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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
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Conclusion: The general results of the research showed that from the point of view of
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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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بررسی نگرش کتابداران در خصوص میزان انطباق سامانه مدیریت یکپارچه موجود در
کتابخانههای دانشگاه شهیدچمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکیجندیشاپور با وب معنایی
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقاله پژوهشی

هدف :هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش کتابداران درخصوص میزان انطباق سامانه مدیریت یکپارچه موجود در
کتابخانههای دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور با وب معنایی است.
روش شناسی :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شده است.
جامعه آماری پژوهش را کلیه کتابداران دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپورتشکیل میدهند
که  72نفر بودند و از این بین  51نفر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام کردند .در این پژوهش برای گردآوری دادهها از
سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار اس.پی.اس.اس استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که میزان آگاهی و شناخت کتابداران از وب معنایی به طور کلی و به تفکیک
مؤلفهها به صورت محدود بوده است نتایج همچنین حاکی از آن بود که از نظر کتابداران جامعه مورد بررسی ،نرمافزار
جامع موجود در کتابخانههای دو دانشگاه با وب معنایی سازگاری محدودی دارد .نتایج نشان داد که بین متغیرهای
جمعیتشناختی و میزان آشنایی کتابداران با وب معنایی و مؤلفههای آن رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجهگیری :نتایج کلی پژوهش نشان داد که از دیدگاه کتابداران ،میزان انطباق نرمافزار جامع موجود در کتابخانههای
مورد بررسی با وب معنایی به صورت محدود بوده است وکتابداران از وب معنایی و مؤلفههای آن شناخت محدودی داشته
و نیاز است که آموزشهایی در این زمینه برای آنها اعمال شود.
اصالت اثر :در نهایت بر اساس یافتههای این پژوهش مشحض شد نرمافزار جامع کتابخانههای مورد بررسی با وب
معنایی انطباق مناسبی ندارد .سطح دانش و بینش کتابداران کتابخانههای مورد بررسی نسبت به وب معنایی نیز ضعیف
ارزیابی شد .بر این اساس دورههای فنی مناسب برای رفع این تقیصه معرفی و پیشنهاد شد .یافتههای این پژوهش
میتواند در راستای توسعه و گسترش کاربرد وب معنایی در نرمافزارهای کتابخانه ای ،مورد استفاده مدیران ارشد
کتابخانههای مورد بررسی قرار گیرد.
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مقدمه

در عصر حاضر که دوره پیشرفت فناوریهای اطالعات و ارتباطات است ،کمتر حرفهای را میبینیم که فناوری رنگ تازهای به آن
نبخشیده و یا تغییر و تحولی در آن ایجاد نکرده است .کتابخانهها نیز همپای دیگر سازمانها نه تنها از این پیشرفتها بینصیب
نماندهاند بلکه خود نیز به عنوان یکی از تجلیگاههای عمده فناوریهای جدید ارتباطی و اطالعاتی بشمار میروند (اسفندیاری و
زاهدی .)1391 ،باتوجه به گسترش روزافزون اطالعات در وب و نیازهای جدید به وجود آمده پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که
با استفاده از فنون و روشهای کنونی مورد استفاده در وب ،نیازهای انسانها به طور کامل پاسخ داده نمیشوند .در وب کنونی
ذخیرهسازی و انتشار اطالعات با سهولت انجام میشود اما این نوع ذخیرهسازی مشکالت زیادی را برای بازیابی و استفادههای
بعدی از اطالعات به وجود آورده است .وب معنایی به عنوان یک راه حل برای این مشکالت به وجود آمده است که هدف از آن
به اشتراک گذاشتن اطالعات در وب به صورت هوشمندتر است به صورتی که این اطالعات نه تنها برای انسان بلکه برای ماشینها
نیز قابل فهم باشند بنابراین شناخت فناوری معنایی و کاربرد آن میتواند در ارتقای نرمافزارهای کتابخانههای دیجیتالی در زمینه
سازماندهی ،بازیابی اطالعات و ...مفید واقع شود (حاجیاحمدی و نوروزی .)1395 ،گسترش فناوریهای اطالعات و ارتباطات و
افزایش حجم متون و مدارک تخصصی در رسانهها و قالبهای مختلف از یک سو و نیاز متخصصان و کاربران به بازیابی اطالعات
مناسب در زمان محدود از دیگر سو ،کتابخانههای دیجیتالی را با چالشهایی در زمینه نگهداری ،ذخیره ،سازماندهی ،بازیابی و
مدیریت اطالعات این مجموعهها مواجه کرده است .ظهور وب معنایی در سالهای اخیر ،قابلیتها و امکانات فراوانی برای از بین
بردن مشکالت وب (قابل درک و فهم نبودن اطالعات توسط سامانهها و بازیابی اطالعات نامربوط) و بهبود دسترسی به اطالعات
در سامانههای اطالعاتی ایجاد کرده است .وب معنایی یک شبکه اطالعاتی است که به گونهای بهم متصل شده است که به راحتی
توسط ماشینها قابل درک و فهم و در مقیاس جهانی به سادگی قابل انتقال باشد .به بیان دیگر ،میتوان آن را یک روش کارآمد
برای نمایش دادهها در وب جهانی و یا به عنوان یک پایگاه دادهای مرتبط دانست (النجار .)2015 ،کتابخانههای دیجیتالی با پیدایش
فناوری معنایی ،از آن برای سازماندهی منابع اطالعاتی و بازیابی مؤثر منابع استفاده میکنند تا بتوانند روشهای منسجمتر و
کاربرپسندتری را ایجاد کرده و سبب افزایش کیفیت مدیریت محتوا ،توسعه خدمات ،بهبود جستجو و بازیابی اطالعات دیجیتالی
گردند و کاربران هم بتوانند در کمترین زمان ممکن پاسخگوی نیازهای خود باشند (چشمهسهرابی .)1397 ،در عین حال
کتابخانههای دیجیتالی به واسطه فناوریهای معنایی میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و پایگاهی یکپارچه و منسجم تشکیل
داده و با توصیف درست و روشن اجزا و عناصر موجود ،کاربران را در جستجو و ارائه دقیق اطالعات یاری دهند(حاجیاحمدی و
نوروزی .)1396 ،کتابخانههای دیجیتال معنایی این امکان را برای کاربران فراهم میکنند که به اطالعات مورد نظر خود درمورد
یک موضوع دست یابند بدون اینکه عین کلمه ،مورد جستجو قرار گیرد .کتابخانههای دیجیتال معنایی با یکپارچهسازی اطالعات
براساس ابردادههای مختلف مانند پروفایل کاربر ،بوکمارکها ،تاکسونومیها منجر به معنادارتر شدن دادهها میشوند.
با توجه به ویژگیهای وب معنایی و نقش و اهمیت آن در سازماندهی منابع و بازیابی اطالعات مؤثر در کتابخانهها و به دنبال
آن رضایت کاربران و صرفه جویی در وقت آنها در کسب اطالعات موردنظر ،آنچه اهمیت دارد این است که امکانات و قابلیتهای
موجود در نرمافزار جامع کتابخانهای موجود در دانشگاههای مورد بررسی تا چه حد با وب معنایی مطابقت دارد؟ آیا وب معنایی در
نرمافزار موجود در کتابخانههای دانشگاهی مورد بررسی ،جایگاهی دارد؟ به همین دلیل پژوهش حاضر سعی دارد نگرش کتابداران،
کتابخانههای مورد بررسی را درباره میزان انطباق سامانه مدیریت یکپارچه کتابخانه موجود با فناوری وب معنایی مورد بررسی قرار
دهد.
در فرایند دستیابی به این هدف نیازمند مطالعه پیشینههای صورت گرفته در این زمینه هستیم .آنچه از مرور پیشینهها حاصل
گردید نشان داد که هرکدام از پژوهشهایی که تاکنون در داخل کشور انجام گرفته است .فناوری وب معنایی و کاربرد آن در
کتابخانههای دیجیتالی را از ابعاد گوناگون مورد بحث قرار داده است که در ادامه بیان میشوند.

بررسی نگرش کتابداران در خصوص میزان انطباق سامانه مدیریت ...
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فناوری معنایی
واژه  Semanticاز واژه یونانی  Semantikosمشتق شده که از دو بخش  Semainoبه معنای معنا دادن یا معنا بخشیدن و Sema

به معنای عالمت ،نشانه تشکیل شده است .ایده آقای برنرزلی درمورد اینترنت با آنچه که ما امروزه از اینترنت میشناسیم ،متفاوت
است .از نظراو وب آینده شامل دو قسمت مهم است :یکی همکاری بیشتر رسانهها و گروهها و دوم ایجاد شبکه قابل پردازش و
قابل فهم برای ماشینها (تیم برنرزلی .)1989 ،1استفاده از فناوری معنایی و برنامههای کاربردی وب ،کتابخانهها و خدمات آنها را
دچار تغییر کرده است .آینده بهتری برای کتابخانهها فقط از طریق تغییر فناوری و برنامههای اجتماعی به دست میآید .یک ارتباط
قوی بین اهداف کتابخانهها و استفاده از فناوری معنایی وجود دارد .وب معنایی پتانسیل تازهای را برای پژوهشگران ارائه میدهد
تا فناوریهای جدید و محتوی اطالعات دیجیتال را به طور نامحدودی ارائه دهند.

شکل  .1ایده اولیه آقای برنرزلی درباره وب ،هراتی علمداری1391 ،

تصویر باال ایده آقای برنرزلی را در مورد وب آینده نشان میدهد از نظر او وب چیزی فراتر از مجموعه صفحات اچ.تی.ام.ال
است و باید در آن روابط بین منابع مختلف تعریف شود در واقع ایده اولیه ایشان نشان میدهد عالوه بر اطالعاتی که برای استفاده
انسانها در وب قرار میگرفت تعدادی فراداده به آن اطالعات اضافه میشد تا برای ماشینها قابل درک و پردازش باشند (هراتی
علمداری.)1391 ،
مؤلفههای فناوری معنایی
یو.آر.آی

2

یو.آر.آی یکی از عناصر مهم وب معنایی است که امکان شناسایی منحصر به فرد هر منبع در دسترس و نیز امکان ارجاع ،یادداشت
گذاری و بازیابی منابع را ایجاد میکند .همه منابع در وب دارای یک شناساگر واحد منبع هستند.

Tim Berners-Lee
)URI (Uniform Resource Identifier

1
2

4
ایکس.ام.ال
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1

ایکس.ام.ال الیه بنیادی در وب معنایی بوده که هدف آن ایجاد همکاری نحوی بین واحدهای مختلف است .سایر مؤلفههای وب
معنایی بر روی این الیه استوار هستند .ایکس.ام.ال ویرایش جدیدی از اس .جی.ام.ال ،2.زبان نشانهگذاری عمومی شده استاندارد)
است که از فناوریهایی مانند یو.آر.ال و یونیکد استفاده میکند .استاندارد یونیکد این امکان را فراهم میکند که فایلهای
ایکس.ام.ال با هر زبانی قابل کدسازی باشند.یو.آر.ال هم جهت آدرسدهی منابع موجود در وب استفاده میشود (کویین.)2012 ،3
در ایکس.ام.ال اطالعات منابع را به طور دقیقتری نسبت به اچ.تی.ام.ال میتوان کدگذاری کرد که این کار سبب افزایش مانعیت
در بازیابی مدارک میشود .ایکس.ام.ال یک نظام طبقهبندی توسعهپذیر است زیرا به کاربران اجازه میدهد تا برچسبها را خود
تعریف کنند .این زبان دارای هیچ برچسب از پیش تعریف شدهای نیست و همه برچسبها از سوی کاربران تعریف میشوند .امروزه
کتابخانههای دیجیتالی از این زبان به عنوان زبان نشانهگذاری و ساختاربندی متون دیجیتال بهره میبرند.
ویژگیها و قابلیتهای ایکس.ام.ال

ایکس.ام.ال در ابتدا فقط یکی از شیوههای ذخیره اطالعات و به عنوان یک پروتکل استاندارد برای تبادل اطالعات عنوان شد ،اما
این تنها ویژگی منحصر به فرد ایکس.ام.ال نیست و دالیل زیادی برای محبوبیت ایکس.ام.ال نسبت به ابرمتن وجود دارد که
قابلیتهای آن را به شرح زیر میتوان بیان کرد:
 ایکس.ام.ال فرازبانی است که به کاربران اجازه میدهد تا برای اسناد خود یک نشانهگذاری به کمک برچسبها انجام دهد. کمک به نظامهای اطالعاتی در به اشتراکگذاری دادههای ساختار یافته ایکس.ام.ال محتوا و ساختار سند را از نحوه نمایش آن جدا میکند. ایکس.ام.ال استانداردی برای نمایش اطالعات ساختار یافته بر روی وب است و اطالعات را برای ماشین قابل فهم و پردازشمیکند.
 ایکس.ام.ال تبادل اطالعات ساختار یافته را بین کاربرهای گوناگون از طریق نشانهگذاری ،ساختاردهی و تبدیل اطالعاتپشتیبانی میکند.
 ایکس.ام.ال توسط زبانهای پرس و جو پشتیبانی میشود. میتواند اطالعات و ساختار یا مفهوم آنها را انتقال دهد. توصیف دقیق و خوانایی آن کار کردن با آن را آسان میکند (تلخانی.)1387 ،ضرورت استفاده از ایکس.ام.ال در کتابخانههای دیجیتالی

کتابخانههای دیجیتال با دادهها و فرمتهای مختلف سروکار دارند .به همین دلیل به پایگاههای اطالعاتی با قابلیتهای باال
نیاز دارند .از آنجا که ایکس.ام.ال امروزه به خوبی گسترش¬یافته و به عنوان یک ضرورت در کتابخانههای دیجیتال عنوان شده
است ،نیاز به تأمل بیشتر دارد .ایکس.ام.ال به دلیل ساختار سلسله مراتبی ،در آیندهای نزدیک در کتابخانههای دیجیتالی حجم بسیار
زیادی از اطالعات را به خود اختصاص خواهد داد .در زیر بعضی از مزیتهای ایکس ام ال آورده شده است:
 ایکس.ام.ال یک زبان توصیفی است :ایکس.ام.ال میتواند هر نوع اطالعاتی را تعریف و توصیف کند. ایکس.ام.ال مبتنی بر متن و قابلفهم برای انسان و ماشین است :اسناد میتوانند توسط برنامههای کاربردی و انسان خواندهشوند.
1

)XML (Extensible Markup Language
)SGML (Standard Generalized Markup Language
3 Laim Quin
2
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 ایکس.ام.ال برای اسناد ساخت یافته بهترین گزینه است :اسناد ایکس.ام.ال ،دارای ساختار سلسله مراتبی هستند. ایکس.ام.ال ،فرمت نمایش نیست :ایکس.ام.ال ،محتوای اسناد را از نمایش آنها جدا میکند. ایکس.ام.ال چند زبانی است :ایکس.ام.ال بر مبنای یونیکد است .بنابراین ،قادر است تمام زبانها به درستی نشان دهد. ایکس.ام.ال ،مبادالت را یکدست میکند. ایکس.ام.ال ،محدودیتهای شبکههای تجارت الکترونیکی جهانی را کاهش میدهد و باعث میشود تا کتابخانهها نیز بتواننداز قابلیتهای آن ،به صورت بهینهای ،برای مبادله الکترونیکی دادهها بهره ببرند .ایکس.ام.ال ،کاربرد گستردهای دارد .با
توجه به مزایای فوق ،امروزه شاهد گسترش استفاده از ایکس.ام.ال در کتابخانههای دیجیتال هستیم (علیپورحافظی.)1394 ،
آر.دی.اف.

آر.دی.اف اولین الیه در وب معنایی است که با استفاده از یو.آر.آی یک چارچوب نمایش متاداده را برای شناسایی منابع مبتنی بر
وب ایجاد میکند و روابط بین منابع را به صورت گراف نشان میدهد (بریان .)2014 ،آر.دی.اف مدلی برای توصیف دادهها در وب
معنایی است و باعث اشتراکگذاری بهتر و سریعتر اطالعات موجود در وب میشود .آر.دی.اف باعث میشود که طراحان نرمافزار
با به کار بردن ابردادهها نرمافزارهایی بسازند که موتورهای جستجوی بهتری داشته باشند و در نتیجه کاربران کنترل بیشتری بر
آنچه که مشاهده میکنند ،داشته باشند (النجار.)2015 ،
مشکالت آر.دی.اف.

به طور مشخص آر.دی.اف دارای چهار مشکل بوده است که عبارتند از:
 تعدد معانی ،1یعنی لغاتی که چندین معنای مختلف دارند .این مشکل در همه زبانهای دنیا وجود دارد و در زبان فارسی ایندسته از لغات بسیار زیاد هستند ،مانند :شیر ،فوت ،مَرد و مُرد.
 ایهام ،2این اصطالحات در همه زبانهای دنیا استفاده میشود و همانگونه که میدانیم این اصطالحات ممکن است معنا رابدهند که با معنای لغوی آنها هیچ ربطی نداشته باشد مانند« :یک مو کندن از خرس غنیمت است» ،این جمله را همه
میدانند اما اگر قرار باشد در حین انجام کاری ،نرمافزار با یکی از چنین جمالتی مواجه شود به یقین رفتار مختلفی از خود
نشان خواهد داد ،همانطور که میبینیم گاهی سادهترین رفتارها برای ما انسانها میتواند مشکلترین مسائل را برای
نظامها به وجود آورد.
 مترادفها ،3با توجه به این که موتورهای جستجو بر مبنای کلمات عمل میکنند در بیشتر مواقع نتیجه حاصل شده اصالًدلخواه نیست و از طرفی دیگر ،به طور ذاتی موتورهای جستجو فقط نتایجی را استخراج میکنند که دارای کلمه مورد نظر
باشد در حالی که نمایش اطالعاتی که حاوی لغات مترادف با واژه مورد نظر هستند ممکن است برای ما مهم باشد.
 دانش بیان نشده :4ما در بسیاری از ارتباطهای روزانه حد مشخصی از دانش را برای فرد مقابل خود قائل هستیم (میدانیمکه بعضی از چیزها را همه میدانند) و بر مبنای این سطح با فرد مقابل خود ارتباط برقرار میکنیم؛ اما در رابطه با رایانه
اینگونه نیست (باقری.)1398 ،
هستیشناسی

1

Polysemy
Ambiguity
3 Synonyms
4 Tacit knowledge
2
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هستیشناسی یک گرایش فلسفی است .یک توجیه معنایی صورت بنیاد است .هستیشناسی به عنوان یک ابزار معنایی عبارت است
از دانش سازمانیافته درباره یک حوزه خاص که از طریق ارائه مفهومها و رابطه دقیق بین آنها در آن قلمرو شکل میگیرد.
تعاریف هستیشناسی

الهادی ( )2003هستیشناسی را یک ابزار رایج جهت مدلسازی دانش تعریف میکند که در زمینههای کاربردی ظهور کرده است
(نقل در :قاسمیالوری .)1395 ،لو ( )2006هستیشناسی را ابزاری تعریف میکند که شامل ویژگیهای مفهوم ،روابط میان آنها و
نمونههای مربوط به مفاهیم است (نقل در :قاسمیالوری .)1395 ،اما تعریف کنسرسیوم جهانی وب از هستیشناسی به نوبۀ خود از
اهمیت بسزایی برخوردار است .مطابق این تعریف هستیشناسی واژهای برگرفته از فلسفه است و به علم توصیف انواع پدیدههای
موجود در جهان و ارتباط آنها با یکدیگر اشاره دارد .هستیشناسی در حوزه علم اطالعات و دانششناسی به عنوان ابزاری معناشناسی
استفاده میشود که قادر است مفاهیم و روابط میان آنها را به صورت دقیقتر نشان دهد.
در حوزه اطالعرسانی ،سان سگوندو و بلترن )2003( 1هستیشناسی را به عنوان ابزارها یا ساختارهایی با قابلیت فناورانه میدانند
که میتواند برای بازنمایی دانش در فهرستها ،پایگاههای داده ،فهرست سرعنوانهای موضوعی ،واژهنامهها ،اصطالحنامهها و سایر
ابزارهای کنترل واژگانی ،استفاده شود .همانطور که مشاهده میشود ،برای هستیشناسی یک تعریف واحد و جهانشمول وجود
ندارد و هر یک از صاحبنظران از دیدگاه و تخصص خود تعریفی را برای آن ارائه کردهاند.
دالیل ساخت هستیشناسی

نشاطی ( )1386دالیل مختلفی را برای ساخت هستیشناسی بیان میکند مانند:
 اشتراک اطالعات بین کارگزارهای خودکار و انسان :هدف اصلی از ساخت هستیشناسی ،اشتراک اطالعات بین کارگزارهایخودکار و انسان است.
 استفاده مکرر از دانش حوزههای مختلف بیان صریح فرضیات حوزهها :زمانی که دانش حوزههای مختلف به صورت صریح بیان شده باشد ،تغییرات آن سادهتر استو نیازی به تغییر در کد برنامه نیست.
عالوه بر موارد باال ،تفکیک دانش عملیاتی از دانش دامنه و وسیلهای برای تشریح دانش دامنه از علتهای گسترش
هستیشناسیها متصور است.
نقش هستیشناسی در وب معنایی

ممکن است تاکنون این پرسش در ذهن خوانندگان نقش بسته باشد که دلیل چنین سخن سراییهایی در مورد هستیشناسی
چیست؟ یا اصوالً ارتباط هستیشناسی با وب معنایی چیست؟ در این بخش سعی میشود به این پرسشها پاسخ داده شود.
هستیشناسی در حقیقت شالودۀ وب معنایی بوده و وب معنایی میتواند با استفاده از آن به سرانجام برسد .همان طور که توضیحات
قبلی گفته شد در وب معنایی باید تدابیری اندیشیده شود که معنای اطالعات پراکنده در وب توسط نظامها نیز قابل فهم و درک
باشد که یکی از این تدابیر ،کاربرد هستیشناسیهاست .میتوان نقش هستیشناسیها را در وب معنایی چنین بیان کرد:
 هستیشناسیها قابلیت پردازش دانش ،به اشتراکگذاری آن بین برنامههای مختلف و استفادۀ دوباره از آن را در محیط وبفراهم میکنند.

San Sgondo & Belltren

1
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 با تجزیه و تحلیل محتوای صفحات وب ،میتوان دادههای موجود در صفحات را به مفاهیم موجود در هستیشناسیها نگاشتکرد .چنین عملی باعث گسترش همکاری بین ماشین و انسان شده به گونهای که ماشینها قادر به بر عهده گرفتن بسیاری
از وظایف انسان میشوند.
 هستیشناسیها برای فعالیت خدمات هوشمند ،بستر مناسبی فراهم میکنند.مزایای استفاده از هستیشناسی

هستیشناسی ،به عنوان ابزار معناشناسی به کار گرفته شده ،قادر است فهرست مشترک معنایی از اطالعات را ایجاد کند و مفاهیم
و روابط میان آنها را واضحتر نشان دهد ،که این مهم میتواند یکی از مزایای هستیشناسی باشد؛ دیگر مزایای آن را میتوان به
صورت زیر بیان کرد:
 یک درک /تعریف مشترکی درباره مفاهیم کلیدی در یک حوزه خاص ایجاد میکند. میتوان از هستیشناسی برای ارائه کلمات مناسب هنگام ایجاد اسناد آر .دی .اف در یک حوزه بهره برد. هستیشناسی میتواند پیش فرضیهای روشن در یک حوزه ارائه کند. هستیشناسی یک روش برای درک کلمات رمزگذاری شده توسط ماشین ایجاد میکند. امکان قابلیت استدالل و استنتاج در کتابخانههای دیجیتالی در بخش توصیف ،دسترسی ،خدمات ،حق اثر. هستیشناسی امکان مبادله اطالعات میان کتابخانههای دیجیتالی و سایر سامانههای اطالعاتی را ایجاد میکند.کاربردهای هستیشناسی در طراحی کتابخانههای دیجیتالی

برخی از کاربردهای هستیشناسی در طراحی کتابخانههای دیجیتال معنایی به شرح زیر است:
 ایجاد قابلیت استدالل و استنتاج در کتابخانههای دیجیتالی :دقت تعریفهای ارائه شده در هستیشناسی ،امکان استدالل واستنتاج گسترده را در کتابخانههای دیجیتال معنایی فراهم میکند (باقری:)1398 ،
الف .استفاده از منطق و استدالل در فرایند دسترسی :منطق و استنتاج در کتابخانههای دیجیتال برای بهبود عملیات مرور
و جستجو ،حتی زمانی که اطالعات کمی درباره منبع مورد نظر داریم ،به کار میرود .برای مثال ،اگر بدانیم که منبع
مورد نظر ما در قالب مقاله منتشر شده است ،سامانه هوشمند معنایی ،منابعی را به ما پیشنهاد خواهد کرد که در قالب
روزنامهها ،مجلهها و مجلههای تخصصی باشند و این منابع را نمایه کنند ،زیرا این منابع مجموعههایی از مقالهها هستند.
ب .استفاده از استدالل و منطق در فرایند توصیف :منطق در این فرایند برای ایجاد توصیف کاملتر منبع نسبت به
توصیفهای ناقص استفاده میشود.
ج .استفاده از منطق و استدالل در مسائل مربوط به حقوق اثر :در اینجا استدالل و منطقی برای تعیین حقوق اثر و
بخش¬هایی که مجوز استفاده برای کاربران دارند ،به کار میرود .
د .استفاده از منطق و استدالل در خدمات :استنتاج در این بخش برای پیشنهاد ردهها یا ابزارهای خاص به منظور انجام
عملیاتی بر روی اثر توسط کاربران به کار میرود .برای نمونه ،اگر ویرایشی از رمان ) (Nدر قالب تصویر باشد و کاربر،
مجوز چاپ با تغییر رمان را نداشته باشد ،بنابراین ابزارهایی که برای کاربر به منظور دسترسی به رمان فراهم است،
ابزارهای «تنها تصویر را ببین» هستند .سایر ابزارهایی که امکان انتقال یا تغییر اثر را فراهم میکنند ،در دسترس کاربر
قرار نمیگیرند .همچنین ،به دلیل اینکه در هستیشناسی از موتور استنتاج برای ترکیب قواعد معنایی استفاده میشود،
استفاده از این ابزار در کتابخانههای دیجیتال ،امکان ترکیب قواعد منطقی در این کتابخانهها را فراهم میکند.
 -امکان مبادله اطالعات میان سامانههای اطالعاتی و کتابخانههای دیجیتال.
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هستیشناسی ،ابزاری معنایی است که شامل مفاهیم مشترک و مورد اجماع متخصصان در یک حوزه موضوعی است و
برای تشریح مفاهیم و روابط میان آنها ،از قواعد و استانداردهایی استفاده میکند .ارائه مفاهیم مشترک و قواعد و استانداردها
در هستیشناسی ،امکان مبادله اطالعات بین کتابخانههای دیجیتال و یکپارچگی منابع دانش پراکنده در سامانههای
اطالعاتی مختلف را فراهم میکند.
 توصیف معنایی منابع موجود در کتابخانههای دیجیتال از طریق ادغام فرادادههای کتابشناختی قالب مارک در هستیشناسی.یکی از مشکالتی که در جستجو و بازیابی رکوردهای کتابشناختی در کتابخانههای دیجیتال وجود دارد ،کاستی و ضعف
قالبهای توصیف کتابشناختی برای توصیف مفصل و دقیق منابع اطالعاتی است .برای میانکنشپذیری کتابخانههای
دیجیتال ،تعدادی استانداردهای توصیف کتابشناختی ایجاد شدهاند .برخی از از آنها مارک  21که در نظامهای سنتی کتابخانه
به کار رفتهاند در حالی که کتابخانههای دیجیتالی جدید از قالبهای معنایی غنیتر مانند دابلینکور 1یا بیبتکس 2استفاده
میکنند.
 ارتقای نظام پرسش و پاسخ در کتابخانههای دیجیتال و بهبود جستجو و بازیابی مدارک.فراداده

فناوریهای اطالعاتی ارتباطی منجر به توسعه و افزایش منابع اطالعاتی شده و وجود راهحلهایی برای ،ذخیره و بازیابی بهتر
اطالعات ضرورى است .فرادادهها به عنوان ابزاری برای سازماندهی منابع الکترونیکی مناسب هستند .رشد و گسترش فناوری و
ایجاد شبکههای اطالعاتی که منجر به گسترش فزاینده انواع منابع اطالعاتی در قالبهای الکترونیکی گردید چالشها و همچنین
زمینههای جدیدی را فرا روی کتابداران و اطالع رسانان قرار داد .وب جهانگستر به عنوان یکی از ابزارهای اینترنت که کارکردها،
قابلیتها و روشهای نوین انتشار و اشاعه اطالعات را داراست بر فرایندهای مختلف تولید ،اشاعه و سازماندهی اطالعات نیز تأثیر
گذارده است که این امر منجر به افزایش منابع اطالعاتی متنی و غیر متنی در شبکه جهانی اینترنت شده است.
گسترش و توسعه روزافزون منابع اطالعاتی و ناکارآمدی موتورهای جستجوی اینترنتی در سازماندهی این منابع ،مشکالتی را
در دسترسی به منابع مرتبط و ارزشمند فراروی جستجوگران اطالعات قرار داده است که حتی بهترین موتورهای جستجو نیز
نمیتوانند همه اطالعات وب را نمایهسازی کرده و پاسخگوی این مشکل باشند.
برای دسترسپذیرسازی و سازماندهی بهینه منابع اطالعاتی و تسهیل روند جستجو و بازیابی اطالعات در اینترنت اقدامات
متعددی انجام شده و طرحها و پژوهشهای بسیاری در این زمینه انجام گرفته است .چرا که استفاده کنندگان اطالعات نیاز دارند
به اطالعات دقیق و مرتبط دست یابند و وجود راهکارها و ابزارهایی برای ذخیره و بازیابی اطالعات الکترونیکی و اینترنتی ضروری
است .فراداده به عنوان روشی مؤثر برای جایابی منابع گسترده اینترنتی شناخته شد.
در مورد فراداده تاکنون تعریفهای بسیاری ارائه شده است .ابرداده به معنای واقعی کلمه به داده در مورد داده گفته میشود
این مفهوم در حوزههای گوناگون که با ایجاد ،توصیف ،حفاظت و استفاده از اطالعات سروکار دارند به کار گرفته میشود .اگرچه
امروزه در بسیاری از موارد فرادادهها در زمینه دیجیتال ایجاد و مورد استفاده قرار میگیرند ،اما این مفهوم از زمانی که انسانها
سازماندهی اطالعات را انجام میدهند وجود داشته است.
استاندارد نیزو ابرداده را اینگونه تعریف میکند :اطالعات ساخت یافتهای که توصیف میکند ،توضیح میدهد ،مکانیابی میکند
و یا روشهای دیگری را برای آسان کردن بازیابی اطالعات فراهم میآورد.

Dublin Core
Bib Tex
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پریسیال )2003( 1فرا داده را اطالعات ساختار یافته در مورد منابع اطالعاتی از هر نوع رسانه یا قالب بیان میکند.
ایفال فرا داده را این گونه تعریف میکند :هر دادهای که برای کمک به توصیف و مکانیابی منابع الکترونیکی شبکهای استفاده
شود .در چشم انداز وب معنایی چنین عنوان شده است که منابع موجود در وب معنایی توسط فرادادههایی که از قالبهای استانداردی
پیروی میکنند ،توصیف میشوند .همچنین در وب معنایی از فرادادهها برای اندیسگذاری وبگاهها و صفحههای آنها استفاده
میشود .این اندیسها مشخص میکنند که در یک وبگاه یا صفحه وب به چه موضوعی پرداخته شده است.
دالیل گسترش فراداده

امروزه کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی از فرادادهها بیشتر از گذشته استفاده میکنند ویژگی محیط اطالعاتی جدید و نیز تنوع
اشیای محتوایی دسترسپذیر از طریق آنها از یک سو و ناکارآمدی و ضعف موتورهای کاوش در جستجوی اطالعات مرتبط و دقیق
سبب شد تا اندیشه ایجاد ابزاری برای برطرف کردن این معضل به طور جدی مطرح گردد .یکی دیگر از دالیل مهم ایجاد فراداده
نیاز مبرم کاربران به قالبها و الگوهای استانداردی برای جستجو و بازیابی دقیق و سریع منابع اینترنت است .بنابراین عدم توانایی
ابزارهای کاوش اینترنت در جستجوی مؤثر و دقیق منابع اطالعاتی ضرورت شکلگیری و توسعه روشهای فرادادهای را بهعنوان
یک اصل مهم بیش از پیش ضروری و اجتنابناپذیر کرده است.
اهمیت و کاربرد فراداده

اساس کاربرد فراداده مکانیابی ،انتخاب ،تسهیل جستجو ،ارزیابی و مستندسازی منابع شبکهای است که سبب افزایش دقت بازیابی
و تسهیل جستجوی منابع شبکهای میشود .اما به بیان دقیقتر کاربردهای مهم فراداده را میتوان این چنین توصیف کرد:
 برای ایجاد پیوند بین دادههای بیمعنا و تبدیل آنها به اطالعات و سرانجام تبدیل آن به دانش و پیشبرد آن. برای پیوند برقرار کردن بین مفاهیم (مانند پیوندی که بین کتابهای مختلف یک نویسنده برقرار میشود). برای تعیین حقوق مالکیت فکری (فراداده حقوقی شامل عناصری مانند جزئیات کسانی است که مالک فکری هستند؛همچنین میتواند شامل حقمؤلف باشد (تعیین این که افراد به کدام دادهها میتوانند دسترسی داشته باشند.
 استفاده از آن در بخش ذخیرهسازی و کشف منابع برای طبقه بندی مفاهیم مرتبط و مشخص ساختن روابط بین آنها کاربرد آن در ایجاد فرهنگ و انتقال آن به نسلهای مختلف ابزاری برای تسهیل میانکنشپذیری بین چند نظام به گونهای که نیازهای اطالعاتی افراد را برآورده کند (براساس اطالعاتکتابشناختی).
 خالصهسازی یک منبع اطالعاتی (از طریق بیان مهمترین ویژگیهایش) به گونهای که آن منبع اطالعاتی را برای ما قابلفهم و استفاده کند مانند توصیف یک مقاله (با دادههایی مانند عنوان ،تاریخ انتشار ،کلمات کلیدی و ( )...بیگدلی و همکاران،
.)1398
کاربرد فرادادهها در سازماندهی و بازیابی اطالعات

الگوهای فراداده دو کاربرد اصلی در کتابخانهها دارند :اول اینکه کتابخانهها پایگاههای اطالعاتی خود را به عنوان بخشی از خدمات
کاوش شبکههای گستردهتر در دسترس قرار دهند و این امکان را فراهم سازند تا استفادهکنندگان کتابخانه خود دیدگاهی دوجانبه
نسبت به پایگاههای اطالعاتی کتابخانهای و غیر کتابخانهای داشته باشند دوم آن که کتابخانهها منابع جدید را که از طریق روشهای
فهرستنویسی سنتی زمانبر و هزینه بر است با کمک فراداده توصیف کنند .بعضی از متخصصان اعتقاد دارند که کتابخانهها میتوانند
Priscilla Caplan
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برای ایجاد رکوردهای فهرستنویسی پیچیدهتر و نیز توصیف پایگاههای اطالعاتی و فایلهای صوتی ،تصاویر دیجیتالی و سایر
منابع غیر متنی از فراداده استفاده کنند (باقری.)1398 ،
پیشینه پژوهش

باقری و همکاران ( )1398به پژوهشی با هدف ارائه الگوی مفهومی به کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطالعات در کتابخانههای
دیجیتالی پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد که برازش هر دو بخش الگوریتم دادهها و نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشاندهنده
مطلوبیت و مقبولیت ساختار مکنون در سطح شاخصها و مؤلفههاست و مقدار نیکویی برازش مدل از دیدگاه اعضای پنل دلفی
برابر با  0/589و مقدار نیکویی برازش مدل از دیدگاه متخصصان نرمافزار برابر با  0/387به دست آمد بنابراین با توجه به نتایح به
دست آمده میتوان از آن به عنوان الگویی مناسب برای به کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطالعات کتابخانههای دیجیتالی
بهره گرفت .عظیمیان ،سلیمی ،ریاحینیا ( )1398به پژوهشی با هدف مروری برطرحهای استاندارد پرکاربرد ابرداده ،مزایا و
چالشهای آنها در عرصه کتابخانههای دیجیتال پرداختند .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که حوزه فعالیت ابردادهها در
کتابخانههای دیجیتال فراتر از محیطهای دیگر است اما باتوجه به اینکه هریک از کتابخانههای دیجیتال از رویکردها و روشهای
مختلفی برای توصیف منابع استفاده میکنند و ابزارهای جستجوی مختلف از قالبهای متفاوتی بهره میبرند ،بسیار بعید به نظر
میرسد که بتوان یک قالب به عنوان استاندارد واحد مطرح کرد تا قادر باشد تمام نیازها و الزامات کلیه کتابخانههای دیجیتال را
برآورده نماید که برای بهبود عملکرد کتابخانههای دیجیتال میتوان از طرحهای ابردادهای معنایی در کنار این استانداردها بهره
برد.
قاسمی ،چشمهسهرابی ،توکلیزاده ( )1397در پژوهشی با عنوان «کتابخانههای دیجیتال معنایی :ساختار و محتوا» ،به شناسایی
ویژگیهای ساختاری و محتوایی کتابخانههای دیجیتال معنایی پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد که کتابخانه دیجیتال
گریناستون از نظر معیارهای ارزیابی ساختار و محتوا نسبت به کتابخانه دیجیتال جروم امتیاز بیشتری را کسب وهمچنین همخوانی
بیشتری را با سیاهه وارسی داشته است.
حاجیاحمدی و نوروزی ( )1396در پژوهشی کاربرد فناوری معنایی برای سازماندهی اطالعات در نرمافزارهای کتابخانه
دیجیتالی را بررسی کردند .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که کتابخانههای مورد بررسی از نظر کاربرد فناوری
معنایی وضعیت مطلوبی نداشته و بر این اساس ،نیازمند این هستند که تمامی نقاط ضعف شناسایﻰ شــده را تقویت کنند .نرمافزارها
درخصوص معماری فناوری معنایی نیازمند الیههایی فراتر از طراحی اولیه خود هستند  .این کتابخانهها از نظر زبانهای پیادهسازی
شده فناوری معنایی عملکرد ضعیف داشته و هیچ یک از ابزارها این فناوری جدید را برای استفاده و اجرایی شدن ندارند .اکثریت
سطح ابزارهای به کاررفته نیز در مرحله اولیه یعنی شناخت بودند .همچنین در بیشتر موارد منابع اطالعاتی را خارج از محیط پایگاه
اطالعاتی نگه داری کرده و تنها فایلهای متنی را برای جستجوی تمام متن داشتند .در کل نرمافزارهای مورد بررسی در یک سطح
قرار داشته و در موارد اندکی از یکدیگر پیشی گرفته اند.
بهروزی ،بهجتی ،و رضوی ( )1396در پژوهشی با عنوان تأثیر استقرار وب معنایی با افزایش کیفیت ارائه خدمات و میزان امانت
گرفتن کتاب از کتابخانههای شهرداری تهران به بررسی تأثیر استقرار وب معنایی بر کیفیت خدمات ارائه شده و میزان امانت
گرفتن کتاب در کتابخانههای شهرداری تهران پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد بین استقرار وب معنایی با اقدامات انجام شده در
زمینه کیفیت کتابخانههای شهرداری تهران رابطه معناداری وجود دارد .همچنین میزان امانت گرفتن کتاب از کتابخانههای مورد
بررسی قبل از استقرار وب معنایی به طور میانگین  70کتاب در روز بوده است ولی بعد از استقرار وب معنایی این عدد به  96کتاب
در روز رسیده بوده است .پیشنهاد میشود با استقرار وب معنایی در کتابخانهها هم در جهت ارتقای کیفیت خدمات کتابخانهها و هم
در جهت ارتقای سرانه مطالعه در ایران گام مثبتی برداشته شود.
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ایزدی و شاهینی ( )1396در پژوهشی با عنوان کتابخانه دیجیتال معنایی :رویکردی نوین در امر بازیابی اطالعات در
کتابخانههای تخصصی به بررسی و تشریح کتابخانههای دیجیتال معنایی از نظر ساختار ،مسائل ،مزایا ،چالش و تأثیر آن در بازیابی
اطالعات در کتابخانههای تخصصی پرداختند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که استفاده از فناوریهای معنایی و شبکههای
اجتماعی در کتابخانههای دیجیتال آغاز شده است و کتابخانههای دیجیتالی در حال گذار به کتابخانه دیجیتال معنایی هستند که
امکانات بیشتری به منظور مدیریت محتوا ،ارائه خدمات و دسترسی کاربران به منابع فراهم میکند.
علیپور حافظی ( )1394در پژوهشی به بررسی وضعیت محتوای فرادادههای کتابخانههای دیجیتالی ایران از نظر یکپارچهسازی
معنایی و ارائۀ پیشنهادهایی برای بهبود روابط معنایی در فرادادههای آنها پرداخت .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که از
مترجمها و برقراری روابط معنایی میتوان برای یکپارچهسازی معنایی استفاده کرد .نتایج همچنین نشان داده که کتابخانههای
دیجیتالی ایران بر منابع اطالعاتی متنی تأکید دارند و دیگر منابع همچون منابع چندرسانهای و غیرمتنی همچنان در چرخه ارائه
اطالعات به کاربران قرار ندارند و فیلدهای اساسی مورد نیاز در یکپارچهسازی معنایی مانند کلید واژههای نمایه و دی ا آی 1در
تکمیل فیلدهای فراداده مورد توجه کتابخانهها نیستند و در نهایت ،کتابخانههای دیجیتالی ایران از نظر ارائه خدمات یکپارچه معنایی
وضعیت مطلوبی نداشته و باید محورهای معنایی در فیلدهای فرادادهای را تقویت کنند.
شریفی ،شعبان زاد ،فیاض ( )1390در پژوهشی با عنوان نقش وب معنایی در بازیابی اطالعات ،به معرفی نسل آتی وب و همکاری
میان انسان و رایانه ،از طریق تجهیز اطالعات با اجزا معنا شناختی مشخص پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که
هستیشناسیها ستون فقرات وب معنایی هستند و وب معنایی با استفاده از آنها و با ایجاد ساختار مفهومی برای دادهها ،این امکان
را برای ماشینهای به هم مرتبط ایجاد میکند که به گونهای هوشمند اطالعات را یافته و در اختیار جستجوگر قرار دهند .کتابخانهها
با استفاده از وب معنایی میتوانند معنا محور شوند و وب معنایی تحول بزرگی در بازیابی اطالعات بوده و دسترسی به پایگاههای
اطالعاتی پیوسته را ایجاد میکند.
در مورد پیشینههای خارج از کشور که تا حدودی به موضوع مورد مطالعه مرتبط بود به این موارد میتوان اشاره کرد.
رحمه و احمد ،)2019( 2به پژوهشی با عنوان طبقه بندی و بررسی رویکردهای معنایی ،توسعه پرس و جو پرداختند .این مقاله
رویکردهای اخیر کیو .ایی معنایی را که از مدلها و استراتژیهای مختلف و ساختارهای مختلف دانش استفاده میکند ،مورد بحث
قرار داده است .کیو.ایی یک رویکرد پیشرفته است که به طور واضح ساختار دانش را در نظر گرفته و عملکرد بازیابی اطالعات را
بهبود میبخشد .هدف کیو .ایی معنایی ارتقای فرایند جستجو به وسیله به کار بردن استراتژیهایی برای جستجوی مؤثر که از
روابط معنایی در ساختار دانش استفاده میکنند ،است .در حال حاضر بسیاری از رویکردهای معنایی برای کیو.ایی در دسترس هستند
تا نیازهای اطالعاتی کاربر را برآورده کنند .با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت کیو .ایی باعث پیشرفتهای قابلتوجهی در
عملکرد بازیابی کلی اطالعات میشود و در آینده باید از آن برای به حداکثر رساندن بازیابی اطالعات استفاده شود.
پردیپ باالجی و همکاران )2018 ( 3پژوهشی با عنوان بررسی تلفیقی وب  3در کتابخانههای دانشگاهی انجام دادند .در این
مقاله به بررسی ماهیت فناوریهای پاسخگو ،معناییو تعاملی وب  3که برای کتابخانههای دانشگاهی قابل استفاده هستند ،پرداخته
شده است .همانگونه که مرور پیشینهها نشان داد رشد و تنوع قابلتوجهی در استفاده از وب  3در کتابخانههای دانشگاهی به چشم
میخورد .استفاده از فناوریهای وب و کاربردهای آن در کتابخانههای دانشگاهی یکی از مهمترین حوزهها در نظریه وب 3است.
مرور پیشینهها همچنین نشان داد که کتابخانههای دانشگاهی در حال تجربه و آزمایش استفاده از فناوریهای وب جدید به منظور
محک فعالیتهایشان برای بهبود بالقوه منابع کتابخانهای ،تعامل با کاربران از طریق رسانههای اجتماعی ،ارزیابی کارکنان و گسترش
1

DOI
Rahmah Binti Mokhtar, Noraziah Ahmad
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خدمات در محیط پژوهشی هستند .اگرچه درک فناوریهای وب 3و رسانههای اجتماعی به طور گسترده در بسیاری از مطالعات به
طور وسیعی مورد بحث قرار گرفته است؛ اما کاربردهای وب معنایی هنوز در مرحله رشد و تکوین هستند.
شکیل احمدخان و روبینا بهاتی )2018( 1پژوهشی با عنوان «وب معنایی و برنامههای مبتنی بر هستیشناسی برای کتابخانههای
دیجیتال» انجام دادند .هدف این مقاله بررسی فناوریهای وب معنایی و کاربردهای مبتنی بر آنتولوژی برای کتابخانههای دیجیتالی
است .همچنین به بررسی نگرش کتابداران در پاکستان در مورد فناوریهای وب معنایی و کاربرد آنها در کتابخانههای دیجیتالی
میپردازد .نتایج نشان داد که وب معنایی برای کتابخانههای دیجیتالی سودمند است و روابط معنایی بین مدارک دیجیتالی را توسعه
میدهد و دسترسی به آنها را در محیط وب را افزایش میدهد .وب معنایی در هنگام جستجو نتایج دقیقی را ارائه میدهد و نیازهای
اطالعاتی کاربر را به روش مؤثری برآورده میکند .نتایج همچنین نشان داد که کتابخانههای دیجیتالی از نرمافزارهای عامل
هوشمند و سنسورهای شناسایی برای تحلیل نیازهای اطالعاتی کاربر و ارائه خدمات اطالعاتی استفاده میکنند.
زاهدرضا و واریچ )2017( 2به پژوهشی با عنوان «تأثیر فناوری وب معنایی بر مجموعههای دیجیتالی کتابخانهها» پرداختند .در
این مقاله به بررسی چگونگی تأثیر نرمافزارهای وب معنایی بر مجموعههای دیجیتالی کتابخانهها پرداخته شده است .یافتههای این
پژوهش حاکی از آن است که کتابخانههای دیجیتالی در حال حاضر با استفاده از وب معنایی میتوانند با هم ادغام شده وگستردهتر
از مجموعه دیجیتال خود را در فراهم کنند .همچنین با انتشار مجموعههای دیجیتالی خود در وب معنایی کاربران را قادر میسازند
تا اطالعات با کیفیت را از کتابخانههای سراسر جهان به دست آورند .آنها پی بردند که برای پیادهسازی فناوریهای وب معنایی در
کتابخانههای دیجیتال چالشهایی مانند حقمؤلف و مسائل حقوقی ،حفظ حریم خصوصی در کتابخانهها ،و ...وجود دارد.
حاجیاحمدی و نوروزی )1395( 3در پژوهشی با عنوان آینده پژوهی در کتابخانهها :استفاده از فناوریهای وب معنایی برای
سازماندهی اطالعات در یک نرمافزار کتابخانه دیجیتالی و با هدف تعیین کاربرد فناوریهای معنایی برای ترویج کتابخانه دیجیتالی
پرداختند .این مقاله به روش کتابخانهای انجام شده است .نتایج نشان میدهد که در حقیقت با این فناوری کاربران میتوانند
اطالعات و دانش جدید را یاد بگیرند؛ و فنون و روشکهای کشف دانش را به طور خودکار شناسایی کرده و شمارههای جدیدی از
متون رایگان را که برای کاربران طراحی شده اند ،طبقهبندی کنند که این باعث ایجاد انگیزه در کاربران برای به اشتراک گذاری
دانش میشود زیرا آنها به راحتی میتوانند دانش خود را ذخیره و به راحتی آن را بازیابی کنند.
یاداگری و رامش )2013( 4به پژوهشی با عنوان «وب معنایی و کتابخانهها (مرور کلی)» پرداختند .این مطالعه در مورد مفهوم
وب معنایی ،محتوای وب و ضرورت توسعه وب بوده است .در این مقاله همچنین اجزای مختلف فناوری وب معنایی مانند
اچ.تی.تی.پی ،5یو.آر.ال ،6آر.دی.اف ،7ایکس.ام.ال ،آنتولوژی 8و سایر مؤلفههای وب معنایی مورد بحث قرار گرفته است .با توجه به
این پژوهش میتوان گفت نظام کتابخانه یکپارچه معنایی ،عملکرد مؤثری در ارائه خدمات کتابخانه فراهم میکند .کتابداران دارای
مهارت ،استعداد و دانش کامل حامی استفاده از وب معنایی هستند و میتوانند رسالت و چشم انداز وب معنایی را تحقق ببخشند و
توابع کتابخانه میتوانند برای تسریع در تحقیق و توسعه از وب معنایی استفاده کنند.

1
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دانیجال تسندیک ،دانیجال بوبریک و بوجانا دیمیک )2011( 1به پژوهشی با عنوان «ایکس.ام.ال 2در نظام مدیریت کتابخانه
مبنا» پرداختند .در این مطالعه به کاربرد فناوریهای ایکس.ام.ال در نظام مدیریت کتابخانه پرداخته شده است .در این نظام از
ایکس.ام.ال برای توصیف ،ذخیرهسازی و تبادل دادههای کتابشناختی استفاده میشود .عالوه بر این از ایکس.ام.ال برای تشریح
پاسخها ،جستجو و دانلود رکوردها از راه دور استفاده میشود .یافتههای این پژوهش نشان داده است که ایکس.ام.ال یک استاندارد
پذیرفته شده برای ارائه دادههاست و ذخیرهسازی اطالعات کتابشناختی در قالب ایکس.ام.ال مزایای بسیاری به همراه دارد .مرور
پیشینهها نشان داد که باتوجه به اینکه کتابداران از جمله عناصر تعیین کننده در موفقیت و توسعه کتابخانههای دیجیتالی و استفاده
کنندگان نرمافزارها و سامانههای اطالعاتی هستند هیچ پژوهشی در زمینه کتابداران و نگرش آنها درخصوص وبمعنایی انجام
نشده و به وب معنایی از این بعد پرداخته نشده است بنابراین انجام پژوهش حاضر میتواند حائز اهمیت ویژهای در این زمینه باشد.
در ادامه برای وصول به این هدف ،پژوهش حاضر در صدد است تا به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 آگاهی و شناخت کتابداران جامعه مورد بررسی از عناصر وب معنایی به چه میزان است؟ نرمافزار جامع مورد استفاده در کتابخانههای مورد بررسی از دید کتابداران به چه میزان با وب معنایی سازگاری دارد؟ ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی (تحصیالت ،تجربه ،رشته تحصیلی) جامعه مورد بررسی پژوهش با میزان آگاهی و شناختآنها از عناصر وب معنایی چگونه است؟
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش را
کلیه کتابداران کتابخانههای دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور تشکیل دادند .دادههای مورد نیاز از
طریق سیاهه محققساخته که بر مبنای مرور متون طراحی و تنظیم گردید ،گردآوری شد .برای تعیین روایی ابزار پژوهش از نظرات
سودمند اساتید گروه علم اطالعات و دانششناسی استفاده و نظرات آنها در سیاهه نهایی اعمال شد .برای سنجش پایایی ابزار در
این پژوهش ،باتوجه به مؤلفههای متفاوت موجود در پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن  ./97به دست
آمد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس در دوسطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد .در بخش آمار
توصیفی دادهها با استفاده از شاخصهای آماری مانند (فراوانی ،میانگینها ،انحراف استاندارد) تحلیل گردید .در بخش آمار استنباطی
از آزمون تی تک نمونهای ،تحلیل واریانس یکراهه و تی مستقل استفاده شد.
یافتههای پژوهش
آگاهی و شناخت کتابداران جامعه مورد بررسی از عناصر وب معنایی

برای اینکه میزان آشنایی کتابداران با وب معنایی و مؤلفههای آن سنجیده شود ،ابتدا اطالعات جمعیتشناختی جامعه مورد بررسی
در این قسمت ذکر شده ،سپس به پرسش اول پاسخ داده شد  61 .درصد ( 31نفر) آزمودنیها از دانشگاه شهید چمران و  39درصد
( 20نفر) شاغل در دانشگاه علومپزشکیجندیشاپور بودند .همچنین  78/43درصد ( 40نفر) آزمودنیها زنان و  21/57درصد (11نفر)
مردان بودند .همچنین  3/92درصد ازکتابداران دارای سن تا  30سال 56/86 ،درصد دارای سن  31تا  40سال 35/29 ،درصد دارای
سن  41تا  50سال و  3/92درصد دارای سن  51سال به باال بودند 3/92 .درصد از کتابداران دارای مدرک دیپلم 17/65 ،درصد
دارای مدرک کارشناسی 76/47 ،درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  1/96درصد دارای مدرک دکتری بودند 78 .درصد از
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2 XML
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کتابداران دارای رشته تحصیلی علم اطالعات و دانششناسی و  22درصد دارای رشته غیر علم اطالعات و دانششناسی بودند.
 21/41درصد از کتابداران دارای سابقه کار تا  10سال 58/82 ،درصد بین  11تا  20سال و  11/76دارای سابقه  21به باال بودند.
در ادامه میزان آشنایی کتابداران با وب معنایی و مؤلفههای آن مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول  1ذکر شده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی مربوط به آشنایی با وب معنایی و مؤلفههای آن
انحراف

خطای

استاندارد

میانگین

میزان شناخت از الیههای وب معنایی

2/43

1/08

0/151

میزان شناخت از آر .دی .اف و و آر.دی.ای و کاربرد آن
میزان شناخت از ایکس ام ال و کاربرد آن
میزان شناخت از فراداده(متادیتا) و کاربرد آن
میزان شناخت از هستیشناسیها و کاربرد آن
میزان شناخت از الیه منطق در وب معنایی و کاربرد آن
میزان شناخت از الیه اثبات در وب معنایی و کاربرد آن
میزان شناخت از الیه اعتماد در وب معنایی و کاربرد آن

2/29
2/39
2/49
2/47
2/10
1/96
1/94

1/00
1/06
1/06
1/18
1/00
0/97
0/96

0/141
0/148
0/149
0/167
0/141
0/137
0/136

میانگین

متغیر

جدول  .2وضعیت آشنایی با وب معنایی و مؤلفههای آن
متغیر

اختالف

آماره

درجه

سطح

میانگین

)(tآزمون

آزادی

معناداری p

فاصله اطمینان
%95
حد باال

حد پایین

آشنایی با وب معنایی و مؤلفههای آن

-0/314

-2/177

50

0/000

-0/02

-0/60

میزان شناخت از الیههای وب معنایی

-0/569

-3/754

50

0/000

-0/26

-0/87

میزان شناخت از آر .دی .اف و و آر.دی.ای و کاربرد آن

-0/706

-5/012

50

0/000

-0/42

-0/99

میزان شناخت از ایکس ام ال و کاربرد آن

-0/608

-4/096

50

0/001

-0/31

-0/91

میزان شناخت از فراداده و کاربرد آن

-0/510

-3/418

50

0/003

-0/21

-0/81

میزان شناخت از هستیشناسیها و کاربرد آن

-0/529

-3/179

50

0/000

-0/19

-0/86

میزان شناخت از الیه منطق در وب معنایی و کاربرد آن

-0/902

-6/409

50

0/000

-0/62

-1/18

میزان شناخت از الیه اثبات در وب معنایی و کاربرد آن

-1/039

-7/581

50

0/000

-0/76

-1/31

میزان شناخت از الیه اعتماد در وب معنایی و کاربرد آن

-1/059

-7/814

50

0/000

-0/79

-1/33

میانگین به دست آمده از تحلیلهای انجام گرفته در مورد پرسش پژوهش نشاندهنده محدود بودن شناخت کتابداران از وب
معنایی به طور کلی و به تفکیک عناصر است که در بین مؤلفهها فراداده با میانگین  2/49بیشترین شناخت و آگاهی و الیه اعتماد
با میانگین  1/94کمترین شناخت را به خود اختصاص دادند .تحلیل استنباطی انجام گرفته نشان میدهد با توجه به نتایج جدول
فوق مقدار معناداری بدست آمده در خصوص آگاهی و شناخت کتابداران جامعه مورد بررسی از عناصر وب معنایی به طور کلی و به
تفکیک عناصر  p< 0/05است که این میانگین بدست آمده تفاوت معناداری با عدد معیاردارد .از سوی دیگر ،منفی بودن تفاوت
میانگینها نشان میدهد میانگین بدست آمده به طور معناداری کمتر از عدد معیار است این بدان معناست که کتابداران جامعه مورد
بررسی آگاهی و شناخت محدودی از عناصر وب معنایی دارند.
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در ادامه به بررسی نگرش کتابداران در مورد میزان انطباق نرمافزار جامع موجود در کتابخانههای مورد مطالعه با وب معنایی
پرداخته شد.
جدول  .3شاخصهای توصیفی مربوط به میزان سازگاری نرمافزار جامع مورد استفاده در
کتابخانههای مورد بررسی از دید کتابداران با وب معنایی
خطای میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
متغیر
میزان سازگاری نرمافزار جامع

2/9512

0/812

0/113

میزان سازگاری یو آر ال

2/424

1/026

0/143

میزان سازگاری ایکس ال ام

2/857

0/840

0/117

میزان سازگاری آردی اف

2/827

0/978

0/136

میزان سازگاری هستیشناسی

2/868

0/920

0/128

میزان سازگاری فراداده

3/180

0/860

0/120

جدول  .4وضعیت نگرش کتابداران درخصوص میزان سازگاری نرمافزار جامع مورد استفاده
در کتابخانههای مورد بررسی با وب معنایی

متغیر

اختالف
میانگین

آماره آزمون
)(t

درجه

سطح

آزادی

معناداری p

فاصله اطمینان %95
حد باال

حد
پایین

میزان سازگاری نرمافزار جامع

-0/048

-0/428

0/670

0/179

-0/277

میزان سازگاری یو آر ال

-0/575

-4/001

0/000

-0/286

-0/863

میزان سازگاری ایکس ال ام

-0/142

-1/214

0/230

0/093

-0/379

میزان سازگاری آردی اف

-0/172

-1/260

0/214

0/102

-0/447

میزان سازگاری هستیشناسی

-0/131

-1/021

0/312

0/127

-0/390

میزان سازگاری فراداده

0/061

1/497

0/141

0/422

-0/061

50

میانگین بدست آمده از تحلیلهای انجام گرفته در مورد پرسش پژوهش نشان دهنده این قضیه است که از دیدگاه کتابداران
دانشگاههای چمران و علوم پزشکی جندی شاپور میزان سازگاری نرمافزار جامع با وب معنایی به صورت محدود است .تحلیل
استنباطی انجام گرفته نشان میدهد با توجه به نتایج جدول فوق مقدار معناداری بدست آمده در خصوص میزان سازگاری نرمافزار
جامع مورد استفاده در کتابخانههای مورد بررسی از دید کتابداران با وب معنایی  p < 0/05است .این بدین معناست که میانگین
بدست آمده تفاوت معناداری با عدد معیار ندارد و با اطمینان  95درصد میتوان گفت که از نظر کتابداران نرمافزار جامع مورد
استفاده در کتابخانههای مورد بررسی با وب معنایی سازگاری محدودی دارد بررسی مؤلفههای وب معنایی نشان میدهد که نرمافزار
جامع مورد استفاده از دیدگاه کتابداران در زمینه مؤلفه فراداده با میانگین  3/18بیشترین سازگاری و در زمینه یو.آر.ال با میانگین
 2/42کمترین میزان سازگاری را با وب معنایی داشته است .همچنین تحلیلها نشان میدهد که نرمافزار جامع تنها در زمینه مؤلفه
"یو آر ال" است که با وب معنایی سازگاری معناداری دارد و نرمافزار درزمینه مؤلفههایی مانند "ایکس ال ام"" ،آردی اف"،
"هستیشناسی" و " فراداده" به طور معناداری با وب معنایی سازگاری ندارد.
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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جدول  .5همبستگی بین متغیرهای جمعیتشناختی (تحصیالت ،تجربه ،رشته تحصیلی)
با میزان آگاهی و شناخت آنها از عناصر وب معنایی
ضریب همبستگی

سطح

پیرسون

معناداری

همبستگی بین تحصیالت با میزان آگاهی و شناخت آنها از عناصر وب معنایی
همبستگی بین تجربه با میزان آگاهی و شناخت آنها از عناصر وب معنایی

0/126
0/091

0/379
0/525

همبستگی بین رشته تحصیلی با میزان آگاهی و شناخت آنها از عناصر وب معنایی

-0/045

0/752

تعداد

51

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

آیا بین میزان آگاهی و شناخت از عناصر وب معنایی کتابداران با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (محل کار ،جنسیت ،رشته
تحصیلی تحصیالت سابقه و سن) تفاوت معناداری وجود دارد؟
با توجه به نرمال بودن دادهها برای پاسخگویی به این پرسش میتوان از آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس استفاده
کرد .در جداول زیر نتایج مربوط به هرکدام از تحلیلها آورده شده است .بر اساس نتایج بدست آمده سطح معناداری آزمون لونز
برای میزان آگاهی و شناخت از عناصر وب معانی بر حسب میزان تحصیالت ،سابقه و سن به ترتیب  . /462؛  . /230و . /938
است و نشان دهنده برقراری فرض برابری واریانسهاست.
جدول  .6آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای بررسی تفاوت میزان آگاهی و شناخت از عناصر وب معنایی
کتابداران بر حسب میزان تحصیالت ،سابقه و سن

کل

43/274

50

بین گروهی

8/126

2

درون گروهی

35/148

48

کل

43/274

50

سابقه

بین گروهی

1/799

3

درون گروهی

41/475

47

سن

کل

43/274

50

مجذورات

مجموع

درجه آزادی

میزان تحصیالت

مجذورات

درون گروهی

39/891

47

میانگین

بین گروهی

3/382

3

منبع تغییر

مقدارF

سطح
معناداری

1/127
0/849

1/328

0/276

4/063
0/732

5/549

0/007

0/600
0/882

0/679

0/569

با توجه به نتایج بدست آمده در مورد متغیرهای مورد بررسی میتوان گفت بین آگاهی و شناخت کتابدارن از عناصر وب معنایی
با توجه به متغیرهای تحصیالت و سن تفاوت معناداری وجود ندارد .در بررسی میزان آگاهی و شناخت کتابداران از عناصر وب
معنایی با توجه به متغیر سابقه تفاوت معناداری مالحظه میشود .برای بررسی دقیق تفاوت بین زیر مؤلفههای مورد نظر از آزمون
تعقیبی توکی استفاده شده است که نتایج آن در جدول 7آورده شده است.
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جدول  .7مقایسه میانگینهای نمرههای آگاهی و شناخت از عناصر وب معنایی کتابداران بر اساس سابقه
متغیر

مؤلفهها

تعداد

سابقه

 21تا  30سال
تا  10سال
 11تا  20سال

6
15
30

سطح معناداری

زیر گروه برای آلفای 0/05
2

1
1/629
1/925

1/925
2/633
0/133

0/692

طبق نتایج آزمون توکی برای مقایسه دو به دوی میانگین نمرههای آزمودنیها برحسب سابقه شرکت کنندگان در پژوهش این
تفاوت در سابقه  11تا  20سال به طرز معناداری بیشتر از سایر سوابق بوده است و تفاوت بین سوابق  11تا  20سال با سابقه 21
تا 30سال در میزان آگاهی و شناخت کتابداران از عناصر وب معنایی مشهود است و کتابداران با سابقه  11تا  21سال آگاهی و
شناخت بیشتری از عناصر وب معنایی دارند .در ادامه برای بررسی تفاوت آگاهی و شناخت کتابداران از عناصر وب معنایی بر حسب
محل خدمت ،جنس و رشته تحصیلی از آزمون تی مستقل استفاده شده است.
جدول  .8نتایج آزمون  tبرای بررسی تفاوت میزان آگاهی و شناخت از عناصر وب معنایی کتابداران
بر حسب میزان محل خدمت ،جنسیت و رشته تحصیلی

میانگین

علوم پزشکی

20

1/800

0/661

زن

40

2/191

0/939

مرد

11

2/727

0/798

علم اطالعات

40

2/319

0/903

غیر

11

2/262

1/06

شناخت
محل
خدمت
جنسیت
رشته
تحصیلی

معیار

شهید چمران

31

2/634

0/939

میزان آگاهی و

انحراف

تعداد

آزمون لونز
F

sig

df

t

sig

تفاوت بین
میانگین

تفاوت
انحراف
معیار

2/827

0/099

49

3/452

0/001

0/834

0/241

1/767

0/190

49

-1/724

0/091

-0/534

0/310

0/868

0/356

49

0/178

0/860

0/056

0/319

نتایج تجزیه و تحلیل دادهها در مورد متغیرهای مورد بررسی نشان میدهد در خصوص میزان آگاهی و شناخت کتابداران از
عناصر وب معنایی ،بر حسب محل خدمت تفاوت معناداری وجود دارد و میزان آگاهی و شناخت وب معنایی کتابداران دانشگاه شهید
چمران اهواز مطلوب تر از کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور است .همچنین تحلیلهای انجام شده بر روی میزان آگاهی
و شناخت کتابداران از وب معنایی بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی تفاوت معناداری را بین عناصر مورد بررسی نشان نمیدهد.
نتیجهگیری

یافتههای این پژوهش به صورت کلی حاکی از شناخت و آگاهی ضعیف کتابداران از وب معنایی و مؤلفههای آن است .چندین دلیل
را میتوان برای این شناخت و آگاهی محدود در نظر گرفت .بهروز نبودن دانش کتابداران و آشنایی نداشتن آنها با فناوری وب
معنایی و مؤلفههای آن  :بهرهبرداری مؤثر از منابع گسترده کتابخانه ،پیوسته به دانش و معلومات روزآمد کتابداران نیاز دارد؛ زیرا
کتابداران به عنوان حلقه اتصال منابع اطالعاتی و جامعه نیازمند اطالعات عمل میکنند .در واقع کتابخانهها برای حفظ جایگاه
خود و برای اینکه به بهترین وجه از این بستر اطالعاتی قدرتمند و غنی در راستای تحقق اهداف و ارتقای سطح خدمات خود بهره
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جویند نیاز به کتابدارانی دارند که دانش به روز داشته باشند .باتوجه به اینکه  76/47درصد جامعه مخاطب دارای تحصیالت
کارشناسی ارشد هستند،انتظار میرفت که نسبت به این مقوله شناخت نسبی داشته باشند و این نتیجه قابل تامل و توجه است.
نوآوری در عصر حاضر ،منجر به تغییر سریع و ارائه خدمات جدید ،باسرعت و تنوع بیشتر شده است .محیط جدید به گونهای است
که تمامی کارکنان نیازمند کسب مهارتهای اساسی در زمینههای گوناگون هستند .کتابداران حرفهای باید توانایی انجام وظایف
مختلف را باتوجه به تغییرات فناوری و نوآوریهای جدید در این حوزه داشته باشند .بدون شک کتابخانههای آینده در جستجوی
کارکنانی با مهارتها و قابلیتهای نوین خواهند بود و با راهیابی فناوریهای نوین بر بازآموزی و آموزش مداوم آنان تاکید میگردد.
برگزار کردن سمینار ،کنفرانس و کارگاههای آموزشی آشنایی با وب معنایی و مؤلفههای آن برای کتابداران میتواند در بهبود
این وضعیت مؤثر باشد ،از آنجا که نیروی انسانی مهمترین سرمایههای سازمانی هستند ،هر سازمان باید زمینه رشد و توسعه دانشی
کارکنان خویش را فراهم و بسترهای مناسبی را در این زمینه ایجاد کند که با شرکت در این دورهها امکان روزآمدسازی دانش و
اطالعات کارکنان فراهم میشود و آنها میتوانند با ترکیب اطالعات و تجربیات کاری ،دانش و توانمندیهای خود را ارتقاء دهند.
در نظر گرفتن واحدهای مربوط به وب معنایی و مؤلفههای آن در سرفصل رشته علم اطالعات و دانششناسی برای دانشجویان
کارشناسی ارشد نیز از عواملی است که میتواند در بهبود شناخت این گروه از کتابداران از مقوله وب معنایی مؤثر باشد .کاربرد
فناوریهای نوین اطالعاتی روز به روز در کتابخانهها بیشتر میشود .کتابداران تا حدودی در طول دوران تحصیل خود با برخی از
فناوریهای اطالعاتی و کاربردهای آنها در کتابخانه آشنا میشوند؛ اما با توجه به اهمیت وب معنایی و کاربرد و قابلیتهای آن در
کتابخانهها واحدی به نام آشنایی با وب معنایی و مؤلفههای آن در سرفصل دانشجویان مقطع ارشد در نظر گرفته نشده و همین
امر باعث شده است که عالوه بر اینکه بیشتر کتابداران شرکت کننده در این پژوهش دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده اما میزان
شناخت آنها از وب معنایی به صورت محدود بوده است.
در بررسی نگرش کتابداران جامعه مورد بررسی در خصوص میزان انطباق نرمافزار جامع مورد استفاده در این کتابخانهها با وب
معنایی ،یافتهها نشان داد که از نظر کتابداران دانشگاههای مورد مطالعه میزان انطباق و سازگاری نرمافزار مورد استفاده (نرمافزار
جامع) در این کتابخانهها با وب معنایی با میانگین  2/951به صورت محدود بوده است و از نظر کتابداران ،این نرمافزار با وب معنایی
سازگاری و انطباق محدودی دارد .همچنین نتایج نشان داد که نرمافزار جامع مورد استفاده تنها در زمینه مؤلفه «یو آر ال» است
که با وب معنایی سازگاری معناداری دارد و این نرمافزار در زمینه مؤلفههایی مانند ایکسامال ،آر دی اف ،هستیشناسی و فراداده
به طور معناداری با وب معنایی سازگاری ندارد.
با توجه به اینکه قریب به  70درصد از افراد جامعه پژوهش تجربهای بین  10تا30سال دارند انتظار میرفت که شناخت کاملی
از ابزار مورد استفاده خود داشته باشند و این پاسخگویی نشان داد که میزان شناخت آنها از ابزار مورد استفاده به حد کفایت نیست
و این مسئله میتواند در ارائه خدمات با کیفیت اختالل ایجاد کند .بنابراین ،آموزش مستمر و پیوسته و معرفی قابلیتهای نرمافزار
مورد استفاده به کتابداران یک ضرورت است و باید مورد توجه مدیران قرار گیرد .الزم است کتابداران و مدیران کتابخانههای مورد
بررسی برای ارائه خدمات مطلوب و اثربخش و ارتقای کیفیت خدمات قابل ارائه به کاربران در بستر نرمافزار جامع کتابخانهای خود،
از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پشتیبانی و ارتقای نرمافزار درخواست نمایند که ابعاد و ویژگیهای وب معنایی ازجمله «یو.آر.ال،
آر.دی.اف ،ایکس.ام.ال ،ار.دی.اف ،هستیشناسی و فراداده» را در نرمافزارهای خود به نحو مطلوب گنجانده و قابلیت استفاده ایجاد
نمایند .در غیر این صورت ضمن کاهش اثربخشی خدمات قابل ارائه در بستر نرمافزار احتمال مشاهده سیر منفی استفاده از ابزارهای
موصوف در کتابخانهها خواهیم بود.
در بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتشناختی (تحصیالت ،تجربه ،رشته تحصیلی) در جامعه مورد مطالعه با میزان آگاهی و
شناخت آنها از عناصر وب معنایی نتایج نشان داد که بین متغیرهای جمعیتشناختی (تحصیالت ،تجربه ،رشته تحصیلی) با میزان

بررسی نگرش کتابداران در خصوص میزان انطباق سامانه مدیریت ...

19

آگاهی و شناخت کتابداران از عناصر وب معنایی همبستگی معناداری وجود ندارد .در بررسی معنادار بودن تفاوت بین متغیرهای
جمعیت شناختی با میزان آگاهی و شناخت کتابداران از وب معنایی نتایج نشان داد که این تفاوت تنها در از نظر محل خدمت و
سابقهکاری افراد معنا دار شده و بین بقیه متغیرهای جمعیتشناختی و میزان شناخت و آگاهی کتابدارن از وب معنایی تفاوت
معناداری دیده نشد.
پیشنهادهای کاربردی

با توجه به یافتهها و نتایج این پژوهش در راستای بهبود عملکرد و وضعیت کتابخانههای مورد بررسی و دیگر کتابخانههای مشابه
و دارای شرایط یکسان موارد زیر پیشنهاد میگردد .با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر میزان شناخت کتابداران
از وب معنایی ،پیشنهاد میشود برای افزایش میزان شناخت کتابداران از وب معنایی دورههای ضمن خدمت آشنایی با این وب و
مؤلفههای آن برگزار شود.
با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر سنجش دیدگاه کتابداران درخصوص میزان انطباق نرمافزار آذرسا با
وب معنایی و تطبیق هرچه بهتر قابلیتهای وب معنایی با قابلیتهای نرمافزار آذرسا پیشنهاد میشود دورههای ضمن خدمت
آشنایی با قابلیتها و قسمتهای مختلف نرمافزار آذرسا برای کتابداران برگزار شود .با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر
مبنی بر افزایش میزان شناخت کتابداران از قابلیتهای وب معنایی و کاربرد آن در کتابخانهها و نرمافزارهای کتابخانهای پیشنهاد
میشود از فناوریهای روز از جمله واقعیت مجازی برای آموزش قابلیتها و کاربردهای وب معنایی در کتابخانهها استفاده شود.
پیشنهاد میشود برای افزایش شناخت کتابداران و همگام بودن آنها با فناوری وبمعنایی و کاربرد هرچه مؤثرتر آن در
کتابخانههای مورد بررسی ،واحدهای آشنایی با وب معنایی و مؤلفههای آن در سرفصل رشته علم اطالعات و دانششناسی برای
دانشجویان دو مقطع لیسانس (در سطح مقدماتی) و فوق لیسانس(در سطوح باالتر) در نظر گرفته شود.
با توجه به یافتههای این پژوهش مبتنی بر محدود بودن میزان انطباق نرمافزار آذرسا با وب معنایی و مؤلفههای آن پیشنهاد
میشود شرکتهای نرمافزاری از مؤلفههای یوآرال ،ایکس.ام.ال ،.فراداده ،هستیشناسی جهت توسعه نرمافزار در زمینه بازیابی
اطالعات استفاده نمایند .با توجه به یافتههای این پژوهش مبتنی بر عدم انطباق نرمافزار آذرسا در زمینه مؤلفه هستیشناسی
پیشنهاد میشود طراحان نرمافزار برای توسعه آن در زمینه بازیابی اطالعات ،از هستیشناسی جهت ارتباط دقیق معنایی بین مفاهیم
استفاده نمایند.
با توجه به یافتههای این پژوهش مبتنی بر عدم انطباق نرمافزار آذرسا در زمینه مؤلفه آردیاف ،پیشنهاد میشود جهت توسعه
نرمافزار و ارتقای آن ،طراحان از مؤلفه آردیاف جهت توصیف منابع و ذخیرهسازی اطالعات به صورت نحوی استفاده نمایند.
سپاسگزاری

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به خاطر حمایت معنوی و همکاری در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری
میشود .این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی نگرش کتابداران درخصوص میزان انطباق سامانه
مدیریت یکپارچه موجود در کتابخانههای دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه جندیشاپورعلومپزشکی با وب معنایی» است.
منابع
باقری ،توران؛ نوروزی ،یعقوب؛ اسفندیاری مقدم ،علیرضا و زارعی ،عاطفه ( .)1398ارائه الگوی مفهومی کاربرد فناوری معنایی در بازیابی
اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی .مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات.151-129 ،)2(30 ،
بهروزی ،فاطمه؛ بهجتی ،مهدی و رضوی ،سید علیاصغر ( .)1396تأثیر استقرار وب معنایی با افزایش کیفیت ارائه خدمات و میزان امانت
گرفتن کتاب از کتابخانههای شهرداری تهران .سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر.
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. بررسﻰ کاربرد فناورى معنایﻰ براى سازماندهی اطالعات در نرم افزارهاى کتابخانۀ دیجیتالﻰ.)1395(  یعقوب، سیمین و نوروزی،حاجیاحمدی
.896-875 ،)3(32 ،پردازش و مدیریت اطالعات
 دانش شناسی علوم کتابداری و اطالع رسانی. نقش وب معنایی در بازیابی اطالعات.)1390(  سیما، مریم و فیاض، شهرزاد؛ شعبان زاد،شریفی
.52-41 ،)12(3 ،و فناوری اطالعات
 پردازش و مدیریت. مدل مفهومی پیشنهادی: یکپارچهسازی معنایی درکتابخانه های دیجیتالی در ایران.)1394(  مهدی،علیپور حافظی
.482-455 ،)2( 31 ،اطالعات
 مدیریت. مطالعه ساختار و محتوا: کتابخانههای دیجیتال معنایی.)1397(  محمد، مظفر و توکلیزاده راوری، مینا؛ چشمهسهرابی،قاسمی
.20-11 ،)1(5 ،اطالعات و دانششناسی
.32-21 ،)3(3 ، مدیریت اطالعات و دانششناسی. وب معنایی و کاربرد آن در مدیریت دانش.)1395 (  مرتضی،محمدی استانی
 پایان نامه کارشناسی. ارائه الگویی جهت پیادهسازی جستجوی معنایی با استفاده از تکنیکهای وب معنایی.)1391(  امیر،هراتیعلمداری
. شیراز. دانشگاه شیراز،ارشد
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