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Abstract 
Purpose: The research aimed to proposing a conceptual model for application of semantic 
technology in information retrieval in the digital libraries. 
Methodology: This investigation is a practical sort. The tool which is used for gathering the 
data is the checklist that is used in the field of meaningful technological practical in marketing 
information in digital library softwares, this is under the observation of experts, in addition, 
the method of Delphi is used in this investigation in 3 fields which are meaningful 
technological architecture, Data were analyzed using structural equation analysis of variance-
axis, partial least squares modeling (PLS -SEM) was used. A combination of two views of the 
final model of research was developed. The semi-structured interview and Descriptive 
Statistics was used to validate the final model and validate it. 
Findings: The fitting of both parts of the data algorithm and the results of the confirmatory 
factor analysis shows the desirability and acceptability of the structure at the level of the 
indicators and components. The goodness of fitting the model from the viewpoint of the 
members of the Delphi Panel is 0.589 and the goodness of the fitting of the model from the 
viewpoint of software professionals is 0.387, which amounts to 0.01, 0.25, and 0.36, 
respectively, as weak, moderate and strong values for The GOF demonstrates the overall 
robust fit of the model. Therefore, it can be used as a suitable template for the use of 
technology meanings in restoring digital information. 
Keywords: Patterns of Semantic Technology, Structural Equation, Information Retrieval, 
Semantic Tools, Digital Libraries 
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   :چکیده
  .ی دیجیتالیها نهارائه الگوی مفهومی کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطالعات کتابخا :هدف
بخش مع�ری  ۳وش دلفی در که براساس نظر متخصصان و با ر  بودسیاهه وارسی  ها هابزارگردآوری دادو  کاربردیحارض پژوهش  :شناسی روش

 ساختاری معادالت روش از ها هتجزیه و تحلیل داد برای. شداستفاده  فناوری معنایی در بازیابی اطالعاتو فناوری معنایی، ابزارهای فناوری معنایی، 
 افزار منر  ،نل دلفی و متخصصاندیدگاه اعضای پ از ترکیب ،درادامه. شد استفاده )PLS-SEM( جزئی مربعات کمینه سازی مدلو  محور واریانس

  . استفاده شد و آمار توصیفی ساختاریافته تأیید نهایی الگو و اعتبارسنجی آن از مصاحبه نیمه برای. شدالگوی نهایی پژوهش تدوین 
ها و  مکنون در سطح شاخصساختار  مقبولیتدهنده مطلوبیت و   و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان ها هبرازش هر دو بخش الگوریتم داد :ها هیافت

 برابر با افزار مبرازش مدل از دیدگاه متخصصان نر  و مقدار نیکویی ۵۸۹/۰ برازش مدل از دیدگاه اعضای پنل دلفی برابر با مقدار نیکویی .ستها همؤلف
نشان از برازش کلی GOF  و قوی برای ،عنوان مقادیر ضعیف، متوسط به ۳۶/۰ و، ۲۵/۰، ۰۱/۰ دست آمد که این عدد با توجه به سه مقدار هب ۳۸۷/۰

ی دیجیتالی بهره ها نهکارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطالعات کتابخا هی مناسب برای بیعنوان الگو ن از آن بهتوا می ،بنابراین .قوی مدل دارد
  .گرفت

   ی دیجیتالیها نهرهای معنایی، کتابخاابزابازیابی اطالعات،  ،سازی معادالت ساختاری الگوی فناوری معنایی، مدل :ها هکلیدواژ 
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  مقدمه
هاي مختلف  و قالب ها نهي معنایی و افزایش حجم متون و منابع تخصصی در رساها ريگسترش فناو ،امروزه
سو و نیاز کاربران و متخصصان به بازیابی اطالعات مرتبط در کمترین زمان از سوي دیگر،  از یک
ویژه بازیابی اطالعات مرتبط در  هیی در ذخیره، نگهداري، سازماندهی و بها شي دیجیتالی را با چالها نهکتابخا

ند، شو میدر محیط وب ارائه  ها نهازآنجاکه این کتابخا. )1391فتحیان، ( است کردهرو  به رو ها هاین مجموع
هاي  راهدنبال  له باعث شده است تا متخصصان بهئاین مس .مشکالت محیط وب نیز به مسائل باال افزوده است

اساسی در  چالش .)2014، 1پاندي و پاندا( باشندکسب اطالعات دقیق در این محیط جدید  برايتري  مطمئن
 ،بنابراین .)2005، 2وارن و السمیر( ارتباط با وب آن است که منابع موجود تنها براي انسان قابل فهم است

در حال . ي زیادي دارندها تت، محدودیسازي انبوهی از اطالعا ها در جستجو، اشتراك و یکپارچه ماشین
تنها  ،شناخت محتوي و اطالعات موجود در وب نیاز به دانش انسانی دارند و بدون آن برايها  حاضر ماشین

ي معنایی در ها رياز سوي دیگر، ظهور فناو .کنندرا مشخص  اصطالح نند وجود یا عدم وجود یکتوا می
راوانی براي رفع چنین مشکالتی ازجمله بازیابی اطالعات و افزایش ي فها تي اخیر، امکانات و قابلیها لسا

ي دیجیتالی ها نهبنابراین، کتابخا. هاي اطالعاتی تحت وب ایجاد کرده است دسترسی به اطالعات در سیستم
کنند با استفاده از دستاوردهاي  وب فعالیت میو  هاي اطالعاتی که در محیط شبکه عنوان سیستم به
و سهولت در بازیابی و دسترسی به منابع را رفع کنند ها  نند بسیاري از این کاستیتوا میمعنایی ي ها ريفناو

فناوري معنایی با امکان  کنند بیان می) 1393(طور که نوروزي و خویدکی  همان .را سبب شونداطالعاتی 
مفهوم کتابخانه دیجیتالی  کاربران، توانایی تغییر در ضروريتسهیل در دستیابی معنایی به اطالعات مرتبط و 

همچنین به . یعنی بازیابی اطالعات را بهبود بخشیده است ،ین کارکرد کتابخانهتر مهمو  کردهپذیر  را امکان
کراك، ( هم براي انسان و هم براي ماشین قابل درك باشدکه  نحوي کند به کتابخانه دیجیتالی کمک می يارتقا

واسطه  هنند بتوا میدیجیتالی  يها نهتابخاک). 2006، 3نیسکیو رو ،هاسلوفر، پیوتروسکی، ویسترسکی
ي معنایی با یکدیگر مرتبط شده و پایگاهی منسجم و یکپارچه تشکیل دهند و با توصیف دقیق و ها ريفناو

شده  روشن اجزا و عناصر موجود، کاربران را در جستجوي معنایی و ارائه اطالعات مفهومی و سازماندهی
فراوانی با وجود تأکید  ).2009، 4لس دل کاستیلو، پدرازا جیمنز، رویز، پیس، و هیریرا ویدمامورا( ددهنیاري 

فناوري معنایی بسیار  زمینه در زمینه ارائه الگوهاي خاص در ها شاست، پژوه انجام شده حوزهکه در این 
ساختار ، شناسایی هگرفت گویی به تغییرات و نیازهاي صورت در راستاي پاسخ ،بنابراین. اندك بوده است

، Meta dataه ازجمل ي فناوري معناییها هکارگیري مؤلف هو باي معنایی معماري فناوري معنایی، ابزاره
Ontology ،5RDF ،6XML 1، وURI ناپذیر است امري اجتنابي دیجیتالی ها نهدر بازیابی اطالعات کتابخا. 

                                                           
1 Pandey& Panda 
2 Warren & Alsmeyer 
3 Kruk, Haslhofer, Piotrowski, Westerski, & Woroniecki 
4 Morales-del-Castillo, Pedraza-Jimenez, Ruiz, Peis, & Herrera-Viedma 
5 Resource Description Framework 
6 Extensible Markup Language 
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در زمینه بازیابی اطالعات  ویژه بهیجیتالی ي دها نهکاربرد فناوري معنایی در کتابخا ،از سوي دیگر .است
ي ها نههاي کتابخاافزار م، تا طراحان نرعملی و الگوهاي مناسب در این راستاستارائه راهکارهاي  نیازمند

 ،بنابراین. شناسی تصویر روشنی در این زمینه داشته باشند دیجیتالی و متخصصان علم اطالعات و دانش
اعضاي پنل (شناسی  ه از ترکیب دو دیدگاه جامعه علم اطالعات و دانشبا ارائه مدلی کحاضر پژوهش 
 .ند حائز اهمیت باشدتوا می، دست آمده است ههاي کتابخانه دیجیتالی بافزار من و طراحان نراو مهندس) دلفی
ي فناوري معنایی در بازیابی کارگیر بهمفهومی پیشنهادي الگوي پژوهش ارائه این اصلی هدف  ،رو از این

  . دیجیتالی است يها نهاطالعات کتابخا
ي اطالعاتی متعدد ازجمله پایگاه اطالعاتی گنج ها هبراي یافتن سابقه پژوهش، جستجوهاي زیادي در پایگا
پایگاه  ،)SID( پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهیایرانداك، کتابخانه ملی، نورمگز، مگ ایران، ایران نمایه، 

گوگل و ست، ابسکو، ساینس دایرکت، امرالد، الزویر، اسکوپوس، پروکوئ، )ISC(استنادي علوم جهان اسالم 
 Semantic technology, Semantic Web, XML, RDF, Ontology Libraryهایی چون کلیدواژهاسکالر با 

software, Digital library, Information Retrieval, Meta Data, URI, Patterns of semantic 
technology  کاربرد فناوري معنایی در بازیابی طراحی الگو یا مدل ها نشان داد در حوزه  رسیبر. شدانجام

اي و  افزاهاي کتابخانه اما در زمینه بازیابی اطالعات در نرم ؛است انجام نشدهخاصی  پژوهشاطالعات 
سعی  ها پژوهشهر یک از این . در داخل و خارج از ایران انجام شده است هایی پژوهشکتابخانه دیجیتالی 

ین آنها اشاره تر مهمکه در ادامه به  کنندي مرتبط با بازیابی را از ابعاد مختلفی ارزیابی ها هاند حوز داشته
خودکار  سامانه نیمه ،در پژوهشی کاربردي )1396( ، و حیدريبهشتیحسینی  ،عصاره ،احمدي. دشو می

نتایج ارزیابی مدل . ی کردندطراحرا  c-value واژگان و روش کمک تحلیل هم شناسی به هستیساخت 
و  935/0ترتیب برابر با  پیشنهادي نشان داد میانگین دقت مفاهیم و میانگین دقت مکانی مفاهیم این مدل به

. شناسی داشته است ي مشابه دقت بیشتري در یادگیري ساخت هستیها شو در مقایسه با رو است 928/0
را ي دیجیتالی ها نهزي معنایی کتابخاسا چهشنهادي یکپارپیمدل مفهومی  )1394( حافظی در پژوهشی علیپور

ي دیجیتالی ازنظر پوشش منابع دیجیتالی و تکمیل فیلدهاي ها نهنشان داد کتابخا ها هیافت. کردارائه در ایران 
بنابراین، براي ایجاد قابلیت . اي و همچنین مستندسازي محتوي فیلدها در وضعیت مطلوبی نیستند فراداده
در  )2017( 2آنجم شراز و منیر .شده هستند زي معنایی نیازمند تقویت تمامی نقاط ضعف شناساییسا چهیکپار

سازي دانش تأثیرگذار و بازیابی اطالعات بیان کردند که  شناسی براي مدل پژوهشی با استفاده از هستی
اطالعاتی پیشرفته است  ي علمی کاربردي مستلزم ایجاد یک پایگاهها هافزایش چشمگیر در استفاده از برنام

تنها انتظار دارند که ساختار پیچیده  کاربران نهایی را بازیابی کند، کاربران نه ضروريکه بتواند اطالعات 
ي اطالعاتی نیز آگاه ها هشده در پایگا هاي ذخیره با روابط معنایی بین راه بلکهپایگاه اطالعاتی را درك کنند، 

شناسی  هستی میانند شکاف توا میشده در این مقاله  ي آینده ارائهها شچال ها و نتایج پژوهش، توصیه. باشند

                                                                                                                                                                                     
1 Universal Resource Identifier 
2 Munir & Sheraz Anjum 
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. ها پرکنند شناسی ي جستجوي دقیق و بازیابی با استفاده از هستیها تو مدل ارتباطی را براي تولید درخواس
ي زسا چهبه طراحی و توسعه سیستم مبتنی بر وب معنایی براي ادغام و یکپار) 2016( 1بانسال و چاوال

سی شنا هستیبیان داشتنند که در سیستم مبتنی بر وب، از  آنها. سی در بازیابی اطالعات پرداختندشنا هستی
 و احمدي حاجی. شودجاي تطبیق کلمات کلیدي استفاده  براي جستجوي نتایج با معناي محتوایی به

هاي افزار مات در نربا هدف شناسایی کاربرد فناوري معنایی براي سازماندهی اطالع )2016( 2نوروزي
 ابزار. کردندو پیام مشرق را بررسی  ،پارس آذرخش، پروان پژوه افزار مکتابخانه دیجیتالی ایران سه نر

 شده، سازي بخش معماري فناوري معنایی، ابزارها و سطح پیاده 3 در که بود وارسیسیاهه  ،ها هداد گردآوري
ي دیجیتالی ها نهي پژوهش نشان داد کتابخاها هیافت. شدده استفا آنهاسطح استفاده و منابع اطالعاتی  نوعو 

در پژوهشی با ) 2015( 3کارالرسو و شیري .ازنظر کاربرد فناوري معنایی در وضعیت مناسبی قرار ندارند
طور گسترده  عنوان یک اصطالح که به به بررسی مفهوم وب معنایی بهمدل مفهومی : عنوان درك وب معنایی

عدي وب معنایی دل سه بري و علم اطالعات مورد توجه است به تجزیه و تحلیل مدر ادبیات کتابدا
ي جستجوي مدرن و ها تعد اول روي وب معنایی، ماهیت، هدف، وضعیت کنونی و محدودیبپرداختند، 
و  ها هنام ها، اصطالح بندي عد دوم ساختار ضروري دانش مانند طبقهي مرتبط بر معناشناسی، بافزار معوامل نر
کنند که برخالف  عد سوم یک مدل مفهومی برپایه کاربر و محتوي دیجیتال ارائه میها و ب سیشنا هستی
 .جاي دیدگاه تکنیکی دارد ي وب معنایی رایج، تالش و تأکید بیشتري روي دیدگاه تفسیري بهها لمد

تحت عنوان سیستم  هشیدر پژو )2010( 4و پرادو سانتوسراموس تولیدو فریز، بورگس، یاگینوما، آفونسو، 
منظور بازیابی پاسخ  وجو به سی با هدف گسترش پرسشنا هستیبراساس  ها هزي معنایی دادسا چهفازي یکپار
با توجه به افزایش دسترسی به اطالعات  ها هزي دادسا چهنشان داد یکپار ها هیافت. تر به کاربران پرداختند جامع

سی شنا هستیله معنایی، ئروري شده است و براي پرداختن به مسشده، یک نیاز ض از منابع ناهمگن و توزیع
اطالعات مبهم مربوط به  ،کار گرفته شده است و همچنین براي نمایش رساتر به ها هزي دادسا چهبراي یکپار
  .دشو میاستفاده  ها هاز حوز بعضی
اف، و  دي ال، آر ما یی از فناوري معنایی همچون ایکسها شبه کاربرد بخ غالباً موجود يها نهپیشی
 اند پرداخته خود بررسی مورد جامعه بهعنوان ي اطالعاتی،ها هسی، فراداده در حوزه کامپیوتر و پایگاشنا هستی

ي معنایی براي ها رين از همه فناوتوا می آنکه حال اند نداده مالحظه قرار مورد را ي دیجیتالیها نهکتابخا و
ي جدید در ها ريتوجه به فناو ،سوي دیگراز  .مند شد ي دیجیتالی بهرهها نهدر کتابخا بهینه اطالعات بازیابی

 برايي معنایی ها ريي دیجیتالی، استفاده از فناوها نههاي کتابخاافزار مویژه در نر عرصه بازیابی اطالعات، به
تر سهولت دسترسی، سازماندهی و بازیابی اطالعات، گرایش به انجام پژوهش در این زمینه را هر چه بیش

طور عام  و درنتیجه، منابع انتشاریافته در حوزه فناوري معنایی به ها شوجود پژوههمچنین . کند مشخص می
                                                           

1 Bansal & Chawla  
2 Hajiahmadi & Norouzi 
3 Calaresu & Shiri  
4 Yaguinuma, Afonso, Ramos Toledo Ferraz, Borges, & Prado Santos 
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از آن است که مسائل و حاکی  ،طور خاص ي دیجیتالی بهها نهکتابخا و کاربرد آن در بازیابی اطالعات
با درك این  حاضر پژوهش بنابراین، .ي دیجیتالی وجود داردها نهکارگیري آن در کتابخا همشکالتی در زمینه ب

  . نیاز به ارائه مدل در این زمینه همت گماشت
  

  شناسی روش
و مصاحبه  ،دلفی، پیمایش تحلیلیروش  سهپژوهش از تلفیق  در این .پژوهش حاضر از نوع کاربردي است

ي ها هي مربوط به مؤلفمعیارهاپس از بررسی متون و منابع موجود . ساختاریافته گروه کانونی استفاده شد نیمه
ي موجود در رابطه با ها تدلیل محدودی به. دیجیتالی تعیین شدند  فناوري معنایی در بازیابی اطالعات کتابخانه

معیارهاي مناسب و همچنین لزوم اعتبارسنجی در موارد متعدد الزم شد از روش مناسبی براي این کار نبود 
در مرحله اول، مسئله پژوهش تعریف، و براساس آن . تخاب شدبهره گرفته شود که درنهایت، روش دلفی ان

مرحله دوم به تولید ایده در زمینه پژوهش . شدکنندگان در پنل دلفی تعیین  هاي الزم براي شرکت ویژگی
، فهرست نهایی عوامل مرتبط با مسئله پژوهش را ها هبا تحلیل و پاالیش این اید انپژوهشگر. اختصاص دارد
مرحله چهارم هر یک از اعضاء . در مرحله سوم، اعضاء میزان اهمیت عوامل را تعیین کردند. دناستخراج کرد

نظر  اتفاق آنهاتجدیدنظر اعضاء تا آنجا ادامه یافت که میان . در جریان گروه و نظر پیشین خود قرار گرفتند
فناوري معنایی در بازیابی ي ها هبا استفاده از پنل دلفی ضرائب مربوط به معیارهاي کلی و مؤلف. حاصل شد

  .ي دیجیتالی تعیین شدها نهاطالعات کتابخا
و طراحان  )نفر 12اعضاي پنل دلفی( شناسی متخصصان علم اطالعات و دانش جامعه آماري پژوهش

براساس نظر که  بودسیاهه وارسی  ها هابزارگردآوري داد. بودند )نفر 12( ي دیجیتالیها نههاي کتابخاافزار منر
فناوري معنایی و بخش معماري فناوري معنایی، ابزارهاي فناوري معنایی،  3در ن و با روش دلفی متخصصا

 واریانس ساختاري معادالت از روش ها هداد پردازش و ارائه الگو براي. شددر بازیابی اطالعات استفاده 

 ساختاري معادالت مدل روش این. شد استفاده )PLS-SEM( جزئی مربعات کمینه سازي محور، مدل

 اجراي .است است، بسیار مناسب کم نمونه تعداد متغیر زیاد یا حجم هر سازه براي که محور، زمانی واریانس

 کار گرفته شده به Smart-PLSافزار منر پژوهش در این خود را دارد که خاص هايافزار منر تکنیک این

تأثیر  وابسته متغیرهاي مجموعه بر که مستقل از متغیرهاي اي مجموعه براساس PLS-SEM تحلیل .است
ي ها تدیدگاه اعضاي پنل دلفی با توجه به درجه اهمی ،در مرحله اول. دشو می گرفته کار گذارند به می
تجزیه و تحلیل  )PLS-SEM( جزئی مربعات کمینه سازي مدل ، با روشها هدادبرازش  آمده جهت دست به
دلیل بار عاملی  هبودند و ب 0.5داراي بار عاملی کمتر از از سؤاالت  بعضیشده  هاي انجام و طبق بررسی شد

شده  استخراج هاي واریانس میانگین هاي مقدار شاخص درنهایتبسیار پایینی که داشتند از مدل حذف شدند، 
)AVE( پایایی بودند و شاخصاعتبار درونی  متغیرهایی که داراي یعنی 5/0 بیشتر از ها هساز کلیه براي 

در مرحله دوم . گیري متغیرهاي پژوهش استفاده و مدلی ارائه شد جهت اندازه بیشتر بود 7/0 نیز از مرکب
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و طبق  شدانجام  شکل، نیز به همین ها هدادبرازش  ها جهتافزار مدیدگاه متخصصان و طراحان نر
ري ارائه از سؤاالت که بار عاملی بسیار پایینی داشتند حذف شدند و مدل دیگ تعداديشده  هاي انجام بررسی
مدل نهایی پژوهش  افزار مدرنهایت از ترکیب دو دیدگاه اعضاي پنل دلفی و متخصصان و طراحان نر. شد

ي ساختارنیافته یا ها هخصوص گروه کانونی، بیشتر از مصاحب ي کیفی بهها شدر پژوه .شدتدوین 
ساختاریافته استفاده  مصاحبه نیمهتأیید مدل نهایی از  برايدر این پژوهش، . دشو میساختاریافته استفاده  نیمه
شناسی که داراي سابقه  نظران علم اطالعات و دانش نفر از متخصصان و صاحب 10با  ها هاین مصاحب. شد

مدل  شده انجامي ها هبا توجه به مصاحب. شدي دیجیتالی و وب معنایی بودند انجام ها نهحوزه کتابخا کار در
اي برمبناي خروجی مدل نهایی در  نجی مدل نهایی پژوهش پرسشنامهاعتبارسبراي  .نهایی پژوهش تأیید شد
   .مدل نهایی پژوهش استفاده گردید تأییدبررسی  براي و از شاخص میانگین شد قالب طیف لیکرت طراحی

  
  دلفیاعضاي پنل  دیدگاه مفهومی پژوهش مدل آزمون

 ها در روش از الگوریتم تحلیل مدل گیري مدل مفهومی پژوهش، از دیدگاه اعضاي پنل دلفی، براي اندازه
Smart-PLS برازش ) 2گیري،  هاي اندازه برازش مدل) 1 هاي الزم در سه بخش به شرح زیر استفاده و تحلیل
به . )1392داوري و رضازاده، ( انجام شد) گیري و ساختاري اندازه(برازش کلی مدل ) 3و  ،مدل ساختاري

گیري با استفاده از معیارهاي پایایی و روایی  هاي اندازه جود در مدلاین ترتیب که ابتدا، از صحت روابط مو
اطمینان حاصل کرده و سپس به بررسی و تفسیر روابط موجود در بخش ساختاري پرداخته و در مرحله 

  . پایانی نیز برازش کلی مدل پژوهش بررسی شده است
  گیري برازش مدل اندازه) 1

دقت  پایایی آزمون به. ي پژوهش استها هررسی پایایی و روایی سازگیري شامل ب هاي اندازه مدل برازش
سه مالك را پیشنهاد  ها هبراي بررسی پایایی ساز 1فورنل و النکر. گیري و ثبات آن مربوط است اندازه
میانگین واریانس  )ج ، وها ههر یک از ساز 2پایایی ترکیبی) ب ،ها هپایایی هر یک از گوی) الف: نندک می

هاي  براي بررسی برازش مدل ،PLS SEMها در روش  مطابق الگوریتم تحلیل مدل. 3شده استخراج
  :و روایی واگرا استفاده و نتایج زیر حاصل شده است ،گیري سه معیار پایایی، روایی همگرا اندازه
ایایی گیري معیارهاي ضرایب بارهاي عاملی، آلفاي کرونباخ و پ هاي اندازه براي بررسی مدل :پایایی) الف

  .شود میترکیبی به شرح زیر محاسبه 
  : سنجش بارهاي عاملی

 از معادالت استفاده هنگام به تحقیق در مدل شده بررسی يها هساز و پایایی روایی و ارزیابی بررسی براي

 بدین .شودبرآورد  بایستی سازه روي هر بر) گویه(هر نشانگر  جزئی، بارعاملی مربعات کمینه ساختاري

                                                           
1 Fornell & Larcker 
2 Reliability composite 
3 Average Variance Extracted (AVE) 
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کالنتري، ( ستها هساز همگراي روایی باشد نشانگر باالبودن 7/0ز باالتر ا بار عاملی که صورتی در که ترتیب
در  که باید از مدل حذف شوند هستند از سؤاالت که داراي بار عاملی بسیار پایینی بعضیبنابراین  .)1388

  .اینجا با رنگ خاکستري نشان داده شده است
  

  از دیدگاه اعضاي پنل دلفی) ساختار معماري فناوري معنایی( ها هساز ستانداردشدها عاملی مقادیر بارهاي .1جدول 
  بارهای عاملی استاندارد  االتؤ س    

ساختار 
مع�ری 
فناوری 
  معنایی

A1 URI ۲۵۹/۰ فرد منابع در وب دهی یکسان و منحرص به جهت آدرس 
A2 Unicode ۳۴۲/۰ ها در تعریف داده  
A3 XML ۲۷۲/۰ ها برای مبادله داده عنوان یک قالب به  
A4 ۲۰۱/۰ صورت نحوی گذاری اشیاء و مفاهیم به سازی اطالعات از طریق برچسب ذخیره  
A5 XML ۴۷۳/۰ ای برای رسیدن به نوعی از استقالل داده  
A6 RDF ٨١٦/٠ های مختلف در جمالت جهت توصیف منابع و ارتباط بین گزاره  
A7 RDF صیف فراداده با استفاده از عنوان روشی جهت تو  بهXML ٨٢١/٠  
A8 RDFschema ٨٧٩/٠ برای توصیف شبکه واژگانی و ایجاد ارتباط معنایی بین لغات  
A9 RDFschema ٨٣٣/٠ ها ها، صفات و روابط بین کالس برای توصیف کالس  

A10 ۱۱/۰ انواع مختلف فراداده برای توصیف محتوی منابع  
A11 شناسی  هستی)Ontology (٨٣٧/٠ سازی اطالعات برای سازماندهی و ذخیره  
A12 شناسی  هستی)Ontology (٨٩/٠ برای بازیابی اطالعات  
A13 ٧٦٧/٠ مدیریت منابع دیجیتالشناسی جهت  هستی  
A14 ٩٢٢/٠ جهت ارتباط دقیق معنایی بین مفاهیم شناسی  هستی  
A15 ٨٩٢/٠ های مختلف گذاری آن بین عامل اشرتاک توانایی پردازش دانش و به  
A16 ٩٣/٠ شناسی امکان باز�ایی معنایی مفاهیم و روابط میان آنها از طریق هستی  
A17 ۱۰۴/۰ ری فناوری معناییدر ساختار مع�) استدالل منطقی( الیه منطق  
A18  الیه امضای دیجیتالی جهت تضمین(Trust) برداری از منابع  و امنیت، در بهره

  ۴۱۵/۰ دیجیتالی 

  
ي پژوهش نشان داد در ساختار معماري فناوري معنایی در حوزه بازیابی ها هیافت ،1با توجه به جدول 
فرد منابع در  دهی یکسان و منحصر به براي آدرس  URIهاي قابلیت هاي دیجیتالی، مؤلفه اطالعات کتابخانه

، 342/0ها با بارعاملی در تعریف داده  Unicodeو استاندارد 259/0وب براي انتقال اطالعات با بارعاملی 
XML گذاري  سازي اطالعات از طریق برچسب ، ذخیره272/0ها با بارعاملی  عنوان قالبی براي مبادله داده به

براي رسیدن به نوعی از استقالل  XML، استفاده از 201/0صورت نحوي با بارعاملی  اشیاء و مفاهیم به
، الیه 11/0 ف محتوي با بارعاملی، استفاده از انواع مختلف فراداده براي توصی473/0اي با بارعاملی  داده

برداري از منابع  و امنیت در بهره Trust، الیه امضاي دیجیتالی جهت تضمین 104/0منطق با بارعاملی 
  .بودند و از مدل حذف شدند 5/0، داراي بار عاملی کمتر از  415/0دیجیتالی با بارعاملی 

  
  از دیدگاه اعضاي پنل دلفی) ار معناییابز( ها هاستاندارد ساز عاملی مقادیر بارهاي .2جدول 

  ابزار معنایی

  استاندارد بارعاملی  سؤاالت  
B1 URI ٤٢٦/٠ 
B2 XML ١٢٧/٠ 
B3 Thesaurus ١٢٧/٠ 
B4 Ontology  ۹۲۴/۰ 
B5 OWL  ۸۴۳/۰ 
B6 Owl-S IDE ۹۴/۰ 
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B7 RDF ۹۴۵/۰ 
B8 SWRL  ۹۵۱/۰ 
B9 SQWRL  ۹۶۶/۰ 

  B10 S2OWL  ٨٥/٠ 
  

هاي  کارگیري ابزارهاي معنایی در بازیابی اطالعات کتابخانه در مؤلفه به 2هاي جدول  دادهبه  با توجه
، 127/0با بار عاملی  XML، 426/0با بار عاملی  URI دیجیتالی از دیدگاه اعضاي پنل دلفی ابزارهاي

Thesaurus  ذف شدندبار عاملی بسیار پایینی داشتند، بنابراین از مدل ح 127/0با بار عاملی.   
  

  از دیدگاه اعضاي پنل دلفی) ي بازیابی اطالعاتها تفعالی( ها هساز استانداردشده عاملی مقادیر بارهاي .3جدول 
های بازیابی  فعالیت
 بارعاملی  سؤاالت  اطالعات

  استاندارد

Meta data  

M1  ٩٢٤/٠ امکان جستجوی تلفیقی فراداده و �ام م�  
M2 ٩٧٢/٠ آنها میانشناختی و دیجیتال و ارتباط  رتسی به منابع کتابایجاد محیطی همگن برای دس  
M3 سهولت بازیابی  که کاربران بتوانند منابع خود را به های مختلف، طوری پذیری بین سیستم کنش میان

  ٨٢٤/٠ کنند
M4  استفاده از پروتکل جستجوی میان سیستمی مانندSRU, SRW پذیری و  کنش میان یبرای ارتقا

  ٩٦٨/٠  کرد بین سیستمیعمل
M5  استفاده از جداول همگردان)Cross walk (پذیری و تبدیل رکوردهای  کنش برای افزایش میان

  ٩٣/٠  یک فرا�ا به فرا�ای دیگر
M6 ٨٢/٠  کمک به رعایت امنیت در �ایش منابع دیجیتال  

Ontology  

O1 ٨٢٨/٠  شناسی ها از طریق هستی امکان جستجوی مرتادف  
O2 ٧٩/٠  های نوین برای کاهش ابهام زبان طبیعی های پیوندی در نظام استفاده از کنرتل واژگانی و داده  
O3 ٩٢٨/٠  پیشنهاد موضوعات مورد عالقه کاربر براساس سابقه جستجوی او  
O4 ٨/٠  وجو شناسی برای افزودن کلیدواژه مناسب به جستار اولیه کاربر و توسعه پرس استفاده از هستان  
O5 ٨٢٤/٠  های دیجیتالی های اطالعاتی سایر کتابخانه زمان در پایگاه امکان جستجوی هم  
O6 ١٣٨/٠ های دیجیتالی امکان استفاده از پرسش به زبان طبیعی در بازیابی اطالعات کتابخانه  

RDF  

R1 ٦٤٤/٠  امکان جستجوی تصاویر و صوت براساس کیفیت  
R2 های  امکان استفاده از تکنیکSub  وSuper ٣٧٩/٠ بین مفاهیم  
R3 های متنی مانند  م� در فایل امکان جستجوی �امPDF, Doc, Text ٩٣/٠  
R4 ٨٥٦/٠ ای و غیرمتنی با توجه به تنوع اطالعات موجود استفاده از منابع چندرسانه  

URI  
U1  استفاده از استانداردURL ٩٠٧/٠  دیجیتال های برای شناسایی و جایابی یک منبع در کتابخانه  
U2  استفاده از استانداردURI فرد جهت جستجوی منابع در  دهی یکسان و منحرص به برای آدرس

  ٩٢٤/٠  های دیجیتال کتابخانه

XML  

X1 ٧٩٧/٠  ها  بودن داده افزارهای مختلف و خود توصیف تبادل داده میان نرم  
X2 ٩٣٣/٠  یافتگی ساخت  
X3 ٩٣/٠  ها جامعیت داده  
X4 ٩٥٣/٠  های معنایی موجود مکان جستجوی معنایی براساس فناوریا  
X5 ٨٢٤/٠  امکان جستجوی چندزبانی  

  
ي بازیابی اطالعات در ها تي فناوري معنایی در فعالیها هکارگیري مؤلف هدر ب 3ي جدول ها هبا توجه به داد

ي ها نهر بازیابی اطالعات کتابخاامکان استفاده از پرسش به زبان طبیعی د ،Ontologyمؤلفه فناوري معنایی 
 Superو  Subهاي  امکان استفاده از تکنیک ،RDFر مؤلفه فناوري معنایی و د 138/0ی دیجیتالی با بارعامل

  .از مدل حذف شدند 379/0بین مفاهیم با بارعاملی 
. دشو میکالسیک براي سنجش پایایی و شاخص ارزیابی پایداري درونی محسوب  يمعیار :آلفاي کرونباخ

 ها هساز پایایی تعیین براي. هاي مربوط به آن است پایدار درونی نشانگر میزان همبستگی یک سازه و شاخص
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 6/0 تر از بزرگ ها هساز براي CPمقدار  که درصورتی .شد استفاده )CP(مرك  پایایی از روش پژوهش در این
 آن تر باشد، پایایی نزدیک یک به سازه یک رايمقدار ب این دهند و هرچه می را نشان قبولی قابل باشد، پایایی

 نیز براي )α(کرونباخ  آلفاي از شاخص قسمت بر این، در این عالوه). 1388کالنتري، (بیشتر است  سازه

 .شد استفاده ها هساز پایایی بررسی

خ از معیار عالوه بر معیار سنتی آلفاي کرونبا ها هبراي تعیین پایایی هر یک از ساز ):CR( پایایی ترکیبی
نه  ها هبرتري این معیار نسبت به آلفاي کرونباخ این است پایایی ساز. کنند تر پایایی ترکیبی استفاده می مدرن
 پایایی محاسبه فرمول. دنشو مییشان با یکدیگر محاسبه ها هصورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی ساز به

  :است زیر شکل به ترکیبی

 
  :درآن که

CR: کیبیتر پایایی  
λ: وتاییدي؛  عاملی تحلیل هر نشانگر در قالب براي شده استخراج بارعاملی δ استاندارد  خطاي واریانس

  .هاست شاخص
 مقدار آید که می دست به حالت زمانی ترین آل ایده که است مطلب این گویاي ترکیبی پایایی درواقع، فرمول

CR ص شاخ مقدار خطاي که است زمانی شود و این برابر یک)δ( صفر  گیرد به کسر قرار می در مخرج که
 ترین آل ایده(مقدار یک  و به یافته افزایش ترکیبی یابد، مقدار پایایی خطا کاهش هرچه یعنی .باشد نزدیک

 مقدار پایایی که است در نوسان صفر و یک بین ترکیبی مقدار پایایی .دشو می نزدیک) ترکیبی پایایی حالت

از  پرسشنامه بهبود پایایی دنبال به ترکیبی پایایی پس). 1388کالنتري، (است  قبول قابل 7/0 باالتر از ترکیبی
مدل،  آزمون در مرحله پژوهش در این .هاست شاخص خطاي مقدار دهنده افزایش يها هگوی حذف طریق
  .شده است استفاده )CR(ترکیبی  پایایی تعیین جهت
گیري روایی همگرا یا  هاي اندازه دومین معیار برازش مدلپس از بررسی معیار پایایی،  :روایی همگرا) ب

تأثیر  تحت شده مطالعه سازه از واریانس درصدي چه دهد که می نشان AVE شاخص. استAVE  شاخص
 .دشو می استفاده سازه روایی سنجش برايیا روایی همگرا   AVEاز شاخص .است بوده سازه آن نشانگرهاي
 شاخص به بنابراین، با توجه .اند کرده تعیین AVE شاخص بودن مناسب را براي باال به 5/0 مقدار پژوهشگران

. است شده بررسی سازه مناسب روایی دهنده نشان 5/0مقادیر باالتر از )AVE( شده استخراج واریانس میانگین
و  ها از طریق تحلیل AVEپس از حصول نتایج بارهاي عاملی و ضرایب آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی، 

تر از حد نصاب و آستانه تعریف شده شمقادیر هر یک از متغیرهاي مکنون بیدهد  نشان می، افزار مخروجی نر
بودن وضعیت پایایی و روایی همگراي مدل پژوهش را از دیدگاه اعضاي پنل  ن مناسبتوا میبنابراین  ؛است
  .کردیید أدلفی ت
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  از دیدگاه پنل دلفی مدلیایی ترکیبی آلفاي کرونباخ، پا ،)AVE(شاخص  معیارهاي .4جدول 
میانگین واریانس   متغیرهای مکنون

  آلفای کرونباخ CR پایایی ترکیبی  AVEاستخراجی 
  ٩٦١/٠  ٩٦٦/٠  ۷۴/۰  ساختار مع�ری فناوری معنایی

  ٩٧٣/٠  ٩٧٨/٠  ۸۶۱/۰  ابزار معنایی

های  فعالیت
بازیابی 
  اطالعات

Meta data  ٩٥٧/٠  ٩٦٦/٠  ٨٢٥/٠  
Ontology  ٩٠٢/٠  ٩٢٦/٠  ٧١٥/٠  

RDF  ٧٩٣/٠  ٨٨٢/٠  ٧١٦/٠  
URI  ۸۳۸/۰  ٨٠٧/٠  ٩١٢/٠  
XML  ٩٣٣/٠  ٩٥/٠  ٧٩١/٠  

  
ضریب آلفاي کرونباخ براي مقیاس  میانگین واریانس استخراجی، پایایی ترکیبی و 4براساس جدول 

هاي پرسشنامه  الؤس دهد نشان می بنابراین. است 7/0از رقم ي ساختار معماري فناوري معنایی بیشتر ها هلفؤم
  .از نظر پایایی داراي همبستگی درونی مناسب بوده و قابل پذیرش است

   :)تشخیصی(واگرا  روایی) ج
متغیر  پذیرهاي مشاهده افتراق را در میزان انعکاسی گیري اندازه مدل یک یا واگرا توانایی تشخیصی روایی 

 روایی این سنجش يها شرو از یکی .سنجد یم موجود در مدل يهاپذیر با سایر مشاهده مدل آن پنهان

 پنهان، باید پراکندگی با سایر متغیرهاي در مقایسه معیار یک متغیر پنهان است و طبق این الکر-فورنل آزمون

 تشخیصی مدنظر روایی متغیر پنهان گفت باشد، تا بتوان داشته خودش پذیرهاي مشاهده را در بین بیشتري

  .دهد می را نشان پژوهش این متغیرهاي براي آمده دست هب نتایج 5جدول  .دارد باالیی
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  )اعضاي پنل دلفی(یا واگرا  تشخیصی روایی شاخص بررسی براي الکر فورنل شاخص .5جدول 
ی ساختارمع�ر   ابزار معنایی  های بازیابی اطالعات فعالیت

  متغیرها  ییمعنای فناور 
XML URI RDF Ontology Meta data 

ی ساختارمع�ر   ۸۶/۰            
  ییمعنای فناور 

  ابزار معنایی  ٨٨٢/٠  ٩٢٨/٠          
        ٠٥٥/٠  ٢٨٦/٠  ٩٠٨/٠  Meta data  
      ٥٩٢/٠  ٤٦٣/٠  ٥٤٤/٠  ٨٤٦/٠  Ontology  
    ١٠٦/٠  ١٧٩/٠  ٨٤٥/٠  ٤٧/٠  ٨٤٦/٠  RDF  
  ٣١٢/٠  ١٨٩/٠  ٢٦٤/٠  ٣٨/٠  ٢٦٧/٠  ٩١٤/٠  URI  
٠٣٥/٠  ٢٢٢/٠  ٨٧٩/٠  ٤٩١/٠  ٨٠٤/٠  ٥٦٤/٠  ٨٩/٠  XML  

  
ي ها نهمربوط به هر سازه در پژوهش که در خا AVE، ازآنجاکه مقدار جذر 5جدول ي ها هدادتوجه به با 

ي زیرین و چپ قطر ها نهدر خا آنها اند، از مقدار همبستگی میان ار گرفتهرقطر اصلی ماتریس ق موجود در
ي مدل تعامل بیشتري با اه هن گفت در پژوهش حاضر، سازتوا می ،رو از این ؛اصلی قرار دارند، بیشتر است

  .عبارت دیگر، روایی واگراي مدل در حد مناسبی است به .ي دیگرها ههاي خود دارند تا با ساز شاخص
  برازش مدل ساختاري) 2

گیري، برازش مدل ساختاري پژوهش  ي اندازهها لپس از برازش مد PLSدر روش  ها همطابق با الگوریتم داد
گیري که در آن روابط بین متغیر مکنون با متغیر آشکار مورد توجه  اندازه يها لبرخالف مد. دشو میبررسی 

 .گیرد قرار میتجزیه و تحلیل مورد است، در بررسی مدل ساختاري روابط بین متغیرهاي مکنون با همدیگر 
استفاده  R2(2( و ضریب تعیین 1)Q2( براي بررسی کیفیت مدل از شاخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگی

زا مدل  معیار اصلی ارزیابی معیارهاي مکنون درون .اعداد مثبت نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند .دشو می
زا توسط متغیر  دهد چنددرصد از تغییرات متغیر درون این شاخص نشان می .استمسیر، ضریب تعیین 

یرهاي مستقل درصد از تغییرات اهمیت توسط متغ 98دهد که  نشان می 6جدول  .شود انجام میزا  برون
  .دشو میبینی  پیش

  
  هاي بررسی کیفیت مدل اعضاي پنل دلفی شاخص .6جدول 

  برازش مدل کلی  افزونگی حشوی رضیب  تعیین رضیب  مدل کیفیت
  ٥٨٩/٠  ٣٥٣/٠  ٩٨٢/٠  اهمیت

  
بینی به  گایسلر به بررسی توانایی مدل ساختاري در پیش-شاخص حشو یا افزونگی که همان شاخص استون

شده خوب بازسازي  وقتی مقدار این شاخص بیشتر از صفر باشد مقادیر مشاهده .استپوشی  روش چشم
  .است 353/0 برابر بااین شاخص براي متغیر اهمیت حاضر،  پژوهشدر  .بینی دارد شده و مدل توانایی پیش

                                                           
1 Stone-Geisser Criterion 
2 Redundancy 
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  )1GOF/معیار نیکویی برازش(برازش مدل کلی) 3
 GOFکند، معیار  گیري و ساختاري را کنترل می اندازهبراي بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل 

  :دشو میترتیب زیرمحاسبه  به

  
 د و سپسشو می محاسبه پنهان مقادیر اشتراکی جامعیت مدل متغیرهاي فوق، ابتدا میانگین رابطه به عنایت با

 محاسبه شده هدرنظرگرفت مدل زاي درون پنهان متغیرهاي تمام به از مقادیر مربوط تعیین ضریب میانگین

 آید که این عدد با توجه به سه مقدار می دست به 589/0برابر با برازش مدل  بنابراین مقدار نیکویی. دشو می
نشان از برازش کلی قوي مدل GOF و قوي براي ،مقادیر ضعیف، متوسط عنوان به 36/0، و 25/0، 01/0
  .دارد

  
  افزار ممتخصصان نردیدگاه  مفهومی پژوهش مدل آزمون

بررسی و  هاي کتابخانه دیجیتالیافزار مبا توجه به این که مدل از دو دیدگاه اعضاي پنل دلفی و متخصصان نر
نیز مورد تجزیه و تحلیل  افزار مدیدگاه متخصصان نربا استفاده از معادالت ساختاري  ،شدتجزیه و تحلیل 

گیري با استفاده از معیارهاي  ي اندازهها لبه این ترتیب که ابتدا، از صحت روابط موجود در مد. گیرد قرار می
پایایی و روایی اطمینان حاصل کرده و سپس به بررسی و تفسیر روابط موجود در بخش ساختاري پرداخته 

  .دشو میو در مرحله پایانی نیز برازش کلی مدل پژوهش بررسی 
  گیري برازش مدل اندازه) 1

ي ها لبراي بررسی مد. ي پژوهش استها هگیري شامل بررسی پایایی و روایی ساز ي اندازهها لبرازش مد
، 7در جداول . شود میگیري معیارهاي ضرایب بارهاي عاملی، آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه  اندازه

 بدین. ه استنشان داده شد افزار ماز دیدگاه متخصصان نر ها هساز استانداردشده عاملی مقادیر بارهاي 9و  ،8

ست و برخی از سؤاالت که داراي ها هساز همگراي روایی نشانگر باالبودن 7/0 باالتر از بار عاملی که ترتیب
  .، باید از مدل حذف شوند که در اینجا با رنگ خاکستري نشان داده شده استهستندبار عاملی بسیار پایینی 

  
  افزار مدیدگاه متخصصان نر )ساختار معماري فناوري معنایی( ها هساز استانداردشده عاملی مقادیر بارهاي .7جدول 
  بارهای عاملی استاندارد  سواالت    

ساختار 
مع�ری 
فناوری 
  معنایی

A1 URI ٦٧/٠ فرد منابع در وب جهت آدرس دهی یکسان و منحرص به 
A2 Unicode ٢٥٥/٠ ها در تعریف داده-  
A3 XML اه به عنوان یک قالب برای مبادله داده -  
A4 ٣٥٧/٠ گذاری اشیاء و مفاهیم به صورت نحوی سازی اطالعات از طریق برچسب ذخیره-  
A5 XML ای برای رسیدن به نوعی از استقالل داده - 
A6 RDF ١٣١/٠ های مختلف در جمالت جهت توصیف منابع و ارتباط بین گزاره  
A7 RDF  به عنوان روشی جهت توصیف فراداده با استفاده ازXML ٤٣٣/٠  
A8 RDFschema ٩٧٢/٠ برای توصیف شبکه واژگانی و ایجاد ارتباط معنایی بین لغات  
A9 RDFschema ٤٣٢/٠ ها ها، صفات و روابط بین کالس برای توصیف کالس  

                                                           
1 Goodness of Fit 
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A10 انواع مختلف فراداده برای توصیف محتوی منابع - 
A11 شناسی  هستی)Ontology (٩٧٢/٠ زی اطالعاتبرای سازماندهی و ذخیره سا  
A12  هستی شناسی)Ontology (٨٩٦/٠ برای بازیابی اطالعات  
A13 ٤٣٢/٠ مدیریت منابع دیجیتالشناسی جهت  هستی  
A14 ٦٦٢/٠ ط دقیق معنایی بین مفاهیم جهت ارتباشناسی  هستی  
A15 ٤٣٢/٠ های مختلف گذاری آن بین عامل توانایی پردازش دانش و به اشرتاک  
A16 ٨٩٦/٠ شناسی امکان باز�ایی معنایی مفاهیم و روابط میان آنها از طریق هستی  
A17 ۳۱۹/۰ در ساختار مع�ری فناوری معنایی) استدالل منطقی(الیه منطق  
A18  الیه امضای دیجیتالی جهت تضمین(Trust) برداری از منابع و امنیت، در بهره

  -٢٥١/٠ دیجیتالی 

  
دهد در  افزار را نشان می یدگاه متخصصان نرم، مقادیر بارهاي عاملی استانداردشده از د7هاي جدول  داده

در  Unicode هاي هاي دیجیتالی مؤلفه ساختار معماري فناوري معنایی در حوزه بازیابی اطالعات کتابخانه
سازي  ، ذخیره-ها با بارعاملی عنوان یک قالب براي مبادله داده به XML، -255/0ها با بارعاملی  تعریف داده

جهت  RDF، - 357/0صورت نحوي با بارعاملی  گذاري اشیاء و مفاهیم به سباطالعات از طریق برچ
عنوان روشی جهت  به RDF، 131/0هاي مختلف در جمالت با بارعاملی توصیف منابع و ارتباط بین گزاره

، انواع مختلف فراداده براي توصیف محتوي منابع با 443/0با بارعاملی XMLتوصیف فراداده با استفاده از 
، توانایی پردازش دانش و 432/0شناسی براي مدیریت منابع دیجیتال با بارعاملی  ، استفاده هستی-املی بار ع
، و الیه امضاي 319/0، الیه منطق با بارعاملی 432/0هاي مختلف با بارعاملی  گذاري آن بین عامل اشتراك به

، داراي - 251/0الی با بارعاملی برداري از منابع دیجیت و امنیت، در بهره Trust دیجیتالی جهت تضمین
  .بودند و از مدل حذف شدند 5/0بارعاملی کمتر از 

  
  

  افزار مدیدگاه متخصصان نر) ابزار معنایی( ها هاستاندارد ساز عاملی مقادیر بارهاي. 8جدول 

  ابزار معنایی

  استاندارد بارعاملی  سؤاالت  
B1 URI  ٥٦/٠ 
B2 XML - 
B3 Thesaurus ۴۴/۰-  
B4 Ontology ۴۲۹/۰ 
B5 OWL ۰۹/۰ 
B6 Owl-S IDE ۴۴/۰ 
B7 RDF ۷۴۵/۰ 
B8 SWRL ۸۳۱/۰ 
B9 SQWRL ۸۳۱/۰ 

  B10 S2OWL  ۸۱۳/۰ 
  

هاي  کارگیري ابزارهاي معنایی در بازیابی اطالعات در کتابخانه هدر مؤلفه ب 8هاي جدول  دادهبا توجه به 
، - 440/0با بارعاملی  Thesaurus، - با بارعاملی  XMLارهاي افزار ابز دیجیتالی از دیدگاه متخصصان نرم

Ontology  429/0با بارعاملی ،OWL  و ،090/0با بار عاملی Owl-S IDE  بار عاملی  440/0با بارعاملی
  .شدند بسیار پایینی داشتند و از مدل حذف



١۴٣ 
 

  
  افزار مدیدگاه متخصصان نر) اطالعات ي بازیابیها تفعالی( ها هساز استاندارد شده عاملی مقادیر بارهاي .9جدول 

های بازیابی  فعالیت
 بارعاملی  سؤاالت  اطالعات

  استاندارد

Meta 
data  

M1  ٩٥٦/٠  امکان جستجوی تلفیقی فراداده و �ام م�  
M2 ٧٢٢/٠ شناختی و دیجیتال و ارتباط میان آنها ایجاد محیطی همگن برای دسرتسی به منابع کتاب  
M3 ٩٥٦/٠ که کاربران بتوانند منابع خود را به سهولت بازیابی کنند های مختلف، طوری بین سیستم پذیری میانکنش  
M4  استفاده از پروتکل جستجوی میان سیستمی مانندSRU, SRW پذیری و عملکرد  کنش برای ارتقاء میان

  -٣٧٩/٠  بین سیستمی

M5  استفاده از جداول همگردان )Cross walk  (پذیری و تبدیل رکوردهای یک  یانکنشبرای افزایش م
  -٤٦٦/٠  فرا�ا به فرا�ای دیگر

M6 ١٣٥/٠  کمک به رعایت امنیت در �ایش منابع دیجیتال-  

Ontology  

O1 ٦١٩/٠  شناسی ها از طریق هستی امکان جستجوی مرتادف  
O2 ٣٧٣/٠  ام زبان طبیعیهای نوین برای کاهش ابههای پیوندی در نظام استفاده از کنرتل واژگانی و داده-  
O3 ٨٨٢/٠  پیشنهاد موضوعات مورد عالقه کاربر براساس سابقه جستجوی او  
O4 ٧٩٣/٠  جو و شناسی برای افزودن کلید واژه مناسب به جستار اولیه کاربر و توسعه پرس استفاده از هستان  
O5 ٢٠٥/٠  یجیتالیهای د های اطالعاتی سایر کتابخانه زمان در پایگاه امکان جستجوی هم-  
O6 ٤٩٧/٠ دیجیتالی های هامکان استفاده از پرسش به زبان طبیعی در بازیابی اطالعات کتابخان-  

RDF  
R1 ٥٦٢/٠  امکان جستجوی تصاویر و صوت براساس کیفیت  
R2 های  امکان استفاده از تکنیکSub  وSuper ٢٢٦/٠ بین مفاهیم  
R3 متنی مانند  های امکان جستجوی �ام م� در فایلPDF, Doc, Text ٩٠٦/٠  
R4 ٩٦٨/٠ ای و غیرمتنی با توجه به تنوع اطالعات موجود استفاده از منابع چندرسانه  

URI  
U1   استفاده از استانداردURL ٠٠٠/٠  های دیجیتال برای شناسایی و جایابی یک منبع در کتابخانه  
U2   استفاده از استانداردURI فرد جهت جستجوی منابع در  و منحرص بهدهی یکسان  برای آدرس

  ١  های دیجیتال کتابخانه

XML  X2 ٧٩٤/٠  یافتگی ساخت  
X4 ٧١٩/٠  های معنایی موجود امکان جستجوی معنایی براساس فناوری  

  
ي بازیابی اطالعات در ها تي فناوري معنایی در فعالیها هکارگیري مؤلف هدر ب 9ي جدول ها هبا توجه به داد
براي SRW و  SRUز پروتکل جستجوي میان سیستمی مانند استفاده ا، Meta dataري معنایی مؤلفه فناو
 Cross(، استفاده از جداول همگردان -379/0پذیري و عملکرد بین سیستمی با بارعاملی  کنش ارتقاي میان

walk (و - 466/0املی پذیري و تبدیل رکوردهاي یک فرانما به فرانماي دیگر با بارع کنش براي افزایش میان ،
  . ، حذف شدند-135/0کمک به رعایت امنیت در نمایش منابع دیجیتال با بارعاملی 

هاي نوین براي  هاي پیوندي در نظام ، استفاده از کنترل واژگانی و دادهOntologyدر مؤلفه فناوري معنایی 
هاي اطالعاتی سایر  اهزمان در پایگ ، امکان جستجوي هم- 373/0کاهش ابهام زبان طبیعی با بارعاملی 

، و امکان استفاده از پرسش به زبان طبیعی در بازیابی اطالعات -205/0هاي دیجیتالی با بارعاملی  کتابخانه
، امکان استفاده از RDFدر مؤلفه فناوري معنایی . حذف شدند - 497/0هاي دیجیتالی با بارعاملی  کتابخانه
، استفاده از URI، و در مؤلفه فناوري معنایی 226/0املی بین مفاهیم با بارع Superو  Subهاي  تکنیک

از مدل حذف  000/0ي دیجیتال با بارعاملی ها نهو جایابی یک منبع در کتابخا براي شناسایی URLاستاندارد 
  .شدند
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  افزار ممتخصصان نر، آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی مدل دیدگاه )AVE(شاخص  معیارهاي .10جدول 
میانگین واریانس   نونمتغیرهای مک

  AVEاستخراجی 
  پایایی ترکیبی

CR  آلفای کرونباخ  
  ٩٤/٠  ٩٤١/٠  ۷۳۱/۰  ساختار مع�ری فناوری معنایی

  ٨٢٥/٠  ٨٣٧/٠  ۵۸۳/۰  ابزار معنایی

های  فعالیت
  بازیابی اطالعات

Meta data  ٥٨٣/٠  ٩١٤/٠  ٧٨٣/٠  
Ontology  ٦٩١/٠  ٨١٥/٠  ٦/٠  

RDF  ٨١٨/٠  ٨٦٥/٠  ٦٩١/٠  
URI  ۱  ۱  ۱ 

XML  ۶۵۹/۰  ۷۲۹/۰  ۵۷۴/۰ 

  
میانگین واریانس استخراجی، پایایی ترکیبی و ضریب آلفاي کرونباخ براي مقیاس  10براساس جدول 

ي پرسشنامه ها لدهد سؤا بنابراین نشان می. است 7/0بیشتر از رقم ري فناوري معنایی ي ساختار معماها همؤلف
  .بوده و قابل پذیرش است از نظر پایایی داراي همبستگی درونی مناسب

  ): تشخیصی(واگرا  روایی
متخصصان از دیدگاه یا واگرا  تشخیصی روایی شاخص بررسی الکر جهت فورنل شاخص 11جدول 
  . دهد نشان می را براي متغیرها افزار منر
  

  افزار میا واگرا متخصصان نر تشخیصی روایی شاخص بررسی الکر جهت فورنل شاخص .11جدول 
  متغیرها  یمع�ر  ساختار  ابزار معنایی  ی بازیابی اطالعاتها فعالیت

XML URI  RDF  Ontology  Meta data  
  یمع�ر  ساختار ٨٥٥/٠            
  ابزار معنایی ٦٧٨/٠ ٧٦٣/٠          
        ٣٩٦/٠ ٤٥٤/٠ ٨٨٥/٠ Meta data  
      ٨٢٥/٠ ٧١١/٠ ٥٩٤/٠ ٧٦٣/٠ Ontology  
    ٠٦٧/٠  ٣٤٦/٠ ٥١٢/٠ -٠٧٥/٠ ٨٤٩/٠- RDF  
  ٦٧/٠ ٥٦٠/٠ ٥٦٩/٠ ٩١/٠ ٠٢٢/٠ ١ URI  
٥٢٢/٠ ٦٩١/٠ ٧٣١/٠ ٦٥١/٠ ٦٦٤/٠ ٧٢٩/٠ ٧٥٨/٠ XML  

  
 متوسط دوم ریشه(اصلی  مقادیر قطر یعنی هستندجدا  کامالً از هم ها هساز دهد که می نشان 11جدول 

موجود  انعکاسی انپنه متغیر با سایر متغیرهاي آن از همبستگی هر متغیر پنهان براي) شده استخراج اریانسو
  .بنابراین روایی واگراي مدل در حد مناسبی است .بیشتر است در مدل

  برازش مدل ساختاري) 2
به بررسی توانایی مدل ساختاري در است گایسلر - شاخص حشو یا افزونگی که همان شاخص استون

شده  قادیر مشاهدهوقتی مقدار این شاخص بیشتر از صفر باشد م .استپوشی  روش چشم کردن به بینی پیش
   .بینی دارد خوب بازسازي شده و مدل توانایی پیش
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  افزار مدیدگاه متخصصان نر هاي بررسی کیفیت مدل شاخص .12 جدول
  برازش مدل کلی  حشو یا افزونگی رضیب  تعیین رضیب  مدل کیفیت

  ٣٨٧/٠  ٣٤٦/٠  ٤٣٢/٠  اهمیت
  

براي متغیر اهمیت برابر  حشو یا افزونگی شاخصهش پژونشان داده شده است در این  12طور که در جدول  همان
  .بینی مدل دارد و این نشان از توانایی پیش است 346/0 با
  )GOF/معیار نیکویی برازش( برازش مدل کلی) 3

 GOFکند، معیار  گیري و ساختاري را کنترل میبراي بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه
  :دوش میترتیب زیرمحاسبه  به

 
 د و سپسشو می محاسبه پنهان مقادیر اشتراکی جامعیت مدل متغیرهاي فوق، ابتدا میانگین رابطه به باعنایت

 محاسبه شده درنظرگرفته مدل زاي درون پنهان متغیرهاي تمام به از مقادیر مربوط تعیین ضریب میانگین

 مقدارآید که این عدد با توجه به سه  می تدس به 387/0 برابر بابرازش مدل  بنابراین مقدار نیکویی. دشو می
نشان از برازش کلی قوي مدل GOF و قوي براي ،عنوان مقادیر ضعیف، متوسط به 36/0، و 25/0، 01/0
  .دارد

  
  پژوهشپیشنهادي مدل 

میزان تأثیر  بارهي دیجیتالی درها نهکتابخا افزار مبا توجه به دو دیدگاه اعضاي پنل دلفی و متخصصان نر
فناوري معنایی در  در ساختار معماري فناوري معنایی، ابزار معنایی براي بازیابی اطالعات و ها همؤلف
با استفاده از معادالت ساختاري  ي بازیابی اطالعاتها تي دیجیتالی براي انجام فعالیها نههاي کتابخاافزار منر

که باالترین بارعاملی را داشته و یی است ها هدست آمد که این مدل تلفیقی از مؤلف هب پژوهشمدل ترکیبی 
عنوان مدل  ي دیجیتالی دارند، که بهها نهبیشترین تأثیر را از هر دو دیدگاه بر روي بازیابی اطالعات در کتابخا

  .شدنهایی در پژوهش استفاده 
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  پژوهشتجزیه و تحلیل مدل ترکیبی و نهایی 

  
  در حالت استاندارد پژوهشمدل پیشنهادي  .1نمودار 

  
ي فناوري معمار ساختار در. شددر حالت استاندارد ارائه  پژوهشمدل پیشنهادي  1 ا توجه به نمودارب 
جهت   URIلفهؤنشان داده شده است م Aطور که در نمودار با عالمت  همانکتابخانه دیجیتالی،  در ییمعنا

ي ها هبین گزارجهت توصیف منابع و ارتباط  RDFفرد منابع در وب،  دهی یکسان و منحصر به آدرس
براي  XML ،RDFschemaعنوان روشی جهت توصیف فراداده با استفاده از  به RDFمختلف در جمالت، 

سی براي سازماندهی، ذخیره و بازیابی شنا هستیتوصیف شبکه واژگانی و ایجاد ارتباط معنایی بین لغات، 
توانایی جهت ارتباط دقیق معنایی بین مفاهیم، سی شنا هستیهمچنین مدیریت منابع دیجیتال،  و اطالعات

ي مختلف و امکان بازنمایی معنایی مفاهیم و روابط میان ها لگذاري آن بین عام اشتراك پردازش دانش و به
ي دیجیتالی داراي باالترین بارعاملی و ها نهکتابخا افزار مدلفی و متخصصان نر از دو دیدگاه اعضاي پنل آنها

ي فناوري معمار ساختار درکه  طوري به .دني دیجیتالی دارها نهبیشترین تأثیر را در بازیابی اطالعات کتابخا
با بار سی شنا هستیریق از ط آنهامیان  امکان بازنمایی معنایی مفاهیم و روابط يها همؤلف دیدگاه دو از یی،معنا

براي توصیف شبکه واژگانی و ایجاد ارتباط معنایی بین لغات و نیز  RDFschemaو  ،93/0عاملی 
  .بار عاملی را دارند باالترین 972/0عاملی  هايبارسازي اطالعات با  سی براي سازماندهی و ذخیرهشنا هستی
ابزارهاي  نشان داده شده است، Bکه با عالمت  تمعنایی براي بازیابی اطالعا هايمتغیر ابزار نمودار در

از هر دو دیدگاه  URL ،Ontology ،OWL ،OWL-SIDE ،RDF ،SWRL ،SQWRL ،S2OWLمعنایی 
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 يها همؤلفو باالترین بار عاملی به . ي دیجیتالی داردها نهبیشترین تأثیر را در بازیابی اطالعات در کتابخا
SQWRL و  966/0ملی با بارعاSWRL  وSQWRL  ص دارداختصا 831/0با بارعاملی .  

 ،URIي دیجیتالی در مؤلفه ها نههاي کتابخاافزار مي فناوري معنایی در بازیابی اطالعات نرها هدر متغیر مؤلف
تبادل داده میان  ،XMLلفه ؤي دیجیتال، در مها نهبراي شناسایی یک منبع در کتابخا URIاستفاده از استاندارد 

، امکان جستجوي معنایی ها هجامعیت داد، یافتگی ساخت، ها هبودن داد هاي مختلف و خود توصیفافزار منر
امکان جستجوي تصاویر  ،PDFي معنایی موجود و امکان جستجوي چندزبانی، در مؤلفه ها ريبراساس فناو

استفاده از   PDF، وText ،Doc دي متنی ماننها لمتن در فای ، امکان جستجوي تمامو صوت براساس کیفیت
امکان جستجوي  ،Ontologyو غیرمتنی با توجه به تنوع اطالعات موجود و در مؤلفه  اي نهمنابع چندرسا

هاي نوین براي کاهش ابهام  ي پیوندي در نظامها هکنترل واژگانی و دادسی، استفاده از شنا هستیها با  مترادف
شناسی  زبان طبیعی، پیشنهاد موضوعات مورد عالقه کاربر براساس سابقه جستجوي او، استفاده از هستان

وجو، امکان جستجوي همزمان در  براي افزودن کلید واژه مناسب به جستار اولیه کاربر و توسعه پرس
امکان جستجوي تلفیقی فراداده و  ،Meta dataي دیجیتالی، در مؤلفه ها نهاطالعاتی سایر کتابخا يها هپایگا
، آنهاشناختی و دیجیتال و ارتباط بین  متن، ایجاد محیطی همگن براي دسترسی به منابع کتاب تمام
لت بازیابی کنند، سهو که کاربران بتوانند منابع خود را به هاي مختلف، طوري پذیري بین سیستم کنش میان

پذیري و عملکرد بین  کنش میان يبراي ارتقا SRW و SRUاستفاده از پروتکل جستجوي میان سیستمی مانند 
پذیري و تبدیل رکوردهاي یک  کنش براي افزایش میان )Cross walk(سیستمی، استفاده از جداول همگردان 

منابع دیجیتال باالترین بارعاملی و بیشترین تأثیر فرانما به فرانماي دیگر و کمک به رعایت امنیت در نمایش 
  .ي دیجیتالی داردها نهرا از دو دیدگاه در بازیابی اطالعات کتابخا

 Metaمتغیردر ي بازیابی اطالعات از هر دو دیدگاه، ها تکه در فناوري معنایی براي انجام فعالی طوري به

data، شناختی و دیجیتال و ارتباط بین آنها با  نابع کتاببراي دسترسی به مي ایجاد محیطی همگن ها همؤلف
سهولت  که کاربران بتوانند منابع خود را به هاي مختلف، طوري پذیري بین سیستم کنش میان 972/0بارعاملی 

 ،Ontologyمتغیر ، در 956/0بازیابی کنند و مؤلفه امکان جستجوي تلفیقی فراداده و تمام متن با بارعاملی 
پیشنهاد  مؤلفه ،932/0موضوعات مورد عالقه کاربر براساس سابقه جستجوي او با بارعاملی  مؤلفه پیشنهاد

استفاده مؤلفه  ،RDFمتغیر  ، در882/0موضوعات مورد عالقه کاربر براساس سابقه جستجوي او با بارعاملی 
استفاده از منابع  مؤلفه ،968/0اي و غیرمتنی با توجه به تنوع اطالعات موجود با بارعاملی  از منابع چندرسانه

استفاده  مؤلفه ،URI، در متغیر 928/0اي و غیرمتنی با توجه به تنوع اطالعات موجود با بارعاملی  چندرسانه
هاي دیجیتال با  فرد جهت جستجوي منابع در کتابخانه دهی یکسان و منحصر به براي آدرس URIاز استاندارد 

هاي معنایی  امکان جستجوي معنایی براساس فناوري مؤلفه ،XMLدرنهایت براي متغیر  923/0بارعاملی 
  .باالترین بار عاملی را داشته است 794/0با یافتگی  ساخت مؤلفه 953/0موجود با بارعاملی 
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 پژوهشتحلیل اعتبار سنجی مدل نهایی 

تاریافته ساخ ي ساختارنیافته یا نیمهها هخصوص گروه کانونی، بیشتر از مصاحب ي کیفی بهها شدر پژوه 
ساختاریافته  از مصاحبه نیمه پژوهشدر این پژوهش، جهت تأیید و اعتبارسنجی مدل نهایی . دشو میاستفاده 
شناسی که داراي  نظران علم اطالعات و دانش نفر از متخصصان و صاحب 10با  ها هاین مصاحب. شداستفاده 

قبل از شروع  پژوهشگر. انجام گرفتي دیجیتالی و وب معنایی بودند ها نهسابقه کار درحوزه کتابخا
پرسیده شد و با  آنهاو سپس سؤاالت مصاحبه از  کردمصاحبه، درخصوص اهداف مطالعه توضیحاتی ارائه 

ال اصلی مربوط به پژوهش ؤس 7مصاحبه در قالب . شدضبط  آنهاشوندگان، مصاحبه  کسب اجازه از مصاحبه
به تداوم مصاحبه و  آنهاشونده و تمایل  و موقعیت مصاحبهمدت انجام مصاحبه، بسته به شرایط . پرسیده شد

 شده انجامي ها هبا توجه به مصاحب. دقیقه متغیر بود 30تا  25بین و اشباع پاسخ سؤاالت،  ارائه کامل تجربیات
اي برمبناي خروجی مدل نهایی در  پرسشنامه پژوهشجهت تأیید نهایی مدل  .مدل نهایی پژوهش تأیید شد

بخش بود،  5سه پرسش که پرسش سوم داراي  این پرسشنامه در قالب .شدیکرت طراحی قالب طیف ل
و با استفاده از آمار شد تکمیل ) شناسی نفر متخصصان رشته علم اطالعات و دانش 10( توسط جامعه آماري

  .آمده است 13که نتایج آن در جدول  شدتوصیفی تجزیه و تحلیل 
  

  یید مدل نهایی پژوهشبررسی تأیید یا عدم تأ .13جدول 
  میانگین بیشرتین کمرتین تعداد
 پرسش اول ٧/٤ ٥ ٦/٣ ١٠
 پرسش دوم ٧١٢٥/٤ ٥ ٢٥/٤ ١٠
 )لفهؤ م ٥(پرسش سوم  ٦٣٦/٤ ٥ ٢١/٤ ١٠

  
پرسش در  و 7/4ل نظران در پرسش او هاي اساتید و صاحب ، میانگین پاسخ13هاي جدول  با توجه به داده

ي ها هیافت. شدندهر سه پرسش به میزان باالیی تأیید  بنابراین. است 636/4و در پرسش سوم  7125/4دوم 
ي ها ريکارگیري فناو عنوان الگویی براي به آمده از اعتبار الزم به دست هآمده نشان داد مدل نهایی ب دست هب

ها افزار مري دیجیتالی برخوردار است و طراحان نها نههاي کتابخاافزار ممعنایی در بازیابی اطالعات در نر
ي دیجیتالی استفاده کنند و با استفاده از ها نههاي کتابخاافزار معنوان یک مدل در طراحی نر نند از آن بهتوا می

و  کنندکاربران را فراهم  ضرورياین فناوري معنایی امکان تسهیل در دستیابی معنایی به اطالعات مرتبط و 
  . ات را بهبود ببخشندین کارکرد کتابخانه یعنی بازیابی اطالعتر مهم
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  گیري نتیجه
در این نوع  شده هاي استفادهافزار مو نر ي دیجیتالیها نهشدن آن، اهمیت کتابخا با گسترش اطالعات و جهانی

ي مطلوب است که بتواند در کمترین زمان با افزار منر .دشو می مشخصروز بیشتر  روزبه ها نهکتابخا
هاي افزار مدرنتیجه برخورداري نر. کاربران باشدنیاز گوي  ر پاسخجستجوي کارآمدتر، منسجم و معنادارت

نشده  توجهتاکنون به این مهم اما  ؛حائز اهمیت استي معنایی بسیار ها ريي دیجیتالی از فناوها نهکتابخا
ي معنایی ها ريوجود فناو. در این زمینه است شده انجامهاي  بررسی نخستیناست و پژوهش حاضر جزء 

استفاده از . استضروري دیجیتالی بسیار  يها نههاي بازیابی اطالعات در کتابخا د و تقویت سیستمبراي بهبو
اي بر تعامل بهتر بین انسان و  ن مقدمهتوا میساختار معماري فناوري معنایی در حوزه بازیابی اطالعات را 

د شو میمعماري فناوري سبب  .دشو میتر اطالعات فراهم  واسطه آن امکان بازیابی دقیق هماشین بیان کرد که ب
ها قادر به شناسایی افزار مو نر شودتر از قبل انجام  تر و بهینه جستجو و حرکت در اطالعات بسیار سریع

سازي و بازیابی اطالعات و ارتباط بهینه بین سطوح  منابع، توصیف و ارتباط دقیق معنایی بین مفاهیم، ذخیره
  . مختلف ساختار معماري شوند

گذاري اطالعات با استفاده از  اشتراك کردن سازوکاري براي تبادل و به وي دیگر رسالت اصلی وب فراهماز س
با توجه به اهمیت ابزارهاي معنایی در بازیابی . زبان و ابزارهاي خاصی در قالب اسناد قابل انتقال است

هاي کتابخانه افزار مان نراطالعات، این بخش از فناوري معنایی نیز نیاز به توجه اساسی ازسوي طراح
در طراحی و  افزار من نراتوسط مهندس آنهادیجیتالی دارد، زیرا شناخت ابزارهاي معنایی جدید و استفاده از 

بازیابی اطالعات را تسریع  اي ند به شکل قابل مالحظهتوا میهاي کتابخانه دیجیتالی افزار مزیرساخت نر
زي معنایی سا چهیکپاربراي که مدل مفهومی پیشنهادي ) 1394(حافظی  ي پژوهشی علیپورها هیافت .ببخشد
زي سا چهي دیجیتالی براي ایجاد قابلیت یکپارها نهنشان داد کتابخا کردارائه ي دیجیتالی در ایران ها نهکتابخا

و  احمدي  ي پژوهش حاجیها هعالوه بر این یافت. معنایی نیازمند تقویت تمامی نقاط ضعف خود هستند
هاي افزار مبا هدف شناسایی کاربرد فناوري معنایی براي سازماندهی اطالعات در نر) 2016(نوروزي 

ي دیجیتالی ازنظر کاربرد فناوري معنایی در وضعیت ها نهنشان داد کتابخا انجام شدکتابخانه دیجیتالی ایران 
سی مفهوم وب معنایی که به برر) 2015(ي پژوهش کارالرسو و شیري ها ههمچنین یافت. مناسبی قرار ندارند

نشان داد  طور گسترده در ادبیات کتابداري و علم اطالعات مورد توجه است عنوان یک اصطالح که به به
تالش و تأکید بیشتري روي دیدگاه  آنهاشده توسط  عدي ارائهي وب معنایی رایج، مدل سه بها لبرخالف مد
ي قبلی ارائه الگوي ها شآمده از پژوه دست هب به نتایج بنابراین با توجه. جاي دیدگاه تکنیکی دارد تفسیري به

ي ها ريتا بتوان با استفاده از این فناو. ناپذیر است ي دیجیتالی ضرورتی اجتنابها نهفناوري معنایی در کتابخا
براساس خروجی حاصل . کردهاي الزم را براي تسهیل دسترسی به منابع اطالعاتی فراهم  معنایی زیرساخت

ي بازیابی ها تي فناوري معنایی براي انجام فعالیها هدر مؤلف و بررسی روابط بین متغیرهااز پژوهش 
 را باباالترین ضریب تأثیر  RDFي دیجیتالی نشان داد، از دیدگاه اعضاي پنل دلفی ها نهاطالعات در کتابخا
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دیدگاه متخصصان  این در حالی است که از. دارد 196/0با کمترین ضریب تأثیر را  Meta data و 306/0
را با باالترین ضریب تأثیر  XMLي بازیابی اطالعات ها تي فناوري معنایی براي انجام فعالیها همؤلف افزار منر

وجود دو جامعه آماري متفاوت، یکی دیدگاه  .دارد 124/0کمترین ضریب تأثیر را با  RDFو متغیر  879/0
هستند که بیشتر در حوزه نظري و فلسفی به فناوري شناسی  اعضاي پنل که اساتید علم اطالعات و دانش

که با توجه به تخصص  افزار مو دیگري دیدگاه متخصصان نر توجه دارندي دیجیتالی ها نهمعنایی در کتابخا
ممکن است از  ي معنایی در بازیابی اطالعات دارند،ها ريسازي فناو نگاه فنی و عملیاتی نسبت به پیاده آنها

هاي افزار مند نقطه عطفی در طراحی نرتوا میمیزان تأثیر ضرایب باشد و این موضوع دالیل اختالف در 
ي دانشگاهی در ها شارچوبی براي راهنمایی، هدایت و مدیریت پژوههي دیجیتالی و چها نهکتابخا
، آنچه که در این پژوهش حائز اهمیت است. ي دیجیتالی باشدها نهي معنایی در کتابخاها ريکارگیري فناو هب

هاي افزار منر اعضاي پنل دلفی و متخصصان که مدل پیشنهادي پژوهش از ترکیب دو دیدگاه باوجودي
دهد تمامی بارهاي عاملی  ي آماري نشان میها لنتایج تجزیه و تحلی دست آمده است هکتابخانه دیجیتالی ب

است و  96/1باالتر از  t، و تمامی مقادیر آماره هستند معناداردرصد  95در متغیرها در سطح  ها هگوی
، در 96/1باالتر از  tدلیل دارابودن آماره  در مدل از هر دو دیدگاه، به شده سه متغیر اصلی استفاده درنهایت

ي ها نهشده آنچه که سبب توسعه کتابخا بنابراین با توجه به مدل ارائه. هستند معناداردرصد  95سطح 
امید  .فناوري معنایی را داشته باشد يها تاري است که قابلیهاي استاندافزار مد، وجود نرشو میدیجیتالی 

ي فناوري معنایی ها هاست نتایج پژوهش حاضر بتواند تصویر روشنی از میزان اهمیت و تأثیر هر یک از مؤلف
در پایان با توجه به اهمیت . گیران آن فراهم کند ي دیجیتالی و بهرهها نهکتابخا در بازیابی اطالعات در

بهبود  برايهاي پژوهش حاضر، پیشنهاداتی  ي فناوري معنایی در بازیابی اطالعات، همچنین یافتهاه هلفؤم
ي معنایی در بازیابی اطالعات به شرح ذیل ها ريهاي کتابخانه دیجیتالی در استفاده از فناوافزار موضعیت نر

  :شود میارائه 
ي ها نهي معنایی در بازیابی اطالعات کتابخاعد ساختار معماري فناورپژوهش، در ب نهاییبا توجه به مدل  -

  .کنندمدل استفاده این از  ي جدیدها شدر ویرای هاافزار منر د طراحانشو میدیجیتالی پیشنهاد 
هاي کتابخانه دیجیتالی توجه بیشتري به افزار مآمده در پژوهش، طراحان نر دست هي بها هبا توجه به یافت -

زیرا استفاده از این ابزارها به  ؛در بازیابی اطالعات داشته باشند آنهااز  ابزارهاي فناوري معنایی و استفاده
براي کاربران تسریع  و دسترسی به اطالعات راشود  منجر میمفاهیم  میانارتباط دقیق و معنایی 

  .بخشد می
، RDF ،XML، URIي ها ههاي کتابخانه دیجیتالی از مؤلفافزار مپژوهش، طراحان نر نهاییبا توجه به مدل  -

Ontoloty و ،Data Meta در بتوانند تا کاربران  ،ي بازیابی اطالعات استفاده کنندها تبراي انجام فعالی
  .خود دسترسی پیدا کنند ضروريمرتبط و  اسرع وقت به اطالعات
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