل  منتشر  سال    های  )اواسط  پژوهش  اجرای  اعمال    (2019زمان  بدون  و 

 زمانی است. بازهمحدودیت 

 های مهم آنها. جستجوی منابع متناسب با موضوع پژوهش و استخراج نکات و شاخص  چگونه: -

)در موضوعات مختلف( ها  شناسی که به ارائه روشی برای طراحی و ساخت هستی ن شده مطالعاتی بر اساس محدوده تعیی

استخراج   بودند، جهت  و همچنین شاخص روشپرداخته  این حوزه  و ساخت های شاخص  های مورد نظر در طراحی 

 ها مورد تحلیل قرار گرفتند. شناسی هستی 

 مند ادبیات مرور نظام

آمده   1اسب با سوال پژوهش  که در جدول  های متندر این مرحله از پژوهش ابتدا محقق به تدوین کلیدواژه

منابع   استخراج  منظور  پایگاهبه  از  نمود. مرتبط  اطالعاتی  ک   های  آن  از  از  لیدواژهپس  عبارت حاصل  و  نظر  مورد  های 

های  متنوع جهت حفظ جامعیت و مانعیت جستجو، در پایگاههای  و عملگرهای کاوش  استراتژی  استفاده  با  ترکیب آنها

ای فارسی پژوهشگاه علوم و فناوری هانگلیسی امرالد، پروکوئست، ساینس دایرکت، وب آو ساینس، اسکوپوس و پایگاه

ایران )ایرانداك(، مگیران، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگزو پایگاه استنادی علوم جهان اسالم جستجو 

شدند و مقاالتی که از نظر ربط موضوعی و اعتبار مورد قبول بودند به منظور انجام مراحل بعدی ذخیره و اطالعات آنها  

ها است و باتوجه به اینکه  شناسی های ساخت هستی از آنجا که هدف این پژوهش بررسی و مرور انواع روش  ثبت گردید.

از اعمال   هاگردد، به منظور حفظ جامعیت و سیر تاریخی پژوهشمی  میالدی باز 40ها به دهه شروع ارائه این قبیل روش

 محدودیت زمانی در هنگام جستجو پرهیز شد. 

 های فارسی و انگلیسی مورد استفاده برای جستجوی منابعکلیدواژه .  1جدول

 های انگلیسی کلیدواژه  های فارسی کلیدواژه 

 Designing/ Developing/ Building ساخت/ توسعه  /طراحی

 Methodology/ Method  روش  /روش شناسی

 Designing patterns   طراحی الگوهای 

 Ontology/ Ontologies 1شناسی هستاننگاری/ هستان  /شناسیهستی

 
 انتخاب متون مناسب

، مطالعات عالوه بر تناسب و ربط موضوعی از حیث معیارهای پذیرش و عدم پذیرش  در این گام از  پژوهش

های  های کاوش در پایگاهجستجوی کلیدواژه  در مرحله اول و پس از  ارائه شده، بررسی و پاالیش شدند.  2  که در جدول

فایل صفحه گستر اکسل ثبت شد. پس    800تعداد    ، مشخص شده آنها در  و اطالعات  بازیابی  از بررسی عنوان   مقاله 

ماند. در ادامه چکیده مقاالت مطالعه و مقاله برای مطالعه و بررسی بیشتر باقی   490مقاالت و حذف موارد نامرتبط تعداد  

که پاسخگوی سواالت پژوهشی نبودند از چرخه پژوهش حاضر خارج شدند که منجر به ادامه مطالعه بر روی   مواردی

مقاله شد. پس از این پژوهشگر به بررسی دقیق محتوای مقاالت پرداخت و مطالعات مورد قبول حاصل از این مرحله   216

شناسی مقاالت ارزیابی و مواردی  مرحله بعد روش   مورد بود. در  111که با اهداف و سواالت پژوهش همخوانی داشتند  

 
 یشناسیگاه به هست یدر زبان فارس Ontologyواژه کنند، ( نیز در پژوهش خود اشاره می1397همانطور که رادفر و همکاران ) 1

 که هر سه کلیدواژه در جستجوی منابع استفاده شده اند.  شده ر یتعب یشناسو هستان ی نگارو گاه به هستان
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های  مقاله دارای روش   63شده بود حذف و به این ترتیب  که از روش کمی برای پاسخگویی به سواالت پژوهش استفاده  

   کیفی و آمیخته منتخب شدند.

 معیارهای پذیرش و عدم پذیرش منابع بازیابی شده. 2جدول

 پذیرش معیار عدم  معیار پذیرش  عنوان 

های و الگوهای  مطالعات ارائه دهنده روش موضوع پژوهش

 شناسی طراحی و ساخت هستی 

های تاثیر گذار در  مقاالت حاوی شاخص

 شناسیهنگام طراحی و ساخت هستی 

 مواردی غیر از موضوعات یاد شده

 غیر از زبان فارسی و انگلیسی  فارسی/ انگلیسی  زبان پژوهش 

مواردی مانند فصول کتاب، نقد و نظرها و   ها نامهها/ پایانمجالت/ کنفرانس مقاالت  نوع مطالعه

 پوستر و مقاالت غیر اصیل 

 کمی کیفی/ آمیخته  روش انجام پژوهش 

 

 قابل مشاهده است.  2فرایند انتخاب مقاالت در شکلبراساس آنچه یاد شد، مراحل و 

 

 مراحل گزینش مقاالت . 2شکل 

پاالیش   از  ارزیابی    نیاز  ،مقاالتپس  ابزارهای  منظور  این  برای  آنهاست،  تحلیل  از  قبل  کیفیت  ارزیابی  به 

االت را وجود دارد که کیفیت مق  "2های ارزیابی کسپ برنامه مهارت"و    "1ابزار ارزیابی حیاتی گلین  "مختلفی از جمله

می  کنترل  مختلف  جوانب  کسپاز  ارزیابی  ابزار  از  حاضر  پژوهش  در  شد  کنند.  ارزیابی    استفاده  برای  معموال  که 

، روش   ش، منطق روش، طرح پژوهشاهداف پژوهشود. برای این کار مقاالت از نظر  های کیفی بکار برده می پژوهش

 زیه تج   دقت  ،ی کنندگان، مالحظات اخالق محقق و مشارکت  انیرابطه م  ای  پذیرینعکاسها، اداده   یآورجمع  ،یبردارنمونه

گانه های ده برای هریک از شاخص  5تا   0ش بررسی و در بازه وارزش پژوه هاافتهیو روشن  ح واض انیها، بداده لیو تحل
 

1  Glynn 
2 Critical Appraisal Skills Program: CASP 
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(  21-30( ضعیف، )11-20( خیلی ضعیف، )10تا    0امتیازدهی شدند. بدین ترتیب که کیفیت مقاالت دارای امتیاز بین )

متوسط، خوب و خیلی   ن مرحله از پژوهش مطالعاتشد. در ای( خیلی خوب تلقی  42-50( خوب و )31-40متوسط، )

مقاله   59  مقاله که دارای امتیاز ضعیف بودند حذف و   4،  ماندند که در نهایتو باالتر بودند باقی   30خوب که دارای امتیاز  

های کیفی و خصوصا روش با توجه به ماهیت پژوهشبرای تحلیل و اجرای مرحله نهایی وارد مرحله بعدی مطالعه شدند.  

نتایج امتیاز دهی های پژوهش و  فراترکیب در حرکت رفت و برگشتی میان منابع و داده در این   ،به منظور اطمینان از 

د بررسی و امتیازدهی قرار داد. عالوه بر این نتایج کل فرایند انتخاب مقاالت  مرحله پژوهشگر چندین بار مقاالت را مور

  در اختیار پژوهشگر دیگری برای کنترل و ارزیابی قرار گرفت.

عنوان   56انتخاب شده، سه مدرك به زبان فارسی و   از مجموع مطالعاتبه این ترتیب، پس از پاالیش نهایی، 

ها  شناسی های داخلی به بحث ایجاد هستی دلیل این موضوع پرداختن اغلب پژوهش  رسد  می . به نظر  به زبان انگلیسی بودند

 است. نوپا بودن مطالعات این حوزه در ایران  های موجود و اس روشبراس

سال انتشار، کشور و امتیاز مربوط به مقاالت    آمار و فراوانی مقاالت انتخاب شده شامل  مربوط به  3جدول  

 .است

 . فراوانی مقاالت منتخب از جوانب مختلف3جدول
 تعداد امتیاز تعداد سال تعداد شکل پژوهش 

 درصد درصد درصد

 22 خوب خیلی 1 2000قبل از  30 مقاله پژوهشی 

84/50% 69/1% 28/37% 

 35 خوب 11 2000-2005 24 مقاله کنفرانسی 

67/40% 64/18% 32/59% 

 2 متوسط  19 2006-2010 5 نامهپایان

47/8% 20/32% 38/3% 

 4 ضعیف 21 2011-2015 0 مقاله مروری 

59/35% 77/6% 

 0 خیلی ضعیف 7 2018-2016 -  - 

86/11% 0 

مقاالت    ،شناسی های ایجاد هستی مربوط به روش  طالعاتبیشترین م  ذکر شده  3بر اساس مواردی که در جدول 

دهنده فعالیت و پویایی  های بین المللی هستند که نشان مقاله( و با اندکی فاصله مقاالت مربوط به کنفرانس  30پژوهشی )

 عالوه بر این یکی از موارد قابل توجه فقدان   پژوهشگران این حوزه و کانون توجه بودن موضوعات مرتبط با آن است.

های مربوط به آن پرداخته شناسی و ویژگی های مختلف ایجاد هستی به روش مستقال مقاالت با رویکرد مروری است که

پژوهش  لزومباشند که   از  این دست  به  از پیش نشان می توجه  بیش  این حوزه    به لحاظ زمانیهمچنین  دهد.  ها را در 

مطالعات با   بوده است.  2015تا    2011ات مربوط به بازه زمانی  مطالعات دارای سیر صعودی بوده و بیشترین تعداد مطالع

 درصد( قرار درند.  37درصد( بیشترین تعداد و پس از آن مطالعات با امتیاز خیلی خوب ) 59امتیاز خوب )

 

 استخراج اطالعات متون 
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مقاالت که هریک دارای شماره منحصر به فردی بودند توسط پژوهشگر و   ،برای انجام این گام از فراترکیب

در ارتباط با پرسش پژوهش در بازه زمانی شش ماهه چندین بار مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفتند. برهمین اساس 

و کدهای مرتبط تحلیل شناسی اخت هستی سهای طراحی و شمرتبط با رو و در روندی رفت و برگشتی از ابعاد مختلف 

ای از نمونه  4در آنها استخراج شد و درقالب یک جدول شامل مشخصات مقاالت و کدهای اولیه آورده شد. در جدول 

 کدهای اولیه تخصیص یافته به همراه مشخصات آثار قابل مشاهده است.  

 . نمونه ای ازکدهای حاصل از تحلیل اولیه منابع فراترکیب 4جدول 

  شکل بع من  دهکدهای بدست آم ردیف

 پژوهش

پویایی مفاهیم استخراج  بر روزآمدی و    مشارکت کاربران نهاییتاثیر مثبت افزایش    -  1

شناسی ایجاد    در ساخت هستی تعهد اعضا به همکاری و اشتراک مقاصد اعضا ،  شده

 شده 

استفاده کنندگان  لزوم توجه به سه گروه از کاربران در فرایند ساخت هستی شناسی:    - 

 بالقوه/ خبرگان و رهبران موضوعی/ توسعه دهندگان هستی شناسی

Bachore 
(2012) 

 پایان نامه

بدون نیاز به داشتن    ترسیم و استخراج دانش از متخصص موضوعیتوجه به    -  2

ایجاد از  هستی شناس  دانشِ  چگونگی  استفاده  با  از طرف آنها  چارچوب طراحی ی 

 هستی شناسی  توسعه و  طراحی برای  روش شناسی ساختاریافتهبعنوان  مشترک

اشتراک موضوعی به منظور    ایجاد محیطی خالقانه برای کارشناسانلزوم توجه به     - 

چارچوب  ، در طراحی  تمام مراحل توسعهشناسی در  با مهندسان هستی   تعامل و    دانش

 هستی شناسی  طراحی مشارکتی

Kingsun, 

Myers, 

Hardy 
(2018) 

مقاله 

 کنفرانسی 

مد نظر روش  سبک و با جزئیات  هستی شناسی به    توضیح فرایند ساختلزوم توجه به    -  3

 شناسی ساخت هستی شناسی )نئون(های توسعه نرم افزار در روش 

ها   نئون( از فناوریروش ساخت هستی شناسی ) بودنمستقل و  تعامل پذیریتوجه به  - 

 و قابلیت اجرا در چندین محیط توسعه مانند نئون تولکیت، پروتژه و.. 

روش   -  کاربرد  و  درك  قابلیت  به  توجه  های  لزوم  روش  در  شناسی  شناسی ساخت هستی 

دیاگرام   و  ارائه توصیفات ساده  با  پیشینه ساخت مشارکتی  با  افراد  مختلبرای  ف های 

موضوعی،  مهندسانشناسی،  هستی   محققان) نهایی  ،  کارشناسان  و  کاربران 

 شناسان( زبان

Suárez-

Figueroa, 

Gómez-

Pérez and 
Fernández-

López 
(2015) 

مقاله 

 پژوهشی 

در مرحله بعد کدها بعد از تلخیص در  و انجام کدگذاری باز بر روی مطالعات پس از استخراج اطالعات اولیه  

مشترك موجود در کدهای اولیه    برای این منظور پژوهشگر براساس محورهای  بندی شدند. مفاهیم طبقه قالب  

شود تنوع رویکردها مشاهده می  5همانطور که در جدول  های کلی و مرتبط یعنی مفاهیم جای داد.  آنها در دسته 

جایگذاری کدها در مفاهیم    منبع انتخابی بسیار زیاد و منجر به  59های ساخت هستی شناسی در بین  و روش 

به منظور جلوگیری از حجم باالی جدول، منابع استخراج کدها بر اساس شماره آنها در فهرست   متعدد شد. 

 منابع و ماخذ ذکر شده اند. 
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 . مفاهیم و منابع استخراج آنها5جدول

 منبع مفاهیم
تعداد  

 مولفه
 فراوانی 

 5 5 82- 53- 44- 76- 18 شناسیهستی مشارکت کاربران  و جامعه هدف در ساخت 

-60- 44- 16- 41- 63 شناسیدرنظر داشتن عوامل اجتماعی و روانشناختی در ساخت هستی

84 -12 

73 -18 -76 

4 10 

-56- 51- 27- 88- 18 تدوین خط مشی و  پیروی از اصول راهنمای ساخت گروهی هستی شناسی 

57 -99 

2 7 

 1 1 51 ی بر دلف ی مبتن یها در روش مشارکت یشناس یتوجه به کنترل حجم هست

 3 1 40 72-  مشارکتی گذاری اجتماعی در ساخت استفاده از روش تگ 

-35- 15- 57- 99-   35 ایجاد محیط و ابزار مناسب برای طراحی مشارکتی هستی شناسی

42 

2 5 

 روش های مبتنی بر علم ارتباطات 

 

93 2 1 

 1 1 26 شناختیروش های مبتنی بر پارادایم 

 1 1 59 در طراحی هستی شناسی  استفاده از تئوری مدل ذهنی و کثرت گرایی 

 1 1 19 شناسیدر ایجاد هستی   عملکرد - استفاده از مبانی منطق ساختاری و سیستم نوع

های احتمالی با قدرت بیان درجه اول هستی  ادغام  قدرت استدالل استنباطی بازنمون 

 های سنتی شناسی

49 1 1 

 1 1 20 استفاده از تحلیل مفاهیم رسمی در ایجاد شبکه مفاهیم هستی شناسی 

 60- 43 روش های مبتنی بر منطق فازی 

 

2 3 

 3 1 - 34 77 66-  یشناس یهست میدر بازنمون مفاه  یازه یچهر یاستفاده از اصول رده بند 

 1 1 87 مفاهیم هستی شناسی استفاده از تحلیل شی گرا  و زبان های مبتنی بر آن برای توصیف 

 2 1 74 23-  استفاده از انواع پایگاه های داده برای ساخت هستی شناسی 

 2 1 88 32-  شناسیاستفاده از فازهای فرایند توسعه نرم افزار در ساخت هستی

 1 88 خاص  یهاط یها و مح یروش ساخت به فناور محدودیتو عدم  یریتوجه به تعامل پذ 

 

1 

 1 2 50 یشناس ی در ساخت هست ی نیماش یری ادگیکاربرد فنون  

 1 1 70 یشناسی دانش درهست یبه منظور کدگذار یمدلساز یهااستفاده از زبان 

 2 2 17- 95 در استخراج دانش از متون زبان طبیعی  متن کاربرد تحلیل  

 3 3 23 - 100 - 92 شناسی به زبان طبیعی هستی ها در ایجاد توجه به خصوصیات و اصول زبانشناسی زبان 

 2 2 100- 92 توجه به همبستگی بین مجموعه متون هر دامنه و ساختار مفهومی آن 

 1 1 56 استفاده از معماری الیه ای در ساخت هستی شناسی های مبتنی بر متن

 1 1 24 استفاده از فنون یادگیری ماشینی برای طراحی هستی شناسی مبتنی بر متن 

 1 1 52 های رایانش زبانی برای ساخت هستی شناسی ها کاربرد تئوری 

 2 2 35 13-  تشخیص خودکار روابط بین اصطالحات   استفاده از روش

 2 1 58 13-  شناسی هااستفاده از ابزارهای موجود برای ساخت خودکار هستی 

 1 1 23 متون کاربرد نشانه گذاری متن در ساخت خودکار هستی شناسی ها مبتنی بر 

 2 1 56 61 -  ایجاد خودکار کدهای حاصل از مفاهیم 
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 1 1 89 خودکار هستی شناسی ارائه مدل چندالیه برای ساخت نیمه 

های شناسی با افراد و قالبلزوم توجه به سهولت کار و انعطاف محیط ساخت هستی

 اطالعاتی مختلف 

61 - 35 2 2 

 1 1 72 گذاری در طراحی محیط های ساخت مشارکتی توجه به استفاده از قابلیت برچسب 

ها مختلف اطالعات و زبان در ایجاد و انتخاب محیط  لزوم توجه به استفاده از قالب 

 ساخت هستی شناسی

90 - 64 2 2 

 3 1 28 - 15 - 99 شناسیافزاری مشترك برای ایجاد هستی توجه به ارائه بسترهای نرم 

منظور پیش بینی میزان موفقیت فرایند ساخت هستی  لزوم توجه به تحلیل ریسک به 

 شناسی

73 - 38 2 2 

 4 1 4 - 9 - 100 67-  شناسی براساس منابع واژگانی موجودامکان ساخت هستی

 1 1 52 استفاده از منابع غیر رسمی برای فراهم آوری اصطالحات 

 3 1 10 - 64-  56 شناسی استفاده از متون پایه و تحلیل حوزه آن در ساخت مفاهیم هستی 

 1 1 65 توجه به ارزیابی منابع دانش در جهت حفظ کیفیت هستی شناسی 

 4 2 17 - 88 - 69- 35 شناسی های موجود برای ساخت هستی شناسی جدید  استفاده از هستی

( موجود در فرایند ساخت و  ODP) شناسیامکان استفاده از الگوهای طراحی هستی 

 ها  ادغام هستی شناسی

 -88 69  1 2 

 1 1 50 های هستی شناسی به منظور سازماندهی  و استفاده مجدد توجه به واسپارگاه 

 ی متون هاافته ی بی و ترک لیو تحل جزیهت

های کیفی حاصل از فراترکیب است نیاز به دقت باال و که در واقع ترکیب یافته   این مرحله از پژوهشانجام  

های  درنظر گرفتن کدهای استخراج شده، مولفه با  بر همین اساس  تا حصول نتیجه مطلوب دارد.    بازبینی و اصالح مکرر

شامل   مقوالتی  بصورت  مرحله  این  ماحصل  و  مفاهیم  قالب  در  مشترك  معانی  مشترك  دارای  معانی  و  تم  با  مفاهیم 

یافته شدند.    بندیدسته  ترکیب  و  تفسیر  حاصل  آمده  بدست  به  مقوالت  پاسخ  راستای  در  شده  انتخاب  مطالعات  های 

شناسی ساخت هستی   های ارائه شده برای طراحی و متعدد که در روش   و ابعاد  هاوجود ویژگی   های پژوهش است. پرسش

شنا به  منجر  بود  ارائه شده  مولفهها  از  وسیعی  طیف  و  سایی  مفاهیم شد  و  نهایت  ها  و  در  شناسایی  مرحله  این  حاصل 

در انتخاب بعضی مقوالت بدلیل در هم   .مقوله بود  10  مفهوم و   43کد اولیه (،    140مولفه )حاصل از    64گیری  شکل 

هستی  ساخت  مختلف  مراحل  پژوهشگر  شناسی آمیختگی  آنها  بین  باریک  بسیار  مرزهای  وجود  در   و  تا  نمود  تالش 

 و اهمیت   های مورد بررسی ضمن حفظ استقاللمفاهیم و کدها در قالب مقوالت با پشتوانه متون و پژوهش  بندیتقسیم

رویکردهای مبتنی بر متن و پردازش زبان مقوله  مقوالت به پیوستگی مفاهیم آسیب وارد نشود. بعنوان نمونه، در مورد  

شود اما در بعضی مطالعات روش دستی و تحلیل  بطور کلی این رویه بصورت خودکار و نیمه خودکار انجام می   ،طبیعی 

تاکید است بیشتر مورد  پردازش زبان طبیعی و روشو جای دادن دو    حوزه در پژوهش  و  متن  بر  مبتنی  های  رویکرد 

یاد  تمقوال کند، بنابر این نمی  منعکسه را بخوبی های مورد توجها و ویژگی در کنار هم مولفه خودکار و نبمه خودکار

 مطالعات یاد شده را پوشش دهد.  بخوبی بندی شد تا طبقه  گانهشده بصورت جدا

دهد  قابل مشاهده است نشان می  1همانطور که در نمودار    مربوطه  ها و کدهای بررسی فراوانی مرتبط با مولفه

های متمرکز بر ی مختلف بین مطالعات مورد بررسی وجود دارد. رویکردکه فاصله قابل توجهی بین تمرکز بر رویکردها

. مطالعه برگزیده دارد  59شناسی بیشترین فراوانی را در بین  ابعاد اجتماعی، کاربرمحور و مشارکتی فرایند ساخت هستی 

های متمرکز بر فراهم وشردازش زبان طبیعی رتبه بعدی را به خود اختصاص داد و بعد از آن رهای مبتنی بر متن و پروش

زمان این رویکردها در  آوری دانش و نیمه خودکار و خودکار مورد تاکید مطالعات بررسی شده بودند. بدلیل کاربرد هم
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ها نخواهد بود و ارائه این اعداد با هدف  ها هدف این پژوهش قضاوت و انتخاب براساس فراوانی شناسی ساخت هستی 

ید که برروی آن بیشتر کار شده از سویی و انعکاس شکاف ها و مواردی که نیاز به پژوهش های مورد تاکبازنمون حوزه

و   2007،  1)فریرا و همکارانبعنوان نمونه تنها دو مطالعه از متون مورد بررسی    و بررسی بیشتر دارند، از دیگر سو است.

مارتینز،   و  پیش  (2004پینتو  منظور  به  ریسک  تحلیل  اهمیت  پر  مسئله  هستی به  موفقیت  طراحی بینی  حال  در  شناسی 

 های بیشتر در این زمینه باشد. تواند بیانگر یک زمینه مناسب برای پژوهش پردازند که می می 

 
 )EPA –)/ (1 EPA – okappa = Pi = (PAفرمول محاسبه ضریب1 رابطه .          

 )تعیین اعتبار و پایایی( تی فیکنترل کبه این 

 قابلیت اعتبار،  قابلیت معیار چهار شامل کیفی  مطالعات علمی  صحت بررسی (  1981)  لینکلن و  گابا نظر طبق

بدلیل اینکه  (.  1396؛ نقل در باغ میرانی و همکاران،  1981،  لینکلن و  گابا)  دمیشو انتقال قابلیت و  تأییدپذیری ثبات،ا

های انجام شده قبلی است که محتوای آنها به لحاظ کیفیت از امتیاز قابل قبولی برخوردار مبنای نتایج این مطالعه، پژوهش

همچنین با توصیف دقیق و شفاف مراحل انجام پژوهش، جستجو و انتخاب   باشد.  است؛ بنابراین دارای روایی نسبی می 

انتقالح نحوه کدیمطالعات و بخصوص تشر تا  قالب نمودارها و جداول تالش شده  پذیری پژوهش و گذاری آنها در 

دو به منظور اطمینان از صحت کدهای استخراجی از  همچنینجریان انجام آن برای خوانندگان تامین شود.  سازی شفاف

تعدادی از مقاالت به   برای این منظور   روش خود بازبینی پژوهشگر و محاسبه ضریب خبرگی کاپا )استناد( استفاده شد.

ها تخصص  شناسی عنوان نمونه به یکی از خبرگان و پژوهشگران که هم در حوزه رفتار اطالعاتی و هم در حوزه هستی 

داشت، برای کدگذاری داده شد. بعد از آن بر مبنای میزان وفاق کدهای تخصیص داده شده توسط پژوهشگر و خبره 

 EPAبیانگر درصد توافق مشاهده شده و   oPAکه در آن  شد. محاسبه 1ه براساس رابط موضوعی ضریب کاپای کوهن 

شود. هرچه مقدار + متغیر است و بصورت درصد بیان می 1و    -1ضریب کاپا بین  بیانگر درصد توافق مورد انتظار است.  

 6/0منابع مقادیر بیش از  دهنده توافق بیشتر بین دو کدگذار است و معموال در  تر باشد نشانمحاسبه شده به یک نزدیک 

مقدار ضریب کاپای     . (2014،  3گویت؛1996،  2کارلتا )  نیز ایده آل است  8/0و مقادیر باالی    شودقابل قبول ارزیابی می 

 است.  81/0محاسبه شده برای این پژوهش 

 ترتیب اعتبار نتایج حاصل از فراترکیب با این روش به تایید رسید و چارچوب نهایی حاصل شد. 

 
1   Ferreira and et al 
2  Carletta 
3 Gwet 
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 هاه افتیارائه 

نهایی حاصل   پیشین در جدول  چارچوب  انجام مراحل  به تشریح آن    7از  ادامه  قابل مشاهده است. که در 

 شود.پرداخته می 

 . چارچوب نهایی پژوهش7جدول
 کد  مفاهیم مقوله  کد  مفاهیم مقوله 

رویکرد اجتماعی، کاربر محور و مشارکتی 
 

ت 
ف در ساخ

ت کاربران  و جامعه هد
مشارک

هستی
شناسی 

 

 استفاده از بازخوردهای کاربران بالقوه   -

استفاده از سه گروه کاربران بالقوه، خبرگان   -

 رهبران موضوعی و توسعه دهندگان   و

برای    - نهایی  کاربران  مشارکت  از  استفاده 

 روزآمدی و پویایی مفاهیم  

سطح    مثبت  تاثیر  - در  اعضا  مشارکت  میزان 

 توافق هستی شناسی طراحی شده  

مانند   کاربرد سازو کارهای تشویقی -

برای افزایش توافق و همکاری   وارسازیبازی 

 در فرایند ساخت گروهی

ت خودکار  و نیمه خودکا
ی ساخ

ش ها
رو

 ر 

 

ش
استفاده از رو

 
ط بین  

ص خودکار رواب
تشخی

ت 
اصطالحا

 

 

رو  - از    مه ین  کردی استفاده 

برا روابط    یخودکار  کشف 

از متون زبان    یتاکسونوم  یمفهوم

با استفاده از نرم افزار منبع    یعیطب

با    DODDLE-OWLباز   و 

 ی کمک خبرگان موضوع

تشخیص    - خودکار  انجام 

هنگام   در  مترادف  اصطالحات 

ساخته  های  شناسی  هستی  ادغام 

 شده توسط اعضا 

درنظر داشتن عوامل اجتماعی و روانشناختی 

ت هستی 
در ساخ

شناسی
 

اجتماعی  - عوامل  تاثیر  به  روانی،    -توجه 

 در کنار عوامل فنی   و فرهنگی شناختی

افراد لزوم به حداقل رساندن سوگیری ذهنی    -

 در ارائه مفاهیم و روابط 

اعضای    - مشارکت  بازدارنده  عوامل  به  توجه 

 شناسیسازنده هستی  گروه

در    - انسان  ذهن  شناختی  جنبه  به  توجه 

 بندی مفاهیم در  هستی شناسیطبق 

ت 
ی ساخ

ی موجود برا
استفاده از ابزارها

خودکار هستی شناسی ها
 

کاربرد ابزارهای گوناگون قابل    -

مانند   اینترنت   در  دسترس 

و    برای   XLSTوردنت، پروتژه 

خودکار هستی شناسی  نیمه   ایجاد

 ها برای زبان های طبیعی مختلف  

ط مشی و   
تدوین خ

ی از اصول  
پیرو

ت
ی ساخ

راهنما
گروهی هستی شناسی 

 

ساخت   ندیمراحل  فرا  دستورالعملِلزوم ارائه    -

   یشناس یهست

تسهیل فرایند ساخت مشارکتی برای افراد با   -

 سطوح مهارت و پیشینه های متفاوت 

ی  
کاربرد نشانه گذار

ت  
متن در ساخ

خودکار هستی شناسی  

ها مبتنی بر متون 
استفاده از نشانه گذاری معنایی   - 

روابط   و  مفاهیم  ساخت  در  متن 

 بصورت نیمه خودکار  

 

حجم هست
توجه به کنترل 

  ی 

شناس
  ی

ش مشارکت
ها در رو

  ی 

مبتن
 ی

بر دلف
 ی

 یحجم هست ه یرو یب شیاز افزا یریجلوگ -

 یدلف یراندها  یدر ط  یشناس

ایجاد خودکار کدهای 
 

حاصل از مفاهیم
 

های موضوعی و  نقشه استفاده از    -

سیستم مترجم نیمه خودکار برای  

ساخت هستی شناسی از خروجی  

 مراحل مفهوم سازی متون 

 

گ 
ش ت

استفاده از رو
ی  

گذار

ت 
اجتماعی در ساخ

مشارکتی 
استفاده از فولکسونومی به دلیل انعطاف و   - 

 آزادی عمل کاربر 

ت  
ی ساخ

ارائه مدل چند الیه برا

نیمه خودکار هستی 
شناسی 

دو    -  هستی شناسی  مدل  کاربرد 

مفاهیم،  )شامل  پایه  مدل  الیه 

و  پایه  های  نمونه  صفات خاصه، 

شده   مشتق  الیه  و  اشخاص( 

)شامل مفاهیم عمده که بصورت  

مراتب ساخت  یسلسله  برای   )

 خودکار هستی شناسی نیمه 
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 کد  مفاهیم مقوله  کد  مفاهیم مقوله 

ی طراحی
ب برا

ط و ابزار مناس
ایجاد محی

 

مشارکتی هستی شناسی 
 

آوری  ارائه    - جمع  برای  مناسب  کار  و  ساز 

و  فاصله  تاثیر  بدون  کنندگان  شرکت  نظرات 

 پراکندگی

ایجاد محیط مناسب برای کارشناسان   -

موضوعی به منظور اشتراك دانش و تعامل با  

 شناسی در تمام مراحل توسعه مهندسان هستی

ش زبان طبیعی 
ی مبتنی بر متن و پرداز

ش ها
رو

 

کاربرد تحلیل 
 

متن
 

ش از متون  
در استخراج دان

زبان طبیعی 
 

استفاده از تحلیل مورفولوژیک   -

زبان   متون  از  دانش  استخراج  در 

بهره و  از  طبیعی  مستقیم  مندی 

خبرگان    )ضمنی(  دانش

 موضوعی   

مجموعه متون    لیاز تحلاستفاده    -

و   زبانشناختی  ابزارهای  بوسیله 

هستی   طراحی  برای  مدلسازی 

 شناسی
ی 

ش ها
رو

ت 
مبتنی بر علم ارتباطا

 

 
تعبیر   - و  طراحان  تعابیر  بین  ارتباط  به  توجه 

 کاربران نهایی از محتوای هستی شناسی

استفاده از علم نشانه شناسی و ارتباطات   -

 برای بازنمون فرایند نگاشت مفاهیم 

ت و اصول زبانشناسی زبان 
صوصیا

توجه به خ
ها در ایجاد 

هستی
شناسی به زبان طبیعی 

 

هر   - زبان خاص  دستور  ترکیب 

زبان و اصطالح شناسی در فرایند  

 برچسب گذاری مفاهیم عمده  

- الگوهای واژگانی   استفاده از  -

بین  م برای تشخیص روابط  عنایی 

واحدهای معنایی در دستور زبان  

خاص هر زبان برای ایجاد روابط  

 و مفاهیم

هستی   - قالب  شناسیارائه  در  ها 

زبانشناس اصول  بر  برای  مبتنی  ی 

نشانه  معنایی  اصالح  گذاری 

 شناسی  هستی

ی مبتنی بر منطق
ش ها

ی فلسفی رو
رویکردها

،  
ت

ریاضیا
 

ت 
و احتماال

 

 
استفاده از تئوری مدل ذهنی  

ت گرایی
و کثر

 
در طراحی  

هستی شناسی 
 

و    - زبان  انتخاب  در  گرایی  کثرت  به  توجه 

و   بافت  ملزومات  با  متناسب  مفاهیم  ساختار 

 شناسی زمینه هستی 
توجه به همبستگی بین  

مجموعه متون هر دامنه و 

ساختار مفهومی آن
 

استفاده از مجموعه متون دامنه    -

مفاهیم   تشخیص  برای  موضوعی 

 اصلی و روابط آنها  

اطالعات    - استخراج  از  استفاده 

فراوانی   مبنای  بر  شده  داده  وزن 

 آنها در پیکره متنی  

ی و سیستم نوع
استفاده از مبانی منطق ساختار

-  

عملکرد
 

در ایجاد هستی 
شناسی

 

دقیق    - تعاریف  ارائه  در  نوع  نظریه  کاربرد 

 ها  مفاهیم، روابط و کالس 

ت هستی شناسی  
ی در ساخ

استفاده از معماری الیه ا

ی مبتنی بر متن 
ها

 

  ی بر معمار   ی کاربرد روش مبتن  -

مرجع    یشناس  یشامل هست  ه یسه ال

  ن ی ب  یکپارچگیحفظ    ی)برا

متن(،    یشناسیهست و  دامنه 

د  یشناسیهست )دانش  امنه  دامنه 

هستیموضوع و  متن    یشناس  ی ( 

متون   در  موجود  دانش  )شامل 

 (  یدامنه موضوع

ت استدالل  
ادغام  قدر

استنباطی بازنمون 
ی 

ها

ت بیان  
احتمالی با قدر

درجه اول هستی  

شناسی
ی

ها
 

سنتی 
های احتمالی برای نمایش  استفاده از بازنمون   - 

 عدم اطمینان مفاهیم  دامنه در کاربرد واقعی 

 

استفاده از فنون  

ی  
ی ماشینی برا

یادگیر

طراحی هستی شناسی  

مبتنی بر متن 
 

بر    - مبتنی  روش  از  استفاده 

یادگیری الگوی ماشینی بر مبنای  

متنی توسط کاربر   پیکره  انتخاب 

الگوهای   تعریف  به  نیاز  بدون 

 معنایی   -لغوی
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 کد  مفاهیم مقوله  کد  مفاهیم مقوله 

استفاده از تحلیل مفاهیم  

رسمی در ایجاد شبکه 
 

مفاهیم هستی 
شناسی 

تحلیل    -  و   رسمی  مفاهیم  تحلیل  کاربرد 

مختلف  رابطه  منابع  بازنمون  برای  مفاهیم  ای 

)تزاروس ها، سلسله مراتب اصطالحات، پایگاه  

شبکه  بصورت  اسناد(  مجموعه  و  داده  های 

 مفاهیم در فرایند ایجاد هستی شناسی

 

کاربرد تئوری 
ش  

ی رایان
ها

ت هستی  
ی ساخ

زبانی برا

شناسی ها
 

درخت  استفا  - و  تئوری  از  ده 

مراتبی   سلسله  شبکه  مفهوم 

  HNC   مفاهیم

(Hierarchical Network 

of Concepts  رایانش در   )

 مفاهیم

ی مبتنی بر منطق فازی 
ش ها

رو
 

استفاده از شبکه فازی و ویژگی عدم قطعیت   -

در   کارایی  افزایش  و  انعطاف  ایجاد  برای 

 ساخت مفاهیم 

بین   تعادل  ایجاد  برای  فازی  رویکرد  کاربرد 

 های متفاوت سازندگان  دیدگاه 

ش 
رو

ی مبتنی بر
ها

 
ت هستی شناسی 

کاربرد اصول مهندسی در ساخ
 

 

استفاده از تحلیل شی گرا  و زبان های 
مبتنی بر  

ف
ی توصی

آن برا
  

ی  مفاهیم هستی  
و کدگذار

شناسی
 

گرا اصول    کاربرد  - شی    تحلیل 

و  در   دامنه  مفاهیم  توصیف 

 ه یساخت واژه نامه اول 

مدلساز  - زبان  از    ی استفاده 

زبان  UML)  کپارچه ی و   )

  ند یفرا  یمدلساز   یگذارنشانه 

( کار  و  بBPMNکسب    رای ( 

برابطه   صیتخص  میمفاه   نیها 

  دامنه 

ش در علم  
ی مبتنی بر سازماندهی دان

رویکردها

ت 
اطالعا

 
ا

ستفاده از اصول رده بند
 ی

چهر
ی

ازه
 ی

در  

بازنمون مفاه 
می

 
هست

  ی
شناس

 ی

ای و  بندی چهریزهکاربرد معیارهای طبقه  -

چندگانه مفاهیم در علم کتابداری برای  

 شناسیمدلسازی و طراحی هستی 

 

 

 

 

 

 
استفاده از انواع 

ت  
ی ساخ

ی داده برا
پایگاه ها

هستی شناسی 
 

مشخصه   - از  پایگاه  های  استفاده 

بازنمون    داده بهبود  منظور  به 

 دانش سازماندهی شده  

ش ها
رو

 ی
ط با تحل

مرتب
لی

یر  
ک 

س
 

ک به 
لزوم توجه به تحلیل ریس

ت  
ش بینی میزان موفقی

منظور پی

ت هستی شناسی 
فرایند ساخ

در فرایند  بینی و کنترل ریسک مدیریت پیش  - 

 ساخت هستی شناسی

حاوی    - اطالعات  مخزن  بکارگیری 

ساخت ریسک  فرایند  در  رایج  های 

 شناسی هستی

 

 

ی فرایند توسعه نرم  
استفاده از فازها

ت هستی
افزار در ساخ

شناسی 
انطباق مراحل طرحواره     تیقابل  - 

هست فازها  یشناس  یساخت    ی با 

س  ه یپا نرم    یها  ستم ی مشترك در 

 ی افزار

ش 
رو

ی مبتنی بر ادغام هستی 
ها

شناسی 
ی موجود 

ها
 

 
استفاده از هستی
 

شناسی  

ی  
ی موجود برا

ها

ت هستی شناسی 
ساخ

جدید 
 

کاربرد مجدد و ادغام هستی شناسی های  -

موجود برای تسریع ساخت هستی شناسی و  

 های هستی شناسی  شبکه 

ها برای شناسیادغام و استفاده مجدد از هستی   -

 ها  کاهش هزینه 

توجه به تعامل پذ
ری

  ی
و  

عدم 
ت

محدودی
 

ش  
رو

ت به فناور
ساخ

 ی
ها و  

مح 
ی

هاط
 ی

ص
خا

لزوم مستقل بودن روش ساخت    - 

شناسی   فناوری هستی  و از  ها 

محیط  در  اجرا  های قابلیت 

پروتژه،   جمله  از  گوناگون 

 تولکیت و.. 

ا
مکان استفاده از
ی طراحی    

الگوها

هستی
شناسی
 

(
O
D
P

( موجود در  

ت و 
فرایند ساخ

ادغام هستی  

شناسی
ها 

 

الگوهای  - ارائه  و  طراحی   (ODP)  کاربرد 

پیوستگی مدلسازی در  هستی منظور  به  شناسی 

 ها شناسیفرایند ادغام هستی 

 

کاربرد فنون 
ی

ادگ
ری

 ی
ماش
نی

 ی
ت هست

در ساخ
  ی

شناس
 ی

یادگیری    - به  نیاز  کاهش 

های منطقی توسط سازندگان  زبان

 هستی شناسی 

طراحی    - الگوهای  از  استفاده 

( شناسی  و  ODPهستی   )

 های موجود الگوریتم 

توجه 
  

به واسپارگاه 
ی 

 ها
شناسی 

هستی 
ی  

برا

سازماندهی  و استفاده 

مجدد 
 

ها بعنوان های هستی شناسی واسپارگاه   توسعه   -

به  جزء  رویکرد  با  مجدد  استفاده  قابل  منابعی 

 کل )استقرائی( 
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 کد  مفاهیم مقوله  کد  مفاهیم مقوله 

ش 
رو

ت تسهیل شده و پشتیبانی نرم 
ط ساخ

ی مبتنی بر محی
ها

ی
افزار

 

 
ت کار و 

لزوم توجه به سهول
ت  

ط ساخ
ف محی

انعطا

هستی
ب 

شناسی با افراد و قال
ف 

ی اطالعاتی مختل
ها

 

 

تسهیل کار کارشناسان موضوعی فاقد دانش    -

با ارائه محیط    ایجاد شبکه مفاهیم  مهندسی در  

جدول نشانه  گرافیکی  و گذاری  گونه 

 کاربرپسند  

فراهم آوری محیط شخصی برای کاربران به  -

شناسی هر اصالح هستی منظور ایجاد، کنترل و  

 شخص در شبکه همکاری ساخت

 

 

 

ی متمرکز بر 
ش ها

رو
ش 

فراهم آوری دان
 

 

ت هستی 
امکان ساخ

س منابع واژگانی  
شناسی براسا

موجود 
 

واژه  - از  و نامه استفاده  ها 

منابع  اصطالحنامه  بعنوان  ها 

 ساخت هستی شناسی

ب گذاری در  
ت برچس

توجه به استفاده از قابلی

طراحی 
ت مشارکتی 

ی ساخ
ط ها

محی
 

 
مفاهیم هستی  - پیوند  به  بافت توجه  به  شناسی 

با   برچسب  اجتماعی  محیط  ایجاد  از  استفاده 

روایت  واقعی  گذاری  زندگی  های 

برای   آنها  بازنمون  و  روایی(  )فولکتولوژی 

 شناسی ساخت هستی

 

 

 

 

ی  
ی فراهم آور

استفاده از منابع غیر رسمی برا

ت 
اصطالحا

 

 

روزانه  استفاده    - محاورات  از 

مردم، ویکی پدیا و اخبار  بعنوان  

مجموعه   و  واژگان  بدنه 

ساخت  برای  پایه  اصطالحات 

 شناسی هستی

ب
لزوم توجه به استفاده از قال

ف  
ی مختل

ها

ط  
ب محی

ت و زبان در ایجاد و انتخا
اطالعا

ت هستی شناسی
ساخ

 

ی توسعه دهندگان  برافراهم آوردن محیطی    -

و    منظوربه   ها  نقش  توصیف  کیفیت  ارتقا 

 قابلیت تنظیم به زبان های مختلف  

و   - توصیف  بازیابی،  برای  کاربر  رابط  ارائه 

تحلیل و به اشتراك گذاری  دانش دامنه توسط  

و   ویدئو  متن،  مختلف  های  قالب  در  کاربران 

 تصویر خصوصا در دامنه های موضوعی نوپدید  

 

 

استفاده از متون پایه و 
ت  

تحلیل آن در ساخ

مفاهیم هستی شناسی 
 

 

گیری از مقاالت پژوهشی، بهره -

کتاب  و  حوزه متون  یک  های 

منظور  موضوعی   مدل  به  ایجاد 

با  دانش  پایگاه  و  مفهومی  

   رویکرد تحلیل حوزه  

توجه به ارائه بسترهای 
 

نرم 
ك برای 

ی مشتر
افزار

 

ایجاد هستی
شناسی

 

و   - ها  اپلیکیشن   افزاری،  نرم  پلتفرم  ارائه 

سازی  یکپارچه  برای  مشترك  کاری  میزهای 

 فعالیت ها 

 

 

 

 

 

ت 
ش در جه

توجه به ارزیابی منابع دان

ت هستی شناسی 
ظ کیفی

حف
 

لزوم ارزیابی مداوم  انتخاب و    -

منابع از   مورد     استفاده  دانش 

 استفاده 

شناسی ها در منابع مورد مطالعه ایجاد شده شامل  های عمده ساخت هستی روش چارچوب نهایی حاصل شده که بر مبنای  

 رویکردهای عمده زیر در ساخت هستی شناسی هاست: 

مفهوم کلی   8این مقوله دارای  های بررسی شده،  بر اساس پژوهش   : رویکرد اجتماعی، کاربر محور و مشارکتی  -1

ابعاد مختلف   بیانگر  و جامعه  شنهای ساخت هستی روشاست که  با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، روانشناختی  اسی 

 شناختی انجام گروهی این فرایند است.
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مفهوم شناسایی و تایید شده   5این رویکرد با    :ریاضیات و احتماالت   ،مبتنی بر منطق  ،رویکردهای فلسفی.  2

های فلسفی و مبانی ریاضی هایی می پردازد که بر اساس مطالعات مورد بررسی از دیدگاههای روشاصلی به ویژگی 

 خاص رویکردهای کلی در ساخت هستی شناسی ها ارائه نموده اند.

ها و اصول این روش بر استفاده از چهریزه  در  :رویکردهای مبتنی بر سازماندهی دانش در علم اطالعات .  3

مطرح شده در رده بندی رانگاناتان بعنوان مبنای طبقه بندی و برقراری ارتباط بین مفاهیم تاکید شده. این مقوله دارای  

 مفهوم است.  1

مفهوم بر   6این مقوله با داشتن  :شناسیکاربرد اصول مهندسی در ساخت هستی  های مبتنی برروش.  4

های مورد استفاده از آن سعی در پوشش هایی تاکید دارد که با منشا دانش مهندسی نرم افزار و ابزارها و زبانروش

 هایی از فرایند طراحی و ساخت هستی شناسی دارد.  بخش/بخش

مفهوم در بخش قابل توجهی از منابع  6این بخش نیز  با   :های مبتنی بر متن و پردازش زبان طبیعیروش. 5

آوری ملزومات تحلیل متون و مباحثی مانند پردازش و رایانش زبان فراهمه است.  برگزیده در فراترکیب مطرح شد

ی  هاطبیعی از ابعاد مختلف فنی، زبانشناختی و استفاده از  ابزارهای مناسب از جمله محورهای مورد تاکید در پژوهش

 این حوزه است.

رویکردهای متنوعی در خودکارسازی فازهای مختلف فرایند   :های ساخت خودکار  و نیمه خودکارروش.  6

تواند موجب افزار و یادگیری ماشینی می ها ارائه شده که در پیوند با دانش مهندسی نرمشناسی طراحی و ساخت هستی 

های انسانی و مالی را کاهش دهد. بر شود و نیاز به استفاده از سرمایهها  شناسی تسهیل و تسریع در کار ساخت هستی 

 مفهوم ارائه شدند.  5های یاد شده در قالبروش ،اساس متون مورد بررسی 

های  لتفرمبسترها و پ لزوم ایجاد :افزاریهای مبتنی بر محیط ساخت تسهیل شده و پشتیبانی نرمروش. 7

به کاربران با سطوح مختلفی از دانش   ها و کمک  شناسی رچگی در طراحی هستی یکپا  افزاری احتیاج برای حفظنرم

مفهوم براساس موارد مورد   4در قالب    از مواردی است که  هاشناسی برای مشارکت در مراحل طراحی و ساخت هستی 

 دهی شده است. سازمان در این بخش توجه در منابع مورد بررسی 

بینی ریسک در به مسئله کنترل و پیش  هاشناسی هستی این جنبه از طراحی   :سکیر  ل یمرتبط با تحل  یهاروش.  8

هستی  ساخت  و  و  شناسی طراحی  پردازد  می  اسها  مفهوم  یک  منابع   ت.دارای  سوی  از  دارد،  که  اهمیتی  علیرغم 

اسبی در فرایند طراحی و تواند زمینه پژوهشی منک مفهوم توصیف شده که می یمحدودی بررسی شده و در قالب  

   ها باشد.شناسی مدیریت ایجاد هستی 

مرحله    هایی است که به مفهوم شامل روش   4مقوله با داشتن    این  :آوری دانشفراهم های متمرکز بر  روش.  9

استفاده از متون پایه و پژوهشی یک   د.ن پردازشناسی می گیری مفاهیم هستی مورد نیاز برای شکل   آوری دانشِفراهم

از جمله رویکردهای کامال   نیاز  واژگان )مفاهیم( مورد  تامین  برای  ادبیات عامیانه  و تحلیل  مقابل تجزیه  حوزه در 

 متفاوتی است که در مطالعات به آن اشاره شده است. 

مبتنیروش.  10 هستی  های  ادغام  موجودشناسی بر  هستی   :های  پایه  شناسی ایجاد  بر  جدید  های 

های موجو برای اجتناب از تکرار فرایندها از صفر از جمله مواردی است که در فرایند مدیریت و طراحی شناسی هستی 

پرداخته شده.  هستی  به آن  ها  الگوهای طراحی شناسی  از  استفاده  مبنا  و توهستی بر همین  برای شناسی  سعه مخازنی 

 مفهوم به آن پرداخته شده است.  3های بعدی از مباحثی است که در قالب نگهداری آنها جهت استفاده 
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 گیری نتیجه و  بحث

علم اطالعات و   های مختلف دانش از جمله مهندسی رایانه،بیش از سه دهه است که پژوهشگران در حوزه

مصنوعی   ،شناسی دانش هستی   و   هوش  ساخت  و  طراحی  روی  بر  بهبود شناسی زبانشناسی  جهت  ابزارهایی  بعنوان  ها 

های متنوع در این حوزه ها ایجاد رویکردها و روشماحصل این پژوهشکنند.  سازماندهی و بازیابی اطالعات کار می 

مدیریت، اجرا و پشتیبانی    طراحی،ها دارای مراحل و فازهای مختلفی از جمله  شناسی فرایند طراحی و ساخت هستی است.  

ها در مطالعات در این پژوهش سعی شد تا این روشبر همین اساس،    .(2007)کورچو، فرناندز لوپز، گومز پرز،  است  

مطالعه پیش رو نخستین رسد به نظر می  های عمده مورد توجه در آنها نیز استخراج شود.مورد بررسی شناسایی و ویژگی 

در آن سعی شده با رویکرد کیفی به مطالعات این حوزه بپردازد و با موشکافی و دقت بسیار   مورد از مطالعاتی است که 

های شناخته شده و اغلب غیرروزآمد فراتر شناسی های مورد توجه در آنها پرداخته و پا را از روشی به استخراج  ویژگ

  از جمله   هاشناسی در ساخت هستی ر روی چند روش مشخص  حاصل بررسی پیشینه پژوهش حاکی از تمرکز ب  بگذارد.

ها و رویکردهای  عدم توجه به بخش قابل توجهی از روش  سایک، یوپن، نئون، نوی و مک گینس و روش مت آنتولوژی،  

های مطالعات . تحلیل و تفسیر یافتهاستها  شناسی هایی از فرایند ایجاد هستی ارائه شده برای انجام کل یا بخش  روزآمد

قابل توجهی از مقاالت در  از لحاظ کمی  روند مطالعات این حوزه  یاد شده نشان داد که   افزایشی  بوده و ارائه تعداد 

بررسی مطالعات  (.  3ها دارد )جدول  شناسی مبحث طراحی و ساخت هستی   رو به تکامل  ها نشانه پویایی و سیررانسکنف

ها وابستگی قابل توجهی به دامنه موضوعی آن  شناسی ها در طراحی و ساخت هستی ه رویکردها و روش دهد کنشان می 

د. از همین رو، ارائه چارچوبی  نموهای خاصی را اتخاذ  های آن در فازهای مختلف رویهتوان بر اساس ویژگی داشته و می 

کمک شایانی به طراحان ورد توجه آنها ارائه دهد  های مکه دیدگاهی کلی و سازماندهی شده از این رویکردها و ویژگی 

های متناسب با دامنه موضوعی خواهد نمود و از اتالف وقت و ها در حوزه های مختلف برای انتخاب روششناسی هستی 

( 5جدول مطالعه ) 3تنها  ،کند. در بین مطالعات تحلیل شده با روش فراترکیبها در این مورد پیشگیری می دوباره کاری

 های بیشتر در این حوزه دارد.در ایران انجام شده که حکایت از نوپایی و فراهم بودن بستر برای انجام پژوهش

  2000شناسی را از سال  های حاصل از این مطالعه، می توان رویکردها و روشهای ساخت هستی براساس یافته

قالب   د و طلب های خود را می لزومات و ویژگی هریک م( که  7بندی نمود )جدولرویکرد عمده طبقه  10به بعد را در 

دهد رویکردهای  نشان می   (1ها )نمودارشناسی تمرکز دارد. فراوانی مولفهاغلب بر بخشی از فرایند طراحی و ساخت هستی 

تن رسد فراوانی پرداخبه نظر می اند. شناسی بسیار از سوی مطالعات مورد اقبال واقع شدهساخت مشارکتی هستی مرتبط با 

های  شناسی با توجه به وجود فناوری به این مسئله حاکی از کارآمدی و نیاز به انجام گروهی فرایند طراحی و ساخت هستی 

های گوناگون پردازش متن و زبان طبیعی که بر مباحث زبانشناسی همچنین تمرکز بر روشمتعدد برای تسهیل این است.  

شناسی و توجه به خصوصیات متون زبان طبیعی برای ساخت مفاهیم هستی رایانشی، تحلیل حوزه و استفاده از مجموعه  

آوری منابع دانش برای مسئله فراهم   زبانی در موارد یاد شده تاکید دارند نیز مورد توجه مطالعات برگزیده بوده است.

فعالیتشناسی هستی  زمره  در  ابزارهاستها  این  از ساخت  پشتیبانی  مهم  بسیار  فرنا  های  پرز، )کورچو،  لوپز، گومز  ندز 

سهراب  ،ی استان  ی محمد  ،2007 چشمه  )(1397)  ی آذرگون،مظفر  همکاران  و  کیم  مینورگوار2007،  که  (  (2013)  1(، 

رود. از جمله موارد مورد توجه در این زمینه  های پژوهشگران این حوزه بشمار می از دغدغه  یاد شدهبراساس مطالعات  

استفاده از منابع واژگانی موجود، متون پایه و تحلیل حوزه است. رویکردهایی به تامین واژگان مورد نیاز از منابع غیررسمی 

 پردازندمی   ا در برخی حوزه های موضوعی شناسی خصوصر جهت هرچه کاربردی تر بودن هستی و محاورات مردم د
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شده پرداخته  بدان  مقوله  این  در  که  است  دیگری  توجه  جالب  ِفنگ)  مسئله  و  کلیانگ  از (.  2018،  1جینژو،  استفاده 

نیمه روش و  هستی   ر  خودکاهای خودکار  مسئله ساخت  پیوند  در  بدلیل  که  است  مباحثی  از  رایانه  مهندسی  با  شناسی 

ها مورد تاکید بسیاری از جویی در زمان و هزینهجدید این حوزه به آن پرداخته شده و بدلیل صرفه  های قدیم و پژوهش

شناسی و ایجاد روابط بین گذاری متن، کدگذاری مفاهیم هستی ها برای نشانهاستفاده از فناوری بررسی است.منابع مورد 

،  2010،  3، سان و همکاران2014،  2ش، تاسیک و میلنکوویکاالتریاند )یی است که مطالعات به آن پرداختهآنها راهکارها

لوپز، گومز پرز و سی   ،  2005،  6بونتاز، اسکالنگن و اسکروبر ،  2006،  5، کونگ، هانگ و کیم2007،  4کیم و همکاران

محیط های ساخت تعداد قابل توجهی از مطالعات مورد بررسی به مسئله سهولت کار و انعطاف بسترها و    (.  1999،  7یرا 

)ما مشارکتی  ساخت  های  ابزار  و  محیط  آوری  فراهم  شناسی،  پلتفرمهستی  ارائه  و  گذاری(  برچسب  ساخت نند  های 

رسد کماکان شناسی ریشه در علم فلسفه دارد، به نظر می از آنجا که هستی    ها پرداخته اند.شناسی مشترك برای هستی 

ار دارند. گواه این ادعا، رویکردهایی مبنی بر استفاده از نظریه مدل ذهنی، مورد توجه پژوهشگران این حوزه های علم قر 

های احتمالی مفاهیم،  های مبتنی بر بازنمونگرایی، منطق ساختاری که ریشه در علم فلسفه و منطق دارند و روشکثرت 

ها خصوصا  شناسی هستی   همانطور که پیش از این اشاره شد، طراحی و ساخت  تحلیل مفاهیم رسمی و منطق فازی است.

و مالی فراوانی است که همین موضوع باعث توجه محققان این حوزه به ارائه   ، زمانی در ابعاد کالن مستلزم هزینه انسانی 

هستی روش از  مجدد  استفاده  بر  مبتنی  است. شناسی هایی  شده  موجود  طراحی    های  الگوهای  از  استفاده  نظیر  مسائلی 

های مورد بررسی در این مورد شناسی از جمله مباحث مطرح شده پژوهشها )مخازن( هستی شناسی، و واسپارگاههستی 

های  کاربرد اصول مهندسی نرم افزار و هوش مصنوعی بدلیل پیوند این حوزه و پیشگامی محققان آن در ارائه روشاست.  

در حوزه    پرکاربرد  پژوهش  این  در  که  است  مواردی  از  آننیز  به  بررسی  مورد  استهای  شده  پرداخته  )نیکال،    ها 

. این رویکردها ضمن نزدیک بودن (2015،  8فیگرو، گومز پرز و فرناندز لوپز   2009، هاشمی،  2005میسیکوف، ناویگلی،  

کید بر اصول مهندسی مانند استفاده از فازهای  های خودکار و نیمه خودکار ساخت هستی شناسی بدلیل تا به مقوله روش

شناسی،  استفاده از تحلیل شی گرا برای توصیف فرانید توسعه نرم افزار و استانداردهای مربوط به آن در ساخت هستی 

ه قرار  مفاهیم و همچنین استفاده از انواع پایگاه داده و فنون یادگیری ماشینی می توانند بعنوان مقوله ای مستقل مورد توج

های اخیر مورد توجه متخصصان علم ای خصوصا در سالشناسی بعنوان مبحثی بین رشتهطراحی و ساخت هستی  بگیرند.

از ظرفیت از پژوهش های مورد بررسی  تعداد محدودی  و در  قرار گرفته  نیز  این حوزه در سازماندهی  اطالعات  های 

،  20089شناسی استفاده شده است )پارك،  همیم هستی مفا  ای برای کمک به بازنمونبندی چهریزهخصوصا بحث رده 

بسیار مهمی که رویکردهای محدودی به آن پرداخته   ( همچنین مسئله 2015، 11مادالی  داتا، چاترجی و ، 2012، 10کاسترو 
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  اند بحث تحلیل، پیش بینی و کنترل ریسک در فرایند طراحی و ساخت هستی شناسی است که خصوصا در مورد کاربران 

 ((2004و پینتو و مارتینز،  2007ای دارد ))فریرا و همکاران،  ارکتی اهمیت ویژهتازه کار در فرایند ساخت مش

توان ها نمی شناسی دهد که برای ساخت هستی ها و رویکردهای مورد بررسی در این پژوهش نشان می روش

دامنه  زبان،  کاربران،  اهداف،  جمله  از  مسائلی  به  زیادی  حد  تا  موضوع  این  و  داشت  درنظر  واحدی  روش  و  نسخه 

متفاوت در گستره مشارکت از افراد در آن  ها، منابع دانش و رویکردهای  موضوعی، مسائل مرتبط با ابزارها و فناوری

تواند  های مشترك قابل بررسی و به تناسب اهداف و نیازها می بستگی دارد. بنابراین هریک از این رویکردها در زمینه 

پژوهش  در  دیگر خصوصا  توجه  قابل  نکته  باشد.  استفاده  به قابل  پرداختن  دوما  و  آنها  اندك  تعداد  اوال  داخلی  های 

توانند به تناسب نیازها و ایی تقریبا ثابت و غیرروزآمد است که علیرغم جامع بودن و مورد استناد بودن می هچارچوب

های ساخت نکته جالب توجه این است که پیشگامان ارائه روش شرایط بومی شده و در مراحل آنها تغییراتی ایجاد شود. 

مطالعه حاضر سعی (.  2015،  1نئون روش اند )د مشتاق بوده های پیشنهادی خواین حوزه نیز در امر روزآمد ساختن روش

 ی جدید در این حوزه را فراهم کند. ها، مقدمه ایجاد و پذیرش ساختارهانمود تا با انعکاس این قبیل پژوهش

شناسی های طراحی و ساخت هستی های مربوط به روشتوان از بررسی پژوهشبا توجه به آنچه یاد شد، می

روند تکاملی داشته و بسیاری از ابعاد آن نیاز به انجام مطالعات گسترده دارد   پویا   پژوهشِی  این حوزهنتیجه گرفت که  

از دیگر سو توجه و تمرکز بر بعضی رویکردها در بازه زمانی مورد بررسی نشان از سیر حرکت  تا به نقطه مطلوب برسد.

در عین حال هنوز به اندازه برخی رویکردهای  شناسی دارد که  های ساخت مشارکتی در ساخت هستی به سمت روش 

اند. این مورد نشان دهنده نیاز به  مورد اقبال و استناد مانند مت آنتولوژی و نئون در مطالعات مورد استفاده قرار نگرفته

ر طراحی انجام مطالعات بیشتر در این حوزه برای آزمون این قبیل رویکردها و امکان پذیرش آنها بعنوان یک استاندارد د

خصوصا در ایران و در میان متخصصان علم اطالعات تعداد محدودی پژوهش در این   هاست.  شناسی و ساخت هستی 

 ها دارد. نامهها و پایانحوزه در انجام پژوهش حوزه صورت گرفته که نشانه زمینه مساعد و نیاز به گرایش بیشتر به این

 منابع  
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اطالعات   فناوری و علوم  پژوهشگاه  :تهران دانش مهندسی و شناسی اصطالح ساختواژه، (. 1392) السادات ملوك  بهشتی، حسینی

 .چاپار ایران؛

اژه ملوك  یبهشت  ینیحس طراح  یاالسادات،  پ  یفاطمه.  پا  یشناسیهست  یسازاده یو  مفاه  هیعلوم  اساس  در   میبر  موجود  روابط  و 
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 "یو اطالعرسان  ی کتابدار  المعارفۃدائر"بر اساس    ی شناسعلم اطالعات و دانش  ینگاریهست  یمهندس(.  1395زرداری، سولماز )

دکتری(.دسترسی   بازیابی https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/def624980e5bf5a6dbea6e953e324b35)رساله  تاریخ   .

30/01/1398 . 

)فرد، مهرنوش، عبدالهشمس بارفروش، احمد.  مفه(.  1381زاده  معناییاستخراج دانش  الگوهای زبانی و  از  استفاده  با  متن  از  . ومی 

 های علوم شناختی.  تازه 

فتح  اعظم,  جو,  )انیصنعت  اکرم.  شناس1391,  روش  پ  ،ساختیطراح  ی(.  رویشناس  یهست  یساز  اده یو  و    کردها،ی:  ها  زبان 

, یرسان و اطالع  ی(. فصلنامه کتابدار یو اطالع رسان  ی در حوزه کتابدار  ASFAONT  یشناس   ی هست  یطراح  یابزارها)مطالعه مورد

 .  142-113((, 57 یاپی)پ 1)شماره 15

حوزه   ی: مورد پژوههانگاشتیهست یساخت و طراح یشناس(. روش2018مظفر. ) &, ی, آذرگون, چشمه سهرابیاستان ی محمد

 .1788- 1761(, 4)33اطالعات,   تیری. پژوهشنامه پردازش و مدیسنجعلم
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