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 چکیده
 ةتحلیل نتایج در حـوز ها و دشواری  کاوی آموزشی با توجه به انبوهی از داده های اخیر داده در سال

بندی نظرات مدرسـا  در خوـوم منـابع     آموزش عالی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. جمع
گیری چاپ/ عدم چـاپ مدـدد کتـس اسـت. ایـ        های اساسی در تومیم درسی نیز یکی از چالش
ناصـر  اثـر   ای اخالق حرفه باکت مت  استخراج خودکار نیمه روشاز طریق پژوهش بر آ  است که 

 جیمقالـه نتـا    یـ ا در. را ارزیـابی نمایـد  آزمو  متمرکـز   ی دانشدویا برا(، 1398صبحی قراملکی )
در خوـوم  نفر از مدرسـا  ایـ  کتـاب درسـی،      47 یا درس اخالق حرفه ةشد تکمیل ةنام پرسش

از و نیـز  ه قرار گرفت لیکاوی مورد تحل مت  روشچاپ/ عدم چاپ مددد با درمورد  تشریحی الؤس
، مت  یدیاستخراج کلمات کلهای  روشاز و نیز  تو یپا یسیو کدنو «اری یفارس» یکاو افزار مت  نرم

و درنهایـت   متو ( ةموضوعات مدموع یی)شناسا یموضوع یساز مدل، خودکار مت  یساز خالصه
 ها حاکی است کـه  برای تحلیل نظرات ارائه درج شده، استفاده شده است. یافته ابرکلمات میترساز 

 میو روش ترسـ  بـه کـار رفتـه اسـت    موضوعات مدموعه  ییشناسا برای یموضوع یساز روش مدل
  پـژوهش   یـ ها در ا روش ریدادند نسبت به سا یرا ارائه م یاز نظرات متن یابرکلمات که شکل بور

ایـ    مدـدد  ویراسـتاری  و بازنویسـی  با بررسی نظرات مدرسـا ، بـا   شود . توصیه میتر بودند مناسس
 تددید چاپ صورت گیرد.، کتاب

دانشـااه جـامع علمـی    و کـاوی، آزمـو  متمرکـز،     کـاوی، مـت    ارزیـابی کتـاب، داده  : ها کلیدواژه
  .کاربردی
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Abstract 

Owing to the availability of large amounts of data and the existing difficulty in 

analyzing the results in the area of higher education, educational data mining has 

come to gain a lot of importance in recent years. Drawing a conclusion on the views 

of university teachers about educational sources, too, is one of the main challenges 

in deciding whether or not to reprint books. The aim of this study is to evaluate the 

contents of the book “Professional Ethics” by Nasser Sobhi Gharamaleki (2019), 

written for centralized exam students, by using a semi-automatic text extraction 

method. In this paper, the views provided by 47 instructors of this textbook, 

collected through a questionnaire, regarding the descriptive question of whether or 

not the book should be reprinted were analyzed by resorting to the text mining 

technique. To analyze the views received the researchers have used the “Farsiyar” 

text mining software and Python coding, as well as methods of extracting text 

keywords, automatic text summarization, thematic modeling (identifying the 

subjects included in the texts), and the method of writing meta-words. The findings 

of the study indicate that the method used for topic modeling to identify the subjects 

covered and the method of writing meta-words that provided a visual form of textual 

comments were more appropriate than other methods used in this study. Keeping in 

view the views of the lecturers and instructors, it has, therefore, been recommended 

the future reprints of this book should take place after rewriting and re-editing it. 
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 مقدمه
آموزشــی   نظـام هـر درسـی برنامه در ونـدادرد بخـش مهم های رسانه از یکی درسی کتاب
بلکــه   آموزشـی، اهـداف تحقـق بـرای ای رسـانه نه تنهـا درسی گل کتاب پین نظر است. به
اندیشــمندان   فکـری وتولیـدات وتحقیقات مطالعات تجارب، انتقال و حفم در مهم ابزاری
 معنـا  بـدین  دارد؛ وجـود  آمــوزش  قلـب در درسـی (. برنامه1382 کاردان،) است جامعه هر
 (.Null, 2016) بود خواهد بیهوده و عبث آموزش درسی، برنامة به توجه بدون که

 تحلیـل  طریـق  از هـا  داده مجموعـه  یک از پنهان مفید اطالعات استخراج کاوی، داده
 در را پنهـان  الگوهـای  و کنـد  مـی  شناسـایی  را هـا  داده رونـد  کـه  اسـت  هـایی  روش و علمی
 دانسـت  دانـش  کشف توان می را کاوی داده ترتیب، همین به و دهد می قرار ها داده مجموعه

(Hussain et al., 2018.) مـدیریت  در جدی مباحث از یکی کنندگان استفاده نظرات بررسی 
 اما. است گرفته قرار استفاده مورد زیادی ابزارهای خصوص این در. است مشتریان با ارتباط
. دارد وجـود  مـتن  در دانـش  اسـتخراج  بـرای  ابزارهـایی  بـه  نیـاز  متنـی  نظـرات  خصوص در
 .(Wu et al., 2021. )است متنی نظرات تحلیل و بندی دسته ابزارهای از یکی کاوی متن

درسی در موفقیت در این آزمون، این پژوهش  منابعبا توجه به نقش و اهمیت باالی 
کاوی نظرسنجی صورت گرفته از مدرسان در آزمون متمرکز و تحلیـل   بر آن است تا با متن

هـا و سـنجش عملکـرد     سـازی ایـن آزمـون    نتایج بـه دسـت آمـده، گـامی در جهـت کیفـی      
دیران سازی سنجش کیفیت در اختیـار مـ   دانشجویان فراهم آورد و ابزاری در جهت تصمیم

 ارشد دانشگاه قرار دهد. 
 یعلمــ ینظــام آمــوزش عــال یتــرین متــول کــاربردی بــزرگ یدانشــگاه جــامع علمــ

 یشفعـال، بـ   یمرکز آموزش 600از  یشب ی در حال اجرا،درس ةبرنام 600با حدود ی کاربرد
درصـد سـهم از    17بـا   آموخته در سراسر کشـور  دانشهزار  2از  یشدانشجو، بهزار  200از 
اداره  یکه زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فنـاور  است ایران های دانشگاه یاندانشجوکل 
واحـد اسـتانی،    32 ی،ستاد مرکز ةبا ساختار تشکیالتی حوزنسل سوم دانشگاه  ینا .شود یم

 یتحت نظارت، به دنبـال فـراهم آوردن موجبـات    یکاربرد یمرکز آموزش علم 600بالغ بر 
آمـوزش   یرا بـرا  یو غیردولتـ  یدولتـ  یاجرایـ  یهـا  ا و دستگاهه است که مشارکت سازمان

 یو فرهنگـ  یاجتمـاع  ی،اقتصـاد  تلـف مخ یهـا  متخص  و مـورد نیـاز بخـش    یانسان ینیرو
 .کشور ممکن سازد

 لحـاظ  از گیـرد،  مـی  صورت آموزشی محیط در آنچه تعیین در ها از آنجا که آزمون
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 تواننـد  می و کنند می ایفا ای عمده نقش فراگیران یادگیری و مربیان تدریس ةنحو و موضوع
 یـد کأبـا توجـه بـه ت   ( و نیـز  Rehmani, 2003دهنـد )  قـرار  تـأثیر  تحت را یادگیری و تدریس
در دروس منتخــب در هــر مقطــع متمرکــز  یهــا آزمــون اجــرایبــر  یدانشــگاه مبنــیاســت ر

آن  یحصـح  یها و نظارت بر حسن اجرا آموزش یفیتک یو به منظور حفم و ارتقاتحصیلی 
 اعـالم گردیـد.   1397در مـرداد   سـال  یمنـ  یانمتمرکز پا یها آزمون یبرگزار یاجرا ةمصوب
در اسـتان البـرز بـه     1397ـ1398سال اول تحصیلی  در نیم اول صرفاً ةها در مرحل ونـاین آزم

اسـتان در کـل    6نیز در  1397ـ1398سال دوم تحصیلی  صورت آزمایشی انجام شد و در نیم
سال دوم تحصیل نیـز   و استقبال رئیس واحد استانی مربوط انجام شد. از نیم کشور با پیشنهاد

سـال بـه    به صورت سراسری و در کل کشـور برگـزار شـد. از آن پـس تـاکنون در هـر نـیم       
عنـوان درسـی در پایـان هـر      25صورت کشوری برگزار شده است و هم اکنون در بـیش از  

 د.شو زمان در سراسر کشور اجرا می سال و هم نیم
 نشـان  را آن بـودن  کـه درسـی   دارد هـایی  شـاخ   به لحاظ سـاختاری  کتاب درسی

ــی ــد م ــن .ده ــردرس درای ــاختار، ه ــد س ــای دارای حــداقل بای ــداف، معیاره ــه اه ــا مقدم  ی
 کیفی سطح آن، غیر در باشد؛ مطلوب حد و در تمـرین خالصـه، مـتن، دهنـده، سازمان پیش

 کیفیـت  ارزیـابی  بـرای  اصـلی  هـای  شـیوه  از یکـی  بنـابراین، . یابــد  مــی  کــاهش  آمـوزش
اسـت )موسـوی و    سـاختاری  های لحـاظ شاخ  بـه هـا آن بررسی و نقد درسی، های کتاب
 (.1399حبیبی، 

 گســترش  بـه رغـم   کـه  است علمی ارتباط زمینة در رسانه ترین رسمی درسی کتاب
 همــة  بــرای  یــادگیری  در مهمـی  و اساســی  نقـش رسـانی، اطالع جدید از وسایل اسـتفاده
 نقــد  و ارزیـابی  نیازمنـد  درسی های کتاب تألیف در وری بهره از برخورداری .دارد سـطوح
 (.1388 رضی،) هاست کاستی بردن بین از برای و تالش ها مسـتمرآن

وری و کیفیـت آموزشـی    افزایش بهره درسی در کتابلذا با توجه به نقش و جایگاه 
 اخـالق این مقاله بـر آن اسـت کـه بـا بررسـی و نقـد کتـاب         ی آن،و نیز اهمیت باالی ارزیاب

 ، گامی در جهت اعتالی این مهم بردارد.(1398قراملکی،  )صبحی ای حرفه
 

 کاوی در آموزش عالی داده

دهـد کـه ابعـاد تحقیقـاتی      ( نشـان مـی  Aldowah et al., 2019) شپژوهش آلدوها و همکاران
هـای مختلفـی از    هـای آموزشـی بـه شـکل     با فعالیـت کاوی آموزشی در ارتباط  محققان داده
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ای با هدف کاوش الگوهای مشاکتی در مباحـث آموزشـی،    جمله: یادگیری مشارکتی رایانه
سازی مشـارکت فراگیـران، ارزیـابی منـابع آموزشـی دانشـگاه و        در مدل انادتپشتیبانی از اس
تحصیلی، شناسایی عوامل مربوط به موفقیت، شکست و قصـد تـرک تحصـیل،     ةبهبود برنام
در این  گیری اداری است. ریزی سازمانی، درک پشتیبانی معلمان و تصمیم ها و برنامهراهبرد
بنـدی، آمـار، رگرسـیون،     بنـدی، خوشـه   کاوی مختلف از جمله: طبقه های داده روشروش، 

هـای مختلـف    روششـود. اسـتفاده از    ر بـرده مـی  کاوی به کـا  کاوش الگوهای ترتیبی و متن
ای برای تغییر اصولی مورد توجه قرار گیـرد و بـه عنـوان     تواند به عنوان مقدمه کاوی می داده

هایی برای مسائل خـاص   حل سسات آموزش عالی کمک کند تا راهؤتواند به م یک ابزار می
 یادگیری و یاد فرایندتر،  عاملیهای آموزشی ت همچنین برای پیشنهاد دادن محیطبیابند؛ خود 
تصویری  1. شکل به کار روندثرتر و انطباق دادن بیشتر عملکرد فراگیران و مدرس ؤدادن م

 دهد. شان میهای مختلف آموزش عالی را ن کاوی در بخش از کاربرد داده
 

 
 کاوی در آموزش عالی کاربرد داده   1شکل 
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 حـوزه  از تواننـد  مـی  عالی آموزش های داده شود، می دیده شکل در که طور همان
 وســایل و دانشــجویان الکترونیــک دورة و الکترونیــک کتــاب شــامل آنالیــن، آمــوزش
 از کـه  هـایی  داده عظـیم  حجـم  بـه  توجـه  بـا  دیگـر،  سـوی  از شـود.  اخذ آنالین یادگیری
 کـار  تـوان  می شود، می استخراج آنالین های پلتفرم اجتماعی، های شبکه موبایل، های داده
 کـاوی  متن و بندی خوشه مانند کاوی داده ابزارهای از استفاده با را حجیم های داده تحلیل
 .داد انجام

 

 کاوی متن
 و آوری جمـع  هـا  سـازمان  از سـوی  آینـده،  در بـودن  مفید امید به ،داده زیادی مقدار امروزه
 حمایت برای مناسب دانش استخراج و ها داده از انبوهی همین امر، مدیریت ؛شود می ذخیره
 (.,Fan & Bifet 2013کند ) می مواجه چالش با را تصمیمات از

 هـا  دانشگاه و کارها و کسب توجه مورد کمتر گذشته در که هایی داده انواع از یکی
 تحلیـل  سـختی  و شـفاف  هـای  داده بـه  دسترسـی  بـه  تمایـل  .است متنی های داده است، بوده
 (.Xu et al., 2016توجـه کمتـری شـود )    هـا  داده ایـن  بـه  که است شده باعث متنی های داده
اشـاره   متنـی  هـای  داده کـوه  از نیـاز  مـورد  اطالعـات  ةهمـ  دریافـت  بـه  که کاوی متن مفهوم
منحصـر   هـای  دارای ویژگـی  کاوی متن. دارد اطالعات بازیابی با برابر عمری تقریباً کند، می
هـدف  . شـوند  ز قائـل یـ تمی اطالعـات  بازیـابی  و آن بین شده باعث که است اساسی و به فرد
 سـاختارنیافته،  ذاتـاً  کـه  اسـت  متنـی  های داده از مفیدی اطالعات آوردن دست به کاوی متن

 (.Jusoh & Alfawareh., 2009) هستند نامنظم و غیرمتشکل
کاوی است، یعنی کشـف الگوهـای ناشـناخته از بـین      ای از داده کاوی شاخه متن

های متنی غیر  ه دنبال آن است که اطالعات مفید را از دادههای متنی. این رویکرد ب داده
کاوی دارد؛ بـا ایـن تفـاوت     کاوی شباهت زیادی با داده ساختاریافته استخراج کند. متن

 هــای ســاختاریافته طراحــی شــده اســت،  کــاوی بــرای مــدیریت داده کــه ابزارهــای داده
اختاریافته نیـز بـرای اسـتخراج    های غیـر سـ   ای از داده تواند بر مجموعه کاوی می اما متن

کاوی  اهداف متن (.Miranda Santo et al., 2006الگوهای ناشناختة جدید تمرکز کند )
 ( آمـده Singh et al., 2007)  1( در جـدول  1399بـه روایـت پرچمـی و همکـارانش )    

 است.
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 کاوی اهداف متن   1جدول 

 تعریف اهداف
 ءاشـیا  سـایر  از سـازمان  یـا  و مکـان  شخ ، اسمی، عبارت میان تمایز کردن مشخ  استخراج ویژگی

 تعـداد  ةمحاسـب  و کلمـات  شـامل اسـتخراج   هـدف،  ایـن  بـا  مرتبط عملیات. است
 .است شده  تحلیل متن در کلمه هر که است دفعاتی

هدایت مبتنی بر 
 آزمون

 بین مهم روابط و بیابد متن در را مرتبط کلمات تا سازد می قادر را متن ةکنند استخراج
 .دهد ارتباط هم به را ها آن

جو و و جست
 یابیارباز

 بـه  شـده  تعیـین  پـیش  از جـوی و جسـت  معیارهـای  براسـاس  تـا  دارد می آن بر را کاربر
 ب ردازد. اطالعات بازیابی و جوو جست

تشـابه را انجـام    عـدم  یا و ها شباهت میزان براساس کلیدی کلمات بندی گروه عملیات بندی خوشه
 دهد. می

هـا از طریـق    دامنه و روابـط بـین آن   صای از کلمات مخصو عملیات تعریف مجموعه بندی طبقه
 .بندی است های طبقه الگوریتم

 .اصلی است عناصر حفم با متنی های داده مقدار کاهش عملیات سازی خالصه
تجزیه و تحلیل 
 روند

سـازمان   هـای متنـی وابسـته بـه     یندی است که طـی آن بـرای کشـف رونـد از داده    افر
 .شود استفاده می

تن الگوی استخراج شده با الگوهایی است که از قبـل کشـف و اسـتخراج    خمرتبط سا قواعد انجمنی
 .اند شده

 یـک  ایجـاد  بـرای  شده فهرست کلیدی کلمات و ویژگی استخراج از مصورسازی در مصورسازی
 موضـوعات  شناسایی برای را کاربر تواند می که شود می استفاده گرافیکی نمایش
 .دهد یاری مهمشان مفاهیم با اصلی

 

شـامل انبـوهی از   نظرسنجی کـه  های بدون ساختار متنی مانند  دادهبا توجه به این که 
ای قـرار   رابطـه  اطالعـاتی هـای   به هم پیوسته هستند کـه در قالـب جـداول پایــگاه     اطالعات
ــی ــد نم ــون آن   ،گیرن ــان مت ــط می ــرای کشــف رواب ــرین روش ب ــا،  بهت ــتنه ــت  م ــاوی اس  ک

 (Shettar & Shobha, 2007). کـاوی بـرای تحلیـل نظـرات      لذا در این پژوهش از روش متن
 مدرسان استفاده شده است.

 

 پژوهش ةپیشین
 بـرای سـنجش   خوشـایند  چنـدان  نـه  عمـوم، ابـزاری   دیـد  از و اول ةوهلـ  در آزمـون  اگرچه

 رعایـت  و دقـت  با آزمون یک چنانچه گردد، می تعبیر انادتاس دست متعلمان در محفوظات
 و یـادگیری  هـای  فعالیـت  بـر  نظـارت  بـرای  ابـزاری مناسـب   به شود، طراحی الزم معیارهای
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 در از جمله نکات مهم  .گردد آموزش تبدیل می فرایندکیفی  و   یکمّ در ارتقای مؤثر عاملی
 ةمـاد  یـک  اهداف چارچوب در هایی است که دقیق دانش و مهارت گیری اندازه ارزشیابی،
 که ای باشد گونه به االت آزمون نبایدؤطراحی س ،این رو از .دارد دوره قرار کل یا و درسی
 فراینـد که طی  هایی را مورد سنجش قرار دهد طور مشخ  آن دسته از مطالب و آموخته به

جـوی  و رغـم تـالش در جسـت    آموزش استاد یا محیط به دانشجویان انتقال یافته است. علـی 
کاوی در آموزش عـالی، انـدکی    متنگرفته با موضوع  های صورت درمورد پژوهش اینترنتی

 از:   اند عبارتدر این خصوص یافت شد که 
 اسـتخراج  بـرای  مـدلی  ةارائـ »( در پژوهشی بـا عنـوان   1391نژاد ) کاردان و کیهانیـ 
 ، ضـمن «الکترونیکـی  یـادگیری  ةحـوز  در کـاوی  مـتن  بـر  مبتنی متنی، مستندات از اطالعات

 در آن و کاربردهـای  هـا  روش بـه ارائـة   کـاوی  متن ةحوز در شده انجام های بررسی پژوهش
 آمـوزش  حـوزه  در مـرتبط  های مطالعات، پژوهش این طی و پرداختند الکترونیکی آموزش

 مـرتبط  راهکارهـای  و مسائل ها، پژوهش بندی طبقه پس از. کردند بندی را طبقه الکترونیکی
 شدند. استخراج کارها آن شده در مطرح مسائل با

( در پژوهشی ضمن تأکید بر تحقیقـات انـدک   1394عزت ) همت و شمس عظیمیـ 
هـای   های ساختاری آن، مروری بر روش متون فارسی، به دلیل پیچیدگی ةکاوی در زمین متن

 دادند.  انجامها در پردازش متون زبان فارسی  کاوی و کاربرد آن اصلی متن
 سیسـتم  الگـوی  طراحـی »( در پژوهشـی بـا عنـوان    1397نسـب و همکـارانش )   ـ عبدی

، به طراحی و اعتباریابی مقیـاس  «کاوی متن بر مبتنی های دانشگاهی کتاب اعتباریابی افزاری نرم
کـاوی متـون تخصصـی و سـاماندهی      های درسی دانشـگاهی بـا اسـتفاده از مـتن     سنجش کتاب
هـای   ت پژوهشـی انگلیسـی در پایگـاه   افزاری پرداختند. نمونة آماری آنـان مقـاال   الگوریتم نرم

 دانشـگاهی،  نوشتار ارزیابی نگارش، علمی، معتبر جهانی بود و درنهایت چهار شاخ  گفتمان
 مقـاالت  علمـی  نقشـة  ترسـیم  از دانشگاهی استخراج شـد و در پایـان بـا اسـتفاده     نوشتار اصول
 .شدند تعیین درسی متون های ارزیابی مؤلفه و ها شـاخ  دانشـگاهی، نوشتار حوزة

 اخـالق  ابـکتـ  سـاختاری  نقـد »( در پژوهشـی بـا عنـوان    1399) حبیبیوسوی و ـمـ 
، بـه بررسـی   «ارتبـاطی  و توصیفی محتوای تحلیل های مدل براساس مفاهیم، و مبانی اسالمی؛

 برتـری  نظـر بـه رغـم    مـورد  کتـاب  که دهد می نشان پژوهش ساختار کتاب پرداختند. نتایج
 ونیـز فاقـد   جـدی  اشـکاالت  لحــاظ سـاختاری، دارای   بــه  تـراز،  هــم  هـای  کتـاب  به نسبت
 .بیشتر است ةمطالع برای خالصه و منابعی مقدمه، مهم های بخش



 127   ...    تحلیل نظرسنجی کتاب درسی آزمو  متمرکز در

 

 روش پژوهش
سـال اول   در نـیم  ای اخـالق حرفـه  کتـاب  درمورد  کاوی نظرسنجی متن برایحاضر پژوهش 
 :است. روش انجام پژوهش به شرح زیر اجرا شد 1400ـ1399تحصیلی 

ال بـه  ؤس 6 :ای نامه برای اطالع از نظرات مدرسان درس اخالق حرفه طراحی پرسش
کتـاب را   نیا درنهایت»است:  چنینال به صورت تشریحی ؤصورت طیف لیکرت و یک س

در  راتییـ اعمال تغ یخود را برا اتشنهادیلطفاً پ د؟یکن یم یابیچاپ مجدد چگونه ارز یبرا
 به شرح زیر است: مراحل«. .دییچاپ مجدد مرقوم فرما

نفـر از   47نامه بین مدرسان درس مربـوط و دریافـت پاسـ  از     توزیع فایل پرسش. 1
 مدرسان.

در  معمـول  معنایی کـه بـه صـورت    بار بدون کلمات ها: حذف پردازش داده پیش. 2
 میـان واژگـان   از( اینو برای، همچنین،  کلماتی چون: مانند) گیرند می قرار بازدارنده ةسیاه
 (.1390)ابوالصدق، دند ش حذف
 کلمــات اســت الزم هــا، داده پــردازش از پــیش مــتن: پــس کلمــات بــه دهــی وزن. 3
 مورد استفاده روش. گذاری شوند شاخ 

1
TF-IDF 1 ةشـمار  برای این کار از فرمول. است 

را  «فراوانـی وزنـی کلمـه کلیـدی    » 1فرمـول  استفاده شده اسـت.   واژه هر وزن ةمحاسب برای
 دهد: نشان می

 «:فراوانی وزنی کلمه کلیدی»فرمول کلی  ،1فرمول

 
i

N
i, j i, j df

W tf log 

tfi,j تعداد تکرار i  ازj  
dfi ها که شامل  تعدادی از متنi  هستند   
N ها تعداد کل متن 

شـود.   کلمه در یک سند چند بار ظـاهر مـی   که چطور یکیابیم  درمیدر یک نگاه، 
2ةبرای محاسب

TF  کرد. استفاده 2باید از فرمول 
 : تعداد کلمات(  w: تعداد کلمات کلیدی و kw) TF ةمحاسب ،2فرمول 

log(kw)
TF

log(w)



1 

                                                                                                                                        
1. Term Frequency-Inverse Document Frequency 

2. Term Frequency 
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، آمـده باشـد  بـار   10 مـورد نظـر  کلیـدی   ةکلملغت  1000 ابمتن یک در م ال، اگر  رایب
شـود )بـا احتسـاب لگـاریتم در      مـی  TF 43/0شود و از طرفـی معیـار    % می1چگالی کلمة کلیدی 

بـار( چگـالی کلمـة     20(. حال اگر تعداد تکرار کلمات در صفحه را دو برابر کنیم )یعنی 2مبنای 
 شود. می 53/0تغییر چندانی نکرده، مقدار آن  TF%، اما 2شود، یعنی  کلیدی نیز دو برابر می
رواقـع  و د شود فاده میفرکانس کلمه، به ندرت از یک کلمه خاص استدر همچنین، 

تعداد تکرار استفاده از  تر از مهم اهمیت کلمات  به دست آوردنبه تنهایی مفید نیست، زیرا 
 IDFفاکتور از . برای جلوگیری از این مشکل،است آن

این متریـک بـرای   د. شواستفاده می 1
نسـبت کـل اسـناد را در     IDF. آیـد  درک مقدار واقعی کلمه کلیدی خـاص بـه کمـک مـی    

این متغییـر بـا اسـتفاده    کند.  ای از سندها که دارای کلمه کلیدی هستند، محاسبه می مجموعه
 َشود. محاسبه می 3فرمول  از

 : تعداد متن های دارای کلمات کلیدی(:kdها و  : تعداد کل متنtd) IDF، محاسبة 3فرمول 
td

IDF log( )
kd

 1 

در مقادیر زیادی از اسناد اسـتفاده   کلیدی، یک کلمه معمولی باشد، احتماالً ةاگر کلم
را در آن ضـرب کنـیم آن مقـدار     TF ، آن کم خواهد بود و اگرIDF شود. در نتیجه، مقدار می

 IDF تغییر زیادی نخواهد کرد و برعکس، اگر یک کلمه فقط در یک سند پیدا شـود، مقـدار  

 ةبر خـالف چگـالی کلمـ   د. شو هم بزرگ می TF-IDF یجه کلیتر خواهد بود که نت آن بزرگ
، بـه عنـوان    TF-IDFکلیدی خاص در یک صفحه ایجاد شده بـود،   ةکلیدی که از تکرار کلم

 .دهد کلیدی خاص در صفحه را نشان می ةیک متریک پیشرفته، اهمیت یک کلم
 

 های پژوهش یافته

های مورد اسـتفاده در شـکل    دید کلی از پژوهش، مراحل کار به همراه روش ةبه منظور ارائ
 سـ س  ؛شـود  می انجام متن کلیدی کلمات استخراج ،اول ةمرحل در نشان داده شده است. 2
 متـون  مجموعه موضوعات، سازی خالصه از بعد. شوند می  خالصه خودکار صورت به متون
 ابرکلمـات  درنهایـت  و شـوند  مـی  بنـدی  دسـته  و شناسایی موضوعی سازی مدل از استفاده با

 در شـده  اشـاره  کلیـدی  نکـات  بـه  تـوان  مـی  ابرکلمـات  ترسـیم  از استفاده با. شود می ترسیم
 االتؤســ بــه پاســ  نتــایج درنهایــت. پرداخــت انــد، کــرده اعــالم رســانمدّ کــه هــایی مــتن

 .شود می بررسی و تحلیل بود، شده اخذ رسانمدّ از که ای چهارگزینه

                                                                                                                                        
1. Inverse Document Frequency 
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  های مورد استفاده در هر مرحله مدل مفهومی و روش   2شکل 

 

 متن یدکلی کلمات استخراج .1
 FNGو  TF-IDF ،RAKE ،KP-Miner ،TextRank پـنج رویکـرد   ازکلمـات کلیـدی مـتن    

 :است آمده 2در جدول آن های  یافته شوند؛ استخراج می
 5: تعداد کلمات کلیدی در خروجیـ 

 با موضوعات زیر االت چهارگزینه ایؤنتایج پاس  به س
انگیزة 
 یادگیری

 حجم ویراستاری به روز بودن منابع اهمیت مطالب
رضایت 
 کلی

 ترسیم ابرکلمات .4

 نقشة ایران عادی

 (شناسایی موضوعات مجموعه متون)سازی موضوعی  مدل. 3

LDA Clustering 
Fuzzy 

Clustering 
Pre Define 

word vectors 

Word2vec 
Clustering 

 سازی خودکار متن  خالصه. 2

 TextRank ها وزن دهی شاخ 

 استخراج کلمات کلیدی متن .1

TF-IDF  KP-miner

  
Freq N Grams

  
RAKE  TextRank 
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 تاییهرچنـد ( ءتعـداد کلمـات )اجـزا   : هـر عبـارت کلیـدی   حداک ر تعداد کلمـات  ـ 
(N-gram)  3(: 5تا  1ین )بخروجی 
 TF-IDF ،KP-miner ،Freq N: دیـخراج کلمـات کلیـ  ـام رویکرد استـ ـروش انجـ 

Grams ،RAKE  وTextRank. 
 

 پنج رویکرد کلمات کلیدی استخراج شده با استفاده از   2جدول 
TF-IDF KP-miner Freq N Grams RAKE TextRank 

 کتاب ای اخالق حرفه ةرابط کتاب کتاب کتاب

 دانشجو ترم متوالی تدریس دو اخالق اخالق اخالق

 اخالق یادگیری مسائل اخالقی دانشجو دانشجو دانشجو

 دانشجویان چاپ مجدد مطالب مطالب مطالب

 نظر قالب فصلی اضافه گذاری بر اخالق ثیرتأ گذاری بر اخالق ثیرأت نظر

 
 خالصه سازی خودکار متن  .2

حاصل شـده   ةنتیج .کند طور خودکار خالصه میه این ابزار متن را با چند رویکرد متفاوت ب
 :نشان داده شده است 3در جدول 
هـا،   دهی شـاخ   : وزنرویکرد انتخاب جمالت مهم، 50ه: تعداد کلمات متن خالصـ 

TextRank. 
 

 سازی خودکار متن خالصه زنتایج حاصل ا   3جدول 
 TextRank ها دهی شاخص وز 

کتــاب بســیار خــوبی اســت    
هـای پـیش    م ال خصوصاً
ــده آن ذهــن  ســازمان دهن

ــرای درس  ــجو را بـ دانشـ
دادن قبل از شـروع درس  

فقـط بحـث    .کنـد  باز مـی 
ــی و  ــور اخالقــــ  منشــــ

گانــه  هــای پــنج مســئولیت
بیشتر به آن پرداخته شـود  

عــو   در ششــمفصــل  و
 .تر شود تر وروان متعادل

 رای ایجاد انگیزه دربها  تجدید نظر در سرفصل ضرورت بازنگری کلی و
 د.نیاز به تغییرات زیادی دار مطالعه    
 است.مفید 
 .مطلوب
 .خوب
 .مورد جهت اصالح نوشتم 8بند قبل   در

 .بسیار خوب
 .خوب است
 .دونم صالح نمی اصالً

 .تر بشود باید روان
 .چاپ گرددبعد 

 .باید اصالحات زیادی صورت گیرد
 .دانم الزم می
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 مدل سازی موضوعی )شناسایی موضوعات مجموعه متو (  .3

این ابزار با چنـد رویکـرد متفـاوت کلمـات کلیـدی مربـوط بـه موضـوعات مختلـف درون          
وعی سازی موضـ  نتایج مدل .کند ها، اخبار یا ...( را استخراج می ظرات، پیام)نمجموعه متون 
 نشان داده شده است. 4در جدول 

 3 :ها تعداد موضوعـ 

 ,Pre Define word vectors, Fuzzy Clustering: هـا  رویکـرد تشـخی  موضـوع    -

Clustering, LDA Word2vec Clustering. 
 

 سازی موضوعی  با رویکردهای مختلف نتایج مدل   4جدول 
LDA [[«بـازنگری »، «دانشـجویان »، «ارائـه »، «پیشـنهاد »، «سرفصل»، «فصل»، «الؤس»، «کتاب» ،

ــر» ــاریف»، «نظ ــاب»]، [«تع ــب»، «کت ــاز»، «چــاپ»، «مطال ، «اصــالح»، «ســطح»، «نی
، «دانشــجو»، «اخــالق»، «کتــاب»]، [«جدیــدتر»، «اضــافه»، «مجــدد»، «تــر کــاربردی»
 [[«ثیرگذاریأت»، «الزم»، «های م ال»، «درس»، «اخالقی»، «مطرح»

Clustering [[«الؤسـ »، «پیشـنهاد »، «نیاز»، «چاپ»، «مطرح»، «مطالب»، «دانشجو»، «اخالق»، «کتاب» ،
، «دانشــجویان»، «نظــر»، «درس»]، [«تــر راحــت»، «مصــادیق»، «رســد مــی»]، [«فصــل»
 [[«حوزه»، «نقد»، «تحقیقاتی»، «کاربردهای»، «قالب»، «جامعه»، «عملی»

Fuzzy 

Clustering 

، «تـر  کـاربردی »، «قالـب »، «جامعـه »، «عملـی »، «اخـالق »، «نظر»، «درس»، «دانشجویان»]]
، «بـازنگری »، «مطالـب »، «فصـل »، «دانشـجو »، «کتاب»]، [«تحقیقاتی»، «کاربردهای»
، «احترامـی »، «نوبسی»، «نگارشی»]، [«نیاز»، «چاپ»، «پیشنهاد»، «بررسی»، «تدریس»
 [[«سال»، «ده»، «سابقه»، «خدمتتان»، «صادقانه»، «قائل»، «نویسنده»

Pre Define 

word vectors 

ــال»، «ویــژه»، «تــر کــاربردی»، «سرفصــل»، «باحــث»]] ــرم دو»، «جدیــدتر»، «هــای م  ، «ت
، «پیشـنهاد »، «نیـاز »، «مطـرح »، «مطالـب »، «نظـر »]، [«نگارشـی »، «تر روان»، «تر روان»
، «دانشـجو »، «اخـالق »، «کتـاب »]، [«اخالقـی »، «اصـالح »، «ارائـه »، «الؤس»، «سطح»
 [[«مطالعه»، «آزمون»، «تدریس»، «فصل»، «دانشجویان»، «چاپ» ،«درس»

Word2vec 

Clustering 

ــطح»، «درس»]] ــ»، «س ــذاری»، «الؤس ــائل»، «گ ــل»، «مس ــون»، «قاب ــاب»]، [«آزم ، [«کت
، «اصـالح »، «مطـرح »، «پیشـنهاد »، «نظـر »، «نیاز»، «چاپ»، «مطالب»، «اخالق»، «دانشجو»]
 [[«سرفصل»

 
 ترسیم ابرکلمات .4

 3شـکل   به منظور ارائة شـکل بصـری از نظـرات متنـی و بـاالبردن قابلیـت درک پـژوهش،       
ای  سازی شده اسـت بـرای کتـاب درسـی اخـالق حرفـه       ابرکلمات را که با زبان پایتون پیاده

 دهد. نشان می
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 سازی شده با زبان پایتون ابرکلمات پیاده   3شکل 
 

 شـکل  ایـن  در .دهـد  مـی  نشـان  را پـایتون  زبان با شده سازی پیاده ابرکلمات 3 شکل
 از کیـد أت و تکـرار  بیشـترین  دارای کلمـاتی  قبـل،  های بخش در شده معرفی ضوابط براساس
 کیـد أت و تکـرار  دارای کلمـات . شـدند  مشـخ   هـا  کتاب این کنندة تدریس مدرسان سوی
 استفاده با. اند شده نوشته ریزتر فونت  با کمتر کیدأت دارای کلمات و تر درشت فونت با بیشتر
 ،درواقـع . شد مدرسان نظر از مهم و کلیدی نکات متوجه نگاه یک با توان می تصویر این از

 .داد انجام ابرکلمات با توان می را مدرسان مفصل های دیدگاه سازی خالصه
 بـا . دهـد  مـی  نشان کشور کل مدرسان نظرات گرفتن نظر در با را ابرکلمات 4 شکل

 نظـرات  و شـده  اسـتفاده  بیشـتر  هـای  داده و تر دقیق های روش از شکل این در اینکه به توجه
 اسـت،  شده گرفته قرار بررسی مورد ای حرفه اخالق کتاب خصوص در کشور کل مدرسان
 داده انجـام  تـری  مفیـد  صـورت  بـه  را سـازی  خالصـه  کار و است برخوردار باالتری دقت از
 اینکـه  دادن نشـان  بـرای  شـکل  این در. شود می داده نمایش شکل قالب در ابرکلمات. است
 البتـه . اسـت  شـده  ارائه نقشه قالب در شکل است، شده اخذ کشور کل مدرسان ةهم نظرات
 .شود نمی حاصل تغییری کار ةنتیج در و داد نشان نیز مستطیلی شکل در را آن توان می
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 ابرکلمات با در نظر گرفتن نظرات مدرسان کل کشور   4شکل 

 
 ای االت چهارگزینهؤنتایج پاسخ به س .5

ای و سـ س   االت چهارگزینـه ؤشده دارای یـک سـری سـ    اجرا ةنام با توجه به این که پرسش
شـده از نتـایج    های پژوهش، نمودارهای ترسیم یافتهابعاد ترشدن  برای روشن ،ال متنی بودؤس

 است.ارائه شده االت ؤبررسی این س
 سـؤال  بـه  پاسـ   در ؛ یعنـی دهـد  می نشان را ای چهارگزینه االتؤس به پاس  5 شکل

 نظر کتاب، های یافته بودن بدیع و اهمیت میزان سؤال و یادگیری شوق و انگیزه ایجاد میزان
 یعنـی  تسـؤاال  سایر در اما. دارد نرمالی حالت ها پاس  و است متوسط حد در کاربران اک ر
 نظرات کتاب حجم میزان و رضایت میزان و کتاب ویراستاری کتاب، در منابع بودن روز به

 و ویراسـتاری  لحـاظ  از. هسـتند  زیـاد  و متوسـط  حـد  در بیشتر و دارند کمتری نرمال حالت
اسـت.   زیـاد  بـودن  مناسـب  وضعیت بر مدرسان اک ر نظر مطالب، ةارائ بودن روان و نگارش
ای،  ت چهارگزینـه سـؤاال پاسـ    ،نیـز مشـخ  اسـت    5ی شـکل  گونه که در نمودارها همان

نگـارش و روان بـودن    ،یراستاریو» صرفاً ،متوسط ارزیابی نموده ،ها کتاب را در کلیه بخش
داند. را در حد باالیی می «ارائه مطالب
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 «یانگیزه و شوق یادگیر میزان ایجاد»ال ؤپاس  س

 
 یهـا  افتـه یبـودن   عیو بد تیاهم زانیم »پاس  سؤال 
 «کتاب

 
کتـاب را چگونـه   به روز بودن منـابع در  »پاس  سؤال 

 «د؟یدید

 
 ةنگارش و روان بودن ارائ ،یراستاریو»پاس  سؤال 

 «مطالب

 
 

 «حجم کتاب جهت پوشش سرفصل زانیم»پاس  سؤال 

 
 

 «در مجموع تیرضا زانیم»ال ؤپاس  س
 

 
 الؤای به تفکیک س االت چهارگزینهؤپاس  س   5شکل 

0

10

20

Total

 متوسط3 كم2 خيلی كم1

 خيلی زياد5 زياد4

0

50

  

 متوسط3 كم2 خيلی كم1

(blank) خيلی زياد5 زياد4

0

20

40

 متوسط3 كم2 خيلی كم1

 خيلی زياد5 زياد4

0

10

20

 متوسط3 كم2 خيلی كم1

 خيلی زياد5 زياد4

0

10

20

 متوسط3 كم2 خيلی كم1

 خيلی زياد5 زياد4

0

10

20

 متوسط3 كم2 خيلی كم1

 خيلی زياد5 زياد4
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 ها آزمایی یافته راستی .6
مـورد   یکـاو  مـتن  یکار گرفته شده برا  الزم است روش به ،یبند و خوشه یکاو پس از متن

اطالعـات و   یابیـ بـه منظـور باز   یاعتبارسـنج  ،یکاو بخش متن نیتر . مهمردیقرار گ یابیارز
 یابیـ در باز یکار دانست. هدف اصل نیا ییآن را هدف نها توان یاست که م یمتن یها داده

اسـت کـه    یاربر اسـت. هـدف متنـ   کـ  یجو و به پرس کینزد تونم یوجو جستاطالعات، 
 نیتـر  مهـم  ،یمتنـ  یهـا  اطالعـات و داده  یابیکار دانست. باز نیا ییآن را هدف نها توان یم

 یاز انجـام همـه مراحـل قبلـ     ییآن را هـدف نهـا   تـوان  یاسـت و مـ   یکاو متن فرایندقسمت 
 (:1390ابوالصدق، دانست )

افــزار  هــا، از نــرم داده لیــو تحل هیــبخــش تجز یپــژوهش بــرا نیــاســت در ا گفتنــی
سنجی نیـز، پـس از    برای صحت استفاده شده است. تونیپا یسیو کدنو اری یفارس یکاو متن
 یید قرار گرفت.أنظرات به خبرگان این حوزه، نتایج مورد ت ارائة

 

 گیری بحث و نتیجه
 یا اخـالق حرفـه  مدرسـان در خصـوص کتـاب     یو نظرات متن یبررس یپژوهش برا نیدر ا

و  دیـ هـا اسـتخراج گرد   مـتن  یدیمختلف کلمات کل یها با روش( 1398)صبحی قراملکی، 
کـه   یموضوع یساز روش مدلها حاکی از آن است که  یافتهشد.  لیتشک یدیابرکلمات کل
 میموضــوعات مجموعــه متــون مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و روش ترســ  ییجهــت شناســا

 نیـ روش هـا در ا  ریدادند نسبت به سـا  یئه مرا ارا یاز نظرات متن یابرکلمات که شکل بصر
 بـه  سـؤاالت  خروجـی  نتـایج داشتن  زمان در تحقیق این نتایجطبق  .تر بودند مناسب  پژوهش
 از تـوانیم  مـی  هـا  آن دقیـق  و سـریع  بنـدی  دسـته  و سازی خالصه تحلیل، برای ،متون صورت
 ابـزاری  توانـد  مـی  مـتن  صـورت  به نظرات خالصه نمایش. کنیم استفاده کاوی متن ابزارهای
 مـورد  کـاوی  مـتن  متعـدد  هـای  روش مقالـه  ایـن  در. باشد مدیران صحیح گیری تصمیم برای
 را ای حرفـه  اخـالق  کتـاب  کـه  مدرسـانی  نظـرات  تحلیـل  بـرای  کـار  و گرفـت  قرار بررسی
 یـا  ها کتاب سایر نظرات تحلیل برای توان می روش این از. شد سازی پیاده اند، نموده تدریس
بـا اسـتفاده    .کـرد  استفاده نیز مجازی های شبکه های گروه در موجود های متن نظرات تحلیل
آزمون متمرکـز، انتشـارات دانشـگاه     یها کتاب ریسا یپژوهش و تکرار آن برا نیا جیاز نتا
 ایـ  یسـ یچـاپ کتـاب بـا بازنو    دیـ کتـاب، تجد  رییـ تغ برایمناسب  گیری در تصمیمتواند  یم
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 شـنهاد یپ یا اخـالق حرفـه  . درخصوص کتاب دیاقدام نما راتییچاپ کتاب بدون تغ دیتجد
دهد که مطالب کتاب  ینشان م جینتااست. نیز مجدد  یراستاریو و یسیبا بازنو چاپ دیتجد

 بمطالـ  یو تـوال  ردیـ قـرار گ  یراسـتار یو و یاما الزم است مورد بـازنگر  ،نسبتاً خوب است
 یکـاربرد  یهـا  تـر و بـا م ـال    روانبـه صـورت   و بـه آن اضـافه    یدیاصالح شده و منابع جد

  شود. یسیبازنو یشتریب
 ریاسـت  تنگاتنـگ  همکـاری  و دریـغ  بـی  هـای  حمایت از پایان در تشکر و قدردانی.

 آقای) دانشگاه سنجش و نظارت معاون نیز و( امید محمدحسین دکتر آقای) دانشگاه محترم
 .دارد را تشکر نهایت پژوهش، این انجام مراحل تمامی در( محمدزاده محسن دکتر

 

 منابع
 .زدیدانشگاه یزد:  ،یعصنا یمهندس اتیادب یدر بررس یکاو کاربرد متن(. 1390، سارا )ابوالصدق

نامـه و   تطبیقـی ابـزار پرسـش    ةمقایس»(. 1399) محمدامین قادریو  پرچمی جالل، مجید، شکیبا زاهد، هادی
المللـی   شرکت/عدم شـرکت مشـاوران در مناقصـات بـین    کاوی در شناسایی معیارهای مؤثر بر  ابزار متن
، جلـد  2 ة، شـمار کشی و زهکشی ایران آب ةنشری، «موردی شرکت مهندسی مشاور ةنمونـ   صنعت آب
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، 14، سال چهاردهم، دورة عیار، «های درسی دانشگاهی شاخ  ارزیابی و نقد کتاب(. »1388رضی، احمد )
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سال بیسـت و  ، نگارش کتب دانشگاهی پژوهش و، «کاوی های دانشگاهی مبتنی بر متن اعتباریابی کتاب
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