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Abstract 

Purpose: This article proposes an optimal model based on expert opinions by modeling variance-based 

structural equations. 

Method: A Delphi panel and quantitative confirmatory factor analysis were utilized  Data collecting tool was  

questionnaire. Twelve specialists in the field of application of Semantic Web technologies participated in the 

study. Variance-based structural equations and partial least squares modeling were carried out for data analysis 

using Smart PLS software 

Findings: Conceptual model of usability of semantic web technologies in library information storage and 

retrieval systems indicated semantic web technologies could be employed for four acquisition, organizing, 

OPAC, and user profile sections. The test of the conceptual model was run in three steps by estimating the 

goodness-of-fit indexes for the measurement model, the structural model, and the overall model. In fitting the 

measurement model, analysis of the factor loads for the items of each component showed that one item of the 

organization component and one item of the OPAC component with a factor load of less than 0.4 were removed. 

The result of confirmatory factor analysis confirmed 18 items out of 20 in the questionnaire.  Cronbach's alpha 

reliability and combined reliability ensured the reliability of the questionnaire. Cronbach's alpha values and the 

combined reliability were equal to and higher than 0.7, confirming the optimal reliability of the questionnaire. 

Significant relationships  were noticed between the following: 1) ontology+ SKOS + linked data and 

organization, acquisition, and OPAC components to perform activities such as organizing and managing 

knowledge, 2) links between metadata; links between related resources, 3) conversion of bibliographic 

information to RDF format, 4) dissemination and sharing of data, 5) user-friendly interfaces< 6) lexical control, 

7) user query expansion. Meaningful ranking of search results according to user information needs and 

significant relationships between FOAF + linked data in the OPAC components confirmed the optimal fit of the 

structural model.  Overall fit of the model to control the measurement model and the structural model was equal 

to 0.64, which shows that the fit of the overall model has a very high strength. 

Conclusion: Paying attention to the incorporating of Semantic Web technologies in the library information storage 

and retrieval system leads to the selection, storage, organization, and semantic retrieval of information. It creates a 

semantic connection and interaction between the user and the library system. As such, it provides a semantic 

response to the user’s information needs. The acceptable goodness-of-fit of the proposed model confirmed the 

semanticization of library systems and probability of using capabilities of semantic web technologies. 
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 دهیچک

بخانه مبتنی بر نظر خبرگان های وب معنایی در نظام ذخیره و بازیابی اطالعات در کتاهدف پژوهش حاضر، ارائة مدل بهینة کاربردپذیری فناوری :هدف

 است.   محورمعادالت ساختاری واریانس  سازیشناسی و ارزیابی آن با روش مدلحوزة علم اطالعات و دانش

نامه بوده ها پرسشابزار گردآوری داده  حلیل عاملی تأییدی( انجام شده وبراساس رویکردهای کیفی )تحلیل اسنادی و پنل دلفی( و کمّی )ت   شپژوه  روش:

. در کل، دوازده نفر از اندتشکیل داده  های وب معناییدر حوزة کاربردپذیری فناوری  با فعالیت  شناسیعلم اطالعات و دانشاست. جامعة پژوهش را خبرگان  

ها  وتحلیل داده تجزیهاند.  هالمللی گزینش شداند که در سطح بینگیری هدفمند و به روش پنل دلفی در این پژوهش مشارکت داشتهخبرگان با استفاده از نمونه

 افزار اسمارت پی.ال.اس. صورت گرفته است. سازی کمینة مربعات جزئی با استفاده از نرممحور و مدلبه روش معادالت ساختاری واریانس

ابی اطالعات در کتابخانه، شامل  های چهار بخش نظام ذخیره و بازیفعالیت های وب معنایی درمدل مفهومی پژوهش حاضر، کاربردپذیری فناوری  ها:یافته 

مدل مفهومی با استفاده از برازش سه مدل    دهی، فهرست پیوستة دسترسی همگانی )اُپک(، و پروفایل کاربری را نشان داده است.آوری، سازمانفراهم

آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شدند. مقادیر   نامه، مقادیر پایاییمنظور اطمینان از پایایی پرسشگیری، ساختاری، و کلی انجام شده است. بهاندازه

دار بین . روابط معنیکنندیمنامه را تأیید  آمدند که پایایی مطلوب پرسش  دستبه  7/0آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پژوهش حاضر مساوی و باالتر از  

دهی  هایی همچون سازمان آوری، و اُپک برای انجام فعالیت دهی، فراهمای سازمانه های پیوندی با بخششناسی + اسکاس + دادههای هستیهای فناوریمؤلفه

ها، رابط کاربری  گذاری داده شناختی به فرمت آر.دی.اف.، انتشار و اشتراک ها، پیوند بین منابع مرتبط، تبدیل اطالعات کتابو مدیریت دانش، پیوند بین فراداده

با توجه به نیاز اطالعاتی کاربر و نیز روابط معنیبندی معنادار نتایج جستوجوی کاربر، و رتبهکاربرپسند، کنترل واژگان، گسترش پرس دار بین  وجو 

دهندة مطلوبیت و  نتایج تحلیل عامل تأییدی نشاناند.  های پیوندی در بخش اُپک، برازش مطلوب مدل ساختاری را تأیید کردههای فواف+ دادهفناوری

برابر شده است که   64/0های مدل پیشنهادی است. مقدار نیکویی برازش مدل پیشنهادی با  ها و مؤلفهرهای مکنون در سطح شاخصمقبولیت ساختار متغی

 دهندة برازش قوی مدل کلی است. نشان

ی، و بازیابی معنایی اطالعات منجر دههای وب معنایی در نظام ذخیره و بازیابی اطالعات در کتابخانه به گزینش، ذخیره و سازمانوجود فناوری  گیری: نتیجه 

توان از آن با توجه به برازش قوی مدل پیشنهادی در این پژوهش، می  کند.ای ارتباط و تعامل معنایی ایجاد میشود که این امر بین کاربر و نظام کتابخانهمی

 وجو، و بازیابی معنایی اطالعات استفاده کرد. ستمنزلة مدلی متناسب با نظام ذخیره و بازیابی اطالعات در کتابخانه برای ذخیره، جبه

معنایی در کتابخانه، نظام ذخیره و   وب های های پیوندی، فواف )اف.اُ.اِ.اف.(، فناوریدهی دانش(، دادهنظام سادة سازماناسکاس )شناسی،  هستی  :هاه کلیدواژ

 بازیابی اطالعات 

 پژوهشی  نوع مقاله:

 11/1400/ 04:  رشی پذ ؛30/10/1400ی: ر گبازن ؛05/12/1400 :افت ی درتاریخ 

های وب معنایی در نظااام ذخیااره و ارائة مدل بهینة کاربردپذیری فناوری(.  1400)  عصاره، فریده، کعب عمیر، فریده و گزنی، علی:  استناد

 :Doi .61-77  :(4) 32،مطالعااات ملاای کتابااداری و سااازماندهی اطالعااات  بازیااابی اطالعااات در کتابخانااه و ارزیااابی آن.
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 1400(، زمستان 4) 32هی اطالعاتند العات ملی کتابداری و سازمامط 63

   همقدم
بر   در  تاریخچة  مروری  اطالعات  بازیابی  و  ذخیره  نظام 

نشان   گرچه  دهدمیکتابخانه  یکپارچة    نظام  یطراح  که 

  ی دستاوردها  نیتربزرگ  از   ی کی  ،وب  تحت   ای کتابخانه

  ستین  بخشت یرضا  آن  ت ی وضع  عمالً  یول  ،است فناورانه  

(Greenberg, 2007; Brisebois, 2017; Khan & 

Bhatti, 2018).  از  استفاده  هنگام  هنوز  مثال  یبرا 

  یدیکل  کلمات  براساس  که  ا   موجود  یجو و جست   یموتورها

 سطح  در  اطالعات  به  یابی دست  ابزار  ترینمهم  و  کنندمی  کار

بسیار    یابیباز  نظیر  هاییمحدودیت   و  التکشم  ا   هستند  وب

کاذب    زش یبا ر  همراه کاربر    یجو وبا جست   نامرتبطو اغلب  

د   وجود عبارت  به  باز  شیپاال  ت یمسئول  ،گریدارد.    ی ابی و 

مف م  دیاطالعات  از  استفاده  قابل  نتا   انیو  انبوه    ج یحجم 

کاربر  یابیباز خود  با  نظر  .  است شده  از    رسدمیبه  یکی 

وب    شرفت ی پ  ،هاییمحدودیت   نیچن   رفع  محتمل  های حلراه

  یی معنا  بواست.  یی  وب معنا  سمت   آن به  حرکت و    یامروز

آن    ،است  وبة  شرفتیپویرایش    درواقع در    اطالعات که 

 گانة سهی به فرمت  یو معنا  یصورت مفهومبه  موجود در وب

  ی ابی باز  نیبنابرا   ؛شوندیم  یدهسازمانذخیره و    1آر.دی.اف.

در مقایسه  و    است   یمفهومصورت  به  ییمعنا  بواطالعات در  

را نشان   کاربر  یاطالعات  یازها ین  با  تریمرتبط  یابیباز  وب،  با

از ها  دادهبازیابی معنایی و مفهومی  برای  وب معنایی    .دهدمی

وب    های فناوریکه    کندمیاستانداردها و ابزارهایی استفاده  

ط معنایی بین بابا گنجاندن رو  هاآن.  شوندمیمعنایی نامیده  

آر.دی.اف.ذخیره  هایداده فرمت  به  دانش   کوشندمی  شده 

بین   معنایی  روابط  نوع  این  از  استخراج    را  هادادهجدیدی 

حوزه  کنند. این  مطالعات  اسنادی  این    تحلیل  از  شماری 

 های طرح در    شده سازی پیاده  پرکاربردِ  وب معنایی  هایفناوری

، 2ایکس.ام.ال. ند از:  اتعباررا نشان داده است که  پژوهشی  

اسکاس4شناسی هستی،  3آر.دی.اف.اس   آر.دی.اف.،  ،5 ،

  ، این بخشادامة  در    .7یا اف.اُ.اِ.اف  فواف، و  6پیوندی  هایداده

 
1. Resource Description Framework (RDF)  
2. Extensible Markup Language(XML) 
3. RDF Schema (RDFS)  
4. Ontology  
5. SKOS  
6. Linked Data  

این   از  مختصری  است.   داده   ارائه  هافناوریمعرفی    شده 

باز و    منظوره و استانداردی همه   گذارینشانهزبان    ایکس.ام.ال.

 هاینظامو اسناد ساختاریافته میان  هاداده رایگان برای تبادل

نامتجانس بر روی وب است. این زبان شکل و فرمتی را برای 

شریفی، )  کندمییافته تهیه  ارو اطالعات ساخت  هادادهتشریح  

(. ساختار ایکس.ام.ال. قالب مناسبی  1390زاد و فیاض،  شعبان

م ساختار  حفظ  مدارک ن عبرای  وبی    و  ایی  نمایش  ساخت 

مرورگرهاست  در  آر.دی.اف.   (.1383دستغیب،  )  مدارک 

بر    هادادهروابط تبادل    سازیمدلچارچوب استانداردی برای  

وب ایک  روی  نحوی  قواعد  بر  است    .ام.ال.سمبتنی 

(Antoniou & Harmelen, 2008  .)دی.اف.اس. رآ.

را با استفاده از نحو    هاویژگیو    هانمونه  ،هاکالستعریف  

. همچنین تعریف روابط بین  سازدمی  پذیرامکانآر.دی.اف.  

ارائ با  را  فرعی    هایویژگی و  هازیرکالستعریف    ةمنابع 

زبان   درواقع .  آوردمیفراهم   آر.دی.اف.اس.  و  آر.دی.اف. 

و   فراداده  هستند طسدر    شناسی هستیتوصیف  وب  ح 

(Alexander & Ravada, 2006.)  ها شناسیهستی  

کنترل  ایفراداده  هاییوارهطرح از    ای شدههستند که واژگان 

و پردازش معنایی    اندکردهصریح تعریف    صورتبهمفاهیم را  

. (Wang, 2005) سازندمی پذیرامکانبا ماشین )رایانه( را 

نمایش   برای  واژگانی  دانش سازمان  هاینظاماسکاس  دهی 

، فهرست سرعنوان موضوعی، و نامهاصطالح رسمی مانند  نیمه

پیشنهادی برای فرایندهای وب    در چارچوب  هاشناسیهستی

است  پیوندی   هایهداد(.  Miles et al., 2005)  معنایی 

  ها داده  گذاریاشتراک مجدد، و به  ةانتشار، استفاد  روشی برای

  ها، شناسیز هستیا  با استفاده  های پیوندیدر وب است. داده

، آر.دی.اف.، و مکانیسم دسترسی اچ.تی.تی.پی.  8هایو.آر.آی.

 ,Kumar, Ujjal & Utpal)  دهندمینمایش    را  هاداده

صفحا  فواف  .(2013 از  قابلیت  که    سازدمی  توبی 

اشخاص و پیوندهای  را داشته باشد وماشین با شدن خوانده

و کارهایی که    کنندمیکه ایجاد    چیزهاییو همچنین    هاآنبین  

 
7. Friend Of A Friend (FOAF)  
8. URI (Uniform Resource Identifier) 

چیزی که دادن هر نشانکردن و تواند برای مشخصیک یو.آر.آی. می

  قابل بازیابی در وب باشد و قابل دسترس شبکه نباشد ایجاد شود

(Yu, 2011) 

../../../../Downloads/کعب_عمیر%20-%20۱۴۰۰۱۱۰۹.doc#یولینگ


   

 آن یاب یاطالعات در کتابخانه و ارز یاب یو باز رهیدر نظام ذخ ییوب معنا  یهایفناور یریکاربردپذ نةی ارائة مدل بهعصاره و دیگران:  64

وب    های فناوری  (.Yu, 2011)  کندتشریح  را    دهندمی انجام  

با   داده  کارگیری بهمعنایی  ه،  ریذخ  ،آر.دی.اف. ایمدل 

اطالعاتی سازمان منابع  و  اطالعات  بازیابی  و    را   دهی، 

معنایی و دقیق منطبق با نیاز اطالعاتی کاربران دنبال  صورت  به

در  دادهمجموعه ،نتیجهدر .دنکنمی موجود    ها کتابخانههای 

و پایگاه  شوند به یکدیگر مرتبط   هاآن  با استفاده از  توانندمی

. این تشکیل دهندرا  ی متصل  ا هدادهاز    اییکپارچهمنسجم و  

در  امر را  مفهومی    وجو جست  کاربران  و  معنایی  بازیابی  و 

حوزة وجود مطالعاتی در  دهد.  مییاری  و دانش    اطالعات

ذخیره و بازیابی    هاینظام وب معنایی در    هایفناوریکاربرد  

کاربرد  بهاطالعات   و  عام  نظام    هاآنطور  یکپارچة  در 

این مطالعات ، حاکی از آن است که  صاخ  طوربه  ایکتابخانه

از استفاده  چگونگی  از  کاملی  و  جامع    های قابلیت   درک 

مختلف نظام    هایبخشوب معنایی در    هایفناوری  ةگسترد

ایجاد    ای کتابخانه  ةیکپارچ به    کنندنمیدر ذهن مخاطب  و 

. اکثر مطالعات کنندمی  توجه  هافناوریکاربرد منفرد هریک از  

وب    های فناوریکاربرد    یچگونگ   به  ،این حوزه  در  شدهانجام

سازمانسازیذخیرهدر    معنایی اطالعات  ،  بازیابی  و  دهی، 

توجه    صورتبه  & Styles, Ayers)  اندکردهمنفرد 

Shabir, 2008; Jin, 2020; Liao, Hsu, Cheng & 

Chen, 2010 ی،  ااژه  و  یبهشتی  نیحس؛  1390ی،  سخاوت ؛

وب    های فناوری(. در نتیجه با توجه به اهمیت کاربرد  1394

در   نظام    اارتق  راستایمعنایی  اطالعاتی  خدمات  بهبود  و 

  برای کتابخانه و کمبود مطالعات این حوزه در بافت کتابخانه،  

از کاربست    ییالگوانجام این پژوهش اقدام شده است. وجود  

نیاز    هایفناوری با  مختلف   هایبخشوب معنایی متناسب 

درک روشن و جامع از چگونگی    ،ایکتابخانه  ةنظام یکپارچ

و درنهایت    کندمیمعنایی را ایجاد    هایفناوریکاربردپذیری  

طراحان   بین  مشترک   و ایکتابخانه  هاینظام دیدگاهی 

داران، و کاربران(  ابت ک ،  هاکتابخانهن آن نظام )مدیران  امخاطب

ایجاد خواهد کرد. بنابراین، پژوهش حاضر درصدد این است 

پیشنهاد   با  نظر  الگویی که  بر  چگونگی    مبتنی  خبرگان، 

در    هایفناوریکاربردپذیری   را  معنایی  از    هاییبخشوب 

  کارگیری به  که قابلیت   نشان دهد،  ایکتابخانهیکپارچة  نظام  

در    هایفناوری معنایی  دیدگاه خبرگان    هانآوب  بر  مبتنی 

 د. شو می ییدأت

 پیشینة پژوهش 

های وب معنایی در  هایی که در حوزة کاربرد فناوریپژوهش

کتابخانه   بافت  در  اطالعات  بازیابی  و  ذخیره   انجامنظام 

های توان به دو دستة مطالعات مروری و طرحرا می  اندشده

تقسیمسازیپیاده کشور  داخل  و  خارج  در  کرد.    دینبشده 

انجامبررسی پژوهش این حوزه نشان داده که  های  شده در 

هایی  های وب معنایی در بخشگرچه تالش شده تا فناوری

سازمان ذخیره،  نظام همچون  در  اطالعات  بازیابی  و  دهی، 

کار گرفته شوند، ولی ذخیره و بازیابی اطالعات در کتابخانه به

به مدل  پژوهشی  ارائة  و  طراحی  فناوریاک منظور  های  ربرد 

های نظام ذخیره و بازیابی  یا اکثر بخش  همهوب معنایی در  

اطالعات در کتابخانه انجام نشده است. در ادامه شماری از  

 Kruk & Deckerاند. در پژوهش  ها ارائه شدهاین پژوهش

  منظور ساخت و از فناوری فواف و فرادادة آن به  (2005)

استفاده شده است. پژوهشگران هپیاد سازی شبکة اجتماعی 

تبادل  مدیریت  و  کاربر  مدیریت  فناوری  را  فواف  فناوری 

در    Styles et al. (2008)اند.  افراد معرفی کرده  دانش بین

به   های داده  لیتبد  از  یناش  تبادالت  درک پژوهشی 

مارک  کتاب و  مارک  قالب  از  آر.دی.اف.    21شناختی  به 

درنهایت پرداخته و    ی توالتولید    یبرا  یتمیالگور  اند 

. نتایج پژوهش نشان اندداده  ارائه  یمتنهای  داده  از  ها.یآ.آر.و ی

  تواند یمداده است که آر.دی.اف. حاصل از رکوردهای مارک  

 Liao et al. (2010).  شود   مرتبط  وب  هایداده  ریسا  به

شده سازیی و ساخت یک نظام پیشنهاددهندة شخصی حاطر

هستی از  استفاده  منابع  با  مجموعه  برای  شخصی  شناسی 

هستی داشتند.  برعهده  را  رابط  انگلیسی  شخصی  شناسی 

کاربری کاربرپسندی به همراه خدمات شخصی برای کاربران  

می ایجاد  به   Tang (2013)کند.  کتابخانه  پژوهشی  در 

و   فعال  شدةیسازی شخص  عاتالطا  خدمات  یسازمدل 

نتایج  ی پرداخته است.  شناسیهستبا استفاده از    چندفناورانه

که   است  داده  نشان  با سازمدلپژوهش  خدمات  ارائة  ی 

ی، ارائة خدمات هوشمند و متناسب با  شناس یهستاستفاده از  
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  Yu, Qiu & Lou (2014)د.  آوریمنیاز کاربر را فراهم  

  ، یناسشیهست  هایروش  استفاده از   ارا ب  منابعشناسی  هستی

ا ارابطه  ةداد  گاهیپا  از  یبردارنقشه و  هستی ی  شناسی، 

ی )برقراری روابط منطقی بین ارابطه  ةداد  گاهیپا  یسازمدل 

. نتایج  اندساختهها و اطالعات ذخیره شده در پایگاه داده(  داده

از    دانش  یدهسازمانیی  کارا  شیافزاپژوهشْ   استفاده  با 

 & Khanبنا به اظهار    ی را تأیید کرده است. شناسیهست

Bhatti (2018)  بهفناوری معنایی    جاد یا   منظورهای وب 

  در   یتالیجید  ی محتوا  به  ی دسترس  شیافزا  و  ییمعنا   روابط

 یبعد  نسل.  نددیمف  تالیجی د  های کتابخانه  ی برا  وب   طیمح

  عامل   افزارنرم   متن،  از  یآگاه  فناوری  از  تالیجید  ةکتابخان

  و  کاربر  یاطالعات  ازین  لیتحل  برای  1ی ابیرد  سنسور  و  هوشمند

 Jin  .کرد  خواهد  استفاده  ایپو   یاطالعات  خدمات  ةارائ

فرادادة    (2020) پژوهشی،  از    7892در  را  انگلیسی  رمان 

بیب کسیامارک قالب   به  و    22فرم.ام.ال.  است  کرده  تبدیل 

  نظام   به  کتابخانه  یشناختابتک  یافراداده  حرکت را    2فرمبیب 

  ی موتورهادر    وستهیپ  ةکتابخان  یها فهرست   از  کپارچهی

 Binding, Gnoliبنا به اظهار    .کندیممعرفی    وجوجست 

& Tudhope (2021)  ده، یچیپ  یبندرده یهاوارهطرح  

 که   دارند  ییهایژگ یو  کپارچهی  یبندرده  سطوح  همچون

  عملکرد  از فراتر و شوندینم ارائه اسکاس در قالب  اًمیمستق

  مقدم ریایاسفند  و  دانش  ،یزاهد  .ابندی یم  گسترش  اسکاس

با مروری بر مطالعات حوزة کاربرد اسکاس در بافت    (1390)

کتابخانة دیجیتال، به این نتیجه رسیدند که بازنمون واژگان  

اسکنترل طریق  از  قابلیت سازماناکشده  به  س،  محتوا  دهی 

کتابخانه  شدهکنترلشکل   های دیجیتالی و بسط و  در بافت 

 ی سخاوت دهد.وجو را به کاربر میهای جست اصالح عبارت

  ، هاکتاب  اطالعات   انتشار  منظور در پژوهش خود، به  (1390)

 
1. Detecting Sensors 
2 .BIBFRAME 2.0 

تی به مدل  شناخفرم: ابتکاری برای تکامل استانداردهای توصیف کتاب بیب

شناختی در درون و بیرون از  های پیوندی و اثربخشی اطالعات کتابهداد

وب   جهانی  شبکة  سطح  در  و   ),Ogbuji, Miller استکتابخانه 

 ), 2012MacDougall, & Mueller 

 

  . است   کرده  ارائه  یچارچوب  یوندی پ  هایداده  اصول  یةبرپا

  در   دقت   های پیوندیدادهاست که    دادهنتایج پژوهش نشان  

می   هدف  منابع  انتخاب ارتقا  در    (1393)  فیشردهند.  را 

-پاره  میان  پیوند  برقراری  و   اشتراک   انتشار،  رویکردی  پژوهش

  تبدیل   دررا    معنایی  وب  در  دانش  و  اطالعات   داده،  های

  های داده  به  فارسی  موضوعی  هایسرعنوان  مستند  رکوردهای

نتایج پژوهش نشان داد  .انجام داد  پیمایشی  روش  هب  پیوندی

 میان   پیوند  امکان  ساختنفراهم  و  صحیح  تبدیل  منظوربهکه  

  رکوردهای   تبدیل  از  قبلباید    انگلیسی،  و  فارسی  هایموضوع

  در   موجود  خطاهای  پیوندی،  هایداده  به  موضوع  مستند

ی  ن یحسشوند.    برطرف  و  شناسایی  هاپردازششپی  جریان

پژوهشی،    (1394) یااژه  و  ی بهشت  و  میمفاه  براساسدر 

پژوهشگاه  نامهاصطالح  در  شدهتعریف  روابط و های   علوم 

در حوزة علوم پایه را    شناسیهستیفناوری اطالعات ایران،  

پازوکی و   کردند. یسازآنتولوژی طراحی و پیادهبه روش متا

( کاربری    (1398کشاورزیان  تحلیلی،  و  مروری  روش  به 

کتاب  فرمبیب  توصیف  در  معرفی  را  و  منابع  شناختی 

تجزیه ویژگی نوظهور  مدل  این  کردههای  اند. وتحلیل 

بیب   پژوهشگران دانستهمدل  مارک  جایگزین  را   اند. فرم 

در پژوهشی با فراتحلیل    (1400عمیر، عصاره، و گزنی )کعب 

بازیابی اطالعات    مطالعات حوزة کاربردپذیری نظام ذخیره و

فناوری کاربرد  بر  مبتنی  این  کتابخانه،  به  معنایی  وب  های 

شاخص در  که  یافتند  دست  وذخیره هاینتیجه   سازی 

  ، شناسیهای آر.دی.اف، هستیفناوری وجوی معنایی،جست 

های پیوندی، و اسکاس و در شاخص بازیابی معنایی،  داده

دادهفناوری کاربردهای  فواف  و  پیوندی    . دارند  های 

پژوهشی   (1400)  یپورحافظ یعل  و  یکاهان  فرد،یالنیم در 

را نگارهستان ی  نگارها هستان  عناصر   ادغام  کرد یرو  با   ی 

ی و با  فارس  زبان  از  یبانیپشت  اب  نگارهستان.  اندساخته موجود

بررسی    ،طور کلیبه  است.  ه یافته توسع  یطراح  علم  استفاده از

  یی ها پژوهش های این حوزه نشان داد،  و تحلیل نتایج پژوهش

 و  رهیذخ  نظام  در  ییمعنا  وب  یهافناوری  کاربرد  ةحوز  در  که

 کاربرد   به  اغلب  ،اندشدهانجام    کتابخانهدر    اطالعات  ی ابیباز
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و کاربرد برخی    اندکرده  توجه  یی معنا  وب  ی هافناوری  درفمن

ی  ها دادهشناسی و  یهستهای وب معنایی )همچون  یفناوراز  

برجسته   را  کتابخانه  بافت  در    نیا  در  .اندکردهپیوندی( 

ساخته  نامة محققبا استفاده از پرسش  تا  شده  تالش  ،شوهپژ

  کاربرد از    مبتنی بر تحلیل اسنادی مطالعات این حوزه، مدلی

یکپارچة هابخشدر    ییمعنا  وب  یها فناوری نظام  از  یی 

های وب  یفناورسازی ی ارائه شود که قابلیت پیادهاکتابخانه

 وجود دارد.  هاآنمعنایی در 

 روش پژوهش 
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، آمیخته از نوع اکتشافی است  

 روشکه براساس دو رویکرد کمّی و کیفی انجام شده است.  

شده در این پژوهش، به دنبال استخراج دقیق و یِ انتخابفیک 

عمیق موضوع پژوهش است. در رویکرد کیفی، از دو روش  

منظور ایجاد  بررسی اسنادی )تحلیل اسنادی( و روش دلفی به

مدل استفاده شده است و در بخش کمّی، برای سنجش و  

نرم از  کیفی  بخش  از  حاصل  مدل  آماری  ارزشیابی  افزار 

های پژوهشِ حاضر  ه شده است. ابزار گردآوری دادهدااستف

افزارهای  های نرمنامه« است، که با توجه به نیازمندی»پرسش

های  کارگیری فناوریو نیز چگونکی به  اییکپاریچة کتابخانه

ای طراحی شده است.  وب معنایی در نظام یکپارچة کتابخانه

ی مرتبط با  اهنامه ابتدا مفاهیم و مؤلفه برای طراحی پرسش

ویژه  های اطالعاتی، بههای وب معنایی در نظام کاربرد فناوری

تحلیل   در بافت کتابخانه، از ادبیات این حوزه استخراج شدند. 

منجر  یک سیاهة وارسی  اسنادی مطالعات این حوزه به تنظیم  

شد که پس از اینکه اعضای پنل روایی صوری آن را بررسی  

الکترونیکی طراحی شد. پایایی    نامة کردند، در قالب پرسش

شده  پرسش محاسبه  کرونباخ  آلفای  شاخص  براساس  نامه 

پرسش کل  برای  آن  مقدار  که  با  است،  برابر  و    0/ 8نامه 

پرسشنشان قبول  قابل  پایایی  توجهدهندة  با  است.  به    نامه 

برای  محدودیت  مناسب  معیارهای  زمینة  در  موجود  های 

تباریابی آن، از دیدگاه  عاسنجش درستی مدل مفهومی و لزوم  

های وب معنایی در نظام ذخیره  خبرگان حوزة کاربرد فناوری

و بازیابی اطالعات در کتابخانه استفاده شد. خبرگانِ پژوهش 

شناسی تشکیل  حاضر را متخصصان علم اطالعات و دانش

های وب معنایی  اند که در حوزة کاربردپذیری فناوریداده

با  فعالیت داشته لزوم  وتاند.  جه به هدف پژوهش حاضر و 

های وب  کاربرد فناوری   ة گیری از دیدگاه متخصصان حوز بهره

  . گیری هدفمند استفاده شدمعنایی در بافت کتابخانه، از نمونه

صورت   مرحله  دو  در  حاضر  پژوهش  متخصصان  ارزیابی 

موضوعی و ربط محتوایی آثار    ةاول، حوز  ةگرفته است. مرحل

موضوعی    ةدوم تعداد انتشارات در حوز  ةمرحلعلمی آنان و  

دریافتی   استنادهای  و  است خاص  شده  این    . بررسی  برای 

اطالعاتی    هایوجوی نسبتاً جامعی در پایگاهمنظور، جست 

انجام شده است. دوازده    2و گوگل اسکالر   1س علمی اسکوپو 

به متخصصان  از  این  نفر  با  مفهومی  مدل  برازش  منظور 

پنل داشته  تک پژوهش به روش دلفی مشار اند. متخصصان 

المللی از کشورهایی نظیر ایاالت متحدة  دلفی در سطح بین

آمریکا، اسپانیا، هند، کروشا )اروپای شرقی(، یونان، تایوان، و 

اند. اعتباریابی مدل مفهومی پژوهش حاضر  ایران گزینش شده

کاربردیبه زمینة  خبرگان،  و  دست  پیشنهادی  مدل  شدن 

ف کاربست  فعالیت  وریا نچگونگی  در  معنایی  وب  های 

   کند. ای را تأیید میکتابخانه های مختلف نظام یکپارچةبخش

 هاوتحلیل دادهآوری و تجزیهجمع

ویژگی شناسایی  برای  پژوهش،  این  اول  مرحلة  ها،  در 

ها، و چگونگی  های آنهمراه گویههای وب معنایی بهفناوری

ای ذخیره و بازیابی  ههای وب معنایی در نظام کاربرد فناوری

فناوری کاربردپذیری  حوزة  اطالعاتی  منابع  های  اطالعات، 

ویژه در  وب معنایی در نظام ذخیره و بازیابی اطالعات ا به

آوری شدند. این منظور تحلیل اسنادی جمع بافت کتابخانه ا به

پایگاه از  استفاده  با  التین مرحله  و  فارسی  اطالعاتی  های 

پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی   ،ی)بانک نشریات فارس

امرالد  دانشگاهی،  جهاد  علمی  اطالعات  پایگاه   ، 3ایران، 

، اسکوپوس( و  7، اریک 6، سیج 5، پروکوئست4دایرکتساینس

جست  پایگاهنیز  در  آیوجو  اسکالر  اسهای  گوگل  و  سی 

 
1. Scopus 
2. Google Scholar  
3. Emerald 
4. Science Direct  
5. ProQuest  
6. Sage  
7. ERIC 
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شده شامل مقاالت  های بررسیاست. پژوهش صورت گرفته

های خارج و داخل کشور نامهنها، و پایامجالت، کنفرانس

منبع اطالعاتی،   125شده،  یابیبازمنبع اطالعاتی    200از    است.

مرتبط    منزلةبه و  یگاهپا  ازنتایج  گزینش  اطالعاتی،  های 

تا   1399/ 08/ 1ها از تاریخ این پژوهش وتحلیل شدند.تجزیه

جست   1400/ 01/ 30 راهبرد  شدند.  تحلیل  و  وجو  بازیابی 

کلیدواژه است:  یاهشامل   ,Title, abstractزیر 

keyword= (“semantic library”, “semantic 

integrated system”, “semantic digital library”, 

“semantic acquisition in library”, “semantic 

circulation in library”, “semantic OPAC in 

library”, “semantic serial control in library”, 

“ontology in library”, “ontology in 

information retrieval”, “ontology-based 

search”, “ontology-based information 

retrieval”, “linked data in library”, “linked 

data in digital library”, “FOAF in library”, 

“FOAF in digital library”). 

ای  یج مرحلة اول، سیاههاتدر مرحلة دوم پژوهش، براساس ن 

مؤلفه فناوریاز  کاربرد  چگونگی  با  مرتبط  وب  های  های 

معنایی در نظام کتابخانه فراهم شد و در اختیار اعضای پنل 

دلفی قرار گرفت تا میزان اهمیت هریک را مشخص کنند.  

بر موارد ذکرشده در    همچنین از آنان خواسته شد تا افزون

و    بیفزایندخود را در این سیاهه    رسیاهة وارسی، موارد مدنظ

پیشنهاد کنند. بررسی پاسخ اعضای پنل دلفی در دور نخست  

شده با ادبیات پژوهش مشابه بوده  نشان داد که موارد شناسایی

است؛ بنابراین موارد همپوشان در سیاهة وارسی بنا به پیشنهاد  

در قالب    هاییاعضای پنل دلفی حذف شدند و فقط مؤلفه

پنل دلفی در دور    ارائه شدند  نامهشسال پرؤ س که اعضای 

تأیید کردند. نتایج حاصل از انجام دور نخست دلفی،    نخست 

مطلوب مؤلفهدیدگاه  تعیین  دربارة  را  تعیین تری  نیز  و  ها 

از گویه یکی  داد.  قرار  اختیار  در  مدل  ترسیم  برای  ها 

میزان  هدف  ضریب  افزایش  پژوهش،  این  در  دلفی  های 

اعض فناوری  یاموافقت  کاربردپذیری  برای  وب  پنل  های 

معنایی در بافت کتابخانه است. با استفاده از دیدگاه اعضای  

نامة الکترونیکی با استفاده  ها در قالب پرسشپنل، سیاهة مؤلفه

از گوگل فرم طراحی و بار دیگر بین اعضای پنل توزیع شد. 

  تف های حاصل از توزیع و دریادر مرحلة سوم پژوهش، داده 

هایی که خبرگان پاسخ دادند با استفاده از پنل دلفی  نامهپرسش

در دور دوم گردآوری شد. در این مرحله، هریک از اعضا در 

جریان گروه و نظر پیشین خود قرار گرفت. با استفاده از پنل  

های تأثیرپذیر  معیارهای کلی و مؤلفه  دلفی، ضرایب مربوط به

ای تعیین یکپارچة کتابخانه  مامعنایی در نظ  های وباز فناوری

شده با  های گردآوریداده  در مرحله چهارم پژوهش،  شدند.

 2و اسمارت پی.ال.اس.  1اکسلافزارهای آماری  استفاده از نرم

افزار اکسل  از نرم وتحلیل شده است. در این پژوهش،  تجزیه

اطالعاتی  خروجی  برای پایگاه  از  پراستناد  خبرگان  گرفتن 

خبرگان از گوگل  های  خروجی گرفتن پاسخ اسکُپوس و نیز

افزار اسمارت پی.ال.اس. برای  فرم استفاده شده است. از نرم

داده پردازش  و  الگو  ساختاری  ارائة  معادالت  روش  به  ها 

جزئی)   محورواریانس مربعات  است.    (کمینة  شده  استفاده 

زمانی که برای هر متغیر پنهان )سازه( تعداد متغیر کم یا حجم  

محور    هننمو  واریانس  ساختاری  معادالت  روش  باشد،  کم 

سازی کمینة مربعات جزئی براساس  بسیار مناسب است. مدل 

که  مجموعه مستقل،  متغیرهای  از  از  مجموعه  درای  ای 

شود؛ بنابراین در گذارند، انجام میمتغیرهای وابسته تأثیر می

  ا همنظور برازش دادهاین مرحله، دیدگاه اعضای پنل دلفی به

اندازهتجزیه برای  است.  شده  مفهومی  وتحلیل  مدل  گیری 

افزار  ها در نرم های تحلیل مدلپژوهش حاضر، از الگوریتم

اند از: اسمارت پی.ال.اس. در سه بخش استفاده شد که عبارت 

گیری؛ ب( برازش مدل ساختاری؛  الف( برازش مدل اندازه

)داوری و  گیری و ساختاری(  پ( برازش کلی مدل )اندازه

به1396رضازاده،   روابط  این(.  صحت  از  ابتدا  که  ترتیب 

گیری با استفاده از معیارهای پایایی و موجود در مدل اندازه

روایی اطمینان حاصل کرده و سپس به بررسی و تفسیر روابط  

موجود در بخش ساختاری پرداخته و در مرحلة پایانی نیز  

پژوهش بررسی شده است. در برازش مدل   لدبرازش کلی م

نامه  بستگی بین سؤاالت پرسشگیری، برای سنجش هماندازه

بستگی  پایایی درونی )همبرای سنجش    از ضرایب بار عاملی؛

شاخص و  سازه  آلفای یک  متغیر  از  آن(  به  مربوط  های 

صورت مطلق،  ها ا نه بهکرونباخ؛ برای سنجش پایایی سازه

هایشان با یکدیگر ا از پایایی  بستگی سازههم  هببلکه با توجه  

واریانس   میانگین  از  سازه  روایی  سنجش  برای  و  ترکیبی؛ 

 
1. Excel 
2. Smart PLS 
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شده استفاده شده است. بار عاملی مقدار عددی است استخراج

ها یا شدت رابطه بین مؤلفه که میزان شدت رابطه میان مؤلفه

ل یلو متغیرهای آشکار مربوط به آن مؤلفه را طی فرایند تح

می مشخص  متغیر  مسیر  یک  عاملی  بار  مقدار  هرچه  کند. 

آشکار در رابطه با یک مؤلفة مشخص بیشتر باشد، آن متغیر 

مقادیر  کند.  آشکار سهم بیشتری در تبیین آن مؤلفه ایفا می

قرار دارند، که    1و    0/ 4شدة بار عاملی در دامنة بین  پذیرفته

در نظر گرفته    حداکثر مقدار  1حداقل مقدار و    0/ 4در آن  

در برازش مدل ساختاری، برای بررسی روابط بین است.    شده

های ضریب تعیین و  متغیرهای پنهان با یکدیگر از شاخص

گیزر استفاده شده است. ضریب تعیین نشان   - معیار استون

چندمی از  دهد  وابسته  متغیر  تغییرات  متغیر    درصد  طریق 

گیزر، مدل ساختاری   - شود. معیار استونبینی میمستقل پیش

کند. در پوشی بررسی میبینی مدل به روش چشمرا در پیش 

به پژوهش،  از  این  ساختاری  مدل  برازش  بررسی  منظور 

 شاخص دیگری  

آمارة   عنوان  مدل   zتحت  برازش  است.  شده  استفاده 

به این صورت است که این    zساختاری با استفاده از نمرة  

  95بتوان در سطح اطمینان    اتبیشتر باشد    1/ 96نمره باید از  

( کرد  تأیید  را  معناداربودن مدل  (.  Brown, 2006درصد 

گیری و  برای بررسی برازش کلی مدل، که هر دو مدل اندازه

محاسبه شده   GOFکند، شاخص  مدل ساختاری را کنترل می

 برابر است با:   GOFاست. مقدار 

GOF=  

Wetzels, Odekerken- Schroder & Van Oppen 

تر  یش ب)متوسط(، و    0/ 25/ )ضعیف(،  01سه مقدار    .(2009)

برای    0/ 36از   را  کرده  GOF)قوی(  با  اند.  معرفی  آنچه 

آمده در دور دوم دلفی نمایان دست های بهوتحلیل دادهتجزیه

  ؛ ضای پنل دلفی است عاها و دیدگاه  شد، پایداری نسبی مؤلفه

وتحلیل حاصل از این دور برازش قوی ای که با تجزیهگونهبه

 ها تأیید شد. ها وگویهمدل ارتباط بین مؤلفه

 های پژوهش یافته

اسنادی   تحلیل  بر  مبتنی  حاضر،  پژوهش  مفهومی  مدل 

های وب معنایی در نظام ذخیره مطالعات حوزة کاربرد فناوری

ن اطالعات و  بازیابی  دلفی است. رظو  پنل  یات متخصصان 

های وب معناییِ پرکاربرد  شده، فناوریبراساس مدل معرفی

بخش ذخیرهدر  جست های  و  شامل  سازی  معنایی  وجوی 

های پیوندی، و اسکاس و در شناسی، دادهآر.دی.اف.، هستی

های پیوندی هستند. بخش بازیابی معنایی شامل فواف و داده

توجه   با  حاضر،  پژوهش  مشترک    هبدر  و  گسترده  کاربرد 

پیوندی در بخشداده وجو و  سازی، جست های ذخیرههای 

به فناوری  این  معنایی،  سایر  بازیابی  با  ترکیبی  صورت 

های وب معنایی در مدل مفهومی ترسیم شده است.  فناوری

های وب معنایی  در این پژوهش، مدل مفهومی کاربرد فناوری

ای، با توجه به  کتابخانه  های مختلف نظام یکپارچةدر بخش

بخش فلسفة  و  بازیابی  کارکرد  و  ذخیره  نظام  مختلف  های 

این   ادامه  در  که  است،  شده  ترسیم  کتابخانه  در  اطالعات 

 :انداختصار معرفی شدهها بهبخش

وجو  ( بخش اُپک: بخشی است که با داشتن قابلیت جست 1

سازمان اطالعات  منابع  یکپارچة دهیدر  نظام  در  شده 

عبارتبخانهاتک  قالب  در  را  کاربر  اطالعاتی  نیاز  های ای، 

میپرس دریافت  نتایج جست وجو  و  کاربر  کند  به  را  وجو 

 دهد؛نمایش می

با استفاده از ابزارهای    دهی: بخشی است که( بخش سازمان2

دهی اطالعات به تحلیل محتوای متنی منابع اطالعاتی  سازمان

العاتی را برای کاربران  طاپذیری منابع  پردازد و دسترسمی

 ؛ سازدپذیر میامکان

فراهم3 بخش  یکپارچة  هستهخدمتی  :  آوری(  نظام  در  ای 

ای تحت وب در نظر گرفته شده است که فعالیت  کتابخانه

براساس   را  و درخواست وتحلیل  تجزیهخود  کاربران  های 

 دهد؛ تأمین بودجة خرید منابع اطالعاتی انجام می

ری: بخشی است که در آن اطالعات  بر( بخش پروفایل کا4

مندی کاربران در آن  وجو، و عالقهشخصی، تاریخچة جست 

مدل مفهومی پژوهش حاضر، مدلی   بنابراین  شود.لحاظ می

  های وب معنایی کاربرد ای است که در آن، فناوریچهارمؤلفه

 (. 1)شکل  دارند
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 بخانههای وب معنایی در نظام ذخیره و بازیابی اطالعات در کتافناوری  . مدل مفهومی کاربرد1شکل 

و   هندسی  اشکال  براساس  حاضر،  پژوهش  مفهومی  مدل 

دهندة مؤلفه خطوطی ترسیم شده که در آن هر بیضی نشان

نشان فلش  و  پنهان(  بین  )متغیر  ارتباط  چگونگی  دهندة 

روی  هامؤلفه پنهان  متغیرهای  تأثیرگذاری  هم(   )چگونگی 

ی  ها یفناورشود،  مشاهده می  1که در شکل    طورهماناست.  

ی  هادادهی + اسکاس +  شناسیهستوب معنایی به دو دستة  

و هر    اندشده  بندیی پیوندی تقسیمهادادهپیوندی و فواف +  

از   به    هایفناوردسته  توجه  در  و    هایژگ ی وبا  کارکردشان 

  ثیرگذارند. گفتنی أت  یااز نظام یکپارچة کتابخانه  ییهابخش

ویژگی پژوهش،  این  در  که  لحاظاست  هر های  برای  شده 

کتابخانه یکپارچة  نظام  از  ویژگیبخش  بر  مبتنی  های  ای 

شده در تحلیل اسنادی مطالعات این حوزه و  برجستة شناسایی

بخش هر  اسنادی،  فعالیت  تحلیل  براساس  بنابراین،  اند. 

آوری شامل  فة فراهملؤ اند از: مهای هر مؤلفه عبارتویژگی

بین  پیوند  منابع و حوزة موضوعی و  بین  پیوند  دو ویژگیِ 

کردن منظور گزینش و فراهمها بهمنابع و قالب دسترسی به آن

از   استفاده  با  کتابخانه  نظام  برای  الزم  اطالعاتی  منابع 

دادههای هستیفناوری اسکاس، و  )با  شناسی،  پیوندی  های 

اطال نیاز  برآوردن  کاربران(اعهدف  مؤلفة   تی  است. 

ویژگیسازمان پنج  با  فهرست   دهی  و  شامل  نویسی 

نویسی منابع؛ ایجاد شبکة واژگانی؛ تبدیل  سازی؛ حاشیهنمایه

کتابفرمت  اطالعات  مختلف  سههای  به  گانة  شناختی 

آر.دی.اف.؛ و کنترل مستندات مؤلفان، موضوع، و تنالگان با  

فناوری از  هستیاستفاده  دادهسا شن های  و  اسکاس،  های  ی، 

گسترش   ویژگی، شامل  هفت  با  اُپک  مؤلفة  است.  پیوندی 

مترادفپرس به  توجه  با  کاربر  موضوعی، وجوی  ها، حوزة 

جست  ساختاری،  زبان  مکانی،  موقعیت  در ارتباط،  وجو 

جست  و  داده،  پایگاه  فرادادهچندین  با  وجوی  اثر  هر  ای 

فناوری از  هستیاستفاده  اسکهای  دادهسا شناسی،  و  های  ، 

ة پروفایل کاربری شامل شش ویژگی  پیوندی. درنهایت مؤلف

عبارت که  جمعاست  از:  تاریخچة اند  اطالعات  آوری 

های علمی  وجوی کاربر، پیوند نویسنده با آثار و حوزهجست 

تشکیل گروه با عالقهاو،  کاربران  از  های مشابه،  مندیهایی 

هایشان،  ها و فعالیت مندیارتباط بین کاربران براساس عالقه

کاربر انجمنارتباط  با  انجام حاشیهان  و  نویسی  های علمی، 

به کامنابع  فناوریر دست  از  استفاده  با  و  بران  فواف  های 

 های پیوندی. داده

 آزمون مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر دیدگاه خبرگان 

سااازی برای آزمون مدل مفهااومی پااژوهش حاضاار از مدل

معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده شد که شااامل 

گیری؛ ب( برازش ه بخش است: الف( برازش مدل اندازهس

مدل ساختاری؛ ج( برازش مدل کلی. نتااایج باارازش ماادل 

 .اندارائه شده 2و  1های گیری در جدولاندازه

 4/0های با بار عاملی کمتر از  نامه )برگرفته از مدل مفهومی( بعد از حذف سؤال های پرسش. ضرایب بار عاملی سؤال 1جدول  

 بار عاملی ها سؤال فهمؤل
ترین فناوری معنایی برای کنترل مستندات مؤلفان، موضوع، و تنالگان.مناسب آوری فراهم  

جوی فرادادة هر اثر )عنوان، نویسنده، مکان، و غیره(. فناوری معنایی برای جست ترینمناسب  
موضوع.دهندة آن فناوری معنایی برای پیوند بین موضوع و منابع پوشش ترینمناسب  

83/0 
70/0 
78/0 

 سازی منابع اطالعاتی.ترین فناوری معنایی برای تخصیص موضوع و نمایهمناسب دهی سازمان
 های دیگر.ترین فناوری معنایی برای تشکیل شبکة واژگان زبان فارسی یا زبانمناسب
 ن، و غیره(. وجوی فرادادة هر اثر )عنوان، نویسنده، مکاترین فناوری معنایی برای جستمناسب

68/0 
76/0 
90/0 

 90/0 های واژگانی.  وجوی کاربر مبتنی بر پیشنهاد مترادفترین فناوری معنایی برای گسترش پرسمناسب اُپک 
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 بار عاملی ها سؤال فهمؤل
 
 

 ی موضوعی خاص.وجوی کاربر مبتنی بر انتخاب دامنهترین فناوری معنایی برای گسترش پرسمناسب
 کاربر مبتنی بر ارتباط میان اصطالحات مرتبط.  وجویترین فناوری معنایی برای گسترش پرسمناسب 

 وجوی کاربر مبتنی بر تعیین محل اصطالحات و واژگان. ترین فناوری معنایی برای گسترش پرسمناسب
 وجوی ساختاریافته. وجوی کاربر مبتنی بر پیشنهاد پرسترین فناوری معنایی برای گسترش پرسمناسب

90/0 
87/0 
81/0 
91/0 

ل  پروفای
 کاربردی 

 های موضوعی او. ترین فناوری معنایی برای پیوند بین نویسنده، آثار و حوزهمناسب
 های موضوعی مشابه. مندیهایی از افراد با عالقهترین فناوری معنایی برای تشکیل گروهمناسب
 ها. های آنلیتهای افراد براساس تشابه موضوعات و فعاترین فناوری معنایی برای ارتباط بین گروهمناسب
 های علمی. ترین فناوری معنایی برای ارتباط بین افراد با انجمنمناسب
 نویسی منابع. ترین فناوری معنایی برای ساخت پروفایل کاربران همراه با امکان افزودن حاشیهمناسب
 وجوی کاربر. آوری اطالعات تاریخچة جستترین فناوری معنایی برای جمعمناسب
 دست کاربر(. شده بههای منابع )انجامنویسین فناوری معنایی برای ذخیرة حاشیهتریمناسب

64/0 
84/0 
93/0 
93/0 
83/0 
57/0 
69/0 

مدل   به  مربوط  عاملی  بارهای  نشان    گیریاندازهبررسی 

  نامه پرسش  هایسؤال  یبارهای عاملی برای تمام  که  دهدمی

( باالتر نیست.  0/ 4شده )سؤال( از میزان استاندارد تعیین  20)

فناوری معنایی  :  11سؤال  دهی )سازمان  ةاز مؤلف  سؤال  یک

زمان در چندین پایگاه وجوی منابع اطالعاتی هم برای جست 

  فناوری :  10سؤال  ی اُپک )از مؤلفهسؤال  ( و یک  اطالعاتی

کتاب فرمت  تبدیل  برای  و  معنایی  مارک  همچون  شناختی 

ت بار عاملی کمتر از  عل( بهگانة آر.دی.افبه سه  21مارک  

اند. درنهایت تحلیل عاملی تأییدی به پذیرش  حذف شده  0/ 4

نامه منجر شده است، که در  سؤال این پرسش  20سؤال از    18

 اند.تحلیل مدل معادالت ساختاری در نظر گرفته شده

 شده(پایایی و میانگین واریانس تبیین یهاشاخص ) یریگاندازه نتایج برازش مدل  . 2جدول  

 آلفای کرونباخ  متغیر 
Alapha≥ 0/7 

 پایایی ترکیبی 
CR ≥ 0/7 

 شدهتبیینمیانگین واریانس 
AVE > 0/5 

 60/0 81/0 70/0 آوری فراهم
 51/0 72/0 70/0 دهی سازمان
 66/0 92/0 88/0 اُپک 

 61/0 91/0 89/0 پروفایل کاربری 

 

 ، بررسی مقادیر پایایی آلفای کرونباخ و2با توجه به جدول  

و  0/ 7مساااوی و باااالتر از  هامؤلفهپایایی ترکیبی مربوط به 

هسااتند،  0/ 5شده باااالتر از نیز اعداد میانگین واریانس تبیین

ی ریگ اناادازهبرازش مطلوب مدل    دهندةنشانکه این مقادیر  

 دهندةنشااانی ریگ اناادازهاساات. باارازش مطلااوب ماادل 

نامه اساات. بسااتگی دروناای مناسااب سااؤاالت پرسااشهم

نامه گیااریم کااه بااین سااؤاالت پرسااشابراین، نتیجااه میبناا 

افزار اساامارت در نرمبستگی درونی مناسبی وجود دارد.  هم

گیری، باارازش ماادل پس از برازش مدل اناادازه  پی.ال.اس.

گیرد که در آن روابط بااین متغیرهااای ساختاری صورت می

  شود.پنهان بررسی می

 

 گیزر(  -های ضریب تعیین و استون اخص . نتایج برازش مدل ساختاری )ش3جدول  

 مؤلفه 
 ضریب تعیین 

(2R ) 
 گیزر  -معیار استون 

)2Q) 

 31/0 63/0 آوری فراهم
 57/0 80/0 دهی سازمان
 55/0 88/0 اُپک 

 59/0 99/0 پروفایل کاربری 
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شده )جدول در برازش مدل ساختاری، مقادیر ضرایب تعیین

می3 نشان  به(  تغییرات  میزان  که  مؤلفه تدهد  در  های  رتیب 

 88درصد(، اُپک )  80دهی )درصد(، سازمان  63آوری )فراهم

درصد( از طریق متغیر مستقل   99درصد(، و پروفایل کاربری )

،  3پذیرد. در جدول  های وب معنایی( صورت می)فناوری

مثبت   استون  مقادیر  میگیزر    -معیار  مدل  نشان  که  دهد 

یرهای آشکار مربوط به  بینی قوی متغساختاری توانایی پیش

متغیرهای پنهان وابستة مدل را دارد و برازش مناسب مدل 

گیزر   -ساختاری از نظر دو شاخص ضریب تعیین و استون 

  شود.تأیید می

 . نتایج برازش مدل ساختاری با ضرایب معناداری 4جدول  
 شاخص                      

    روابط مدل مفهومی
 ی مقداری معنادار z ةآمار

 000/0 32/6 آوری فراهم -های پیوندی شناسی + اسکاس + دادههستی
 000/0 08/18 دهیسازمان –های پیوندی شناسی + اسکاس + دادههستی
 000/0 96/34 اُپک  –های پیوندی شناسی + اسکاس + دادههستی

 000/0 19/288 پروفایل کاربری  -های پیوندی فواف + داده
شناسی + اسکاس + هستی -یوندی های پفواف + داده

 های پیوندی داده
291/2 03/0 

نشان  معنی   4جدول   را  پنهان  متغیرهای  بین  ارتباط  داری 

برای تمامی متغیرها بسیار باالتر از   zدهد که در آن آمارة  می

های  فواف + داده   جز رابطة بین متغیرهای پنهاناست )به  1/ 96

دهستی  -پیوندی    + اسکاس   + که  های  ادهشناسی  پیوندی 

برازش مدل   برای بررسیاست(.    1/ 96کمی باالتر از مقدار  

برای   GOFمحاسبه شده است. مقدار    GOFکلی، شاخص  

  مدل پژوهش حاضر برابر است با: 

= GOF=  

0/64 =GOF=  

برازش قوی دهندة  نشاندر این پژوهش    0/ 64بنابراین مقدار  

 . مدل کلی است 

 دل پیشنهادی پژوهش م

با توجه به دیدگاه اعضای پنل دلفی و با استفاده از معادالت  

دست آمده است. این مدل  ساختاری، مدل پژوهش حاضر به

مؤلفه از  را  متشکل  عاملی  بار  باالترین  که  است  هایی 

اندو بیشترین تأثیرگذاری در نظام یکپارچة کتابخانه را  داشته

 اند.لة مدل نهایی پیشنهاد شدهمنزاند و بهنشان داده

 

 

 
 . مدل پیشنهادی پژوهش 2شکل 
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(، تصویر کلی 2نمودار اجرای تحلیل عاملی تأییدی )شکل  

از مدل پیشنهادی و چگونگی ارتباط بین متغیرهااا را نشااان 

های دهندة مؤلفااههااا نشاااندهااد. در ایاان شااکل، دایرهمی

 ها )چهارتطیلنامه )متغیرهای پنهان یا مکنون( و مسپرسش

نامه های پرسااشدهندة سااؤالهای زردرناا ( نشااانضاالعی

 2طور کااه در شااکل )متغیرهااای آشااکار( هسااتند. همااان

شناساای های هستیشود، شدت رابطه بین مؤلفهمشاهده می

آوری )با بااار عاااملی های پیوندی و فراهم+ اسکاس + داده

هااای پیوناادی و شناساای + اسااکاس + داده(، هستی0/ 77

اسااکاس  شناساای +(، هستی0/ 90دهی )با بار عاملی ازمانس

(، و 0/ 93های پیوندی و اُپک )با بااار عاااملی تقریباااً  + داده

های پیوندی و پروفایل کاربری )با بااار عاااملی فواف + داده

( همگی ضرایبی باااال و حااداقل بااا بااار عاااملی 0/ 99تقریباً  

های پااژوهش دهد مؤلفهاند، که این امر نشان میبوده  0/ 77

 2اند. همچنین شکل  حاضر تأثیرگذاری باالیی در هم داشته

شناسی + اسااکاس + های هستیدهد که بین مؤلفهنشان می

 های پیوندی رابطههای پیوندی و همچنین فواف + دادهداده

وجود دارد که شاادت آن رابطااه در محاادودة قاباال قبااولی 

دهندة نشااان  است( اساات و  0/ 41)مقدار بار عاملی برابر با  

هااای وب معنااایی باار روی هاام اساات. تأثیرگذاری فناوری

دهااد کااه شاادت رابطااه بااین هریااک از نشااان می  2شکل  

دهی، اُپااک، و پروفایاال آوری، سااازمانهای فااراهممؤلفااه

ها تقریباً مقااادیری کاربری و متغیرهای آشکار مربوط به آن

ط دهندة تأثیرگااذاری متوساا هستند که نشان  0/ 9و    0/ 5بین  

 رو به باالی هریک از سؤاالت در تبیین مؤلفة مربوطه است.

 وتحلیل مدل پیشنهادیتجزیه 

دهد کااه تمااامی روابااط ( نشان می2مدل پیشنهادی )شکل  

دار بااین دارنااد. روابااط معناایبااین متغیرهااای ماادل معنی

های پیوندی بااا شناسی + اسکاس + دادههای هستیفناوری

آوری، و اُپااک باارای انجااام دهی، فااراهمهای سازمانبخش

دهی و مدیریت دانااش، پیونااد هایی همچون سازمانفعالیت 

 ها، پیوند بااین منااابع ماارتبط، تباادیل اطالعاااتبین فراداده

گذاری شناختی به فرمت آر.دی.اف.، انتشار و اشااتراک کتاب

ها، رابط کاربری کاربرپسند، کنتاارل واژگااان، گسااترش داده

وجو بااا ندی معنادار نتایج جست بوجوی کاربر، و رتبهپرس

دار بااین و روابااط معناایتوجااه بااه نیاااز اطالعاااتی کاااربر 

هااای پیوناادی در بخااش اُپااک هااای فااواف + دادهفناوری

باارازش ( Kruk & Decker, 2005)همسو با پااژوهش 

داری روابااط کنند. معناایمطلوب مدل ساختاری را تأیید می

هااای شناساای + اسااکاس + دادههستی هااایبااین فناوری

 آوری، و اُپااکدهی، فااراهمهااای سااازمانپیوندی با بخش

 .Liao et alهایپژوهش حاضر، با بخشی از نتایج پژوهش

(2010); Malmsten (2008); Kumar et al. 

(2013); Robinson (2010); Tang (2013); Yu 

et al. (2014)؛ (1393شااریف )؛ (1390) سااخاوتی ؛

 (1397ی )رازیشاا  و بااارفروش،زادهعبااداه ،یمتشااکرآران

شود، مشاهده می 2با توجه به آنچه در شکل    هستند.همسو  

آوری بیشترین تأثیرگذاری مربوط به ویژگی در مؤلفة فراهم

کنترل مستندات مؤلفان، موضوع، و تنالگااان بااا بااار عاااملی 

و کمترین تأثیرگذاری مربوط به ویژگاای پیونااد بااین   0/ 83

 0/ 70آن، با بار عاااملی  های دسترسی به  عنوان منبع و قالب 

دهی بیشترین و کمترین تأثیرگذاری است. در مؤلفة سازمان

و   0/ 90های تشکیل شبکة واژگانی با بااار عاااملی  به ویژگی

 0/ 68ای هر اثر بااا بااار عاااملی تقریباااً  وجوی فرادادهجست 

اند. بیشترین و کمترین تأثیرگذاری در مؤلفة اختصاص یافته

وجااوی کاااربر از زبااان رش پرسهااای گسااتاُپک به ویژگی

و   0/ 91وجوی ساااختاریافته بااا بااار عاااملی  طبیعی به پرس

وجو بااا بااار وجو با تعیین محل واژگان پرسگسترش پرس

انااد. بیشااترین و کمتاارین اختصاااص یافته 0/ 82عاااملی 

های ارتباط تأثیرگذاری در مؤلفة پروفایل کاربری به ویژگی

هااای افااراد بااا ارتباط گروههای علمی و  بین افراد با انجمن

و  0/ 93های موضااوعی مشااابه بااا بااار عاااملی مناادیعالقه

وجوی کاااربر بااا بااار آوری اطالعات تاریخچة جست جمع

هااای برخاای های پژوهشهسااتند. یافتااه  0/ 57عاملی تقریباً  

 Liao et و  Lee, Min, & Oh (2015)پژوهشااگران 
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al. (2009)هااای ترکیباای از فناوری دهنااد کااهنشااان می

تواننااد هااای پیوناادی میشناساای + اسااکاس و دادههستی

منظور شناسااایی موضااوعات پردرخواساات مااورد نیاااز بااه

وتحلیل توانااد بااا تجزیااهکار رونااد. ایاان اماار میکاربران به

رت رکوردهای امانتی کاربران و پیشاانهادهای کاااربران صااو 

گیرد و درنهایت لیستی از منابع اطالعاتی مورد نیاز کاربران 

شناساای، هااای وب معنااایی هستیبااا اسااتفاده از فناوری

آوری پیشاانهاد های پیوندی در بخش فراهماسکاس، و داده

 ,Bendib, Laouar, Hacken های نتایج پژوهش  شود.

& Miles (2014) ؛Brisebois (2017) ;Haraty 

& Nasrallah (2018) (1390) ی و همکااارانزاهااد؛ 

تأثیرپذیری مثبت گزینش موضوعات و اصطالحات موجود 

صااورت مفهااومی و معنااایی در محتوای منابع اطالعاااتی به

هااای هااای موضااوعی بااا اسااتفاده از فناوریهبراساس حوز

شناسی، اسکاس و نیز پیونااد بااین محتواهااای منااابع هستی

اطالعاتی مشابه به لحاظ مفهااومی و معنااایی بااا اسااتفاده از 

تأثیرپذیری مؤلفة اُپک از کنند.  های پیوندی را تأیید میداده

صااورت اساات کااه کااارکرد های پیوندی به اینفناوری داده

منظور ایجاد نظام تعاااملی باااز و های پیوندی بهادهفناوری د

دارای پیوندهای خااارجی بااا قابلیاات دسااتیابی راحاات بااه 

اطالعات و امکااان کشااف منااابع اطالعاااتی اساات. بنااا بااه 

این اماار ، Xu, Hess, & Akerman (2017)اظهارنظر 

 فرمدل بیااب شناختی ممبتنی بر پیونددادن رکوردهای کتاب

شده در پایگاه اطالعاتی داخل و خارج آر.دی.اف.ایِ ذخیره

های پیوندی از کتابخانة محلی است. درواقع استفاده از داده

فرم نظام کتابخانااه، شناختی مدل بیب رکوردهای کتاب  برای

پذیری، شناختی، رؤیت منظور کنترل کتابروشی چندگانه به

سازی منااابع العاتی، و غنیپذیری، اشتراک منابع اطدسترس

شناساای و هااای هستیاطالعاتی است. تأثیرگااذاری فناوری

اسکاس در بخااش اُپااک بااه ایاان صااورت اساات کااه ایاان 

ای رکوردهااای هااا در ترکیااب بااا عناصاار فاارادادهفناوری

شده به فرمت آر.دی.اف. در نظام کتابخانااه توصاایف ذخیره

د و همااراه بااا آورناا تری از منابع اطالعاتی را فراهم میغنی

های پیوناادی، کنتاارل ویژگی منطقی محور و ترکیب با داده

وجااوی وجوهای معنااایی و گسااترش پرسواژگانی، جست 

 ,Robinson)کنند  در فضای وب ایجاد می ساختاریافته را

شناساااای و اسااااکاس از هااااای هستی. فناوری(2010

ه درواقااع موتااور اسااتنتاج کنند، کاا کننده استفاده میاستدالل

کننده ای از قوانین استنباطی دارد. اسااتداللاست و مجموعه

ای ها دانش واقعی افزودهشناسیاز قوانین استنباطی و هستی

شود. بنااابراین، طور مفهومی ارائه میکند، که بهاستخراج می

هااا )یااا دانااش( را تحاات راهنمااایی موتااور اسااتنتاج، داده

 ,Wangکنااد )وضااوعی تفساایر میهای مشناساایهستی

 Kruk & Decker هااایهااای پژوهشیافتااه(. 2005

 (1400قربااانی بوساااری، قیاساای، و رضااوی ) و (2005)

هااای های فااواف و دادهکارگیری فناوریاند که بهنشان داده

توانااد ساارویس اطالعااات ر پروفایل کاااربری میپیوندی د

هااای فااواف در شدة فعالی مبتناای باار فرادادهسازیشخصی

پروفایاال کاااربری فااراهم آورنااد کااه پیوسااته خاادمات 

شااده را بااا پیونااد بااین عالیااق و نیازهااای سازیشخصی

اطالعاااتی کاااربر بااا منااابع اطالعاااتی مااورد نیاااز او ارائااه 

هااای ی معنااایی فااواف و دادههااادهند. درنهایت فناوریمی

پیوندی در پروفایل کاااربری درک معنااایی و مفهااومی نیاااز 

 دهد.اطالعاتی کاربر و برآوردن آن را ارتقا می

 گیرینتیجه

های اطالعاتی و افاازایش سااطح دسترساای پیشرفت فناوری

کاربران به اطالعااات، اهمیاات همسوشاادن نظااام ذخیااره و 

هااای اطالعاااتی فناوریبازیااابی اطالعااات در کتابخانااه بااا 

پیشرفته را دوچندان کاارده اساات. نظااام ذخیااره و بازیااابی 

گوی نیاااز اطالعاااتی اطالعات مطلااوب بایااد بتوانااد پاسااخ

ای کااه گونااهتاارین زمااان ممکاان باشااد؛ بهکاااربران در کم

وجوی وجوی مفهومی و معنایی را جایگزین جساات جست 

ر نظااام وجوی مفهومی و معنااایی دای کند. جست کلیدواژه

کتابخانه زمانی محقق خواهد شد که با استفاده از کدگذاری 
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کنار هم قاارار   1های ساختارمندای از دادهآر.دی.اف. زنجیره

گیرند که فراتر از محدودة واژگان فرانما گسااترش یابنااد و 

های گذاری معنایی دادهدانش جدیدی را با استفاده از نشانه

هااای کدگااذاری داده ساااختارمند ایجاااد کننااد. بنااابراین

بناادی توانااد رتبهساااختارمند بااا اسااتاندارد آر.دی.اف. می

 وجو را بااه کاااربر نشااان دهاادمعناااداری از نتااایج جساات 

(RDFa 1.1 Primer, 2015 درنهایاات، برخااورداری .)

های وب معنایی بسیار حائز اهمیت نظام کتابخانه از فناوری

هااای وب معنااایی در نظااام ذخیااره و ریاست. وجااود فناو

بازیااابی اطالعااات در کتابخانااه بااه گاازینش، ذخیااره و 

و بازیابی معنایی اطالعات منجر خواهااد شااد  دهی،سازمان

که ایاان اماار ارتباااط و تعاماال معنااایی بااین کاااربر و نظااام 

گویی واسااطة آن، پاسااخکند. بنابراین بهکتابخانه را ایجاد می

شود. بااا توجااه بااه عاتی کاربر فراهم میمعنایی به نیاز اطال

هااای وب معنااایی در فرایناادهای ذخیااره، اهمیاات فناوری

گذاری معنایی و مفهومی اطالعااات، در بازیابی و به اشتراک 

ها از دیدگاه خبرگان بااه این پژوهش به چگونگی کاربرد آن

های روش دلفی توجه شااده اساات؛ زیاارا شااناخت دیاادگاه

هااای گونگی کاربردپذیری فناوریسازی چخبرگان در مدل

تواند بااه شااکل درخااور تااوجهی ماادلی از وب معنایی می

ای را فااراهم آورد، کااه باارای آن شدن نظام کتابخانهمعنایی

نظام کاربرد داشته باشد. در این پژوهش، باارازش مطلااوب 

ای و اسااتفاده از کردن نظام کتابخانااهمدل پیشنهادی، معنایی

وب معنایی را تأییااد کاارده اساات.   هایهای فناوریقابلیت 

مدل پیشنهادی برای بااازنگری در توسااعه و طراحاای نظااام 

ای مهم است؛ زیاارا درحکاام راهنمااا در توسااعه و کتابخانه

ای و کتابداران عمل طراحی برای تیم پشتیبان نظام کتابخانه

کند. این امر بااه تعریااف جدیاادی از یکپااارچگی نظااام می

ی پیشرفتة اطالعاتی کمااک خواهااد هاای با فناوریکتابخانه

های توسعه و طراحی نظام های تیمکرد. بنابراین، هماهنگی

ها باارای باارآوردن های مدیریتی کتابخانااهای و تیمکتابخانه

وجو، بازیااابی، و نیازهااای جدیااد کاااربران، شااامل جساات 

 
1. Tructured Data 

شده ضروری است. در همین بندی معنادار نتایج بازیابیرتبه

های منظور غنای بیشتر نظامر این حوزه بهراستا، مطالعات د

هااای معنااایی و مفهااومی از اولویاات ای بااا فناوریکتابخانه

باالیی برخوردار است تا بتوان فضایی سااازگار بااا نیازهااای 

تغییریافتااة کاااربران باارای دریافاات خاادمات اطالعاااتی از 

ای را فراهم کرد. تحقیقااات آینااده شاااید های کتابخانهنظام

های معنایی را بهتر در راسااتای کاربردپذیری فناوریبتوانند  

تحقااق رسااالت نظااام کتابخانااه گسااترش دهنااد. براساااس 

پژوهش حاضر، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت   هاییافته

شااده ( با توجه به ماادل ارائه1شوند:  نظام کتابخانه ارائه می

هااای شااود کااه طراحااان نظامدر پااژوهش، پیشاانهاد می

از این مدل برای درک چگااونگی کاربردپااذیری ای  کتابخانه

ای اسااتفاده کننااد؛ های وب معنایی در نظام کتابخانهفناوری

های پااژوهش، ضااروری اساات کااه ( بااا توجااه بااه یافتااه2

هااای علماای بااین متخصصااان علاام اطالعااات و همکاری

شناسی و متخصصان طراحی، تولیااد، و توسااعة نظااام دانش

ری درساات و دقیااق ای بااا هاادف کاربردپااذیکتابخانااه

های وب معنایی متناسب با بافت کتابخانااه صااورت فناوری

 گیرد.
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