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چكيده:

بازنموندانش،بازیابیمفاهيم،تحليلمعنایی،شبكةمعنایی،ردهبندیمردمی،هستاننگاریكليدواژهها:

هدف از پژوهش حاضر ایجاد شــبکة معنایی مفاهیم در حوزة آموزش وپرورش به کمک رده بندی 
مردمی است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش پژوهش تحلیل هم واژگانی است. این تحلیل 
به معنی ایجاد واژهـ  مفهوم در طراحی اصطالح نامه و تبدیل آن به هستان شناسی است. بدین معنی که 
ابتدا متن ها، پیوندهای پیشنهادی و نیز اصطالحات و کلمات درج شدة کاربران در مرحلة نخست به واژهـ  
مفهوم تبدیل شدند. سپس، هم زمان با این فرایند، با ده نفر خبرة این حوزه بر اساس نمونه گیری هدفمند 
مصاحبه شــد. شش کتاب فارسی دورة ابتدایی بخش اصلی موردمطالعه و مطالبة این پژوهش از جامعة 
آماری شــرکت کننده در رده بندی مردمی اند. کاربران موردنظر تکمیل کنندگان برچسب های رده بندی 
مردمْی 2۴۰ نفر از کارشناســان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش اند که از 
میان آن ها 1۴۸ نفر مبتنی بر جدول مورگان انتخاب شدند. نتایج این طرح در نرم افزار »پارسر فارسی« 
 OntoGrafو راورماتریس برای تحلیل واژگان و ســپس در نسخة ۵/۵ از پروتژ اجرا شد و با افزونه های
OWLViz  ،بازنمایی شد. رابطة موردنظر به هفت دستة کلی و همچنین 2۴ زیرمجموعه و 122 )نمونه( 

طبقه بندی شد.
 سلســله مراتب و روابط میان آن ها با استخراج مفاهیم تعیین شد و دانش معنایی و کلمات پرتکرار 
استفاده  شــدة کاربران و نیز صاحب نظران به رده بندی مردمی مشخص شــد. استفاده از این روش در 
نظام مندکردن کتاب های درسی دورة ابتدایی برای دسترسی دانش آموزان و معلمان به منابع در محیط 

وب کارایی دارد و همچنین ذخیره و بازیابی اطالعات را تسهیل می کند.

پرویز قراگوزلی*         زهره میرحسینی**         زهرا اباذری***
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پژوهش حاضر برگرفته از پايان نامة دکتری علم اطالعات و دانش شناسی با عنوان »ايجاد شبکة معنايی در حوزة آموزش وپرورش به کمک فولکسونومی« انجام شده 

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال است.

 ایجاد شبکة معنایِی مفاهیم 
 کتاب های درسی ابتدایی 
به کمک رده بندی مردمی 
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  مقدمه
رشــد سريع و مهارناشــدنی میزان اطالعات تولیدشده در جهان باعث شــده است کارشناسان و 
متخصصان مراکز اطالعاتی با روش های دســتی و بدون اســتفاده از فناوری های نوين ســازمان دهی 
اطالعــات نتواننــد با پديدة انفجار اطالعات روبه رو شــوند. با رشــد فزايندة اطالعــات جايگاِه ثبت، 
عمل آوری و پیاده ســازی اطالعات در تحقیق و توسعه بسیار مشــهود است )علی احمد و شورستانی، 
1373(. با توجه به اين رشد فزاينده، امروزه هستان شناسی ها با تغییر ساختار مفهومی برای داده های 
ســاختارنیافته )متون( و ابزارهای هوش مصنوعی به يادگیری معنا ازطريِق کالس ها، مفاهیم و روابط 
معنايــی کمک می کننــد. کاربران نیز در پی اطالعاتی دقیق اند که در کمترين زمان در اختیارشــان 
گذاشــته شوند. اين شرايط بدون کمک ابزارها و زبان های وب معنايی محقق نمی شود. روابط معنايی 

در هستی شناسی ها بسیار غنی و متغیرند.
 در محیط آموزش الکترونیکی به راحتی ممکن اســت موقعیتی پیش بیايد که نويسندگان گوناگون 
از واژه های متفاوتی استفاده کنند. در اين موارد ترکیب منابع آموزشی دشوار می شود. اين شرايط با وجود 
اين رو، برای ايجاد درک  پیش زمینه های ذهنی و ســطوح متفاوت دانشی افراد دشــوارتر نیز می شود. از

مشترک سازوکارهايی موردنیازند که »فولکسونومی« يکی از قوی ترين های آن هاست.
امــروزه پايگاه هــای اطالعاتی با کمبود بودجه و نیروی انســانی نمايه ســاز مواجه اند. درنتیجه، در 
پايگاه هــای اطالعاتی از کلیدواژه های اختصاصی نويســندگان مدارک )اعــم از پايان نامه ها، مقاله ها و 
طرح های پژوهشی( استفاده می شود. به اين معنا که نويسندگان به مدارک خود کلیدواژه هايی اختصاص 
می دهنــد که بیانگر موضوع يا موضوع هــای آن مدارک اند. پايگاه های اطالعاتی نیز تمام يا بخشــی از 
 محتــوای موضوعی يا همان کلیدواژه های هر مدرک را در قســمت های مربوط به آن نمايش می دهند. 
از طرف ديگر، نظام های رده بندی کتابخانه ای و نظام های سنتی نمايه سازی مبتنی بر پشتوانة انتشاراتی 
به نیازهای اطالعاتی کاربران اينترنتی پاسخ نمی دهند. استفاده از رده بندی های کتابخانه ای نیز نیازمند 

آشنايی کامل با شیوه نامه های فهرست نويسی و رده بندی است.

 رده بندی مردمی چیست؟
به ســازمان دهی اطالعات )گردآوری، ذخیره و پردازش( به منظور تسهیل فرايند بازيابی اطالعات 
مناســب در کوتاه ترين زمان ممکن بــه کمک افراد عالقه مند به حوزه هــای علمی رده بندی مردمی 
می گويند. از اهداف اين رده بندی خودســازمان دهی اطالعات، تعیین محتوای موضوعی و شناســايی 
مفاهیم اصلی آثار، گروه بندی آثار هم موضوع، تخصیص شــمارة بازيابی و جايابی آثار اســت. درواقع 
رده بندی مردمی باعث می شــود آثار هم موضوع به سرعت کنار هم قرار گیرند و دسترسی به اطالعات 
مرتبط افزايش يابد. به تعبیر ديگر، محتوای موضوعی آثار موجب می شــود آثار در يک رده يا زيرردة 

ک رده بندی مردمی 
ب های درسی ابتدایی به کم

ایجاد شبکة معنایِی مفاهیم کتا
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پرویز قراگوزلی     زهره میرحسینی     زهرا اباذری

واحد کنار هم قرار گیرند. درنتیجه، نظام رده بندی اجتماعی يا نمايه سازی اجتماعی )فولکسونومی( که 
بر فناوری های نوينی چون برچســب گذاری مشارکتی، نرم افزارهای اجتماعی و نشانه گذاری اجتماعی 
مبتنی اســت و پشــتوانة انتشاراتی دارد با کمک ســاير فناوری های نســل دوِم وب راه حلی نو برای 
خودســازمان دهی اطالعات منابع وبی در هر جای جهان و با هر زبانی اســت. اين نظام سازمان دهی 
اجتماعِی دانش فرصت مناســبی برای کاربران فراهم می کند تا منابع دلخواه خود را به صورت برخط 
ازطريق اينترنت دســترس پذير کنند. همچنین امکان شناسايی برچسب های پربسامد را برای کاربران 
و کتابداران )نمايه ســازان( ـ از طريق هدايت برچســب های اختصاص داده شدة ديگر کاربران ـ فراهم 

می کند )نوروزی، 139۵(.
از طرف ديگر، با توجه به اينکه رده بندی های مردمی هدايت مســتنداتی ندارند، کاربران می توانند 
از بیان و واژگان متفاوتی برای توصیف و ســازماندهی محتوا اســتفاده کنند. اين شیوه در برچسب های 
استفاده شــده و مسائل زبانی به ابهام هايی منجر می شــود. در چنین شرايطی به نظر می رسد رده بندی 
مردمی در بازيابی اطالعات کاماًل موفق عمل نخواهد کرد. همچنین وجود سلسله مراتب مسطح و بدون 
ســاختار و نیز نبود روابط معنايی از ديگر معايب رده بندی مردمی اســت. به اين ترتیب، بازيابی اطالعات 
جامعیت و مانعیت الزم را ندارد. لذا اين نوع نظام ها توان جايگزينی را با نظام های ســازمان دهی دانش 
حرفه ای نخواهند داشــت، مگر اينکه برای دقیق ترشدن کارايی شان به بسترهايی چون اصطالح نامه ها و 

درنتیجه به هستان شناسی تبديل شوند.
پژوهشگر با توجه به نبود پژوهشی در حوزة سازماندهی محتوايی کتاب های درسی و نیاز به دسترسی 
به محتوای کتاب های درسی دورة ابتدايی و با وجود کاستی های مربوط به آن در حوزة معنايی، به منظور 
يکپارچه ســازی مفاهیم، احســاس کرد نیاز به انجام دادن چنین پژوهشی اســت. از طرف ديگر، با نبود 
اصطالح نامه ای جامع درزمینة موضوعات آموزش وپرورش در ايران، نیز نبود منابع الکترونیکی در آموزش 
مجازی، به ويژه در دورة بحران کرونا، ضرورت اســتفاده از ابزارهای تحت وب و نرم افزارهای متن کاوی، 
فولکســونومی و هستی شناسی به منظور تســريع در بازيابی اطالعات آشکارتر شد. در تحقیق حاضر نیز 
از رده بندی مردمی و بهره برداری از آن برای بازيابی اطالعات، با هدف ايجاد شــبکه ای مفهومی ازطريق 
هستی شناسی، استفاده شــد. تابه حال در کتاب های درسی در اين خصوص تحقیقی انجام نشده است، 
به ويژه با شــروع آموزش الکترونیکی در بستر نرم افزار شاد راه های دستیابی الکترونیک به اين کتاب ها و 
مفاهیم داخل آن ها مشخص نیست و معلوم نیست آيا اين مفاهیم قابلیت بازيابی را ازطريق رده بندی های 
مردمی دارند يا خیر. لذا در پژوهش حاضر ســعی داريم پاسخ پرسش اصلی را، که همان »امکان سنجی 

استفاده از رده بندی مردمی برای گسترش شبکة معنايی در کتاب های درسی است«، بررسی کنیم.
در مطالعة پیشینه های داخلی و خارجی در پايگاه های اطالعاتی معتبر در پژوهش های زير به مقوالت 

نزديک به اين پژوهش پرداخته  شده است:
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 ســبزی پور )1387( در پژوهــِش خود به مبحث محتوای مجموعه  تصاوير رقومی پرداخته اســت. 
در اين پژوهش مزايا و معايب فراداده های کاربرساخته در محتوای مجموعه  تصاوير رقومی بررسی شده 
و با قالب فراداده اِی حرفه ای ســاخته و ابزار هدايت واژگان مقايسه شده است. همچنین در اين پژوهش 
ضمن تحلیل ويژگی های رده بندی مردمی مشــخص شده که برچسب زنی مردمی ممکن است مکملی 
برای پیشینه های فراداده ای حرفه ای ساخته باشد و به مرحلة عمل درآيد برای اينکه کاربر برای اظهارنظر 

دربارة تصوير فرصت داشته باشد.
 صنعت جو و فتحیان )1391(، با هدف گســترش ابزار معنايــی در بازنمون دانش به روش تحلیل 
حوزه، نمونة اولیه ای از هستان شناســی در قلمرو »نمايه ســازی« با عنوان ASFAONT در نسخه های 
۴/۴/3 نرم افزار پروتژه ســاختند و به کمک پرسش نامة ســاختاريافته و روش های »انتومتريک«، »بلند 
فکرکردن در زمان جســت و جو و مصاحبه پس از انجام جســت وجو« کاربردپذيرِی هستان شناسی را از 
اصطالح نامه سنجیدند. آنان دريافتند کارآمدی هستی شناسی در بازنمون دانش از اصطالح نامه »اصفا« 
بیشتر است. شريف )1391(، عصاره و همکاران )1393(، کريمی )1398(، کارالرسو و شیری1 )201۵( 
و بانســال و چاوال2 )201۶( به موضوع وب معنايی و روابط معنايی پرداخته اند. بر اســاس پژوهش های 
آن ها، هستی شناسی ها اساِس وب معنايی اند. در وب معنايی با به خدمت گرفتن هستی شناسی ها، ازطريق 
فراهم کردن ســاختار مفهومی برای داده ها، اين امکان برای ماشــین های به هم مرتبط فراهم می شود تا 
اطالعات به صورت هوشمند يافت شوند و در اختیار جست وجوگر قرار گیرند. همچنین پژوهشگران روابط 
معنايی را در وب و نحوة کدگذاری، دســته بندی، ايجاد شــبکه ای از مفاهیم و برچسب ها و نیز ترسیم 
روابط معنايی آن ها بررســی کرده اند که ازنظر ايجاد شــبکة معنايی و توجه به روابط معنايی با پژوهش 

حاضر همسويند.
گودرزی )1۴00( در پژوهش خود تصويری روشن از پژوهش های توسعة هستی شناسی ها، با استفاده 
از فولکســونومی به منزلة ابزاری معنايی در راستای مديريت اطالعات در محیط های الکترونیکی، ايجاد 
کرده است. بر اساس اين مطالعه آثار مثبت هستی شناسی مبتنی بر فولکسونومی در محورهای موضوعی 
مهم شامل سازماندهی و بازيابی اطالعات و يادگیری خودکار است و از جنبة استفاده از رده بندی مردمی 

با پژوهش حاضر اشتراک دارد.
عالی شأن کرمی )139۶( و قراگوزلی )139۴( در پژوهشی با موضوع هستی شناسی به تدوين ساختار 
و ترسیم هستان شناسی مدارک توجه کرده اند. آن ها با استخراج و يکدست سازی مفاهیم و رده ها، توجه 
به ايجاد روابط معنايی و اســتخراج اصطالحات و مفاهیم از متن مدارک و يکدست سازی اصطالحات و 
نیز گســترش ابزارهای معنايی در بازنمون دانش به ســاخت نمونة اولیه در حوزة تخصصی خود همت 

گماشته اند و از اين نظر با پژوهش حاضر در يک راستا قرار دارند.
چن و کی3 )2013(، هکنر۴ و همکاران )201۶(، چوی و ســین۵ )201۶(، لی و اشالير۶ )2012(، 
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ســکی7 و همکاران )2017(، واندروال8 )2019(، گیلدا و جورافســکی9 )2002( و تقی زاده )139۵( 
درزمینة برچسب ها و الگوهای برچسب زنی پژوهش کرده اند. پژوهش های صورت گرفته به برچسب زنی 
و نقش آن پرداخته اند و از اين نظر مشــترکاتی اساســی با هم و با پژوهــش حاضر دارند. ياگینوما10 
و همکاران )2011( به موضوع نظام های يکپارچه ســازی معنايی داده ها بر اســاس هستی شناســی 
پرداخته اند و ازنظر يکدست ســازی مفاهیم بر اســاس هستی شناسی با پژوهش حاضر نقطة مشترک 

دارند. 
رحمانی )1397( در پژوهش خود با موضوع »ترسیم و تحلیل شبکة هم رخدادی واژگان در مقاله های 
فصلنامة علمیـ  پژوهشی روان شناسی کاربردی« نقشة موضوعی مقاله های منتشرشده را در يک دهه از 
اين نشريه بررسی کرده و درنتیجه کلمات پربسامد حوزة روان شناسی را استخراج کرده است. پژوهشگر 
نقشــه ای موضوعی از مقاله های فصلنامة روان شناســی کاربردی ارائه داده  اســت برای اينکه به آگاهی 
پژوهشــگران از وضعیت پژوهش های انجام شده بیفزايد. اين پژوهش ازنظر ساختار تعیین کلمات اصلی 

حوزه و روش استخراج و يکدست سازی کلمات با پژوهش حاضر اشتراک دارد.
بررســی پژوهش ها و مطالعات پیشین نشان داد موضوعات بررسی شده در اين زمینه ها شامل موارد 
زير بوده اند: ارزيابی مزايا و معايب فراداده های ساخته شــدة کاربــر در محتوای مجموعه تصاوير رقومی 
)سبزی پور، 1387(، شناسايی میزان هم پوشانی میان برچسب های رده بندی مردمی )سکی و همکاران، 
2017؛ تقی زاده، 139۵؛ محمدپور و همکاران، 139۵(، طراحی و ســاخت پیش نمون هستان شناســی 
)عالی شأن کرمی، 139۶( و وب معنايی )کارالرسو و شیری 201۵؛ بانسال و چاوال، 201۶؛ لی و اشالير، 

2012؛ چن و کی، 2013؛ کريمی، 1398(.
بنابراين تاکنون پژوهشــی با موضوع »طراحی شــبکة معنايی در حوزة آموزش وپرورش )کتاب های 
درسی( بر اساس فولکسونومی« انجام نشده است. اما تا حدودی می توان از نتايج حاصل از پژوهش های 

انجام شده برای برچسب گذاری، ادغام و يکپارچه سازی مفاهیم در پژوهش حاضر نیز استفاده کرد.

  روش شناسی پژوهش
اين پژوهش ازنظر هدف کاربردی بود و در آن از روش تحلیل هم واژگانی استفاده شد. جامعة آماری 
پژوهش به ترتیب شامل ده نفر خبرة اين حوزه بود که به صورت نمونه گیری هدفمند برای تعیین ضرورت 
استفاده از رده بندی مردمی انتخاب و مصاحبه شدند. همچنین شش کتاب فارسی دورة ابتدايی و 2۴0 
نفر از کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش جزو جامعة آماری بودند. 
با استفاده از جدوِل مورگان 1۴8 کارشناس به منزلة کاربران رده بندی مردمی کتاب های فارسی دورة 
ابتدايی انتخاب شدند. در بخش کّمی، انتخاب شش کتاب درسی دورة ابتدايی و دريافت نظر کاربران 
برای تعیین برچسب ها از اين کتاب ها در رده بندی مردمی قرار داشت. در بخش کیفی، تبديل برچسب ها، 
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مفاهیم و کلمات اختصاص داده شده به واژه ـ مفهوم و همسوکردن آن ها با اصطالح نامه انجام گرفت. در 
اين مرحله پايه ها و بنیان اصطالح نامه ای به شیوة رده بندی مردمی ايجاد می شود. گفتنی است برای 

کیفیت بخشی به مفاهیم از نرم افزار پارسر فارسی استفاده شد.
 ابتدا مصاحبه ای نیمه ساختار يافته با خبرگان حوزة آموزش وپرورش انجام شد. سپس مصاحبه ها 
پیاده سازی شدند و تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. منظور از تحلیل در اين بخش تحلیِل پاسخ 
سؤاالت مبنی بر استفاده کردن يا استفاده نکردن از رده بندی مردمی است. درنتیجه و با تحلیل مصاحبه ها، 

ضرورت انجام دادن و استفاده کردن از رده بندی مردمی را خبرگان تأيید کردند. 
سپس نسخة پی دی اف کتاب های درسی ازطريق ارسال پیوند11 بارگیری از شبکة اينترانت سازمان در 
اختیار مخاطبان قرار گرفت و از 1۴8 نفر )کارشناس( نمونة آماری خواسته شد همة شش کتاب فارسی 
ابتدايی را در صورت امکان برچسب گذاری کنند. برای اين بخش از پژوهش راهنمای مختصری دربارة 
کلمات، اصطالحات و متن ها و شرايط آن در اختیار کارشناسان قرار گرفت. در اين راهنما توضیحی آورده 
شد در خصوص نحوة اختصاص کلمات، رده ها يا متن هايی که به هر درس و صفحه از کتاب درسی بايد 
اختصاص داده شود. پس از اين مرحله، 1۴8 نفر نمونة آماری از طريق سامانة اتوماسیون اداری سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی درسْی کلمات اصلی کتاب های درسی فارسی شش پاية ابتدايی را برای مقوله بندی 

مفاهیم و برچسب زنی اصطالحات اصلی رده بندی مردمی استخراج کردند. 
سعی شد در جمع آوری داده ها دخالت و اعمال سلیقه نشود و نتايج به دست آمده با واقعیت ها منطبق 
باشد. از رويکرد تحلیل هم واژگانی نیز در اين راستا استفاده شده است. تحلیل هم واژگانی روشی در 
تحلیل محتوا به منظور شناسايی و تحلیل روابط اصطالح نامه ای است که در اين تحقیق دربارة درس 
فارسی دورة ابتدايی انجام شد. تحلیل هم واژگانی در اين پژوهش پس از مرتب سازی کلمات درج شده و 
تبديل آن ها به واژهـ  مفهوم يا به عبارت ديگر تبديل به اصطالحات اعم و اخص انجام گرفت. بدين معنا که 
اصطالحات جمع آوری شده پس از مرتب سازی در نرم افزار کاربردی اِکِسل با حذف زوائد، کلمات مشابه 
و مترادف يکدست سازی و وارد نرم افزار پارسر فارسی شد. سپس با نرم افزار راور ماتريکْس تعداد تکرار و 

بسامد کلمات تعیین و برای هر کلمه وزنی مشخص شد.

  مصاحبه شوندگان
جامعة پژوهش شامل 10 نفر مصاحبه شونده است که به صورت نمونة هدفمند انتخاب شدند. 
مصاحبه شوندگان از مسئوالن سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی و نیز دانش آموختة رشتة 
برنامه       ريزی درسی بودند که در تألیف و تدوين محتوای کتاب های درسی تصمیم گیرنده اند و 
به صورت مستند  را  به محتوا و مطالب کتاب های درسی  دغدغة آموزش مطلوب و دسترسی 
دارند. کارشناسان مشارکت کننده در اين پژوهش نیز مؤلفان کتاب های درسی بودند که همگی 
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سابقة تدريس در مدارس مقاطع گوناگون تحصیلی داشتند. ازآنجاکه شرط همکاری در تألیف 
کتاب های درسی معلم بودن و همکاری مستمر در تدريس و نیز پايش نتايج تألیف بود، لذا همة 
پاسخ دهندگان در جايگاه کارشناس تألیف کتاب درسی و غیره از فرايند تألیف کتاب های درسی 
و نیز از معلم برای اختصاص کلمات، اصطالحات و رده ها در محتوای کتاب ها و تعیین برچسب 

برای آ ن ها شناخت داشتند.

 تحلیل مصاحبه ها
بازيابی اطالعات در حوزة  بر »مشکالت  در تحلیل پاسخ خبرگان به سؤال نخست مبنی 
آموزش وپرورش« اکثر خبرگان به وجود مشکالت در بازيابی اطالعات در حوزة آموزش وپرورش 

اذعان کردند و به نبود سامانة دقیق و علمی در ساختار آموزش وپرورش اشاره داشتند.
در  اطالعات  بازيابی  و  مشکالت جست وجو  به  »اشاره  در خصوص  دوم  سؤال  تحلیل  در 
از 80 درصد به وجود  از جنبة نگارشی« صاحب نظران به صورت کلی بیش  کتاب های درسی 
مشکالت اشاره کردند و چندگانگی نگارش در کتاب های مقاطع گوناگون تحصیلی را يکی از 

مشکالت جست وجو عنوان کردند.
در پاسخ سؤال سوم مبنی بر »ابزارهای بازيابی و جست وجوی اطالعات در محتوای کتاب های 
درسی« اغلب خبرگان اين حوزه به ابزارهای موجود اشاره کردند و بر اين باور بودند که اين ابزارها 

کافی نیست و بايد تکمیل شوند و بُعد علمی و فنی آن ها تقويت شود.
فارسی در  به »مهارت در جست وجوی اطالعات  پاسخ  خبرگان حوزة آموزش وپرورش در 
رسیدن به موضوع« به داشتن مهارت اهل فن تأکید و اشاره کردند که بخش يا مديريتی که بايد 
مسئول انجام دادن چنین کار بزرگی باشد قطعاً نیازمند مهارت در جست وجوی اطالعات است تا 

به موضوع موردنظر و شاخه های مرتبط آن دست يابد.
خبرگان حوزه همچنین در پاسخ به »مشکالت سازماندهی، جست وجو و بازيابی اطالعات 
منابع درسی برای کارکنان سازمان« به ِسَمت کارکنان سازمان به منزلة تهیه کنندگان منابع و 
ازطرفی استفاده کنندگان از همان منابع اشاره کردند و بیان داشتند که کارکنان سازمانی علمی 
و يادگیرنده بايد علمی باشند و علمی بینديشند. اما با توجه به نبود يا ضعف ابزارهاِی جست وجو، 

مشکالت سازمان دهی و بازيابی اطالعات برای کارشناسان نیز مشهود است.
دستیابی  برای  موردنیاز  »کلیدواژه های  به  پاسخ  در  آموزش وپرورش  حوزة  خبرگان 
که  داشتند  باور  و  کردند  اشاره  اصطالحات  و  کلمات  مفهوم  به  درسی«  منابع  محتوای  به 
کلیدواژه های موردنیاز برای دسترسی به همة مطالب با قابلیت جست وجو و نیز امکان ارجاع 

بايد تدوين شود.
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شبکه های  با  »آشنايی  خصوص  در  پرسش شوندگان  نظر  از  سؤال  هفتمین  پاسخ  در 
آشنايی  پاسخ دهنده ها  درصد   90 از  بیش  که  شد  مشخص  مردمی«  رده بندی  و  اجتماعی 
عمومی با رده بندی مردمی دارند نه تخصصی. آن ها با توضیح در مورد سهم رده بندی مردمی 
در بازيابی اطالعات، نگران درج صحیح و بدون سوگیری اطالعات ازجانِب کاربران )رده بندی 

مردمی( بودند.
در هشتمین سؤال و در پاسخ به »نقش رده بندی مردمی در کمک به بازيابی صحیح اطالعات« 
همگی به رده بندی مردمی در بازيابی اطالعات باور داشتند. آن ها تعیین سازوکار و ايجاد شبکة 

گردآوری اطالعات به صورت مستمر را نیز توصیه کردند.
در پاسخ به سؤال نهم در خصوص »تأثیر اولیای دانش آموزان در تکمیل چرخة دسترسی به 
اطالعات« عموماً به تأثیر اولیای دانش آموزان در تکمیل چرخة دسترسی به اطالعات باور داشتند 
و بیان کردند که والدين با مسائل و مشکالت آموزشی به صورت جدی مواجه اند و عالقه مندند تا 

هم به ديگران کمک کنند و هم از ديگران کمک بگیرند.
در پاسخ خبرگان حوزه به »نقش تگ گذاری مردمی در بازيابی اطالعات« بیش از 90 درصد 
پاسخ دهندگان به تأثیر برچسب گذاری در بازيابی صحیح اطالعات باور داشتند. آن ها بیان داشتند 
که آموزش وپرورش از اين مقوله غفلت کرده است و بايد اين نقص در بهترين زمان ممکن جبران 

شود.
در پاسخ سؤال يازدهم دربارة »ابزارهای موردنیاز ايجاد شبکة معنايی در حوزة آموزش وپرورش« 
از صاحب نظران، معلمان و  نمايه سازی مفهومی و کمک گرفتن  به  اغلِب پاسخ دهندگان توجه 

دانش آموزان را برای تکمیل چرخة اطالعات تأيید کردند.
سؤال دوازدهم و »نقش رده بندی مردمی در صرفه جويی هزينه ها« موردتأکید و اتفاق نظر همة 
پاسخ دهندگان بود. آن ها بر اين باور بودند که اجرای طرح ها و پژوهش های بزرگ آموزش وپرورش 
به کمک عالقه مندان آن با صرف کم ترين هزينه قطعاً به نفع نظام آموزش وپرورش خواهد بود و 

فرصت انجام دادن پژوهش های ديگر را فراهم خواهد کرد.

 یافته های پژوهش
مفاهیم بررسی شده در کتاب های درسی و برچسب های اختصاص داده شده به مطالب کارشناسان از 
میان کتاب های موردبررســی در شش پاية ابتدايی است. بیش ترين کلمات انتخابی از رده بندی مردمی 
مربوط به کتاب فارســی سال چهارم ابتدايی و کم ترين کلمة اختصاص داده شده مربوط به کتاب فارسی 
اول ابتدايی است. نتايج اختصاص موضوعات، کلمات، متن ها و غیره از پاسخ کاربران در جدول 1 نمايش 

داده شده است.
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 جدول 1.   نمونة فراوانی کلمات اصلی مستخرج از کتاب های فارسی شش پایة ابتدایی )برچسب رده بندی مردمی(                                                                                                                                       

فراوانیبرچسبفراوانیبرچسب

1نظامی )مخزن االسرار( ای همه هستی ز تو پیدا شده1.1۵ ابوعلی سینا1.

1نمايش نامه1.16 احسان2.

1نوروز1.17 اخالق پیامبر)ص(3.

1نیايش2.1۸ ارزش اخالقی۴.

1هفت خوان2.19 ارزش معنوی۵.

1هم بازی1.2۰ اسب سوار6.

1همکاری1.21 استعمار انگلیس7.

2هنر1.22 افشین عال۸.

1وجود خداوند1.23 االغ لنگ9.

1وطن1.2۴ انتظار1۰.

1وطن2.2۵ انديشه11.

1وطن دوستی2.26 انقالب اسالمی12.

1يادگیری1.27 انواع مردم13.

2 اهمیت شنیدن1۴.

جمع کلمات و اصطالحات  631

با توجه به جدول 1 که از جامعة نمونه )کاربران رده بندی مردمی( و از شــش پايه اســتخراج شده 
اســت تعداد مجموع کلمات، اصطالحات و ضرب المثل ها و غیره ۶31 کلمه است که برخی از کلمات و 

اصطالحات مشترک اند و اغلِب کلمات جديدند.
تعداد کلمات استخراج شــده ازنظر کاربران رده بندی مردمی از کتاب درسی فارسی پاية اول ابتدايی 
صرفاً 28 کلمه اســت. محدوديت کلمات به لحاظ آموزش اصوات و حروف در اين پايه اســت و کاربران 
در شبکة سازمانی برای رده بندی مردمی توضیحات خاصی نداشته اند. در کلمات منتخب کتاب فارسی 
اول ابتدايْی تمام کلمات 1 بار انتخاب شــده اند به جز صحبت کردن 3 بار، تقويت مهارت زبانی و مهارت 
 کتبی ۴ بار و تصويرخوانی تشخیص ۵ بار. طبق اين مفاهیْم تقويت مهارت زبانی و تصويرخوانی تشخیص

در اين سن مشخص می شود.
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در کلمات منتخب کتاب فارســی دوم ابتدايی 12۶ کلمه از 1 تا 3 بار تکرار شده اند. بیشتر کلمات 
1 بار انتخاب شــده اند به جز اهمیت شــنیدن 2 بار، آرامش 2 بار، بهداشت 2 بار، بهداشت فردی 2 بار، 
شکرگذاری 2 بار، صبر و حوصله 2 بار، درخت کاری 2 بار، زيارت 2 بار، ستايش 2 بار، کتابخانة کالسی 
2 بــار، هنــر 2 بار، و باران 3 بار، خوش اخالقی 3 بــار، کالغ 3 بار و دعا 3 بار که اين موضوع با توجه به 

گسترش دامنة لغات در کتاب فارسی دوم ابتدايی بیشتر نمود دارد.
تعداد کلمات استخراج شده ازنظر کاربران از کتاب درسی فارسی پاية سوم ابتدايی 117 کلمه است. با 
توجه به استفاده از ضرب المثل ها، تصويرسازی ها و غیره تعداد و محدودة کلمات اين گروه سنی با پاية دوم 
تفاوت خاصی ندارد، ولی معنای کلمات و نیز جديدبودن آن ها بر محتوای درس ها افزوده است و از تعداد 
کلمات اختصاص داده شده به کتاب فارسی دوم ابتدايی 9 کلمه کمتر است. بیشتر کلمات 1 بار تکرار شده اند 
اما پیامبر اســالم )ص( 2 بار، آســمان 3 بار، حفاظت جنگل 3 بار، خورشید 3 بار، شعر 3 بار، ضرب المثل 
فارسی 3 بار، فاطمه )س( 3 بار، مطالعه 3 بار، نماز 3 بار، ايران اسالمی 3 بار، شعر 3 بار و ضرب المثل فارسی 

3 بار تکرار شده اند. بر اساس اين بسامد در کتاب سوم ابتدايی کلمات تکرارشده بیشتِر کلمات جديدند.
کلمات استخراج شده ازنظر کاربران رده بندی مردمی از کتاب درسی فارسی پاية چهارم ابتدايی تعداد 
10۵ اصطالح و کلمه است. با توجه به استفاده از کلمات جديد، حکايت ها، ضرب المثل ها، تصويرسازی ها 
و غیره تعداد و محدودة کلمات اين پايه از پاية دوم و ســوم کم تر اســت و معنای کلمات عمیق تر شده 
است. تمرين های کالسی و داستان ســرايی به عمق آموزش کمک کرده است و حجم محتوای کلمات، 
مترادف، متضادها و غیره بیشــتر شده است. چنانچه مشاهده می شود تمام کلمات بسامد يک داشته اند 
به جز کلمات باغ وحش، خداوند، داستان حیوانات، داستان های کوتاه، دانش، ضرب المثل، جشن پیروزی 

انقالب اسالمی و خرد، بسامد تکرار 2 و آب وهوا، عبادت، امید و ضرب المثل بسامد تکرار 3 داشته اند.
تعداد کلمات استخراج شده ازنظر کاربران رده بندی مردمی از کتاب درسی فارسی پاية پنجم ابتدايی 
تعداد 130 اصطالح و کلمه اســت. با توجه به حجم کتاب درســی، گروه سنی دانش آموزان و نیز تعداد 
کتاب های درسی و نیز يادگیری کلمات اصلی در پايه های قبل تمرکز بر کلمات جديد اصلی در اين پايه 
است. در اين پايه دانش آموزان برای تثبیت کلمات يادگرفته شده در پايه های قبل و نیز آمادگی ورود به 
پاية باالتر را آموزش می بینند. از 130 کلمة استخراج شده در کتاب درسی پنجم ابتدايی 13 کلمة ارزش 
اخالقی، ارزش معنوی، برگ درختان، بی نیازی، پايیز، توانايی، خلقت خداوند، دوستی، راستگويی، روزی 
حالل، شعر کودک، فردوسی، قدرت خداوند، کودکی بوعلی، خردمندان و شجاعت دارای بسامد تکرار 2 

بار و حکايت آموزنده و دفاع از میهن دارای بسامد 3 بار تکرارند.
از 12۵ کلمة استخراج شــده از کتاب فارسی ششــم ابتدايی 89 کلمه با بسامد 1 بار تکرار شده اند. 
کلمات انديشه، انقالب اسالمی، آداب مطالعه، آموختن، برادری، دوستی، همدلی، شهدای انقالب و جنگ، 
علم و عمل و مادر با بسامد 2 بار، نیکوکاری، شعر فارسی و محبت با بسامد تکرار 3 بار و کلمات درستی 
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و مطالعه ۴ بار تکرار شده اند.
برچسب های اختصاص داده شده که به صورت متن توصیفی، پاراگراف های توضیحی و نیز کلمات مجزا 
از هم و همچنین نمونه فايل های صوتی مرتبط با محتوای کتاب های درســی بودند انتخاب و جداسازی 
شــدند. سپس برچسب ها به صورت واژه ـ مفهوم درآمدند. پس از اين مرحله، به کمک نرم افزار پردازش 
زبان طبیعی پارسر فارسی و راور ماتريس، برچسب سازی واژگان با توجه به واژگان مجاور و نیز به کمک 
روش های پردازش زبان طبیعی مثل »قطعه بندی و عادی ســازی متن، تحلیل ســاختاری، برچسب زنی 
جزء کالم، تحلیل معنايی و الگو سازی زبانی« انجام شد. درواقع با استفاده از اين نرم افزار از روش تلفیقی 

برچسب گذاری مبتنی بر حافظه استفاده شد.

  برچسب مفاهیم در راور ماتریس
تحلیل ويژگی ها و شاخص های ماتريس هم رخدادْی مهم ترين مرحله از تحلیل هم رخدادی واژگان 
است. در بیشتر موارد دو هدف موردنظر است: نخست، شناسايی سلسله مراتبی مفاهیم در میان حوزه های 

يک مسئلة پژوهشی؛ و دوم، شناسايی حوزه های کوچک اما مستعد رشد.

 شکل 1.   تصویری از ورود واژه های کتاب های فارسی شش پایة ابتدایی در برنامة راورماتر یس                                                                                                                                       

در پژوهش حاضر برای ماتريس سازی به منظور ايجاد شبکة مفهومی در ساخت سلسله مراتبی مفاهیم 
»Ravar_Matrix.exe« هستی شناســی در حوزة کتاب های درسی از نرم افزار ايجاد ماتريس هم رخدادی 

 اســتفاده شــد. ابتدا برای ايجــاد ماتريــس واژهـ  مفاهیــم، اطالعات وارد نرم افزار شــدند )شــکل 1(. 
ماتريس ساخته شده با عناصر 0 و 1 ذخیره شد که در سطرهای نرم افزار قابل نمايش اند و بر اساس آن بیان 
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می شــود که واژة موردنظر در آن ســند بوده است يا خیر )شکل 2(. بعد از ماتريس سازی، فراوانی داده های 
وارد شده تعیین شد. در اين مرحله تعداد تکرار تمام متغیرهايی محاسبه شد که در فايل اصلی ذخیره شده بودند.

  فهرست برچسب های اجزای مدارک در پارسر فارسی

 شکل 2.   ماتریس واژه ـ مفهوم                                                                                                                                       

 شکل 3.   فراوانی کلیدواژه های کتاب های فارسی شش پایة ابتدایی با نرم افزار راورماتریس )کلماتی که اشتراک داشتند با 
نرم افزار شناسایی و دسته بندی شده اند(      
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 شکل ۴.   نمونة پارسر و ساختار درختی در نرم افزار پردازش زبان طبیعی                                                                                                                                       

طی مرحلة برچسب گذاری، اجزای واژگانی هريک از مدارک به تفکیک )اسم، فعل، صفت، ضمیر و 
غیره( تحلیل و فهرست برداری شد. سپس جايگاه هر واژه از اصطالحات و روابط اعم و اخص مرتبط شد 

و جايگزين آن ها نیز استخراج شد. 

   مشاهدة رده بندی مردمی در هستی شناسی
در شکل های زير ازطريق امکان »آنتوگراف « ساختار درختی اين واژه ها در هستی شناسی به نمايش 

درآمده است:

 شکل ۵.   نمایش ساختار درختی مفاهیم استخراج شده با نمایش نقش معلم و آموزش )با استفاده از افزونة آنتویز(                                                                                                                                       
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 شکل 6.   نمایش هفت مقولة کلی در کتاب های فارسی ابتدایی )اول تا ششم( با استفاده از افزونة آنتوگراف                                                                                                                                       

  روابط معنایی میان مفاهیم
پژوهشگر با مشورت برخی از صاحب نظران آموزش وپرورش و نیز به کمک استادان راهنما و مشاور، 
روابط معنايی اجزای واژگانی استخراج شــده از برچسب گذاری هريک از کتاب های درسی را به تفکیک 
تحلیل کرد و در قالب روابط دودويی فهرست برداری کرد. گفتنی است به علت طوالنی بودن اين فهرست 

در تفکیک هر مدرک به نمونه ای از آن بسنده شد.

 جدول 2.   گزیده ای از فهرست روابط معنایی میان واژگان و مفاهیم آن ها                                                                                                                                       

نوع رابطه معناییمفهوم دوممفهوم اول

بخشی از............ استارزش هاارزش معنوی

مرتبط است باتفکراندیشه

بخشی از............ استقیام مردمیانقالب اسالمی

مرتبط است.آب وهواآسمان

بخشی از............ استآداب زندگیآرامش

مرتبط است بااقوام )خویشان نزدیک(برادری

مرتبط است باتجارت و دادوستدبازار

نوعی از............ استجاندارانپرندگان

نوعی از ............ استفناوریعلم رایانه

بخشی از ... استایران شناسی آثار باستانی تخت جمشید



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

147
 ë 84 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 زمستان 

پرویز قراگوزلی     زهره میرحسینی     زهرا اباذری

پس از پیاده سازی مفاهیم و روابط معنايی استخراج شده از مراحل قبلی پژوهش، با استفاده از نسخة 
۵/۵ نرم افزار پروتژه، هستان شناســی داده های جمع آوری شده متشکل از 1۴2 کالس، مجموع 7 مقولة 

کلی و ۶0 نمونة مستقر در کالس ها ترسیم شد. گراف حاصل در شکل 7 آمده است. 

 شکل 7.   نمایش مفاهیم در کتاب های فارسی ابتدایی )اول تا ششم( با استفاده از افزونة آنتوگراف                                                                                                                                       

 شکل ۸.   نمایش گرافیکی بخشی از کالس و زیرکالس و نمایندگی رنگ رابطه ها )با استفاده از افزونة آنتوگراف(                                                                                                                                       
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تطابق نسبی 3۸%عدم تطابق %۵1

تطابق کامل %11

 نمودار 1.   میزان پیدایی روابط معنایی استخراج شده                                                                                                           

در تحقیق حاضر در بررســی گزاره های انتخاب  شده از کتاب های فارسی، ۵1 درصد روابط به صورت 
کاماًل تلويحی )ضمنی( در متن موجود بوده اســت و 38 درصد حاصل تطابق نســبی است؛ به طوری که 
بخشی از رابطه در متن آمده است و تنها 11درصد بین متن و برچسب های انتخابی تطابق کامل وجود 

داشته است. بدين ترتیب میزان پیدايی روابط معنايی در سطح پايینی ارزيابی می شود.
در بررسی گزاره های انتخاب شده از کتاب های فارسی ۵1 درصد روابط به صورت کاماًل تلويحی و ضمنی 
در متن بوده اند. تلويحی به  اين صورت که هر واژه يا اصطالح مفهومی کلی را می رساند و در هر موجوديت 
يک معنا به خود گرفته است. پس معنی و مفهوم واژه مشخصاً آن مفهومی نبوده است که به صورت ساختار 
تک کلمه بیان شده باشد، بلکه مفهومی است که از متن استخراج  شده است و طبق مفاهیم همان درس يا 
متن قابل استناد بوده است. 38 درصد گزاره ها هم حاصل تطابق نسبی هستند. در تطابق نسبی بخشی از 
کلمات با مفهوم منطبق هستند و به کمک نرم افزار جايگزين شده اند تا مفهومی مشخص و مستند به خود 
بگیرند؛ به طوری که بخشی از رابطه در متن آمده است و فقط 11درصد تطابق کامل دارد. واژه ها و مفاهیم 
در متن با کمترين بسامد مطابق با اصطالحات و رده ها استخراج شدند و بیشتر تغییرات و جايگزينی مفهوم 

را پژوهشگر انجام داده است. بدين ترتیب، میزان پیدايی روابط معنايی در سطح پايینی ارزيابی می شود.

 بحث  و نتیجه گیری  
ابزارهايی ماننــد رده بندی های مردمی، به ويژه از نوع کتاب شــناختی آن، زمینه ای 
فراهم می کنند که کاربران به کمک آن ها بتوانند منابع کتاب شــناختی حوزة خود را به 
اين رده بندی ها بیفزايند و هم زمان برچســب های مربوط را به آن منابع اختصاص دهند. 
به اين ترتیب، فرصت مرور و بازيابی آن منابع را در قالب فراداده های اختصاص يافته به هر 
منبع فراهم می کنند. چنین رويکردی سبب می شود عالوه بر اينکه برچسب های هر منبع 
را با توجه به بافت و حوزة خود توصیف کنند افراد داوطلب نیز حجم عظیمی از منابع را 
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پرویز قراگوزلی     زهره میرحسینی     زهرا اباذری

با صرف زمان و هزينة کمتری ســازمان دهی کنند و با امکان خلق واژگان جديد بر غنای 
سازمان دهی منابع بیفزايند. به اين ترتیب، تأثیر مثبتی در گسترش و روزآمدسازی واژگان 

هدايت  شده )مانند هستی شناسی ها، اصطالح نامه ها و رده بندی ها( بگذارند.
در اين تحقیق مفاهیم با هفت مقولة کلی دسته بندی شده اند. اين هفت مقولة کلی 
عبارت اند از: 1. شناخت نشانه ها؛ 2. خواندن و نوشتن؛ 3. شعرخوانی/ آشنايی با طبیعت؛ 
۴. مهارت کتبی، مهارت شــفاهی؛ ۵. داســتان گويی، خوانداری؛ ۶. مهارت اجتماعی، 
شــعرخوانی؛ 7. شکل گیری شخصیت و همچنین 2۴ زيرمقوله دارند که 122 مورد نیز 
رخداد داشــته اند. همچنین بايد به اين نکته توجه کرد که کاربران و کمک کنندگان به 
رده بندی مردمی با اينکه غالباً کارشناســان و مؤلفان کتاب های درسی دورة ابتدايی و 
غالباً نیز معلم بوده اند، در استخراج مفاهیم و مضمون ها با مشکل مواجه شده اند. در اين 
وضعیت يا از اصطالحات ضمنی موجود در کتاب درســی استفاده کرده اند )۵1 درصد( 
يا حاصل تطابق ذهنی خود را به صورت بخشــی از رابطه در متن آورده اند )38درصد(. 
آن چیزی که تطابق داشــته حدود ۶0 اصطالح و مفهوم بوده است که از ۶31 کلمه با 

بسامد های گوناگون به 11 درصد از کلمات برخورد می کنیم.
و اينکه حوزة آموزش وپرورش در ايران از ابزارهايی چون واژه نامه، اصطالح نامه يا تزاروس 
روزآمد خالی است. اين ابزارها برای سازماندهی اطالعات و نیز استخراج مفاهیم کتاب های 
درسی، با هدف ايجاد بانک های اطالعاتی محتوامحور، مفید و مؤثرند. هر مؤسسه يا سازمانی 
که تولیدکنندة محتوايی باشد الزم است بتواند دسترسی به مفاهیم را آن چنان که منطبق 
با مفهوم آن منبع باشــد، استخراج و پردازش کند. برای دسترسی به مفاهیم و محتوای 
مطالب کتاب های درســی و استخراج دست   نامه ها و نمايه نامه ها وجود ابزارهايی همچون 
اصطالح نامه ها و تزاروس ها الزم اند. امروز با توجه به پیشرفت نرم افزارهای پردازش منابع و 
داده کاوی، تبديل محتوای موجود به گراف های مفهومی و دارای ارتباط معنايی، به مطالعه 

و تحلیل متن کتاب های درسی کمک مؤثری می کند )شکل های ۵ تا 8(.
اين پژوهش با اســتخراج مفاهیم از کتاب های فارسی شش پاية ابتدايی به نتیجه 
رسید. تحقیقات ســبزی پور)1387(، شــريف )1391(، ابراهیمی دهکردی )1392(، 
تقــی زاده )139۵(، محمدپور و همکاران )139۵(، عالی شــأن کرمی )139۶(، کريمی 
)1398( و قراگوزلــی )139۴( با اين تحقیق مشــابه اند و ازنظر فنی و اجرايی در يک 
راستا قرار دارند، اما دربارة کتاب های درسی نیستند. همچنین با تحقیقات انجام گرفته 
در خارج از کشور ازجمله لی و اشالير )2012(، چن و کی )2013(، کارالرسو و شیری 
)201۵(، بانســال و چاوال )201۶(، هکنر و همکاران )201۶(، چوی و ســین )201۶( 
و ســکی و همکاران )2010( ازنظر فنی و ســاختار مطالعه و پژوهش همسوست، ولی 
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ارتباطی با کتاب های درسی ندارد.
در نظام بازيابی اطالعات تالش شده است بازيابی اطالعات بر اساس معنا و محتوای 
مطالب کتاب های درســی صورت گیرد و مرزهای پردازش، ذخیره و بازيابی اطالعات با 

استفاده از اين روش گسترش يابد.
همان گونه که ذکر شــد، پس از مقايسه و ارزيابی نتايج پژوهش دريافتیم دو روش 
به کارگرفته شــده )پردازش زبان طبیعی و هستان شناســی( به ارتقای بازيابی معنايی 
اطالعات کتاب های درســی منجر می شــود. در پژوهش تالش شده است با استفاده از 
ابزارهای داخلی پردازش، به طور خاص برای متن کتاب های درســی فارســی و تولید 
هستان شناسی و ترسیم روابط غنی شده و به دست دادن الگو، زمینه ای را برای پیاده سازی 
آن در همة کتاب های درسی و جست وجوی اطالعات با کمک هستی شناسی فراهم کند 
و جست وجوگر و طراح پايگاه اطالعاتی را از بازبینی و الحاق متن کامل منبع موردنظر 
به فراداده ها و جســت وجوی تمام متن آن بی نیاز کند و به افزايش سطح معنايی نتايج 

بازيابی اطالعات و دقت آن کمک کند.

 پیشنهادهای کاربردی   
1.  به نظر می رسد بهره گیری از نتايج تحقیق می تواند موجب تسهیل فرايند ساخت 
هستان شناســی شــود و بر دقت، صحت و ســرعت کار بیفزايد. اين پژوهش با 
بهره گیری از رده بندی مردمی در ايجاد بخشی از نظام اصطالحات آموزش وپرورش 
به عنوان هستان شناسی پايه در ايجاد هستان شناسی آموزش ايران می تواند نقطة 

شروعی برای ايجاد هستان شناسی منابع آموزشی در کشور باشد.
2.  بــا طراحی و به کارگیری هستان شناســی در نظام های دانشــی می توان به رفع 
ايرادهای موجود در سطح معنايی اقدام کرد و به اثرگذاری آن در کتاب های درسی 
و نیــز بهبود بازيابی اطالعات و فرايندهــای آن کمک کرد. برای مثال، وقتی واژة 
شهادت جست وجو می شود ممکن است دربردارندة شهادت در دادگاه يا شهادت 
در میدان جنگ باشد. اين مفاهیم در هستی شناسی کاماًل مشخص می شوند و به 

بازيابی دقیق اطالعات کمک می  کند.
3. از نتايــج تحقیق می توان بــرای ايجاد پايــگاه داده در آموزش وپرورش با هدف 
جست وجوی دقیق مفاهیم و مضمون های کتاب های درسی دورة ابتدايی استفاده 
کرد. همچنین با دريافت توضیحات قابل پردازش ماشــینی از محتوای کتاب های 
درسی و ايجاد امکان ترکیب منابع دانشی گوناگون به منظور حل برخی از وظايف 

دشوار و نادر می توان در استخراج مفاهیم منطبق با هدف هر درس بهره برد
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