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Purpose: The main purpose of this study is to investigate the attitudes of librarians about the 

degree of compliance of the integrated management system in the libraries of Shahid Chamran 

University and Ahvaz Jondishapur University of Medical Sciences with the Semantic Web 

Methodology: The present study is applied in terms of purpose and has been done by survey 

method and with a descriptive approach. The statistical population of the study consists of all 

librarians of the libraries of Shahid Chamran University and Ahvaz Jondishapur University 

of Medical Sciences this study a researcher-made checklist was used to collect data. The SPSS 

software was used to analyze the data. 

Findings: Findings showed that the level of knowledge of librarians about the semantic web 

in general and by components was limited. The results also showed that in the opinion of 

librarians in the study community, the comprehensive software available in the librarians of 

two universities has limited compatibility with the semantic web. The results showed that 

there is no significant relationship between demographic variables and librarians familiarity 

with the semantic web. 

Conclusion: The general results of the research showed that from the point of view of 

librarians the degree of adaptation of the comprehensive software available in the studied 

libraries to the semantic web has been limited. librarians also have limited knowledge of the 

semantic web and need to be trained in this area. 
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موجود در    کپارچهی  تیریانطباق سامانه مد  زانینگرش کتابداران درخصوص م  یپژوهش بررس  نیا  یهدف اصل:  هدف

 .است ییبا وب معنا شاپوری جند یپزشکدانشگاه علوم اهواز و  چمران د یدانشگاه شه یهاکتابخانه 

  .انجام شده است یفیتوص کردیو با رو  ی شیمایبوده  و به روش پ یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد: شناسی روش

  دهند ی م لی شاپورتشکی جند یچمران اهواز و دانشگاه علوم پزشک دیکتابداران دانشگاه شه  هیپژوهش را کل  یجامعه آمار
ها از  داده   یگردآور  یپژوهش برا  ن یکردند. در ا  مپرسشنامه اقدا  ل ینفر نسبت به تکم  51  ن یب  ن ینفر بودند و از ا  72که  

 استفاده شد. اس ..اسیاس.پ افزارها از نرم داده  ل یو تحل هیجهت تجز  ساخته استفاده شد.محقق  یوارس اههیس

  ک یو به تفک  یبه طور کل  ییو شناخت کتابداران از وب معنا  یآگاه  زانیپژوهش نشان داد که م  یهاافته ی:  هاافتهی

افزار  ، نرمیاز آن بود که از نظر کتابداران جامعه مورد بررس  یحاک  نیهمچن  جیها به صورت محدود بوده است نتاهمؤلف
کتابخانه  موجود در  معنا  یهاجامع  وب  با  دانشگاه  نتا  یمحدود  یسازگار  ییدو  داد    جیدارد.    ی رها یمتغ  نیبکه  نشان 

 .وجود ندارد یآن رابطه معنادار  یهاهمؤلفو  ییکتابداران با وب معنا ییآشنا زانیو م یشناختتیجمع

  ی هاافزار جامع موجود در کتابخانه انطباق نرم زانیکتابداران، م دگاهیپژوهش نشان داد که از د یکل جینتا: یریگجه ینت

داشته    یآن شناخت محدود  یهاه مؤلفو    ییبه صورت محدود بوده است وکتابداران از وب معنا  ییبا وب معنا  یمورد بررس
 اعمال شود.  آنها یراب نه یزم نیدر ا ییهااست که آموزش  ازیو ن

با وب    یمورد بررس  یهاافزار جامع کتابخانه پژوهش مشحض شد نرم  نیا  یها افتهیبر اساس    تیدر نها:  اصالت اثر

  ف یضع  ز ین  یینسبت به وب معنا  یمورد بررس  یهاکتابداران کتابخانه   نشیندارد. سطح دانش و ب  یانطباق مناسب  ییمعنا
ا  یابیارز بر  برا  یفن   یهااساس دوره   نیشد.  ا  یمناسب  پ  یمعرف  صهیتق  نیرفع  پژوهش    ن یا  یهاافته یشد.    شنهادیو 
راستایم در  معنا  یتواند  وب  کاربرد  گسترش  و  نرم   ییتوسعه  ا  یافزارهادر  مد  ،یکتابخانه  استفاده  ارشد    رانیمورد 

 .ردیقرار گ یمورد بررس یهاکتابخانه 
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  مقدمه

به آن  یارنگ تازه یکه فناور مینیبمی را یاکمتر حرفه ،است اتو ارتباط اطالعات یهایفناور شرفتیدر عصر حاضر که دوره پ
 بینصیب هاشرفتیپ نیها نه تنها از اسازمان گرید یهمپا زیها ننکرده است. کتابخانه جادیدر آن ا یو تحول رییتغ ایو  دهینبخش
و  یاری)اسفند روندیشمار مب یو اطالعات یارتباط دیجد یهایعمده فناور یهاگاهیاز تجل یکیبه عنوان  زین وداند بلکه خنمانده
که  دندیرس جهینت نیان به اپژوهشگربه وجود آمده  دیجد یازهای(. باتوجه به گسترش روزافزون اطالعات در وب و ن1391 ،یزاهد

 ی. در وب کنونشوندیها به طور کامل پاسخ داده نمانسان یازهایدر وب، ن ادهمورد استف یکنون یهافنون و روشبا استفاده از 
 یهاو استفاده یابیباز یرا برا یادیمشکالت ز یسازرهینوع ذخ نیاما ا شودیو انتشار اطالعات با سهولت انجام م یسازرهیذخ
مشکالت به وجود آمده است که هدف از آن  نیا یراه حل برا کیبه عنوان  ییمعنااز اطالعات به وجود آورده است .وب  یبعد

 هانیماش یانسان بلکه برا یاطالعات نه تنها برا نیکه ا یبه اشتراک گذاشتن اطالعات در وب به صورت هوشمندتر است به صورت
 نهیدر زم یتالیجید یهاکتابخانه یافزارهانرم یدر ارتقا تواندیو کاربرد آن م ییمعنا یشناخت فناور نیقابل فهم باشند بنابرا زین

و  اتاطالعات و ارتباط یهای(. گسترش فناور1395 ،یو نوروز یاحمدی)حاج واقع شود دیاطالعات و... مف یابی، بازیسازمانده
اطالعات  یابیمتخصصان و کاربران به باز ازیسو و ن کیمختلف از  یهاو قالب هادر رسانه یحجم متون و مدارک تخصص شیافزا

و  یابی، بازی، سازماندهرهی، ذخینگهدار نهیدر زم ییهارا با چالش یتالیجید یهاسو، کتابخانه گریمناسب در زمان محدود از د
 نیاز ب یبرا یو امکانات فراوان هاتی، قابلریاخ یهادر سال ییظهور وب معنا. مواجه کرده است هامجموعه نیاطالعات ا تیریمد

به اطالعات  یاطالعات نامربوط( و بهبود دسترس یابیها و بازفهم نبودن اطالعات توسط سامانه وبردن مشکالت وب )قابل درک 
 یبهم متصل شده است که به راحت یااست که به گونه یشبکه اطالعات کی ییمعنا کرده است. وب جادیا یاطالعات یهادر سامانه

روش کارآمد  کیآن را  توانیم، گرید انیبه ب قابل انتقال باشد. یبه سادگ یجهان اسیقابل درک و فهم و در مق هانیتوسط ماش
 شیدایبا پ یتالیجید یها(. کتابخانه2015 ،ر)النجا مرتبط دانست یاداده گاهیپا کیبه عنوان  ایو  یها در وب جهانداده شینما یبرا

تر و منسجم یهاتا بتوانند روش کنندیمنابع استفاده م مؤثر یابیو باز یمنابع اطالعات یسازمانده یاز آن برا ،ییمعنا یفناور
 یتالیجیاطالعات د یابی، توسعه خدمات، بهبود جستجو و بازمحتوا تیریمد تیفیک شیکرده و سبب افزا جادیرا ا یترکاربرپسند

حال  نی(. در ع1397 ،یهرابس)چشمه خود باشند یهاازین یزمان ممکن پاسخگو نیگردند و کاربران هم بتوانند در کمتر
 لیو منسجم تشک کپارچهی یگاهیارتباط برقرار کرده و پا گریکدیبا  توانندیم ییمعنا یهایبه واسطه فناور یتالیجید یهاکتابخانه

و  یاحمدیدهند)حاج یاریاطالعات  قیو و ارائه دقدرست و روشن اجزا و عناصر موجود، کاربران را در جستج فیداده و با توص
کنند که به اطالعات مورد نظر خود درمورد می کاربران فراهم یامکان را برا نیا ییمعنا تالیجید یها(. کتابخانه1396، ینوروز

اطالعات  یسازکپارچهیبا  ییمعنا تالیجید یها. کتابخانهردیکلمه، مورد جستجو قرار گ نیع نکهیبدون ا ابندیموضوع دست  کی
 .شوندیها مشدن داده دارترمعنامنجر به  هایها، تاکسونوممارککاربر، بوک لیمختلف مانند پروفا یهابراساس ابرداده

ها و به دنبال در کتابخانه مؤثراطالعات  یابیمنابع و باز یآن در سازمانده تیو نقش و اهم ییوب معنا یهایژگیبه و توجه با
 یهاتیاست که امکانات و قابل نیدارد ا تیدر کسب اطالعات موردنظر، آنچه اهم آنها در وقت ییکاربران و صرفه جو تیآن رضا

در  ییوب معنا ایمطابقت دارد؟ آ ییتا چه حد با وب معنا یمورد بررس یهاموجود در دانشگاه یاانهجامع کتابخ افزارموجود در نرم
دارد نگرش کتابداران،  یپژوهش حاضر سع لیدل نیدارد؟ به هم یگاهی، جایمورد بررس یدانشگاه یهاافزار موجود در کتابخانهنرم

قرار  یمورد بررس ییوب معنا یکتابخانه موجود با فناور کپارچهی تیریانطباق سامانه مد زانیرا درباره م یمورد بررس یهاکتابخانه
 .دهد

حاصل  هانهیشی. آنچه از مرور پمیهست نهیزم نیصورت گرفته در ا یهانهیشیمطالعه پ ازمندیهدف ن نیبه ا یابیدست ندیافر در
و کاربرد آن در  ییوب معنا یفناور .که تاکنون در داخل کشور انجام گرفته است ییهانشان داد که هرکدام از پژوهش دیگرد

 .شوندیم انیگوناگون مورد بحث قرار داده است که در ادامه ب ادرا از ابع یتالیجید یهاکتابخانه
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  ییمعنا یفناور

  Semaو دنیبخش امعن ایمعنا دادن  یبه معنا Semaino مشتق شده که از دو بخش Semantikos یونانیاز واژه  Semantic واژه
 وتمتفا م،یشناسیم نترنتیاز ا وزهمرآنچه که ما ا با ینترنتدرمورد ا لیزبرنر یقاآ هیدشده است. ا لیعالمت، نشانه تشک یبه معنا

شبکه قابل پردازش و  جادیها و دوم اها و گروهرسانه شتریب یهمکار یکی: ستا مهمدو قسمت  شامل هیندوب آ اونظراز . ستا
 را آنها ها و خدماتوب، کتابخانه یکاربرد یهاو برنامه ییمعنا یاستفاده از فناور (.1989 ،1یبرنرزل می)ت هانیماش یقابل فهم برا

ارتباط  کی. دیآیبه دست م یاجتماع یهاو برنامه یفناور رییتغ قیها فقط از طرکتابخانه یبرا یهترب ندهیکرده است. آ رتغیی دچار
 دهدیارائه م پژوهشگران یرا برا یاتازه لیپتانس ییوجود دارد. وب معنا ییمعنا یها و استفاده از فناوراهداف کتابخانه نیب یقو

 دهند.ارائه  یرا به طور نامحدود تالیجید اطالعات یو محتو دیجد یهایتا فناور

 
 1391 ،یعلمدار یدرباره وب، هرات یبرنرزل یآقا هیاول دهیا. 1 شکل

.ام.ال یفراتر از مجموعه صفحات اچ.ت یزیاز نظر او وب چ دهدینشان م ندهیمورد وب آ را در یبرنرزل یآقا دهیباال ا ریتصو
استفاده  یکه برا یعالوه بر اطالعات دهدینشان م شانیا هیاول دهیشود در واقع ا فیمنابع مختلف تعر نیدر آن روابط ب دیو با است

 یازش باشند )هراتقابل درک و پرد هانیماش یتا برا شدیفراداده به آن اطالعات اضافه م یتعداد گرفتیمها در وب قرار انسان
 .(1391 ،یعلمدار

  ییمعنا یفناور یهاهمؤلف

2ی.آر.آوی
  

 ادداشتیامکان ارجاع،  زیمنحصر به فرد هر منبع در دسترس و ن ییکه امکان شناسا است ییاز عناصر مهم وب معنا یکی .آر.آیوی
 .شناساگر واحد منبع هستند کی ی. همه منابع در وب داراکندیم جادیمنابع را ا یابیو باز یگذار

                                                 
1 Tim Berners-Lee 
2 URI (Uniform Resource Identifier) 
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 1ل.ام.اکسیا

وب  یهاهمؤلف ریسا .استمختلف  یواحدها نیب ینحو یهمکار جادیبوده که هدف آن ا ییدر وب معنا یادیبن هی.ام.ال الکسیا
شده استاندارد(  یعموم یگذارزبان نشانه، 2.م.الا.یاز اس. ج یدیجد شیرایو ایکس.ام.ال. ندهستاستوار  هیال نیا یبر رو ییمعنا

 یهالیکه فا کندیامکان را فراهم م نیا کدیونیاستاندارد  .کندیاستفاده م کدیونی.آر.ال و ویمانند  ییهافناوریکه از  است
(. 2012، 3نیی)کو شودیمنابع موجود در وب استفاده م یده.آر.ال هم جهت آدرسویباشند. یقابل کدساز ی.ام.ال با هر زبانکسیا

 تیمانع شیکار سبب افزا نیکرد که ا یکدگذار توانی.ام.ال مینسبت به اچ.ت یترقیاطالعات منابع را به طور دق ایکس.ام.الدر 
ها را خود تا برچسب دهدیبه کاربران اجازه م رایز است ریپذتوسعه یبندطبقه نظام کی.ام.ال کسیا. شودیمدارک م یابیدر باز

امروزه  .شوندیم فیکاربران تعر یها از سوبرچسب و همهیست ن یاشده فیتعر شیاز پ برچسب چیه یزبان دارا نیکنند. ا فیتعر
 .برندیبهره م تالیجیمتون د یو ساختاربند یگذارزبان به عنوان زبان نشانه نیاز ا یتالیجید یهاکتابخانه

 .ام.الکسیا یهاتیو قابل هایژگیو

تبادل اطالعات عنوان شد، اما  یپروتکل استاندارد برا کیاطالعات و به عنوان  رهیذخ یهاوهیاز ش یکیدر ابتدا فقط  ایکس.ام.ال
نسبت به ابرمتن وجود دارد که  ایکس.ام.ال تیمحبوب یبرا یادیز لیو دال یستن ایکس.ام.المنحصر به فرد  یژگیتنها و نیا

 :کرد انیب توانیم ریشرح ز هآن را ب یهاتیقابل
 .ها انجام دهدبه کمک برچسب یگذارنشانه کیاسناد خود  یتا برا دهدیاست که به کاربران اجازه م یفرازبان ایکس.ام.ال  -
  افتهیساختار  یهاداده یگذاردر به اشتراک یاطالعات یهانظامکمک به  -
 د.کنیآن جدا م شیمحتوا و ساختار سند را از نحوه نما ایکس.ام.ال -
قابل فهم و پردازش  نیماش یوب است و اطالعات را برا یبر رو افتهیاطالعات ساختار  شینما یبرا یاستاندارد ایکس.ام.ال -

 .کندیم
اطالعات  لیو تبد یساختارده ،یگذارنشانه قیگوناگون از طر یکاربرها نیرا ب افتهیتبادل اطالعات ساختار  یکس.ام.الا -

 .کندیم یبانیپشت
 .شودیم یبانیپرس و جو پشت یهاتوسط زبان ایکس.ام.ال -
 .را انتقال دهد آنها مفهوم ایاطالعات و ساختار  تواندیم -
 .(1387 ،ی)تلخان کندیآن کار کردن با آن را آسان م ییو خوانا قیدق فیتوص -

 یتالیجید یهادر کتابخانه ایکس.ام.الاستفاده از  ضرورت

باال  یهاتیبا قابل یاطالعات یهاگاهیبه پا لیدل نیمختلف سروکار دارند. به هم یهاها و فرمتبا داده تالیجید یهاکتابخانه

عنوان شده  تالیجید یهاضرورت در کتابخانه کیو به عنوان  افتهی¬گسترش یامروزه به خوب ایکس.ام.الدارند. از آنجا که  ازین
 اریحجم بس یتالیجید یهادر کتابخانه کینزد یاندهیدر آ ،یساختار سلسله مراتب لیبه دل ایکس.ام.الدارد.  شتریبه تأمل ب ازیاست، ن

 ت:ام ال آورده شده اس کسیا یهاتیاز مز یبعض ریاز اطالعات را به خود اختصاص خواهد داد. در ز یادیز
 .کند فیو توص فیرا تعر یهر نوع اطالعات تواندیم ایکس.ام.الاست:  یفیزبان توص کی ایکس.ام.ال  -
و انسان خوانده  یکاربرد یهاتوسط برنامه توانندمی است: اسناد نیانسان و ماش یفهم برابر متن و قابل یمبتن ایکس.ام.ال -

 .شوند

                                                 
1 XML (Extensible Markup Language) 
2 SGML (Standard Generalized Markup Language) 
3 Laim Quin 
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 .هستند یساختار سلسله مراتب ی، داراایکس.ام.الاست: اسناد  نهیگز نیبهتر افتهیاسناد ساخت  یبرا ایکس.ام.ال -
 .کندمی اجد آنها شیاسناد را از نما ی، محتواایکس.ام.ال: ستین شی، فرمت نماایکس.ام.ال -
 .نشان دهد یها به درستقادر است تمام زبان، نیاست. بنابرا کدیونی یبر مبنا ایکس.ام.الاست:  یچند زبان ایکس.ام.ال -
 .کندیدست مکی، مبادالت را ایکس.ام.ال -
بتوانند  زیها نتا کتابخانه شودیو باعث م دهدیرا کاهش م یجهان یکیتجارت الکترون یهاشبکه یهاتی، محدودایکس.ام.ال -

دارد. با  یاسترده، کاربرد گایکس.ام.الببرند.  ها بهرهداده یکیمبادله الکترون یبرا ،یانهیآن، به صورت به یهاتیاز قابل
 .(1394 ،یپورحافظی)عل میهست تالیجید یهادر کتابخانه لایکس.ام.افوق، امروزه شاهد گسترش استفاده از  یایتوجه به مزا

 ..افی.دآر

بر  یمنابع مبتن ییشناسا یمتاداده را برا شیچارچوب نما کی ی.آر.آویکه با استفاده از  است ییدر وب معنا هیال نی.اف اولی.دآر
ها در وب داده فیتوص یبرا ی.اف مدلی(. آر.د2014 ان،ی)بر دهدیمنابع را به صورت گراف نشان م نیو روابط ب کندیم جادیوب ا
افزار که طراحان نرم شودی.اف باعث می. آر.دشودیاطالعات  موجود در وب م ترعیبهتر و سر یگذاراشتراکاست و باعث  ییمعنا

بر  یشتریکاربران کنترل ب جهیداشته باشند و در نت یبهتر یجستجو یبسازند که موتورها ییافزارهاها نرمبا به کار بردن ابرداده
 .(2015 نجار،داشته باشند )ال کنند،یآنچه که مشاهده م

 ..افیآر.د مشکالت

 از:چهار مشکل بوده است که عبارتند  ی.اف دارایطور مشخص آر.د به
 نیا یوجود دارد و در زبان فارس ایدن یهامشکل در همه زبان نیمختلف دارند. ا یامعن نیکه چند یلغات یعنی، 1یتعدد معان -

 .فوت، مَرد و مُرد ر،یهستند، مانند: ش ادیز اریدسته از لغات بس
را  ااصطالحات ممکن است معن نیا مدانییگونه که مو همان شودیاستفاده م ایدن یهااصطالحات در همه زبان نی، ا2هامیا -

 جمله را همه نی، ا«است متیمو کندن از خرس غن کی»نداشته باشد مانند:  یربط چیه آنها یلغو یابدهند که با معن
از خود  یرفتار مختلف نیقیمواجه شود به  یجمالت نیاز چن یکیافزار با نرم ،یکارانجام  نیاما اگر قرار باشد در ح دانندمی

 یمسائل را برا نیترمشکل تواندیها مما انسان یرفتارها برا نیترساده یگاه مینبیمی طور کههمان، نشان خواهد داد
 .به وجود آورد هانظام

حاصل شده اصالً  جهیمواقع نت شتریدر ب کنندیکلمات عمل م یجستجو بر مبنا یکه موتورها نی، با توجه به ا3هامترادف -
کلمه مورد نظر  یکه دارا کنندیرا استخراج م یجیجستجو فقط نتا یموتورها یبه طور ذات ،گرید یو از طرف یستدلخواه ن

 .ما مهم باشد یلغات مترادف با واژه مورد نظر هستند ممکن است برا یاوکه ح یاطالعات شیکه نما یباشد در حال
 مدانیی)م میفرد مقابل خود قائل هست یاز دانش را برا یروزانه حد مشخص یهااز ارتباط یاری: ما در بس4نشده انیدانش ب -

 رایانهاما در رابطه با  ؛میکنیسطح با فرد مقابل خود ارتباط برقرار م نیا یمبنا ( و بردانندمی را همه زهایاز چ یکه بعض
 .(1398 ،ی)باقریست ن گونهنیا

  یشناسیهست

                                                 
1 Polysemy  
2 Ambiguity 
3 Synonyms 
4 Tacit knowledge 



 

 

 

 

 

 
 1401، 1، شماره 56 دوره ،رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع

 

 

6 

عبارت است  ییابزار معنا کیبه عنوان  شناسیهستیاست.  ادیصورت بن ییمعنا هیتوج کیاست.  یفلسف شیگرا کی شناسییهست
 .ردیگمی شکل قلمرو آن در آنها نیب قیها و رابطه دقارائه مفهوم قیحوزه خاص که از طر کیدرباره  افتهیاز دانش سازمان

  یشناسیهست فیتعار

ظهور کرده است  یکاربرد یهانهیکه در زم کندیم فیدانش تعر سازیجهت مدل جیابزار را کیرا  یشناسی( هست2003) یالهاد
و  آنها انیمفهوم، روابط م یهایژگیکه شامل و کندیم فیتعر یرا ابزار شناسیی( هست2006لو ) .(1395 ،یالوریقاسم :)نقل در

خود از  ۀبه نوب یشناسیوب از هست یجهان ومیکنسرس فیتعر اما. (1395 ،یالوریقاسم :است )نقل در میمربوط به مفاه یهانمونه
 یهادهیانواع پد فیبرگرفته از فلسفه است و به علم توص یاواژه یشناسیهست فیتعر نیبرخوردار است. مطابق ا ییبسزا تیاهم

 یمعناشناس یبه عنوان ابزار یشناسدانش وعلم اطالعات  در حوزه یشناسیاشاره دارد. هست گریکدی با آنها موجود در جهان و ارتباط
 .نشان دهد ترقدقی صورت به را آنها انیو روابط م میکه قادر است مفاه شودیاستفاده م

 دانندیفناورانه م تیبا قابل ییساختارها ایرا به عنوان ابزارها  یشناسی( هست2003) 1سان سگوندو و بلترن ،یرسانحوزه اطالع در
 ریها و ساها، اصطالحنامهنامهواژه ،یموضوع یهاداده، فهرست سرعنوان یهاگاهیها، پادانش در فهرست ییبازنما یبرا تواندمی که

شمول وجود واحد و جهان فیتعر کی یشناسیهست یبرا شود،یطور که مشاهده ماستفاده شود. همان ،یواژگان لکنتر یابزارها
 .اندآن ارائه کرده یرا برا یفیو تخصص خود تعر دگاهینظران از داز صاحب کیندارد و هر 

  یشناسیساخت هست لیدال

 :مانند کندیم انیب یشناسیساخت هست یرا برا یمختلف لی( دال1386) ینشاط
 یکارگزارها نیاشتراک اطالعات ب ،یشناسیاز ساخت هست یخودکار و انسان: هدف اصل یکارگزارها نیشتراک اطالعات با -

 .انسان استخودکار و 
 مختلف یهااستفاده مکرر از دانش حوزه -
تر است آن ساده راتییشده باشد، تغ انیب حیمختلف به صورت صر یهاکه دانش حوزه یها: زمانحوزه اتیفرض حیصر انیب -

 نیست.در کد برنامه  رییبه تغ یازیو ن
گسترش  یهادانش دامنه از علت حیتشر یبرا یالهیاز دانش دامنه و وس یاتیدانش عمل کیبر موارد باال، تفک عالوه

 ت.متصور اس هایشناسیسته

 ییدر وب معنا یشناسیهست نقش

 یشناسیدر مورد هست ییهاییسخن سرا نیچن لیدر ذهن خوانندگان نقش بسته باشد که دل پرسش نیاست تاکنون ا ممکن
شود. پاسخ داده ها پرسش نیبه ا شودیم یبخش سع نیدر ا ؟ستیچ ییبا وب معنا یشناسیاصوالً ارتباط هست ای ست؟یچ

 حاتتوضی که طور با استفاده از آن به سرانجام برسد. همان تواندیم ییبوده و وب معنا ییوب معنا ۀشالود قتیدر حق یشناسیهست
قابل فهم و درک  زین هانظاماطالعات پراکنده در وب توسط  یشود که معنا دهیشیاند یریتداب دیبا ییگفته شد در وب معنا یقبل

 :کرد انیب نیچن ییرا در وب معنا هایشناسیستنقش ه توانمی .هاستیشناسیکاربرد هست ر،یتداب نیاز ا یکیباشد که 
وب  طیدوباره از آن را در مح ۀمختلف و استفاد یهابرنامه نیآن ب یگذارپردازش دانش، به اشتراک تیقابل هایشناسیسته -

 .کنندیفراهم م

                                                 
1 San Sgondo & Belltren 
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نگاشت  هایشناسیموجود در هست میموجود در صفحات را به مفاه یهاداده توانمی صفحات وب، یمحتوا لیو تحل هیبا تجز -
 یاریقادر به  بر عهده گرفتن بس هانیکه ماش یاو انسان شده به گونه نیماش نیب یباعث گسترش همکار یعمل نیکرد. چن
 د.شونیانسان م فیاز وظا

 .کنندیفراهم م یهوشمند، بستر مناسب خدمات تیفعال یبرا هایشناسیهست -

  یشناسیاستفاده از هست یایمزا

 میکند و مفاه جادیاز اطالعات را ا ییبه کار گرفته شده، قادر است فهرست مشترک معنا یبه عنوان ابزار معناشناس ،یشناسیهست
به  توانیآن را م یایمزا گریباشد؛ د یشناسیهست یایاز مزا یکی تواندیمهم م نای که دهد، نشان ترواضح را آنها انیو روابط م
 :کرد انیب ریصورت ز

 .کندمی جادیحوزه خاص ا کیدر  یدیکل میدرباره مفاه یمشترک فیدرک/ تعر کی -
 .برد حوزه بهره کی. اف در یاسناد آر. د جادیارائه کلمات مناسب هنگام ا یبرا یشناسیاز هست توانیم -
 .حوزه ارائه کند کیروشن در  یاهیفرض شیپ تواندیم یشناسیهست -
 .کندیم جادیا نیشده توسط ماش یدرک کلمات رمزگذار یروش برا کی یشناسیهست -
 .خدمات، حق اثر ،یدسترس ف،یدر بخش توص یتالیجید یهااستدالل و استنتاج در کتابخانه تیامکان قابل -
 .کندیم جادیرا ا یاطالعات یهاسامانه ریو سا یتالیجید یهاکتابخانه انیامکان مبادله اطالعات م یشناسیهست -

  یتالیجید یهاکتابخانه یدر طراح یشناسیهست یکاربردها

 :است ریبه شرح ز ییمعنا تالیجید یهاکتابخانه یدر طراح یشناسیهست یاز کاربردها یبرخ 

امکان استدالل و  ،یشناسیارائه شده در هست یهافی: دقت تعریتالیجید یهااستدالل و استنتاج در کتابخانه تیقابل جادیا -
 :(1398 ،ی)باقر کندیفراهم م ییمعنا تالیجید یهااستنتاج گسترده را در کتابخانه

مرور  اتیبهبود عمل یبرا تالیجید یها: منطق و استنتاج در کتابخانهیدسترس ندی. استفاده از منطق و استدالل در فراالف
که منبع  میمثال، اگر بدان ی. برارودیبه کار م م،یدرباره منبع مورد نظر دار یکه اطالعات کم یزمان یو جستجو، حت

خواهد کرد که در قالب  شنهادیرا به ما پ یمنابع ،ییسامانه هوشمند معنا ت،مورد نظر ما در قالب مقاله منتشر شده اس
 .ندهستها از مقاله ییهامنابع مجموعه نیا رایکنند، ز هیمنابع را نما نیباشند و ا یتخصص یهاها و مجلهها، مجلهروزنامه

تر منبع نسبت به کامل فیتوص جادیا یبرا ندیفرا نی: منطق در افیتوص ندی. استفاده از استدالل و منطق در فراب
 .شودیناقص استفاده م یهافیتوص

حقوق اثر و  نییتع یبرا یاستدالل و منطق نجایمربوط به حقوق اثر: در ا. استفاده از منطق و استدالل در مسائل ج

  .رودیکاربران دارند، به کار م یکه مجوز استفاده برا هایی¬بخش
خاص به منظور انجام  یابزارها ایها رده شنهادیپ یبخش برا نی. استفاده از منطق و استدالل در خدمات: استنتاج در اد

باشد و کاربر،  ریدر قالب تصو (N) از رمان یشیراینمونه، اگر و ی. برارودیاثر توسط کاربران به کار م یبر رو یاتیعمل
به رمان فراهم است،  یکاربر به منظور دسترس یکه برا ییابزارها نیبنابرا شد،رمان را نداشته با رییمجوز چاپ با تغ

در دسترس کاربر  کنند،یاثر را فراهم م رییتغ ایکه امکان انتقال  ییابزارها ریهستند. سا «نیرا بب ریتنها تصو» یابزارها
 شود،یاستفاده م ییقواعد معنا بیترک یرااز موتور استنتاج ب یشناسیدر هست نکهیا لیبه دل ن،ی. همچنرندیگیقرار نم

 .کندیها را فراهم مکتابخانه نیدر ا یقواعد منطق بیامکان ترک تال،یجید یهاابزار در کتابخانه نیاستفاده از ا
 .تالیجید یهاو کتابخانه یاطالعات یهاسامانه انیامکان مبادله اطالعات م -
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است و  یحوزه موضوع کیمشترک و مورد اجماع متخصصان در  میاست که شامل مفاه ییمعنا یابزار ،یشناسیهست
مشترک و قواعد و استانداردها  می. ارائه مفاهکندیاستفاده م استانداردهایی و قواعد از ،آنها انیو روابط م میمفاه حیتشر یبرا

 یهامنابع دانش پراکنده در سامانه یکپارچگیو  تالیجید یهاکتابخانه نیامکان مبادله اطالعات ب ،یشناسیدر هست
 .کندیمختلف را فراهم م یاطالعات

 .شناسیدر هستیقالب مارک  شناختیکتاب یهاادغام فراداده قیاز طر تالیجید یهامنابع موجود در کتابخانه ییمعنا فیتوص  - 
و ضعف  یوجود دارد، کاست تالیجید یهادر کتابخانه یکتابشناخت یرکوردها یابیکه در جستجو و باز یاز مشکالت یکی

 یهاکتابخانه یریپذانکنشیم ی. برااست یمنابع اطالعات قیمفصل و دق فیتوص یبرا یکتابشناخت فیتوص یهاقالب
 کتابخانه یسنت یهانظام در که 21 مارک آنها از از یاند. برخجاد شدهیا یکتابشناخت فیتوص یاستانداردها یتعداد تال،یجید

استفاده  2تکسبیب ای 1کورنیمانند دابل تریغن ییمعنا یهااز قالب دیجد یتالیجید یهاکه کتابخانه یاند در حالبه کار رفته
 .کنندیم

 .مدارک یابیو بهبود جستجو و باز تالیجید یهاپرسش و پاسخ در کتابخانه نظام یارتقا -

 فراداده

بهتر  یابیو باز رهیذخ ،یبرا ییهاحلشده و وجود راه یمنابع اطالعات شیمنجر به توسعه و افزا یارتباط یاطالعات یهایفناور
و  یمناسب هستند. رشد و گسترش فناور یکیمنابع الکترون یسازمانده یبرا یها به عنوان ابزار. فرادادهاستاطالعات ضرورى 

 نیها و همچنچالش دیگرد یکیالکترون یهادر قالب یانواع منابع اطالعات ندهیمنجر به گسترش فزا که یاطالعات یهاشبکه جادیا
ها، که کارکرد نترنتیا یاز ابزارها یکی عنوان به گسترجهان وب. داد قرار رسانان کتابداران و اطالع یرا فرا رو یدیجد یهانهیزم

 تأثیر زیاطالعات ن یاشاعه و سازمانده د،یمختلف تول یندهایرا داراست بر فرا العاتانتشار و اشاعه اط نینو یهاو روش هاتیقابل
 .شده است نترنتیا یدر شبکه جهان یمتن ریو غ یمتن یمنابع اطالعات شیامر منجر به افزا نیگذارده است که ا

را  یمنابع، مشکالت نیا یدر سازمانده ینترنتیا یجستجو یموتورها یو ناکارآمد یو توسعه روزافزون منابع اطالعات گسترش
 زیجستجو ن یموتورها نیبهتر یجستجوگران اطالعات قرار داده است که حت یبه منابع مرتبط و ارزشمند فرارو یدر دسترس

 .مشکل باشند نیا یکرده و پاسخگو یسازهیهمه اطالعات وب را نما توانندینم
اقدامات  نترنتیاطالعات در ا یابیروند جستجو و باز لیو تسه یمنابع اطالعات نهیبه یو سازمانده یرسازیپذدسترس یبرا
دارند  ازیه استفاده کنندگان اطالعات نانجام گرفته است. چرا ک نهیزم نیدر ا یاریبس یهاها و پژوهشانجام شده و طرح یمتعدد

 یضرور ینترنتیو ا یکیاطالعات الکترون یابیو باز رهیذخ یبرا ییو وجود راهکارها و ابزارها ابندیو مرتبط دست  قیبه اطالعات دق
 .شناخته شد ینترنتیمنابع گسترده ا یابیجا یمؤثر برا یاست. فراداده به عنوان روش

 شودیکلمه به داده در مورد داده گفته م یواقع یابرداده به معنا ارائه شده است. یاریبس یهافیمورد فراداده تاکنون تعر در
. اگرچه شودیحفاظت و استفاده از اطالعات سروکار دارند به کار گرفته م ف،یتوص جاد،یگوناگون که با ا یهامفهوم در حوزه نیا

ها که انسان یمفهوم از زمان نیاما ا رند،یگیو مورد استفاده قرار م جادیا تالیجید  نهیها در زمفراداده داز موار یاریامروزه در بس
 .وجود داشته است دهندیاطالعات را انجام م یسازمانده

 کندیم یابیمکان دهد،یم حیتوض کند،یم فیکه توص یاافتهی: اطالعات ساخت کندیم فیتعر گونهنیابرداده را ا زوین استاندارد
 .آوردیاطالعات فراهم م یابیآسان کردن باز یرا برا یگرید یهاروش ایو 

                                                 
1 Dublin Core 
2 Bib Tex 
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 .کندیم انیقالب ب ایاز هر نوع رسانه  یدر مورد منابع اطالعات افتهی( فرا داده را اطالعات ساختار 2003) 1الیسیپر
استفاده  یاشبکه یکیمنابع الکترون یابیو مکان فیکمک به توص یکه برا یا: هر دادهکندیم فیتعر گونه نیفرا داده را ا فالیا

 یاستاندارد یهاکه از قالب ییهاتوسط فراداده ییعنوان شده است که منابع موجود در وب معنا نیچن ییشود. در چشم انداز وب معنا
 استفاده آنها یهاها و صفحهوبگاه یگذارسیاند یها برااز فراداده ییدر وب معنا نی. همچنشوندیف میتوص کنند،یم یرویپ

 .پرداخته شده است یصفحه وب به چه موضوع ایوبگاه  کیکه در  کنندیمشخص م هاسیاند نی. اشودمی

 گسترش فراداده لیدال

تنوع  زیو ن دیجد یاطالعات طیمح یژگیو کنندیم دهستفااز گذشته ا شتریها باز فراداده سانیر عطالا کزامرو  هاکتابخانه وزهمرا
 قیاطالعات مرتبط و دق یکاوش در جستجو یو ضعف موتورها یسو و ناکارآمد کی از آنها قیاز طر ریپذدسترس ییمحتوا یایاش

فراداده  جادیمهم ا لیاز دال گرید یکیمطرح گردد.  یمعضل به طور جد نیبرطرف کردن ا یبرا یارابز جادیا شهیسبب شد تا اند
 ییعدم توانا نیاست. بنابرا نترنتیمنابع ا عیو سر قیدق یابیجستجو و باز یبرا یاستاندارد یها و الگوهامبرم کاربران به قالب ازین

 عنوانرا به یافراداده یهاو توسعه روش یریگضرورت شکل یاطالعات ابعمن قیو دق مؤثر یدر جستجو نترنتیکاوش ا یابزارها
 .کرده است ریناپذو اجتناب یضرور شیاز پ شیاصل مهم ب کی

 و کاربرد فراداده تیاهم

 یابیدقت باز شیاست که سبب افزا یامنابع شبکه یو مستندساز یابیجستجو، ارز لیانتخاب، تسه ،یابیکاربرد فراداده مکان اساس
 :کرد فیتوص نیچن نیا توانیمهم فراداده را م یکاربردها ترقیدق انی. اما به بشودیم یامنابع شبکه یجستجو لیو تسه
 .آن شبردیآن به دانش و پ لتبدی سرانجام و اطالعات به آنها لیو تبد امعنیب یهاداده نیب وندیپ جادیا یراب -
 .(شودمی برقرار سندهینو کیمختلف  یهاکتاب نیکه ب یوندی)مانند پ میمفاه نیبرقرار کردن ب وندیپ یراب -
؛ هستند فکریکه مالک  است یکسان اتیجزئ مانند یشامل عناصر ی)فراداده حقوق فکری تیحقوق مالک نییتع یراب -

 .داشته باشند یدسترس توانندیها مکه افراد به کدام داده نیا نییباشد )تع مؤلفقشامل ح تواندیم نیهمچن
  و کشف منابع یسازرهیستفاده از آن در بخش ذخا -
  آنها نیمرتبط و مشخص ساختن روابط ب میمفاه یطبقه بند یبرا -
 مختلف یهافرهنگ و انتقال آن به نسل جادیکاربرد آن در ا -
افراد را برآورده کند )براساس اطالعات  یاطالعات یازهایکه ن یاچند نظام به گونه نیب یریپذانکنشیم لیتسه یبرا یبزارا -

 .(یکتابشناخت
ما قابل  یرا برا یکه آن منبع اطالعات ای( به گونهشیهایژگیو نیمهمتر انیب قیطر از) یمنبع اطالعات کی یسازخالصه  -

و همکاران،  یگدلیبو ...( ) یدیانتشار، کلمات کل خیمانند عنوان، تار ییهامقاله )با داده کی فیفهم و استفاده کند مانند توص
1398). 

  اطالعات یابیو باز یها در سازماندهفراداده کاربرد

از خدمات  یخود را به عنوان بخش یاطالعات یهاگاهیها پاکتابخانه نکهیها دارند: اول ادر کتابخانه یفراداده دو کاربرد اصل یالگوها
دوجانبه  یدگاهیکنندگان کتابخانه خود دامکان را فراهم سازند تا استفاده نیتر در دسترس قرار دهند و اگسترده یهاکاوش شبکه

 یروشها قیرا که از طر دیها منابع جدداشته باشند دوم آن که کتابخانه یاکتابخانه ریو غ یاکتابخانه یاطالعات یهاگاهینسبت به پا
 توانندیها ماز متخصصان اعتقاد دارند که کتابخانه یکنند. بعض فیبا کمک فراداده توص استبر  نهیبر و هززمان یسنت یسنویفهرست

                                                 
1 Priscilla Caplan 
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 ریو سا یتالیجید ریتصاو ،یصوت یهالیو فا یاطالعات یهاگاهیپا فیتوص زیو ن تردهیچیپ یسنویرستفه یرکوردها جادیا یبرا
 (.1398 ،یاز فراداده استفاده کنند )باقر یمتن ریمنابع غ

 پیشینه پژوهش

 یهااطالعات در کتابخانه یابیدر باز ییمعنا یفناور یریبه کارگ یمفهوم یبا هدف ارائه الگو یبه پژوهش (1398و همکاران ) یباقر
دهنده نشان یدییتا یعامل لیتحل جیو نتا هاداده یتمرلگوا بخشدو  هر ازشبرپژوهش نشان داد که  یهاافتهی .پرداختند یتالیجید

 یپنل دلف یاعضا دگاهیبرازش مدل از د ییکویست و مقدار نهاهمؤلفو  هات ساختار مکنون در سطح شاخصیو مقبول تیمطلوب
به  حیبا توجه به نتا نیبه دست آمد بنابرا 387/0افزار برابر با متخصصان نرم دگاهیبرازش مدل از د ییکویو مقدار ن 589/0برابر با 

 یتالیجید یهااطالعات کتابخانه یابیدر باز ییمعنا یفناور یریبه کارگ یبرا ناسبم ییتوان از آن به عنوان الگومی دست آمده
و  ایاستاندارد پرکاربرد ابرداده، مزا یهابرطرح یبا هدف مرور یبه پژوهش (1398) اینیاحی، ریمی، سلانیمیبهره گرفت. عظ

در  هاابرداده تیاز آن است که حوزه فعال یپژوهش حاک نیا یهاافتهیپرداختند.  تالیجید یهادر عرصه کتابخانه آنها یهاچالش
 یهاو روش کردهایاز رو تالیجید یهااز کتابخانه کیهر نکهیاست اما باتوجه به ا گرید یهاطیفراتر از مح تالیجید یهاکتابخانه

 به نظر دیبع اریبرند، بسمی بهره یتمتفاو یهامختلف از قالب یجستجو یکنند و ابزارهامی منابع استفاده فیتوص یبرا یمختلف
را  تالیجید یهاکتابخانه هیو الزامات کل ازهایدر باشد تمام نقالب به عنوان استاندارد واحد مطرح کرد تا قا کیرسد که بتوان می

استانداردها بهره  نیدر کنار ا ییمعنا یاابرداده یهاتوان از طرحمی تالیجید یهابهبود عملکرد کتابخانه یکه برا دیبرآورده نما
 .برد

 یی، به شناسا«: ساختار و محتواییمعنا تالیجید یهاکتابخانه»با عنوان  یدر پژوهش (1397زاده )ی، توکلیسهراب، چشمهیقاسم
 تالیجیپژوهش نشان داد که کتابخانه د یهاافتهیپرداختند.  ییمعنا تالیجید یهاکتابخانه ییو محتوا یساختار یهایژگیو

 یهمخوان نیرا کسب وهمچن یشتریب ازیجروم امت تالیجیساختار و محتوا نسبت به کتابخانه د یابیارز یارهایاز نظر مع استوننیگر
 . داشته است یوارس اههیرا با س یشتریب

کتابخانه  یافزارهااطالعات در نرم یسازمانده یبرا ییمعنا یکاربرد فناور یدر پژوهش (1396) یو نوروز یاحمدیحاج
 یاز نظر کاربرد فناور یمورد بررس یهااز آن است که کتابخانه یپژوهش حاک نیحاصل از ا جیکردند. نتا یرا بررس یتالیجید

افزارها کنند. نرم تیرا تقو هدــش شناسایىنقاط ضعف  یهستند که تمام نیا ازمندی، ناساس نینداشته و بر ا یمطلوب تیوضع ییمعنا
 یسازادهیپ یهاها از نظر زبانکتابخانه نیخود هستند . ا هیاول یفراتر از طراح  ییهاهیال ازمندین ییمعنا یفناور یدرخصوص معمار

 تیاکثر. شدن ندارند ییاستفاده و اجرا یرا برا دیجد یفناور نیا ابزارهااز  کی چیداشته و ه فیعملکرد ضع  ییمعنا یشده فناور
 گاهیپا طیرا خارج از مح یموارد منابع اطالعات شتریدر ب نیشناخت بودند .همچن یعنی هیدر مرحله اول زیبه کاررفته ن یسطح ابزارها

سطح  کیدر  یمورد بررس یافزارها. در کل نرمداشتندتمام متن  یجستجو یرا برا یمتن یهالیتنها فا کرده و ینگه دار یاطالعات
 .گرفته اند یشیپ گریکدیاز  یقرار داشته و در موارد اندک

 امانت زانیارائه خدمات و م تیفیک شیبا افزا ییاستقرار وب معنا تأثیربا عنوان  یدر پژوهش (1396) یرضوو  ،یبهجت ،یبهروز
امانت  زانیخدمات ارائه شده و م تیفیبر ک ییاستقرار وب معنا تأثیر یتهران به  بررس یشهردار یهاگرفتن کتاب از کتابخانه
با اقدامات انجام شده در  ییاستقرار وب معنا نیپژوهش نشان داد ب جیتهران پرداختند. نتا یهردارش یهاگرفتن کتاب در کتابخانه

مورد  یهاامانت گرفتن کتاب از کتابخانه زانیم نیوجود دارد. همچن یتهران رابطه معنادار یشهردار یهاکتابخانه تیفیک نهیزم
کتاب  96عدد به  نیا ییبعد از استقرار وب معنا یدر روز بوده است ول تابک 70 نیانگیبه طور م ییقبل از استقرار وب معنا یبررس

و هم  هاخدمات کتابخانه تیفیک یهم در جهت ارتقا هادر کتابخانه ییشود با استقرار وب معنامی شنهادیپ بوده است. دهیدر روز رس
 .برداشته شود یگام مثبت رانیسرانه مطالعه در ا یدر جهت ارتقا
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اطالعات در  یابیدر امر باز نینو یکردیرو: ییمعنا تالیجیبا عنوان کتابخانه د یدر پژوهش (1396) ینیو شاه یزدیا
 یابیآن در باز تأثیر، چالش و ایاز نظر ساختار، مسائل، مزا ییمعنا تالیجید یهاکتابخانه حیو تشر یبه بررس یتخصص یهاکتابخانه

 یهاو شبکه ییمعنا یهایدهد که استفاده از فناورمی پژوهش نشان یهاافتهیپرداختند.  یخصصت یهااطالعات در کتابخانه
هستند که  ییمعنا تالیجیدر حال گذار به کتابخانه د یتالیجید یهاآغاز شده است و کتابخانه تالیجید یهادر کتابخانه یاجتماع

 .کندمی کاربران به منابع فراهم یسترسمحتوا، ارائه خدمات و د تیریبه منظور مد یشتریامکانات ب
 یسازکپارچهیاز نظر  رانیا یتالیجید یهاکتابخانه یهافراداده یمحتوا تیوضع یبه بررس یپژوهشدر  (1394) یحافظ پوریعل

از  از آن است که یپژوهش حاک یهاافتهیپرداخت.  آنها یهادر فراداده ییبهبود روابط معنا یبرا ییشنهادهایو ارائۀ پ ییمعنا
 یهانشان داده که کتابخانه نیهمچن جیاستفاده کرد. نتا ییمعنا یسازکپارچهی یبرا توانیم ییمعناروابط  یو برقرار هامترجم

همچنان در چرخه ارائه  یمتنریو غ یامنابع همچون منابع چندرسانه گریدارند و د دیکأت یمتن یبر منابع اطالعات رانیا یتالیجید
در  1یا آ یو د هینما یهاواژه دیمانند کل ییمعنا یسازکپارچهیدر  ازیمورد ن یاساس یلدهایاطالعات به کاربران قرار ندارند و ف

 ییمعنا کپارچهیاز نظر ارائه خدمات  رانیا یتالیجید یهاکتابخانه ،تیو در نها ستندین هافراداده مورد توجه کتابخانه یلدهایف لیتکم
 .کنند تیرا تقو یادادهفرا یهالدیدر ف ییمعنا یمحورها دینداشته و با یمطلوب تیوضع
 یوب و همکار ینسل آت یاطالعات، به معرف یابیدر باز ییبا عنوان نقش وب معنا یدر پژوهش (1390) اضی، شعبان زاد، فیفیشر

از آن است که  یپژوهش حاک جیمشخص پرداختند. نتا یاطالعات با اجزا معنا شناخت زیتجه قی، از طرانهیانسان و را انیم
امکان  نی، اهاداده یبرا یساختار مفهوم جادیو با ا آنها با استفاده از ییهستند و وب معنا ییاستون فقرات وب معن هایشناسیهست
ها جستجوگر قرار دهند. کتابخانه اریو در اخت افتهیهوشمند اطالعات را  یاکه به گونه کندیم جادیهم مرتبط اه ب یهانیماش یرا برا

 یهاگاهیبه پا یاطالعات بوده و دسترس یابیدر باز یتحول بزرگ ییمعنا محور شوند و وب معنا توانندیم ییبا استفاده از وب معنا
 .کندمی جادیرا ا وستهیپ یاطالعات

 .اشاره کرد توانیموارد م نیبه موضوع مورد مطالعه مرتبط بود به ا یحدود خارج از کشور که تا یهانهیشیمورد پ در
مقاله  نی، توسعه پرس و جو پرداختند. اییمعنا یکردهایرو یو بررس یبا عنوان طبقه بند ی(، به پژوهش2019) 2و احمد رحمه

کند، مورد بحث می مختلف دانش استفاده یمختلف و ساختارها یهایو استراتژ هااز مدل را که ییمعنا ییا .ویک ریاخ یکردهایرو
اطالعات را  یابیاست که به طور واضح ساختار دانش را در نظر گرفته و عملکرد باز شرفتهیپ کردیک روی یی.اویقرار داده است. ک

که از  مؤثر یجستجو یبرا ییهایبه کار بردن استراتژ لهیجستجو به وس ندیافر یارتقا ییمعنا ییا .ویبخشد. هدف کمی بهبود
در دسترس هستند  یی.اویک یبرا ییمعنا یکردهایاز رو یاری. در حال حاضر بساستکنند، می در ساختار دانش استفاده ییروابط معنا

در  یتوجهقابل یهاشرفتیباعث پ ییا .ویتوان گفت کمی پژوهش جیتوجه به نتا کاربر را برآورده کنند. با یاطالعات یازهایتا ن
 د.اطالعات استفاده شو یابیباز ساندنبه حداکثر ر یاز آن برا دیبا ندهیشود و در آمی اطالعات یکل یابیعملکرد باز

 نیدر ا انجام دادند. یدانشگاه یهادر کتابخانه 3 وب یقیتلف یعنوان بررس با یپژوهش (2018)  3و همکاران یباالج پیپرد 
قابل استفاده هستند، پرداخته  یدانشگاه یهاکتابخانه یکه برا 3وب  یتعامل وییپاسخگو، معنا یهایفناور تیماه یمقاله به بررس

به چشم  یدانشگاه یهادر کتابخانه 3 در استفاده از وب یتوجهنشان داد رشد و تنوع قابل هانهیشیشده است. همانگونه که مرور پ
است.  3وب نظریهها در حوزه نیاز مهمتر یکی یدانشگاه یهاآن در کتابخانه یوب و کاربردها یهافناوری. استفاده از خوردیم

به منظور  دیوب جد یهافناوریاستفاده از  شیدر حال تجربه و آزما یدانشگاه یهانشان داد که کتابخانه نیهمچن هانهیشیمرور پ
کارکنان و گسترش  یابیارز ،یاجتماع یهارسانه قی، تعامل با کاربران از طریابهبود بالقوه منابع کتابخانه یبرا شانیهاتیمحک فعال
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از مطالعات به  یاریبه طور گسترده در بس یاجتماع یهارسانهو  3وب یهافناوریاگرچه درک  هستند. پژوهشی طیدر محخدمات 
 .هستند نیهنوز در مرحله رشد و تکو ییوب معنا یاما کاربردها؛ مورد بحث قرار گرفته است یعیطور وس
 یهاکتابخانه یبرا شناسییبر هست یمبتن یهاو برنامه ییمعناوب »با عنوان  یپژوهش (2018) 1یبهات نایاحمدخان و روب لیشک

 یتالیجید یهاکتابخانه یبرا یبر آنتولوژ یمبتن یو کاربردها ییوب معنا یهافناوری یمقاله بررس نیهدف ا انجام دادند. «تالیجید
 یتالیجید یهادر کتابخانه آنها و کاربرد ییوب معنا یهافناورینگرش کتابداران در پاکستان در مورد  یسبه برر نیاست. همچن

 را توسعه یتالیجیمدارک د نیب ییسودمند است و روابط معنا یتالیجید یهاکتابخانه یبرا یینشان داد که وب معنا جیپردازد. نتامی
 یازهایدهد و نمی را ارائه یقیدق جیدر هنگام جستجو نتا ییدهد. وب معنامی شیرا افزا وب طیرا در مح آنها به یدهد و دسترسمی

عامل  یافزارهااز نرم یتالیجید یهانشان داد که کتابخانه نیهمچن جیکند. نتامی برآورده یمؤثرکاربر را به روش  یاطالعات
 .کنندمی استفاده یو ارائه خدمات اطالعات برکار یاطالعات یازهاین لیتحل یبرا ییشناسا یهوشمند و سنسورها

پرداختند. در  «هاکتابخانه یتالیجید یهابر مجموعه ییوب معنا فناوری تأثیر»با عنوان  یبه پژوهش (2017) 2چیزاهدرضا و وار
 نیا یهاافتهی ها پرداخته شده است.کتابخانه یتالیجید یهابر مجموعه ییوب معنا یافزارهانرم تأثیر یچگونگ یمقاله به بررس نیا

تر با هم ادغام شده وگسترده توانندیم ییبا استفاده از وب معنا در حال حاضر یتالیجید یهااز آن است که کتابخانه یاکپژوهش ح
 سازندیکاربران را قادر م ییخود در وب معنا یتالیجید یهابا انتشار مجموعه نیهمچن خود را در فراهم کنند. تالیجیاز مجموعه د

در  ییوب معنا یهافناوری یسازادهیپ یبردند که برا یپ آنها آورند. سراسر جهان به دست یهاتابخانهرا از ک تیفیتا اطالعات با ک
 .ها، و... وجود دارددر کتابخانه یخصوص می، حفظ حریو مسائل حقوق مؤلفمانند حق ییهاچالش تالیجید یهاکتابخانه
 یبرا ییوب معنا یهای: استفاده از فناورهادر کتابخانه یپژوه ندهیبا عنوان آ یدر پژوهش (1395) 3یو نوروز یاحمدیحاج

 یتالیجیکتابخانه د جیترو یبرا ییمعنا یهایکاربرد فناور نییو با هدف تع یتالیجیافزار کتابخانه دنرم کیاطالعات در  یسازمانده
توانند می کاربران یفناور نیبا ا قتیدر حقدهد که می نشان جیانجام شده است. نتا یاروش کتابخانه همقاله ب نیپرداختند. ا

از  یدیجد یهاکرده و شماره ییکشف دانش را به طور خودکار شناسا یهاکفنون و روشو  ؛رندیبگ ادیرا  دیاطالعات و دانش جد
 یبه اشتراک گذار یدر کاربران برا زهیانگ جادیباعث ا نیکنند که ا یدبنشده اند، طبقه یکاربران طراح یرا که برا گانیمتون را

 .کنند یابیآن را باز یو به راحت رهیتوانند دانش خود را ذخمی یبه راحت آنها رایشود زمی دانش
در مورد مفهوم  مطالعه نیپرداختند. ا «(ی)مرور کل هاو کتابخانه ییوب معنا»با عنوان  یبه پژوهش (2013) 4و رامش یاداگری

مانند  ییوب معنا یمختلف فناور یاجزا نیمقاله همچن نیوب و ضرورت توسعه وب بوده است. در ا ی، محتواییوب معنا
مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به  ییوب معنا یهاهمؤلف ریو سا 8ی.ام.ال، آنتولوژکسی، ا7.افی، آر.د6.آر.الوی ،5ی.پی.تیاچ.ت

 یکتابداران دارا .کندیدر ارائه خدمات کتابخانه فراهم م یمؤثر، عملکرد ییمعنا کپارچهیکتابخانه  نظامگفت  توانیپژوهش م نیا
را تحقق ببخشند و  ییتوانند رسالت و چشم انداز وب معنامی ند وهست ییاستفاده از وب معنا یمهارت، استعداد و دانش کامل حام

 .استفاده کنند ییو توسعه از وب معنا قیدر تحق عیتسر یبرا توانندیتوابع کتابخانه م
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کتابخانه  تیریمد نظامدر  2.ام.الکسیا»با عنوان  ی( به پژوهش2011) 1کیمیو بوجانا د کیبوبر جالی، دانکیتسند جالیدان
از  نظام نیدر ا کتابخانه پرداخته شده است. تیریمد نظام.ام.ال در کسیا یهافناوریبه کاربرد طالعه م نیدر ا پرداختند. «مبنا

 حیتشر ی.ام.ال براکسیاز ا نیعالوه بر ا .شودیاستفاده م یکتابشناخت یهاو تبادل داده یسازرهیذخ ف،یتوص یبرا.ام.ال کسیا
استاندارد  کی.ام.ال کسیپژوهش نشان داده است که ا نیا یهاافتهی. شودیها، جستجو و دانلود رکوردها از راه دور استفاده مپاسخ

به همراه دارد. مرور  یاریبس یای.ام.ال مزاکسیدر قالب ا یاطالعات کتابشناخت یسازرهیهاست و ذخارائه داده یشده برا رفتهیپذ
و استفاده  یتالیجید یهاو توسعه کتابخانه تیکننده در موفق نییکتابداران از جمله عناصر تع نکهینشان داد که باتوجه به ا هانهیشیپ

انجام  ییمعنادرخصوص وب آنها کتابداران و نگرش نهیزم در یپژوهش چیهستند ه یاطالعات یهاافزارها و سامانهکنندگان نرم
 .باشد نهیزم نیدر ا یاژهیو تیحائز اهم تواندیانجام پژوهش حاضر م نیبعد پرداخته نشده است بنابرا نیاز ا یینشده و به وب معنا

 هد:پاسخ د ریز یهاهدف، پژوهش حاضر در صدد است تا به پرسش نیوصول به ا یادامه برا در
 ؟است زانیبه چه م ییاز عناصر وب معنا یو شناخت کتابداران جامعه مورد بررس یآگاه  -
  دارد؟ یسازگار ییبا وب معنا زانیکتابداران به چه م دیاز د یمورد بررس یهاافزار جامع مورد استفاده در کتابخانهنرم  -
 و شناخت یآگاه زانیپژوهش با م ی( جامعه مورد بررسیلیتجربه، رشته تحص الت،ی)تحص یشناخت تیجمع یرهایارتباط متغ -

 چگونه است؟ ییاز عناصر وب معنا آنها

 شناسی پژوهشروش

توصیفی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش را پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با روش پیمایشی و با رویکرد  
های مورد نیاز از شاپور تشکیل دادند. دادهپزشکی جندیهای دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علومکلیه کتابداران کتابخانه

ابزار پژوهش از نظرات  ساخته که بر مبنای مرور متون طراحی و تنظیم گردید، گردآوری شد. برای تعیین رواییطریق سیاهه محقق
در سیاهه نهایی اعمال شد. برای سنجش پایایی ابزار در  آنها شناسی استفاده و نظراتسودمند اساتید گروه علم اطالعات و دانش

. به دست /97های متفاوت موجود در پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن همؤلفاین پژوهش، باتوجه به 
افزار اس.پی.اس.اس در دوسطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار ها با استفاده از نرم. تجزیه و تحلیل دادهآمد

ها، انحراف استاندارد( تحلیل گردید. در بخش آمار استنباطی های آماری مانند )فراوانی، میانگینها با استفاده از شاخصتوصیفی داده
 ای، تحلیل واریانس یکراهه و تی مستقل استفاده شد.نهاز آزمون تی تک نمو

 های پژوهشیافته

 آگاهی و شناخت کتابداران جامعه مورد بررسی از عناصر وب معنایی

شناختی جامعه مورد بررسی های آن سنجیده شود، ابتدا اطالعات جمعیتهمؤلفبرای اینکه میزان آشنایی کتابداران با وب معنایی و 
 درصد 39ها از دانشگاه شهید چمران و نفر( آزمودنی 31درصد ) 61قسمت ذکر شده، سپس به پرسش اول پاسخ داده شد . در این 

نفر( 11) درصد 57/21ها زنان و نفر( آزمودنی 40) درصد 43/78شاپور بودند. همچنین جندیپزشکینفر( شاغل در دانشگاه علوم 20)
درصد دارای  29/35سال،  40 تا 31درصد دارای سن  86/56سال،  30تابداران دارای سن تا درصد ازک 92/3مردان بودند. همچنین 

درصد  65/17درصد از کتابداران دارای مدرک دیپلم،  92/3سال به باال بودند.  51درصد دارای سن  92/3سال و  50 تا 41سن 
درصد از  78رصد دارای مدرک دکتری بودند. د 96/1درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  47/76دارای مدرک کارشناسی، 
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شناسی بودند. اطالعات و دانش درصد دارای رشته غیر علم 22شناسی و کتابداران دارای رشته تحصیلی علم اطالعات و دانش
 باال بودند.به  21دارای سابقه  76/11سال و  20تا  11درصد بین  82/58سال،  10درصد از کتابداران دارای سابقه کار تا  41/21

 ذکر شده است. 1های آن مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول همؤلفدر ادامه میزان آشنایی کتابداران با وب معنایی و 

 ی آنهاهمؤلفهای توصیفی مربوط به  آشنایی با وب معنایی و شاخص. 1جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد

خطای 

 میانگین

 151/0 08/1 43/2 ی وب معناییهاالیهمیزان شناخت از 

 141/0 00/1 29/2 میزان شناخت از آر. دی. اف و و آر.دی.ای و کاربرد آن

 148/0 06/1 39/2 میزان شناخت از ایکس ام ال و کاربرد آن

 149/0 06/1 49/2 میزان شناخت از فراداده)متادیتا( و کاربرد آن

 167/0 18/1 47/2 و کاربرد آن هاشناسیمیزان شناخت از هستی

 141/0 00/1 10/2 میزان شناخت از الیه منطق در وب معنایی و کاربرد آن

 137/0 97/0 96/1 میزان شناخت از الیه اثبات در وب معنایی و کاربرد آن

 136/0 96/0 94/1 میزان شناخت از الیه اعتماد در وب معنایی و کاربرد آن
  

 ی آنهاهمؤلفوضعیت آشنایی با وب معنایی و . 2جدول 

 متغیر
اختالف 

 میانگین

آماره 

 (t)آزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 pداری معنا

فاصله اطمینان 

95% 

 حد پایین حد باال

 -60/0 -02/0 000/0 50 -177/2 -314/0 ی آنهاهمؤلفآشنایی با وب معنایی و 

 -87/0 -26/0 000/0 50 -754/3 -569/0 ی وب معناییهامیزان شناخت از الیه

 -99/0 -42/0 000/0 50 -012/5 -706/0 میزان شناخت از آر. دی. اف و و آر.دی.ای و کاربرد آن

 -91/0 -31/0 001/0 50 -096/4 -608/0 میزان شناخت از ایکس ام ال و کاربرد آن

 -81/0 -21/0 003/0 50 -418/3 -510/0 میزان شناخت از فراداده و کاربرد آن

 -86/0 -19/0 000/0 50 -179/3 -529/0 و کاربرد آن هاشناسیمیزان شناخت از هستی

 -18/1 -62/0 000/0 50 -409/6 -902/0 میزان شناخت از الیه منطق در وب معنایی و کاربرد آن

 -31/1 -76/0 000/0 50 -581/7 -039/1 میزان شناخت از الیه اثبات در وب معنایی و کاربرد آن

 -33/1 -79/0 000/0 50 -814/7 -059/1 میزان شناخت از الیه اعتماد در وب معنایی و کاربرد آن

 

دهنده محدود بودن شناخت کتابداران از وب پژوهش نشان پرسشهای انجام گرفته در مورد دست آمده از تحلیله میانگین ب
بیشترین شناخت و آگاهی و الیه اعتماد  49/2ها فراداده با میانگین همؤلفمعنایی به طور کلی و به تفکیک عناصر است که در بین 

دهد با توجه به نتایج جدول کمترین شناخت را به خود اختصاص دادند. تحلیل استنباطی انجام گرفته نشان می 94/1با میانگین 
بررسی از عناصر وب معنایی به طور کلی و به فوق مقدار معناداری بدست آمده در خصوص آگاهی و شناخت کتابداران جامعه مورد 

منفی بودن تفاوت ، که این میانگین بدست آمده تفاوت معناداری با عدد معیاردارد. از سوی دیگر است >p 05/0تفکیک عناصر 
اران جامعه مورد دهد میانگین بدست آمده به طور معناداری کمتر از عدد معیار است این بدان معناست که کتابدمی ها نشانمیانگین

 بررسی آگاهی و شناخت محدودی از عناصر وب معنایی دارند.
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های مورد مطالعه با وب معنایی افزار جامع موجود در کتابخانهمورد میزان انطباق نرم در ادامه به بررسی نگرش کتابداران در
 پرداخته شد.

 جامع مورد استفاده درافزار های توصیفی مربوط به میزان سازگاری نرمشاخص. 3 جدول

 ی مورد بررسی از دید کتابداران با وب معناییهاکتابخانه
 خطای میانگین انحراف استاندارد میانگین متغیر

 113/0 812/0 9512/2 افزار جامعمیزان سازگاری نرم

 143/0 026/1 424/2 میزان سازگاری یو آر ال

 117/0 840/0 857/2 میزان سازگاری ایکس ال ام

 136/0 978/0 827/2 میزان سازگاری آردی اف

 128/0 920/0 868/2 شناسیمیزان سازگاری هستی

 120/0 860/0 180/3 میزان سازگاری فراداده

 

 افزار جامع مورد استفادهوضعیت نگرش کتابداران درخصوص میزان سازگاری نرم .4جدول 

 ی مورد بررسی با وب معناییهادر کتابخانه

 متغیر
اختالف 

 میانگین

آماره آزمون 
(t) 

درجه 

 آزادی

سطح 

 pداری امعن

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال
حد 

 پایین

 -428/0 -048/0 افزار جامعمیزان سازگاری نرم

50 

670/0 179/0 277/0- 

 -863/0 -286/0 000/0 -001/4 -575/0 میزان سازگاری یو آر ال

 -379/0 093/0 230/0 -214/1 -142/0 میزان سازگاری ایکس ال ام

 -447/0 102/0 214/0 -260/1 -172/0 میزان سازگاری آردی اف

 -390/0 127/0 312/0 -021/1 -131/0 شناسیمیزان سازگاری هستی

 -061/0 422/0 141/0 497/1 061/0 میزان سازگاری فراداده

پژوهش نشان دهنده این قضیه است که از دیدگاه کتابداران  پرسشی انجام گرفته در مورد هامیانگین بدست آمده از تحلیل
افزار جامع با وب معنایی به صورت محدود است. تحلیل ی چمران و علوم پزشکی جندی شاپور میزان سازگاری نرمهادانشگاه

افزار صوص میزان سازگاری نرمدهد با توجه به نتایج جدول فوق مقدار معناداری بدست آمده در خمی استنباطی انجام گرفته نشان
ست که میانگین ااین بدین معن است. p > 05/0ی مورد بررسی از دید کتابداران با وب معنایی هاجامع مورد استفاده در کتابخانه

مورد  افزار جامعتوان گفت که  از نظر کتابداران نرممی درصد 95بدست آمده تفاوت معناداری با عدد معیار ندارد و با اطمینان 
افزار دهد که نرمی وب معنایی نشان میهاهمؤلفی مورد بررسی با وب معنایی سازگاری محدودی دارد بررسی هااستفاده در کتابخانه

بیشترین سازگاری و در زمینه یو.آر.ال با میانگین  18/3ه فراداده با میانگین مؤلفجامع مورد استفاده از دیدگاه کتابداران در زمینه 
ه  مؤلفافزار جامع تنها در زمینه دهد که نرمها نشان میهمچنین تحلیل. کمترین میزان سازگاری را با وب معنایی داشته است 42/2
، "آردی اف"، "ایکس ال ام"یی مانند هاهمؤلفافزار درزمینه است که با وب معنایی سازگاری معناداری دارد و نرم "یو آر ال"
 به طور معناداری با وب معنایی سازگاری ندارد. "فراداده "و  "شناسیهستی"

در ادامه رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی با میزان آشنایی و شناخت کتابداران از وب معنایی بررسی شد که نتایج آن در جدول 
 زیر آمده است.
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 )تحصیالت، تجربه، رشته تحصیلی( شناختیهمبستگی بین متغیرهای جمعیت. 5جدول 

 از عناصر وب معنایی آنها با میزان آگاهی و شناخت

 
ضریب همبستگی 

 پیرسون

سطح 

 معناداری
 تعداد

    
 379/0 126/0 از عناصر وب معنایی آنها همبستگی بین تحصیالت با میزان آگاهی و شناخت

 525/0 091/0 از عناصر وب معنایی آنها همبستگی بین تجربه با میزان آگاهی و شناخت 51

 752/0 -045/0 از عناصر وب معنایی آنها همبستگی بین رشته تحصیلی با میزان آگاهی و شناخت

 

است و این  05/0دهد مقدار سطح معناداری محاسبه شده برای روابط مورد بررسی باالتر از نشان می 5نتایج مندرج در جدول 
رشته تحصیلی( با میزان آگاهی و شناخت کتابداران از عناصر بدان معناست که بین متغیرهای جمعیت شناختی)تحصیالت، تجربه، 

 .وب معنایی همبستگی معناداری وجود ندارد

  جانبی هاییافته

آیا بین میزان آگاهی و شناخت از عناصر وب معنایی کتابداران با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی )محل کار، جنسیت، رشته 
 معناداری وجود دارد؟تحصیلی تحصیالت سابقه و سن( تفاوت 

توان از آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس استفاده می پرسشبرای پاسخگویی به این  هابا توجه به نرمال بودن داده
داری آزمون لونز اآورده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده سطح معن هاکرد. در جداول زیر نتایج مربوط به هرکدام از تحلیل

 . /938. و  /230. ؛  /462ن آگاهی و شناخت از عناصر وب معانی بر حسب میزان تحصیالت، سابقه و سن به ترتیب برای میزا
 هاست.و نشان دهنده برقراری فرض برابری واریانس است

 از عناصر وب معنایی  آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای بررسی تفاوت  میزان آگاهی و شناخت .6جدول 

 حسب میزان تحصیالت، سابقه و سن کتابداران بر

 

 
 منبع تغییر

ع 
مو

ج
م

ت
ورا

جذ
م

ی 
اد

 آز
جه

در
 

ن 
گی

یان
م

ت
ورا

جذ
م

 

Fمقدار 
سطح 

 معناداری

 میزان تحصیالت

 127/1 3 382/3 بین گروهی

 47 891/39 درون گروهی 276/0 328/1
849/0 

 50 274/43 کل

 سابقه

 063/4 2 126/8 بین گروهی

 48 148/35 گروهیدرون  007/0 549/5
732/0 

 50 274/43 کل

 سن

 600/0 3 799/1 بین گروهی

 47 475/41 درون گروهی 569/0 679/0
882/0 

 50 274/43 کل
 

توان گفت بین آگاهی و شناخت کتابدارن از عناصر وب معنایی با توجه به نتایج بدست آمده در مورد متغیرهای مورد بررسی می
متغیرهای تحصیالت و سن تفاوت معناداری وجود ندارد. در بررسی میزان آگاهی و شناخت کتابداران از عناصر وب  با توجه به

ی مورد نظر از آزمون هاهمؤلفشود. برای بررسی دقیق تفاوت بین زیر می معنایی با توجه به متغیر سابقه تفاوت معناداری مالحظه
 آورده شده است. 7آن در جدول تعقیبی توکی استفاده شده است که نتایج
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 ی آگاهی و شناخت از عناصر وب معنایی کتابداران بر اساس سابقههای نمرههامقایسه میانگین. 7جدول 

 تعداد هاهمؤلف متغیر
 05/0زیر گروه برای آلفای 

1 2 

 سابقه
  629/1 6 سال 30تا  21

 925/1 925/1 15 سال 10تا 

 633/2  30 سال 20تا  11

 133/0 692/0   سطح معناداری
 

ها برحسب سابقه شرکت کنندگان در پژوهش این ی آزمودنیهاطبق نتایج آزمون توکی برای مقایسه دو به دوی میانگین نمره
 21سال با سابقه  20تا  11سال به طرز معناداری بیشتر از سایر سوابق بوده است و تفاوت بین سوابق  20تا  11تفاوت در سابقه 

سال آگاهی و  21تا  11سال در میزان آگاهی و شناخت کتابداران از عناصر وب معنایی مشهود است و کتابداران با سابقه  30تا
شناخت بیشتری از عناصر وب معنایی دارند. در ادامه برای بررسی تفاوت آگاهی و شناخت کتابداران از عناصر وب معنایی بر حسب 

 از آزمون تی مستقل استفاده شده است.محل خدمت، جنس و رشته تحصیلی 
 

 برای بررسی تفاوت  میزان آگاهی و شناخت از عناصر وب معنایی کتابداران tنتایج آزمون . 8جدول 

 بر حسب میزان محل خدمت، جنسیت و رشته تحصیلی

میزان آگاهی و 

 شناخت
 تعداد

ن
گی

یان
م

ف  
را

ح
ان

ار
عی

م
 

 آزمون لونز
df t sig 

 بین تفاوت

 میانگین

 تفاوت

 انحراف

 F sig معیار

محل 
 خدمت

 939/0 634/2 31 شهید چمران
827/2 099/0 49 452/3 001/0 834/0 241/0 

 661/0 800/1 20 علوم پزشکی

 جنسیت
 939/0 191/2 40 زن

767/1 190/0 49 724/1- 091/0 534/0- 310/0 
 798/0 727/2 11 مرد

رشته 
 تحصیلی

 903/0 319/2 40 اطالعاتعلم 
868/0 356/0 49 178/0 860/0 056/0 319/0 

 06/1 262/2 11 غیر
 

دهد در خصوص میزان آگاهی و شناخت کتابداران از می ها در مورد متغیرهای مورد بررسی نشاننتایج تجزیه و تحلیل داده
دارد و میزان آگاهی و شناخت وب معنایی کتابداران دانشگاه شهید عناصر وب معنایی، بر حسب محل خدمت تفاوت معناداری وجود 

های انجام شده بر روی میزان آگاهی چمران اهواز مطلوب تر از کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور است. همچنین تحلیل
 دهد.عناصر مورد بررسی نشان نمیو شناخت کتابداران از وب معنایی بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی تفاوت معناداری را بین 

 یریگجهینت

 لیدل نیچند .آن است یهاهمؤلفو  ییکتابداران از وب معنا فیضع یاز شناخت و آگاه یحاک یپژوهش به صورت کل نیا یهاافتهی
وب  یبا فناور آنها نداشتن ییروز نبودن دانش کتابداران و آشنابه. نظر گرفت محدود در یشناخت و آگاه نیا یبرا توانیرا م
 رایز ؛دارد ازیبه دانش و معلومات روزآمد کتابداران ن وستهیاز منابع گسترده کتابخانه، پ مؤثر یبردارآن : بهره یهاهمؤلفو  ییمعنا

 گاهیحفظ جا  یها براکنند. در واقع کتابخانهمی اطالعات عمل ازمندیو جامعه ن یکتابداران به عنوان حلقه اتصال منابع اطالعات
سطح خدمات خود بهره  یتحقق اهداف و ارتقا یدر راستا یقدرتمند و غن یبستر اطالعات نیوجه از ا نیبه بهتر نکهیا یخود و برا
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 التیتحص یدرصد جامعه مخاطب دارا 47/76 نکهیباتوجه به ا .دارند که دانش به روز داشته باشند یبه کتابداران ازین ندیجو
 .است قابل تامل و توجه جهینت نیداشته باشند و ا یمقوله شناخت نسب نیرفت که نسبت به امی انتظارهستند، ارشد یکارشناس

است  یابه گونه دیجد طیشده است .مح شتری، باسرعت و تنوع بدیو ارائه خدمات جد عیسر رییدر عصر حاضر، منجر به تغ ینوآور 
 فیانجام وظا ییتوانا دیبا یاکتابداران حرفه .دهستنگوناگون  یهانهیدر زم یاساس یهاکسب مهارت ازمندیکارکنان ن یکه تمام

 یدر جستجو ندهیآ یهاحوزه داشته باشند. بدون شک کتابخانه نیدر ا دیجد یهایو نوآور یفناور راتییمختلف را باتوجه به تغ
 .گرددیم دیو آموزش مداوم آنان تاک یبر بازآموز نینو یهایفناور یابیخواهند بود و با راه نینو یهاتیها و قابلبا مهارت یکارکنان
تواند در بهبود می کتابداران یآن برا یهاهمؤلفو  ییبا وب معنا ییآشنا یآموزش یهاکنفرانس و کارگاه نار،یبرگزار کردن سم 

 یرشد و توسعه دانش نهیزم دیهستند، هر سازمان با یسازمان یهاهیسرما نیمهمتر یانسان یرویباشد، از آنجا که ن مؤثر تیوضع نیا
دانش و  یآمدسازها امکان روزدوره نیکند که با شرکت در ا جادیا نهیزم نیرا در ا یمناسب یو بسترها مرا فراه شیکارکنان خو

 .خود را ارتقاء دهند یهای، دانش و توانمندیکار اتیاطالعات و تجرب بیبا ترک توانندیم آنها و شودیاطالعات کارکنان فراهم م
 انیدانشجو یبرا یشناسآن در سرفصل رشته علم اطالعات و دانش یهاهمؤلفو  ییمربوط به وب معنا یدر نظر گرفتن واحدها

باشد. کاربرد  مؤثر ییگروه از کتابداران از مقوله وب معنا نیتواند در بهبود شناخت امی است که یاز عوامل زیارشد ن یکارشناس
از  یخود با برخ لیدر طول دوران تحص یشود. کتابداران تا حدودمی شتریها بنوین اطالعاتی روز به روز در کتابخانه یهایفناور
آن در  یهاتیو کاربرد و قابل ییوب معنا تیاما با توجه به اهم ؛شوندیدر کتابخانه آشنا م آنها یو کاربردها یاطالعات یهایفناور

 نیمقطع ارشد در نظر گرفته نشده و هم انیآن در سرفصل دانشجو یهاهمؤلفو  ییبا وب معنا ییبه نام آشنا یها واحدکتابخانه
 زانیارشد بوده اما م یمدرک کارشناس یپژوهش دارا نیکتابداران شرکت کننده در ا شتریب نکهیامر باعث شده است که عالوه بر ا

 .به صورت محدود بوده است یینااز وب مع آنها شناخت
ها با وب کتابخانه نیافزار جامع مورد استفاده در اانطباق نرم زانیدر خصوص م ینگرش کتابداران جامعه مورد بررس یبررس در

افزار نرماستفاده )افزار مورد نرم یانطباق و سازگار زانیمورد مطالعه م یهانشان داد که از نظر کتابداران دانشگاه هاافتهی، ییمعنا
 ییافزار با وب معنانرم نیبه صورت محدود بوده است و از نظر کتابداران، ا 951/2 نیانگیبا م ییها با وب معناکتابخانه نیجامع( در ا

است  «آر ال وی»لفه  ؤم نهیافزار جامع مورد استفاده تنها در زمنشان داد که نرم جینتا نیدارد. همچن یو انطباق محدود یسازگار
 و  فراداده یشناسیاف، هست ید ال، آرامکسیمانند ا ییهاهمؤلف نهیزم افزار درنرم نیدارد و ا یمعنادار یسازگار ییکه با وب معنا
 .ندارد یسازگار ییبا وب معنا یبه طور معنادار

 یرفت که شناخت کاملمی سال دارند  انتظار30تا 10 نیب یادرصد از افراد جامعه پژوهش تجربه 70به  بیقر نکهیتوجه به ا با
 نیست تیاز ابزار مورد استفاده به حد کفا آنها شناخت زانینشان داد که م ییپاسخگو نیاز ابزار مورد استفاده خود داشته باشند و ا

افزار نرم یهاتیقابل یو معرف وستهیپآموزش مستمر و  بنابراین،کند.  جادیاختالل ا تیفیدر ارائه خدمات با ک اندتومی مسئله نیو ا
مورد  یهاکتابخانه رانیاست کتابداران و مد الزم. ردیقرار گ رانیمورد توجه مد دیضرورت است و با کیمورد استفاده به کتابداران 

خود،  یاجامع کتابخانهافزار خدمات قابل ارائه به کاربران در بستر نرم تیفیکی ارائه خدمات مطلوب و اثربخش و ارتقا یبرا یبررس
.آر.ال، وی» ازجمله ییوب معنا یهایژگیکه ابعاد و و ندیافزار  درخواست نمانرمی و ارتقا یبانیارائه دهنده خدمات پشت یاز شرکتها

 جادیاستفاده ا تیخود به نحو مطلوب گنجانده و قابل یافزارهارا در نرم« و فراداده شناسیی.اف، هستی.ام.ال، ار.دکسی.اف، ایآر.د
 یاز ابزارها تفادهاس یمنف ریافزار احتمال مشاهده سخدمات قابل ارائه در بستر نرم یصورت ضمن کاهش اثربخش نیا ری. در غندینما

 .بود میخواه هاموصوف در کتابخانه
و  یآگاه زانیمطالعه با م( در جامعه مورد یلیتجربه، رشته تحص الت،ی)تحص یشناختتیجمع یرهایمتغ نیارتباط ب یبررس در

 زانی( با میلیتجربه، رشته تحص الت،ی)تحص یشناختتیجمع یرهایمتغ نینشان داد که ب جینتا ییاز عناصر وب معنا آنها شناخت
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 یرهایمتغ نیمعنادار بودن تفاوت ب یبررس در. وجود ندارد یمعنادار یهمبستگ ییو شناخت کتابداران از عناصر وب معنا یآگاه
تفاوت تنها در از نظر محل خدمت و  نینشان داد که ا جینتا ییو شناخت کتابداران از وب معنا یآگاه زانیبا م یشناخت تیجمع

تفاوت  ییناکتابدارن از وب مع یشناخت و آگاه زانیو م یشناختتیجمع یرهایمتغ هیبق نیافراد معنا دار شده و ب یکارسابقه
 .نشد دهید یمعنادار

 یکاربرد هایشنهادیپ

مشابه  یهاکتابخانه گریو د یمورد بررس یهاکتابخانه تیبهبود عملکرد و وضع یپژوهش در راستا نیا جیو نتا هاافتهیتوجه به  با
شناخت کتابداران  زانیبر م یبه دست آمده از پژوهش حاضر مبن جیتوجه به نتا اب. گرددیم شنهادیپ ریموارد ز کسانی طیشرا یو دارا

وب و  نیبا ا ییضمن خدمت آشنا یهادوره ییشناخت کتابداران از وب معنا زانیم شیافزا یبرا شودیم شنهادی، پییاز وب معنا
 .آن برگزار شود یهاهمؤلف
افزار آذرسا با انطباق نرم زانیکتابداران درخصوص م دگاهیبر سنجش د یبه دست آمده از پژوهش حاضر مبن جیتوجه به نتا اب

ضمن خدمت  یهادوره شودیم شنهادیافزار آذرسا پنرم یهاتیبا قابل ییوب معنا یهاتیهرچه بهتر قابل قیو تطب ییوب معنا
به دست آمده از پژوهش حاضر  جیتوجه به نتا با .کتابداران برگزار شود یافزار آذرسا برامختلف نرم یهاو قسمت هاتیبا قابل ییآشنا
 شنهادیپ یاکتابخانه یافزارهاها و نرمو کاربرد آن در کتابخانه ییوب معنا یهاتیشناخت کتابداران از قابل زانیم شیبر افزا یمبن

 .ها استفاده شودکتابخانه در ییوب معنا یو کاربردها هاتیآموزش قابل یبرا یمجاز تیروز از جمله واقع یهایاز فناور شودیم
تر آن در مؤثرو کاربرد هرچه  ییمعناوب یبا فناور آنها شناخت کتابداران و همگام بودن شیافزا یبرا شودیم شنهادیپ

 یبرا یشناسآن در سرفصل رشته علم اطالعات و دانش یهاهمؤلفو  ییبا وب معنا ییآشنا ی، واحدهایمورد بررس یهاکتابخانه
 .)در سطوح باالتر( در نظر گرفته شودسانسی( و فوق لیمقدمات)در سطح  سانسیدو مقطع ل انیدانشجو

 شنهادیآن پ یهاهمؤلفو  ییافزار آذرسا با وب معناانطباق نرم زانیبر محدود بودن م یپژوهش مبتن نیا یهاافتهیتوجه به  با
 یابیباز نهیافزار در زمجهت توسعه نرم یشناسیفراداده، هست ،.ال.ام.کسیا وآرال،ی یهاهمؤلفاز  یافزارنرم یهاشرکت شودیم

  یشناسیه هستمؤلف نهیافزار آذرسا در زمبر عدم انطباق نرم یپژوهش مبتن نیا یهاافتهیبا توجه به . ندیاطالعات استفاده نما
 میمفاه نیب ییمعنا قیجهت ارتباط دق یشناسیاطالعات، از هست یابیباز نهیتوسعه آن در زم یافزار براطراحان نرم شودیم شنهادیپ

 .ندیاستفاده نما
جهت توسعه  شودیم شنهادیپ اف،یده آرمؤلف نهیافزار آذرسا در زمبر عدم انطباق نرم یپژوهش مبتن نیا یهاافتهیتوجه به  با

  .ندیاستفاده نما یاطالعات به صورت نحو یسازرهیمنابع و ذخ فیجهت توص افیده آرمؤلفآن، طراحان از  یافزار و ارتقانرم

 سپاسگزاری

 یپژوهش حاضر سپاسگزار یدر اجرا یهمکارو  یمعنو تیبه خاطر حما شهید چمران اهوازدانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش
انطباق سامانه  زانینگرش کتابداران درخصوص  م یبررس»ارشد با عنوان  یکارشناس نامهانیمقاله برگرفته از پا نیا. شودیم

 .است «ییبا وب معنا یپزشکعلومشاپوریچمران اهواز و دانشگاه جند دیدانشگاه شه یهاموجود در کتابخانه کپارچهی تیریمد

 منابع

 یابیدر باز ییمعنا یکاربرد فناور یمفهوم ی(. ارائه الگو1398) اطفهع ،یو زارع علیرضامقدم،  یاری؛ اسفندعقوبی ،ی؛ نوروزورانت ،یباقر
 .151-129، (2)30، اطالعات یو سازمانده یکتابدار یمطالعات مل. یتالیجید یهااطالعات در کتابخانه

امانت  زانیارائه خدمات و م تیفیک شیبا افزا ییاستقرار وب معنا تأثیر (.1396)اصغر سید علی، یرضو وهدی ، می؛ بهجتاطمه، فیبهروز
 .وتریکامپ یمهندس یکنفرانس مل نیسومتهران.  یشهردار یهاگرفتن کتاب از کتابخانه
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. یجیتالىد کتابخانۀ ىهاارفزا منردر  تطالعاا یهماندزسا اىبر معنایى ورىفنا دبررکا سىربر(. 1395) عقوبی، ینوروز و یمین، سیاحمدیحاج
 .896-875، (3)32، اطالعات تیریدازش و مدپر

 یو اطالع رسان اریکتابد معلو شناسی نشدااطالعات.  یابیدر باز یی(. نقش وب معنا1390) یماس اض،یف و مریم؛ شعبان زاد، هرزاد، شیفیشر
 .52-41، (12)3، اطالعات یو فناور

پردازش و مدیریت  .دیپیشنها مفهومی لمد: انیردر ا یجیتالید یها کتابخانهدر معنایی زیساچهریکپا(. 1394) هدی، میحافظ پوریعل
 .482-455، (2) 31، اطالعات

 تیریمد: مطالعه ساختار و محتوا. ییمعنا تالیجید یهاکتابخانه (.1397) محمد، راوری زادهیتوکل و مظفر، یسهراب؛ چشمهمینا، یقاسم
 .20-11، (1)5، شناسیاطالعات و دانش

 .32-21، (3)3، شناسیاطالعات و دانش تیریمددانش.  تیریو کاربرد آن در مد یی(. وب معنا1395)  مرتضی ،یاستان یمحمد
ی وب معنایی. پایان نامه کارشناسی هاتکنیک با استفاده از ییمعنا یجستجو یسازادهیجهت پ یی(. ارائه الگو1391) امیر ،یعلمداریهرات

 .ارشد، دانشگاه شیراز. شیراز
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