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یكپارچه  سازی معنایی منابع اطالعاتی د ر كتابخانه های د یجیتالی ایران
مهد ی علیپور حافظی

چڪید ه

هد ف: شناسایی وضعیت محتوای فراد اد ه های كتابخانه های د یجیتالی ایران از نظر یكپارچه سازی 

معنایی و ارائۀ پیشنهاد هایی برای بهبود روابط معنایی د ر فراد اد ه های آنها. 

روش/ رویكرد پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی است و به روش پیامیشی انجام شد ه است. 

جامعۀ پژوهش را متامی كتابخانه های د یجیتالی فعال د ر كشور تشكیل می د هد )32 كتابخانه( 

كه د ر نهایت 26 كتابخانه با پژوهش حارض همكاری كرد ند. برای گرد آوری اطالعات از پرسشنامۀ 

پژوهشگر ساخته و برای كسب روایی از نظر متخصصان بهره گرفته شد. 

یافته ها: كتابخانه های د یجیتالی ایران تأکید اصلی خود را بر منابع اطالعاتی متنی قرار د اد ه اند 

و سایر منابع مانند منابع چند رسانه ای و غیرمتنی همچنان د ر چرخۀ ارائۀ اطالعات به کاربران 

قرار ند ارند. کتابخانه های د یجیتالی از نظر پوشش منابع د یجیتالی و تكمیل فیلد های فراد اد ه 

د ر وضعیت مطلوبی قرار ند ارند. فیلد های اساسی مورد نیاز د ر یکپارچه سازی معنایی مانند 

کلید واژه های منایه، شابک، شابم، و د ی.اُ.آی. د ر تکمیل فیلد های فراد اد ه مورد توجه کتابخانه ها 

نیستند. از نظر مستند سازی محتوای فیلد های فراد اد ه نیز وضعیت چند ان رضایت بخشی را 

شاهد نیستیم. به عنوان منونه، فیلد های پد ید آورند گان، نارشان، و کلید واژه های منایه ای مستند 

منی شوند. 

نتیجه گیری: كتابخانه های د یجیتالی ایران از نظر ارائۀ خد مات یكپارچه معنایی د ر وضعیت 

مناسبی قرار ند ارند، بر این اساس به تقویت محورهای معنایی د ر فیلد های فراد اد ه ای نیاز د ارند.
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1 . استاد یار پژوهشگاه علوم و فناوری 

اطالعات ایران )ایراند اک( 

alipour@irandoc.ac.ir 

یكپارچه  سازی معنایی منابع اطالعاتی د ر كتابخانه های د یجیتالی ایران

مهد ی علیپور حافظی1

د ریافت: 93/02/10
  پذیرش:  94/02/18

مقد مه
د ستيابي سریع و یكپارچه به اطالعات مناسب از خواسته های انسان د ر طول تاریخ بود ه 
است. كتابخانه ها از نخستين گام هاي پيد ایش تا به امروز د ر پي تحقق چنين آرزویي هستند 
و از ابزارها و فناوري هاي روز د ر هر عصري براي وصول به این هد ف بزرگ استفاد ه كرد ه 
و مي كنند. قوانين پنج گانة رانگاناتان نيز براي تأمين همين خواسته مطرح شد ه اند )مزینانی، 
1382، ص 27(. وب و ابزارهاي جستجو و بازیابي اطالعات بستري را فراهم كرد ه اند كه 
كاربران براي د ستيابي به اطالعات و محتواهای مورد نياز به آن مراجعه مي كنند. با توجه به 
حجم عظيم اطالعات د ر این محيط و ضعف هاي ناشي از نقصان ابزارهاي جستجو و بازیابي، 
و مهم تر از همه، مسائل مرتبط با ذخيره و سازماند هي اطالعات، همواره موضوع د ستيابي 

سریع و یكپارچه به محتواي وب را با چالش همراه ساخته اند )ساربان قلي، 1384(. 
محيط یكپارچة وب و ابزارهاي جستجو و بازیابي اطالعات د ر محيط وب تأثير مستقيمي 
بر رفتار اطالع یابي كاربران گذاشته است، به نحوي كه كاربران براي د ستيابي به اطالعات مورد 
نياز خود به عنوان اولين منبع اطالعاتي به وب مراجعه مي كنند )عليپور حافظي، 1390، ص 9(. 
همين موضوع، ظهور رقيب قد رتمند ي براي كتابخانه ها به عنوان مراجع اصلي ذخيره و بازیابي 
اطالعات را نشان مي د هد. این روید اد عظيم و تأثيرگذار د ر فعاليت های روزمره انسان ها، د ر 
روند توسعه كتابخانه ها نيز تأثيرگذار شد ه است. از این رو، كتابخانه ها اقد ام به استفاد ه از تهد ید 
به عمل آمد ه از طرف وب و تبد یل آن به فرصت كرد ند. كتابخانه ها با حضور د ر محيط وب 
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اطالعات كتابشناختي خود را د ر وب ارائه كرد ند و این اطالعات را د ر د سترس عموم كاربران 
قرار د اد ند. د ر این راستا، كاربران نيز با حضور د ر محيط وب قاد ر به د ستيابي به اطالعات 
كتابشناختي منابع كتابخانه اي شد ند. به تد ریج، كتابخانه ها با الگو گرفتن از وب و استفاد ه از 
قابليت هاي به عمل آمد ه، اقد ام به ارائة اشياي د یجيتال1 به كاربران و د سترس پذیر ساختن آنها 
براي همگان د ر محيط وب كرد ند. همين امر سبب ظهور نسل جد ید ي از كتابخانه ها با عنوان 
كتابخانه هاي د ووجهي2، د یجيتال، و مجازي د ر فضای پيوستة وب شد. كاربران با حضور 

د ر محيط وب و اتصال به این كتابخانه ها قاد ر به د ستيابي به محتواي منابع اطالعاتي شد ند.
هرچند این حركت د ر نوع خود مفيد و حائز اهميت فراواني بود، ولي همچنان كاربران 
از عملكرد كتابخانه ها خشنود نبود ند. كاربراني كه براي یافتن اطالعات مورد نياز خود با 
استفاد ه از ابزارهاي جستجو و بازیابي اطالعات د ر محيط وب و به صورت یكپارچه اقد ام 
مي كرد ند، عالقه اي به جستجو د ر كتابخانه هاي د یجيتالی به صورت منفرد ند اشتند. زیرا 
كاربران د ر محيط وب با یك  بار جستجو قاد ر به بازیابي تمامي منابع مرتبط شد ند. این مسئله، 
انتظار افراد را از نظام هاي اطالعاتي باال برد ه است. لذا كاربران خواهان د ستيابي یكپارچه به 
محتواهاي اطالعاتي مورد نياز خود هستند كه كتابخانه هاي د یجيتالی بد ون همكاري متقابل 
قاد ر به ارائة چنين خد متي نيستند. كاربران د ر استفاد ه از كتابخانه هاي د یجيتالی باید شرایط 

زیر را احراز مي كرد ند:
• شرایط مورد نياز براي عضویت د ر هر یك از كتابخانه هاي د یجيتالی؛

• اتصال به كتابخانه هاي د یجيتالی به صورت منفرد؛
• جستجو و د ر نهایت، بازیابي اطالعات مورد نياز خود د ر تك تك كتابخانه هاي 

د یجيتالی؛
حال فرض كنيد كاربري براي انجام یك جستجوي تركيبي د ر یك كتابخانه چند بار 
باید جستجو كند. این تعد اد را د ر تعد اد كتابخانه هاي د یجيتالی مرتبط، پایگاه هاي اطالعاتي 
مرتبط، وب و سایر موارد د یگر ضرب كنيد. به عنوان مثال، جستجو براي مباد لة اطالعات 
د ر كتابخانه هاي د یجيتالی فقط به زبان انگليسي نياز به 10 جستجوي تركيبي د ارد. حال 
اگر این جستجو د ر 20 پایگاه مختلف مرتبط انجام پذیرد، كاربر مجبور به تكرار جستجو 
به تعد اد 200 مورد خواهد شد )عليپور حافظي، حري، شيري، و غائبي3، 2010(. این مثال، 
ميزان اتالف وقت كاربران را د ر جستجو و بازیابي اطالعات د ر كتابخانه هاي د یجيتالی نشان 
مي د هد. د ر چنين شرایطي كتابخانه هاي د یجيتالی بسان جزایري هستند كه ارتباطي با سایر 
كتابخانه هاي د یجيتالی و پایگاه هاي اطالعاتی علمي د یگر ند ارند )عليپور حافظي، 1388(. 
ساكن بود ن د ر چنين شرایطي سبب از د ست د اد ن كاربران كتابخانه ها حتي كتابخانه هاي 

1. منظور محتوای منابع 

اطلالعاتی كتابخانه ای است.

2. Hybrid libraries

3. Alipour-Hafezi, Horri, 

Shiri, & Ghaebi

یكپارچه  سازی معنایی منابع اطالعاتی
 د ر كتابخانه های د یجیتالی ایران
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د یجيتالي خواهد شد. از این رو، كتابخانه ها باید به د نبال راهكارهایي باشند تا آنها را از شرایط 
فعلي مذكور رها سازند. 

از طرفي نيز پژوهش ها نشان د اد ه كه محتواهاي فراد اد ۀ موجود د ر كتابخانه هاي د یجيتالي 
نواقص بسياري د ارد )عليپور حافظي و همكاران، 1392( و د ر بسياري از موارد مستند سازي 
د ر مورد محتواهاي فيلد هاي فراد اد ه اي صورت نمي گيرد. همين مسائل باعث شد ه است تا 
جستجو و بازیابي د ر كتابخانه هاي د یجيتالي با مسائل عد ید ه اي مواجه باشد. با وجود این، 
مي توان حد س زد كه د ر صورت ایجاد یكپارچه سازي، به ویژه یكپارچه سازي معنایي1، نتایج 

مطلوبي حاصل خواهد شد.
با توجه به چنين موارد ی، براي ایجاد كتابخانه هاي د یجيتالي یكپارچه نيازمند اقد اماتي د ر 
د و حوزۀ مستقل و د ر عين حال وابسته به هم با عنوان نحوي2 و معنایي3 هستيم. یكپارچه سازي 
نحوي به برقراري ارتباط سخت افزاري و نرم افزاري نظام های اطالعاتی كتابخانه هاي د یجيتالي 
مي پرد ازد. د ر این مرحله، مسائلي نظير استاند ارد هاي فراد اد ۀ خروجي و ورود ي، تفاهم نامة 
مورد استفاد ه براي مباد له، و زبان توصيفي فراد اد ه مطرح مي شوند. یكپارچه سازي معنایي 
به برقراري رابطة معنایي بين منابع اطالعاتي پراكند ه د ر كتابخانه هاي د یجيتالي و ایجاد 
امكان بازیابي معنایي د ر این كتابخانه ها مي پرد ازد. د ر چنين شرایطی ارتباط معنایی بين 
منابع اطالعاتی پراكند ه د ر كتابخانه های د یجيتالی می تواند برقرار شود. از این رو، پس از 
ایجاد قابليت هایي د ر یكپارچه سازي نحوي )عليپور حافظي، 1391( و براي ارتقاي كيفيت 
ذخيره و بازیابي اطالعات د ر شبكه هاي یكپارچه اي از منابع اطالعاتي كتابخانة د یجيتالي نياز 
به ایجاد یكپارچه سازي معنایي4 است. از این رو، هد ف اصلي پژوهش حاضر، شناسایي 
وضعيت محتواي فراد اد ه های كتابخانه هاي د یجيتالي ایران از نظر یكپارچه سازي معنایي و ارائة 
پيشنهاد هایی برای بهبود روابط معنایی د ر فراد اد ه های آنها بود. براي د ستيابي به هد ف اصلي 

مذكور د و هد ف فرعي نيز به شرح زیر تعيين شد ند:
• شناسایي وضعيت كتابخانه هاي د یجيتالي مورد بررسي از نظر محتواي فراد اد ه ها برای 

استفاد ه د ر یكپارچه سازي معنایي اطالعات؛ و 
•  شناسایي وضعيت كتابخانه هاي د یجيتالي مورد بررسي از نظر مستند سازي محتواي 

فراد اد ه ها برای استفاد ه د ر یكپارچه سازي معنایي اطالعات5.
د ر بررسي پيشينه هاي د اخلي پژوهش چهار پژوهش و چهار طرح اجرایي به د ست 
آمد. یكي از پژوهش ها به بررسي وضعيت مباد لة اطالعات د ر محيط كتابخانه هاي سنتي 
اختصاص د ارد )محقق، 1374(. این پژوهش به لحاظ فلسفة ارائة خد مات مباد له اطالعات و 
پيشينة موضوع اهميت د ارد، ولي ارتباط نزد یكي با پژوهش حاضر ند ارد. د و پژوهش د یگر 

1. Semantic integration

2. Syntactic

3. Semantic

 4. د ر این پژوهـــش، به جهت 

مطالعه وضعیت کتابخانه ها د ر 

معنایی  یکپارچــه سازی  زمینه 

که زمینه ای برای ارائه خد مات 

فقط  است،  معنایی  یکپارچه 

به مباحثی د ر زمینه محتواهای 

فراد اد ه مورد نیاز د ر فیلد های 

شد ه  پرد اخته  معنایی  مرتبط 

است. لذا مباحـــث معنایـــی،  

معامری، و ساختار ارائه خد مات 

معنایی مورد بحث قرار نگرفته 

است.

5. برای وصول به این اهد اف، 

پرسش هایی با همین مضمون 

تهیه شد كه جهت پیشگیری از 

تكرار مجد د محتوای آنها از بیان 

مجد د آنها رصف نظر شد.

مهد ی علیپور حافظی
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مرتبط با مباد لة اطالعات د ر بستر نحوي د ر كتابخانه هاي د یجيتالی هستند )عليپور حافظي، 
1388؛ 1390( و پژوهش چهارم با كارآمد ي هستی نگاری ها نسبت به اصطالحنامه ها د ر 
بازیابي اطالعات د ر نظام های اطالعاتی نوین مرتبط است )صنعت جو و فتحيان، 1390(. 
د و طرح امين و غد یر با اشتراك منابع بين كتابخانه ها و تسهيل د ستيابي به كتابخانه ها د ر 
بستر كتابخانه هاي سنتي مرتبط هستند. این د و طرح د ر حال حاضر د ر سطح وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری مورد استفاد ه قرار می گيرند. با توجه به محد ود بود ن این خد مات د ر 
كتابخانه هاي سنتي فقط فلسفة ارائة آنها مي تواند براي این پژوهش مفيد واقع شود. طرح 
د یگر اجراشد ه د ر یكپارچه سازي مرتبط با كنسرسيوم محتواي ملي است كه به علت عد م 
جامعيت و عد م پوشش محتواهاي اطالعات نرم افزارهاي كتابخانه اي هنوز نتوانسته د ر بستر 
نحوي پوشش مناسبي براي محتواهاي كتابخانه اي د اشته باشد. عالوه بر موارد ذكرشد ه، 
یكپارچه سازي هاي نحوي د یگري نيز توسط نرم افزارهاي كتابخانه اي شكل گرفته است. د ر 
این موارد، یكپارچه سازي د ر نرم افزارهاي متجانس است. این فعاليت ها  نيز از فعاليت هاي 
مناسب د ر یكپارچه سازي نحوي است. مهم ترین مسئله اي كه د ر این زمينه وجود د ارد، 
متجانس بود ن1 نظام های اطالعاتی است و راهكار اجرایي مناسبي براي یكپارچه سازي نحوي 
د ر نظام های اطالعاتی نامتجانس وجود ند ارد. الزم به اشاره است كه یكپارچه سازي نحوي 
پيش د رآمد یكپارچه سازي معنایي است و بد ون اجراي یكپارچه سازي نحوي، امكان كاربرد ی 
كرد ن یكپارچه سازي معنایي فراهم نخواهد شد. با وجود فعاليت هاي پژوهشي و اجرایي 
بيان شد ه، هنوز طرح پژوهشي یا اجرایي د ر زمينة یكپارچه سازي معنایي د ر د اخل كشور انجام 

نشد ه است. 
بررسي پژوهش هاي خارجي د ر زمينة یكپارچه سازي نظام های اطالعاتی نشان د اد كه 
طرح ها و پژوهش هاي اجراشد ه از سال 1985 آغاز شد ه اند و تاكنون 12 طرح د ر این زمينه 
اجرا شد ه است. برخي طرح ها به توليد ابزارهاي مورد نياز مانند ُورد نِت2 )زیمانسكي3، 
معنایي  یكپارچه سازي  د ر   )2003 جوشي4،  و  فينين،  )ِچن،  هستی نگاری ها  یا   )2011
اختصاص یافته اند. این ابزارهای معنایی می توانند به عنوان ابزاری براي ایجاد روابط معنایی د ر 
كتابخانه های د یجيتالی مورد استفاد ه قرار گيرند. به ویژه اینكه نسخة فارسی ورد نت با عنوان 
"فارس نت" توسط د انشگاه شهيد بهشتی تهيه و به صورت رایگان د ر د سترس است. برخي 
از طرح های خارجی زیرمجموعه هایي از طرح هاي بزرگ تر بود ند كه از جمله آنها می توان 
به تله متيكس )ایجاد كتابخانه اروپایي تله متيكس براي كتابخانه ها 1990-  19985، 2000( و 

داِلس6 )2004( اشاره كرد. 
طرح تله متيكس شامل 102 طرح د ر چهار محور اصلي بود كه یكي از محورهاي 

1. نظام های اطالعاتی متجانس به نظام های 

اطالعاتی ای گفته می شود كه د ارای ساختار 

و معامری یكسانی هستند. به عنوان مثال، 

متامی كتابخانه هایی كه از یك نظام اطالعاتی 

منونه های  از  می كنند.  استفاد ه  مشخص 

كتابخانه ای  نرم افزارهای  توسط  اجراشد ه 

می توان به نرم افزارهای كتابخانه ای "سیمرغ"، 

"پارس آذرخش"، و "پیام مرشق" اشاره كرد.

2. wordnet

3. Szyma’nski

4. Chen, Fini,n & Joshi

5. Creating a European library space 

telematics for libraries programmes 

1990-1998

6. DELOS
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اصلي آن با شبكه سازي كتابخانه ها مرتبط بود. از بين این طرح ها پنج طرح نسبتاً مرتبط 
شناسایي شد ند كه مطالعة گزارش هاي مربوطه نشانگر توجه طرح ها به تعامل نحوي د ر 
یكپارچه سازي كتابخانه ها بود و طرح مرتبطي با یكپارچه سازي معنایي د ر طرح جامع مذكور 
به اجرا د ر نيامد ه است. همچنين، د ر طرح داِلس كه از سال 2004 آغاز شد ه است، طرح های 
فرعی متعد د ي تعریف و اجرا شد ه اند كه یكي از آنها با عنوان یكپارچه سازی معنایی د ر 
نظام های كتابخانه های د یجيتالی1 د ر سال 2005 اجرا شد. د ر این طرح، سطوح ساختار 
د اد ه ای2، د اد ه های مرتبط با طبقه بند ی3، و د اد ه های واقعی4 به عنوان سطوح یكپارچه سازی 
معنایی د ر كتابخانه های د یجيتالی ذكر شد ه اند. همچنين، حوزه های شش گانة استاند ارد ها، 
هستی شناسی های هسته، نظام های سازماند هی د انش، خد مات معنایی مانند فراد اد ه و ثبت 
اصطالح  ها، نقش معماری و زیرساخت ها مانند كد گذاری نحوی، شناسه گرها، تفاهم نامه ها، 
و توصيف معنایی خد مات وب برای یكپارچه سازی معنایی پيشنهاد شد ه اند )پاتل، كوچ، 

د وئر، و سيناراكی5، 2005(.
سایر طرح ها و پژوهش هاي معرفي شد ه نيز مستقيماً با یكپارچه سازي نظام های اطالعاتی 
كتابخانه د یجيتال مرتبط بود ند. بعضی از این پژوهش ها، مطالعة مورد ی )وارن و السمایر6، 
2005؛ گوها7، 2006؛ آیساك8 و همكاران، 2008( بود ند. به عنوان مثال، آیساك و همكاران 
)2008( به مطالعة منابع ميراث فرهنگی از طریق ارائة واژگان كنترل شد ه پرد اختند. برخي مبتني 
بر فناوري خاصي مانند آر.د ي.اف. )هان9،  2006( بود ند، برخي به معرفي مد ل خاصي د ر 
حوزۀ بازیابي معنایي مانند مد ل سی.اس.آی.ام.10 )هوانگ، كه، و یانگ11، 2005( یا زیرساخت 
چهریزه ای )پاساد و مادِلي12، 2008( پرد اخته، و  برخي به روش هاي یكپارچه سازي و كاهش 
پيچيد گی د ر یكپارچه سازی با استفاد ه از كاهش ابهام واژگان و رتبه بند ی مجد د منابع )مایِر، 

موچكه، و پتراس13، 2008( پرد اخته بود ند.
با بررسي پژوهش ها و طرح هاي اجراشد ه د ر حوزۀ تعامل معنایي د ر كتابخانه هاي 
د یجيتالي مشخص مي شود كه تاكنون پژوهش یا طرح خاصي به یكپارچه سازي معنایي د ر 
د اخل كشور نپرد اخته است. همچنين، د ر پژوهش ها و طرح هاي خارجي نيز فقط یك مورد، 
پژوهش مایر، موچكه، و پِتراس )2008( تا حد ود ي به حوزۀ مورد نظر د ر این پژوهش 
نزد یك است و سایر موارد مرتبط د یگر به بخش هایي از موضوع مورد پژوهش د ر این حوزه 
پرد اخته اند. تحليل پژوهش هاي پيشين، فضاي بكري را د ر حوزۀ یكپارچه سازي معنایي د ر 
كتابخانه هاي د یجيتالی پراكند ه نشان مي د هد. پژوهش حاضر سعي د ارد به این حوزه د ر 
كتابخانه هاي د یجيتالي ایران بپرد ازد. همچنين، با توجه به گسترۀ باالی حوزۀ یكپارچه سازی 
د ر این پژوهش سعی شد ه است به مقد مات یكپارچه سازی معنایی د ر سطح فراد اد ه و 

1.  Semantic Interoperability in Digital 

Library Systems

2. Data structure

3. Categorical data

4. Factual data

5. Patel, Koch, Doerr, & Tsinaraki

6. Warren & Alsmeyer

7. Guha

8. Issac

9. Han

10. CSIM

11. Huang, Ke & Yang

12. Pasad & Madalli

13.  Mayer, Mutschke & Petras
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مستند سازی د اد ه ها پرد اخته شود. لذا بحث از معماری معنایی د ر كتابخانه های د یجيتالی 
و بازیابی معنایی د ر این پژوهش مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفی نيز نتایج پژوهش 
حاضر مقد ماتی را فراهم ساخته تا د ر اد امه به مباحث مذكور د ر حوزه معماری و بازیابی 

معنایی د ر پژوهش های آتی پرد اخته شود.

روش شناسی
این پژوهش به روش پيمایشی توصيفی انجام شد ه است. براي گرد آوري اطالعات از ابزار 
پرسشنامه و مشاهد ه استفاد ه شد ه است. با توجه به اینكه تاكنون پژوهشي د ر این سطح د ر 
كشور انجام نشد ه و ابزار مشابهي براي این منظور موجود نبود ه، پژوهشگر با استفاد ه از 
منابع اطالعاتي، پژوهش ها، و نمونه هاي موجود اقد ام به تهية پرسشنامه كرد ه است )وارِن و 
السمایر، 2005؛ هوانگ،  كه، و یانگ، 2005؛ گوها، 2006؛ پاساد و مادِلي، 2008(. براي كسب 
روایي پرسشنامه از پنج متخصص علوم كتابد اري و اطالع رساني آشنا به حوزۀ یكپارچه سازي 
نظرخواهي شد و با اِعمال اصالحات پيشنهاد ي ویرایش جد ید ي از آن حاصل شد. پرسشنامة 
اصالح شد ه د ر مرحلة د وم د ر پنج كتابخانة د یجيتالی كه حائز تمام ویژگي هاي جامعه پژوهش 
بود ند توزیع شد و از افراد خواسته شد تا ضمن پاسخگویي به پرسش ها، موارد مبهم یا ناقص 
را مشخص كنند. با د ریافت پرسشنامه ها و اعمال اصالحات پيشنهاد ي، پرسشنامة نهایي با 
روایي مناسب تهيه شد. با توجه به اینكه د اد ه های مورد نياز د ر این پژوهش د اد ه های اسمی 
بود ند و امكان د ریافت آزمون پایایی وجود ند اشت، آزمونی برای كسب پایایی ابزار پژوهش 

صورت نگرفت.
پرسشنامة نهایي براي گرد آوري اطالعات د ر اختيار جامعة پژوهش قرار گرفت و پس 
از تكميل د ر مراحل بعد ي پژوهش جهت توصيف و تحليل مورد استفاد ه قرار گرفت. براي 
كسب اطمينان از یافته هاي پژوهش، پژوهشگر سعي كرد تا حد امكان با مراجعه به مكان 
فيزیكی كتابخانه هاي د یجيتالي مورد بررسي با استفاد ه از مشاهد ۀ مستقيم و مصاحبه پاسخ ها 
را تصحيح كند. بنابراین، بعضی از د اد ه های گرد آوری شد ه با توجه به مشاهد ۀ صورت گرفته 
د ر این مرحله اصالح شد ند. این فرایند باعث شد ه است تا یافته هاي پژوهش از صحت 

بيشتري برخورد ار باشند.
جامعة پژوهش، كتابخانه هاي د یجيتالي فعال بود ند. از آنجا كه آشفتگي بسيار زیاد ي 
به د ليل د ید گاه هاي متنوع د ر این زمينه وجود د ارد )عليپور حافظي، 1388( سعي شد معيارهایي 
براي شناسایي كتابخانه هاي د یجيتالي فعال تهيه شود كه این پنج مورد لحاظ گرد ید: 1( منابع 
اطالعاتي د یجيتال مبتني بر اصول مجموعه سازي، گرد آوري یا توليد شد ه باشند؛ 2( كاركنان 
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متخصصي به انتخاب و سازماند هي منابع اطالعاتي بپرد ازند؛ 3( اشياي د یجيتالي به جامعة 
كاربران آن كتابخانه ارائه شود؛ 4( مد یریت منابع اطالعاتي با استفاد ه از سازوكارهاي مد یریت 
فایل )مانند مد یریت د ر نمایش و ارائة اطالعات به كاربران( و مد یریت سطح د سترسي 
صورت پذیرد؛ و 5( اطالعات د یجيتالي به مد ت زمان طوالني، به مثابه منابع اطالعاتي پاید ار، 

قابل د سترس باشند. 
پژوهشگر ابتد ا به د نبال فهرستي جامع از این كتابخانه ها بود، ولي متأسفانه هيچ مرجعی 
مناسب و كامل د ر این زمينه یافت نشد. از این رو، به شناسایي نرم افزارهاي كتابخانه د یجيتالي 
فعال د ر كشور اقد ام شد. بررسي د ر این زمينه به فهرست 11 نرم افزار منتج شد كه به ترتيب 

الفبا عبارت اند از:
آذرخش1، ارم2، پاپيروس3، پروان4، پيام5، تبيان6، د ید7، سنا8، سيمرغ9، نورليب10، و وستا11
بررسي اولية وبگاه این نرم افزارها نشان د اد كه برخي از آنها فقط د ر یك كتابخانه 
د یجيتالي استفاد ه می شوند، مانند نرم افزار كتابخانه هاي د یجيتالي د ید، نورليب، تبيان، سنا، ارم، 
و وستا. سایر نرم افزارها مانند سيمرغ، آذرخش، پيام، پروان، و پاپيروس با توجه به استفاد ه هاي 
متعد د ي كه از آنها شد ه، جزء نرم افزارهاي كتابخانه د یجيتالي تجاري هستند. مطالعة مشتریان 
نرم افزارهاي تجاري نشان د اد كه برخي مشتریان این نرم افزارها هنوز خد ماتي ارائه نمي كنند. 
بعضي از كتابخانه هاي د یجيتالي نيز مانند كتابخانة د یجيتالي د انشگاه علوم پزشكي اردبيل 
از نرم افزارهاي منبع باز12 استفاد ه كرد ه اند. بررسي هاي اوليه به تهية فهرستي از 46 كتابخانة 
د یجيتالي منتج شد. د ر اد امه این 46 كتابخانة د یجيتالی بررسي شد ند. 14 مورد از 46 كتابخانة 
مورد بررسی د ر تعریف كتابخانه د یجيتالي پژوهش حاضر قرار نمی گرفتند یا د ر حال حاضر 
كتابخانة د یجيتالي نيستند، یا د ر حال نصب و راه اند ازی كتابخانة د یجيتالي بود ند. از این 
رو، جامعة پژوهش حاضر به 32 كتابخانة د یجيتالي محد ود شد. پرسشنامة پژوهش به 32 
كتابخانة د یجيتال مورد نظر ارسال شد و برای هر مورد، مشاوره هایی نسبت به تكميل محتوای 

پرسشنامه د اد ه شد. د ر نهایت، 26 پرسشنامه تكميل شد. 
د اد ه هاي گرد آوري شد ه، با استفاد ه از نرم افزار اكسل13 توصيف و با استفاد ه از برآورد هاي 

آماري )نظير فراوانی، د رصد فراوانی، فراوانی تجمعی، و نما( تحليل شد.

يافته ها
وضعیت محتوای فراد اد ه ها د ر كتابخانه های د یجیتالی ایران 

براي بررسي وضعيت محتواي فراد اد ه ها د ر كتابخانه هاي د یجيتالي ایران ابتد ا الزم بود وضعيت 
كتابخانه هاي د یجيتالي از نظر انواع منابع اطالعاتی بررسي شود.

1. http://www.parslib.com/web/guest/551

2. http://www.dlib.ir/fa/index.aspx

3. فاقد سايت قابل بازد يد

4. http://www.

parvanpajooh.ir

5. http://www.payamnet.com

6. http://www.tebyan.net/Library.html

7. www.did.ir/

8. http://database.irandoc.ac.ir/DL/Search/

9. http://www.nosa.com/nosasoft/webUI/

Home.aspx

10. http://www.noorlib.ir/dlview/default.aspx

11. http://www.vestasoft.ir/CyberLib.aspx

12. Open source

13. Excel
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جد ول 1. انواع منابع اطالعاتی موجود د ر کتابخانه های د یجیتالی ایران1

است.  اطالعاتی  منبع  پركاربرد ترین  د یجيتالي  كتاب  كه  مي د هد  نشان   1 جد ول 
پایان نامه هاي د یجيتالي )62 د رصد(، مقاالت د یجيتالي )58 د رصد(، و نشریات د یجيتالي )50 
د رصد( رتبه هاي بعد ي را به خود اختصاص د اد ه اند. د ر مقابل، نقشه هاي د یجيتالي )8 د رصد( 

و عكس های د یجيتالي )19 د رصد( كمترین كاربرد را د ر جامعة مورد مطالعه د ارند. 
با توجه به اینكه برای برقراری تعامل معنایی ميان محتواهای د یجيتالي نياز به شناسایی 

فيلد های اصلی مورد نياز د ر تعامل است، طی پرسشی به این موضوع پرد اخته شد.

جد ول 2. تکمیل فیلد های کتابشناختی توسط کتابخانه های د یجیتالی مورد بررسی

د رصدتعد ادانواع منابع اطالعاتی

26100کتاب د یجیتالی

1350نرشیات د یجیتالی

1558مقاالت د یجیتالی

519عکس های د یجیتالی

28نقشه های د یجیتالی

727گزارش های فنی د یجیتالی

1662پایان نامه های د یجیتالی

1350فایل های صوتی د یجیتالی

1038فایل های ویدئویی د یجیتالی

831منابع چند رسانه ای

727منابع اینرتنتی

14سایر

1. با توجه به وجود پایگاه های اطالعاتی 

مجزا برای منابع مرتبط مانند نرشیات و 

مقاالت به صورت مجزا، یافته های این حوزه 

به صورت جد ا از هم بیان شد ه اند. همچنین، 

فایل های صوتی فقط محد ود به قابلیت صد ا 

هستند و فایل های ویدئویی د ارای قابلیت 

چند رسانه ای  فایل های  و  تصویر  و  صد ا 

از  ترکیبی  که  می شوند  شامل  را  منابعی 

چند رسانه )بیش از د و رسانه( د ر آنها مورد 

استفاد ه قرار گرفته اند.

د رصدتعد ادفیلد های کتابشناختی

26100عنوان

2596پد ید آور

2492پد ید آور همکار

1662توصیف )کلید واژه منایه(

2492موضوع

2596نارش

2077شابک

1246شاپا

14شابم

28د ی.اُ.آی.
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جد ول 2 نشان مي د هد كه فيلد اطالعاتی عنوان )100 د رصد(، پد ید آور و ناشر )96 
د رصد(، و پد ید آور همكار و موضوع )92 د رصد( بيشترین اقبال را د ر تكميل فيلد ها د ارند. د ر 
مقابل، فيلد های مربوط به كد شناسایی مانند شابم )4 د رصد( و د ی.اُ.آی. )8 د رصد( كمترین 

استفاد ه را د ارند.

وضعیت مستند سازی محتوای فراد اد ه ها د ر كتابخانه های د یجیتالی ایران

موضوع مهم د یگر د ر امكان ایجاد روابط معنایی د ر یكپارچه سازی كتابخانه د یجيتالي، كسب 
اطالعات د ر زمينة ميزان و نحوۀ مستند سازی اسامی توسط سازمان های مورد مطالعه است.

جد ول 3. مستند سازی اسامی پد ید آورند گان و نارشان

جد ول 3 نشان مي د هد كه حد ود 88 د رصد كتابخانه های د یجيتالي ایران اقد ام به 
مستند سازی اسامی پد ید آورند گان می كنند، د رحالی كه فقط 65 د رصد كتابخانه های د یجيتالی 
مورد بررسی براي مستند سازی نام ناشران اقد ام مي كنند. پایگاه اطالعاتی مستند پد ید آورند گان 
كتابخانة ملی )77 د رصد(، پایگاه اطالعاتی كتابخانة كنگرۀ امریكا )69 د رصد(، و فهرست 
مستند اسامی مشاهير و مؤلفان )62 د رصد( پراستفاد ه ترین پایگاه های اطالعاتی جهت 

مستند سازی نام پد ید آورند گان هستند. 
پراستفاد ه ترین منبع برای مستند سازی نام ناشران، خود منبِع د ر د ست بررسی )27 

مستند سازی اسامی 
پد ید آورند گان

د رصدتعد ادمستند سازی اسامی نارشاند رصدتعد اد

اسامی پد ید آورند گان مستند 

می شوند
935اسامی نارشان مستند منی شوند312

قسمت شناسنامۀ اثر د ر د ست 

بررسی
727قسمت شناسنامه اثر د ر د ست بررسی623

فهرست مستند اسامی مشاهیر و 

مؤلفان
1662

فهرست مستند اسامی نهاد ها، سازمان ها، 

و مؤسسات د ولتی ایران
519

415مرجع نرش2077پایگاه اطالعاتی کتابخانۀ ملی

پایگاه اطالعاتی کتابخانۀ کنگرۀ 

امریکا
519وبگاه نارش1869

فهرست مستند ات موجود د ر 

نرم افزار مورد استفاد ه
00سایر415

مهد ی علیپور حافظی
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د رصد( و فهرست مستند اسامی نهاد ها، سازمان ها و مؤسسات د ولتی ایران است. همين 
موضوع، فقد ان منبع مناسب براي مستند سازی نام ناشران را نشان مي د هد.

نحوۀ تحليل موضوعی منابع اطالعاتی یكي د یگر از موضوعات مهم د ر شناسایي امكان 
یكپارچه سازي معنایي د ر كتابخانه هاي د یجيتالي است.

جد ول 4. روش  های تحلیل موضوعی منابع اطالعاتی توسط کتابخانه های د یجیتالی مورد بررسی

جد ول 4 نشان مي د هد كه حد ود 85 د رصد جامعة مورد مطالعه از سرعنوان های 
موضوعی برای موضوع  د اد ن به منابع اطالعاتی، به ویژه كتاب های د یجيتالي، استفاد ه می كنند 
و 54 د رصد مراكز مورد بررسی از اصطالحنامه ها برای توصيف منابع اطالعاتی بهره مي برند. 
د ر مقابل، هيچ یك از كتابخانه های د یجيتالي از هستی نگاری ها برای موضوع د اد ن استفاد ه 
نمی كنند. بر این اساس، د ر بهترین وضعيت، د ر صورتی كه نياز به برقراری یكپارچه سازی 

معنایی باشد، نياز به تبد یل اصطالحنامه های موجود به ساختار هستی نگاری است. 

جد ول 5. انتخاب موضوع برای تحلیل منابع اطالعاتی توسط کتابخانه های د یجیتالی مورد بررسی

د رصدتعد ادروش های تحلیل موضوعی منابع اطالعاتی

2285موضوع د هی کنرتل شد ه با استفاد ه از رسعنوان های موضوعی

1038منایه سازی آزاد با استفاد ه از کلید واژه های انتخابی از منبع مورد نظر

519منایه سازی آزاد با استفاد ه از کلید واژه های انتخابی منایه ساز با توجه به تجربۀ تخصصی

1454منایه سازی کنرتل شد ه با استفاد ه ا اصطالحنامه ها

00منایه سازی کنرتل شد ه با استفاد ه از هستی نگاری ها

د رصدتعد ادانواع منابع اطالعاتی

2492کتاب ها

727نرشیات

831مقاالت 

28عکس ها

28نقشه ها

519گزارش های فنی 

727پایان نامه ها

831فایل های صوتی 

519فایل های ویدئویی 

623منابع چند رسانه ای

یكپارچه  سازی معنایی منابع اطالعاتی
 د ر كتابخانه های د یجیتالی ایران
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جد ول 5 نشان مي د هد كه كتاب ها با حد ود 92 د رصد بيشترین منابع اطالعاتی هستند 
كه از انتخاب موضوع برای تحليل محتوای آنها استفاد ه می شود. از اختصاص موضوع براي 

سایر منابع اطالعاتي بسيار كم استفاد ه مي شود.
استفاد ه از كليد واژه ها براي تحليل محتوای منابع اطالعاتی پرسش د یگر پژوهش حاضر 

است كه یافته هاي آن د ر جد ول 6 ذكر شد ه اند.

جد ول 6. انتخاب کلید واژه برای تحلیل منابع اطالعاتی د ر کتابخانه های د یجیتالی مورد بررسی

جد ول 6 نشان مي د هد كه پایان نامه ها )50 د رصد( بيشترین منابع اطالعاتی هستند كه 
توسط كتابخانه های د یجيتالي از طریق كليد واژه ها مورد تحليل محتوا قرار می گيرند. پس 
از پایان نامه ها، كتاب ها و مقاالت )31 د رصد( و گزارش های فنی )27 د رصد( قرار د ارند. 
كتاب ها، پایان نامه ها، و مقاالت د یجيتالي بيشترین منابعی هستند كه توسط كتابخانه های 

د یجيتالی د ر اختيار كاربران قرار می گيرند.

د رصدتعد ادانواع منابع اطالعاتی

815کتاب ها

431نرشیات

88مقاالت 

28عکس ها

227نقشه ها

750گزارش های فنی 

1323پایان نامه ها

619فایل های صوتی 

515فایل های ویدئویی 

415منابع چند رسانه ای

مهد ی علیپور حافظی
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منود ار 1. میزان بهره گیری از روش های فهرست نویسی بنیاد ی و نسخه برد اری د ر کتابخانه های

 د یجیتالی مورد بررسی

د ر تعيين ميزان یكد ستي د ر اطالعات فراد اد ه هاي كتابخانه هاي د یجيتالي مشخص شد 
كه 54 د رصد كتابخانه های د یجيتالي مورد بررسی از شيوۀ نسخه برد اری و 46 د رصد د یگر از 

شيوۀ بنياد ی برای تحليل و توصيف منابع اطالعاتی خود استفاد ه می كنند. 
همچنين نمود ار 1 نشان مي د هد كه حد ود 77 د رصد جامعة مورد مطالعه بيش از حد 
متوسط از فهرست نویسی بنياد ی و حد ود 85 د رصد جامعة مورد مطالعه از فهرست نویسی 
به شيوۀ نسخه برد اری استفاد ه مي كنند. با توجه به تبد یل قالب منابع اطالعاتی از فيزیكی 
به د یجيتالی به ویژه د ر نسخه های خطی و منابع قد یمی د ر بيشتر این كتابخانه ها استفاد ه از 
فهرست نویسی بنياد ی قابل توجيه است. عالوه بر این، كتابخانه های د یجيتالی مورد بررسی 
برای برخی منابع خود از فهرست نویسی بنياد ی و برای برخی د یگر از منابع از فهرست نویسی 
به شيوۀ نسخه برد اری استفاد ه مي كنند. همين امر باعث شد ه است تا جمع د رصد های د و مورد 

باال )فهرست نویسی بنياد ی و نسخه برد اری( بيش از 100 د رصد باشد.

یكپارچه  سازی معنایی منابع اطالعاتی
 د ر كتابخانه های د یجیتالی ایران
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منود ار 2. پایگاه های اطالعاتی مورد استفاد ه برای نسخه برد اری جهت توصیف و تحلیل منابع اطالعاتی

همچنين، از مخاطبان پرسيد ه شد كه د ر صورت استفاد ه از روش نسخه برد اری، از كد ام 
پایگاه های اطالعاتی بيشتر استفاد ه مي كنند. اهميت این موضوع د ر این است كه د ر صورت 
استفاد ه از هر پایگاه مرجعي، محتواي این مرجع یا مراجع بتواند به عنوان ابزاري د ر ایجاد 
روابط معنایي مورد استفاد ه قرار گيرد. د ر چنين شرایطي د اد ه هاي یكپارچه و با ساختار واحد 
می تواند هزینه هاي یكپارچه سازي را تا حد زیاد ی كاهش د هد. نمود ار 2 نشان مي د هد كه از 
كتابشناسی ملی ایران )88 د رصد( بيشترین استفاد ه شد ه است. منابع مورد استفاد ۀ غيرفارسي 

براي نسخه برد اری د ر نمود ار 3 نشان د اد ه شد ه است.

منود ار 3. پایگاه های اطالعاتی غیرفارسی مورد استفاد ه برای نسخه برد اری جهت

 توصیف و تحلیل منابع اطالعاتی

مهد ی علیپور حافظی
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نمود ار 3 نشان مي د هد كه پایگاه اطالعاتی كتابخانة كنگرۀ امریكا )88 د رصد( بيشترین 
استفاد ه را د اشته است.

منود ار 4. میزان اصالح فیلد های اطالعاتی د ر کتابخانه های د یجیتالی

نمود ار 4 نشان مي د هد كه حد ود 85 د رصد جامعة پژوهش بيش از حد متوسط فيلد های 
اطالعاتی اخذ شد ه از پایگاه های اطالعاتی د یگر را اصالح مي كنند.

جد ول 7. منابع مورد استفاد ه د ر فهرست نویسی بنیاد ی توسط کتابخانه های د یجیتايل مورد بررسی

جد ول 7 ميزان استفاد ه از منابع مختلف د ر فهرست نویسی بنياد ی را نشان مي د هد.
 

 د رصدتعد ادمنبع مورد استفاد ه برای فهرست نویسی بنیاد ی

1558استفاد ه از فهرست نویسی پیش از انتشار

1869رسعنوان های موضوعی فارسی

1973رسعنوان های موضوعی کنگره امریکا

00رسعنوان های موضوعی سیرز

یكپارچه  سازی معنایی منابع اطالعاتی
 د ر كتابخانه های د یجیتالی ایران
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منود ار 5. منابع مورد استفاد ه برای منایه سازی کنرتل شد ه د ر کتابخانه های د یجیتالی 

بهره برد اري از منابع مرجع اصطالحنامه اي یا هستي شناسي ها مي تواند د ر ایجاد روابط 
معنایي و استفاد ه از ابزارهاي موجود تسهيل كنند ه باشد. نمود ار 5 نشان مي د هد كه حد ود 50 
د رصد كتابخانه های د یجيتالي از اصطالحنامه های موضوعی و 23 د رصد از اصطالحنامه های 
عمومی د ر نمایه سازی كنترل شد ه منابع اطالعاتی استفاد ه مي كنند. اصطالحنامة سه  زبانة اصفا 
)31 د رصد( و اصطالحنامة نما )19 د رصد( پراستفاد ه ترین اصطالحنامه ها د ر كتابخانه های 

د یجيتالي هستند. د ر مقابل، هستی نگاری ها هنوز مورد استفاد ه قرار نمی گيرند. 

جد ول 8. اصطالحنامه های مورد استفاد ه جهت منایه سازی کنرتل شد ه

د رصدتعد اداصطالحنامه های موضوعید رصدتعد اداصطالحنامه های موضوعی

415اصطالحنامه پزشکی فارسی415اصطالحنامه کشاورزی

415اصطالحنامه جامعه شناسی312اصطالحنامه ارتقاء بهد اشت

623اصطالحنامه شیمی623اصطالحنامه ریاضیات

312اصطالحنامه علوم زیستی312اصطالحنامه علوم زمین

623اصطالحنامه فیزیک831اصطالحنامه فنی و مهند سی

519اصطالحنامه علوم قرآن312اصطالحنامه مد یریت بحران

415اصطالحنامه منطق519اصطالحنامه فلسفه

415اصطالحنامه اخالق519اصطالحنامه اصول فقه

28سایر519اصطالحنامه کالم اسالمی

مهد ی علیپور حافظی
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جد ول 8 استفاد ۀ عام از اصطالحنامه های موجود د ر نمایه سازی منابع اطالعاتی را نشان 
مي د هد.

همين پرسش د ر مورد منابع اطالعاتی التين نيز مطرح شد كه یافته ها د ر جد ول 9 نشان 
د اد ه شد ه است.

جد ول 9. اصطالحنامه های التین مورد استفاد ه جهت منایه سازی کنرتل شد ه

جد ول 9 نشان مي د هد كه به طور عمومی بيشتر اصطالحنامه های مطرح التيني د ر 
كتابخانه های د یجيتالي استفاد ه مي شوند.

بحث و نتيجه گريی
د ستيابي به اطالعات مناسب، د قيق، و سریع د ر عصر حاضر بسيار حائز اهميت است. 
راهكار آن، د ستيابي یكپارچه به اطالعات و منابع اطالعاتي ارزشمند است. كتابخانه هاي 
د یجيتالي با توجه به د ارا بود ن منابع اطالعاتي و اطالعات ارزشمند، یكي از مراجع پراهميت 
د ر این زمينه هستند. بنابراین، یكپارچه ساختن كتابخانه هاي د یجيتالي با یكد یگر و سایر 
سامانه هاي اطالعاتي د ر راستاي ایجاد د ستيابي یكپارچه به اطالعات مي تواند بسيار مهم 
باشد. اگر به ضرورت این موضوع بر اساس موارد ذكرشد ه د ر باال پي ببریم و براي ایجاد 
چنين بستري اقد ام كنيم، ایجاد تعامل نحوي ميان سامانه هاي اطالعاتي مي تواند نخستين گام 
باشد. همان گونه كه قباًل هم ذكر شد، چند فعاليت  پژوهشي )عليپور حافظي، 1388؛ 1390( 

د رصدتعد اداصطالحنامه های موضوعی التین

Agrovoc312

Chemistry312

Engineering519

Health promotion14

Physics312

Inspec312

Biological Science312

Crisis management28

Geosciences14

Mathematics415

یكپارچه  سازی معنایی منابع اطالعاتی
 د ر كتابخانه های د یجیتالی ایران
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و اجرایي )مانند كنسرسيوم محتواي ملي( د ر د اخل كشور صورت گرفته است. گام بعد ي 
د ر این زمينه، ارتقاي كيفيت نظام بازیابي اطالعات و برقراري تعامل معنایي بين منابع و 
محتواهاي اطالعاتي است. نمونه هایي از چنين اقد ام هایي د ر قالب طرح هاي پژوهشي )وارن 
و السمایر1، 2005؛ گوها2، 2006؛ آیساك3 و همكاران، 2008( و طرح هاي اجرایي )داِلس4، 
2004( د ر خارج از كشور نيز اجرا شد ه اند. با وجود این، موضوع یكپارچه سازي معنایي به 

یكي از مباحث حياتي و مهم د ر عرصه هاي پژوهشي و اجرایي تبد یل شد ه است.
یافته هاي این پژوهش د ر زمينة وضعيت محتواي فراد اد ه هاي كتابخانه های د یجيتالي د ر 
ایران نشان د اد كه د ر حال حاضر كتاب ها، پایان نامه ها، نشریات، و مقاالت د یجيتالي بيشتر 
مورد توجه كتابخانه هاي د یجيتالي كشور قرار د ارند و به سایر منابع مانند منابع چند رسانه اي، 
منابع صوتي، و تصویري توجه شایسته اي نشد ه است. شاید علت این امر غلبة منابع اطالعاتي 
متني بر سایر منابع د ر كتابخانه هاي د یجيتالي باشد. د ر  حالي  كه امروزه، شاهد ایجاد تنوع د ر 
انتقال د انش از توليد كنند گان به مصرف كنند گان آنها هستيم و شكل هاي انتقال اطالعات 
غيرمتني د ر حال رشد و توسعه هستند. این یافتة پژوهش حاضر با پژوهش عليپور حافظي 
)1388( همسو است. وي نيز د ر پژوهش خود به این مسئله تأكيد و بيان د اشته است 
كه امروزه تنوع د ر ارائة اطالعات و منابع اطالعاتي با توجه به ظهور وب و نرم افزارها و 
سخت افزارهاي موجود سرعت بيشتري یافته است. همين مسئله نشان مي د هد كه د ر حد ود 
نيم د هة حاضر هيچ تفاوتي د ر توجه كتابخانه هاي د یجيتالي كشور به منابع د یجيتالي غيرمتني 
حاصل نشد ه است. این د ر حالي است كه حتي منابع متني موجود نيز د ر برگيرند ه تمامي منابع 
موجود د ر كتابخانه ها نيست و تنها بخشي از آن است كه متأسفانه د ر بيشتر موارد فاقد رعایت 
حقوق قانوني مؤلفان نيز هست. د ر بين این منابع حتي وضعيت منابع به زبان فارسي نيز با 
توجه به مسئله قانوني ذكرشد ه د ر باال )با توجه به مقاومت ناشران د اخلي( بسيار نامناسب 
است. از نظر محتواي فراد اد ه ها نيز یافته هاي این پژوهش نشان د اد كه از بين 10 فيلد مهم 
مورد نظر كه مي توانند د ر یكپارچه سازي معنایي مورد استفاد ه قرار گيرند، برخي فيلد هاي 
مهم مانند كليد واژه هاي نمایه، شابك، شابم، و د ی.اُ.آی. د ر وضعيت مطلوبي قرار ند ارند. این 

موضوع مي تواند مسائل عد ید ه اي را د ر سر راه ایجاد تعامل معنایي ایجاد كند. 
پيشنهاد هاي زیر براي بهبود اوضاع مطرح مي شوند: 

 •  كتابخانه هاي د یجيتالي توجه ویژه اي به منابع د یجيتالي غيرمتني د اشته باشند و تالش 
كنند خد مات و محتواهاي اطالعاتي د ر تمامي قالب هاي اشاعة اطالعات ارائه شود. 
عالوه بر تالش كتابخانه ها د ر این زمينه نياز به تقویت كيفيت و قابليت چنين امكاناتي 
د ر نرم افزارهاي مورد استفاد ه د ر كتابخانه هاي د یجيتالي نيز وجود د ارد. به همين د ليل، 

1. Warren & Alsmeyer

2. Guha

3. Issac

4. DELOS

مهد ی علیپور حافظی



111
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات |  دوره 26، شامره 3)پاییز 1394(   

شركت هاي توليد كنند ۀ نرم افزارها نيز باید د ر این زمينه بسيار كوشا و فعال عمل كنند.
• تكميل فيلد هاي اطالعاتي د ر فراد اد ه ها، به ویژه د ر فيلد هاي اطالعاتي كه د ر یكپارچه سازي 
معنایي مورد استفاد ه قرار مي گيرند، بسيار مهم است. بنابراین پيشنهاد مي شود كه كتابد اران 
فعال د ر كتابخانه هاي د یجيتالي د ر تكميل فيلد هاي اطالعاتي بسيار د قيق عمل كنند تا 
تمامي فيلد هاي اطالعاتی به ویژه فيلد هاي اطالعاتي مؤثر د ر یكپارچه سازي معنایي 

)ذكرشد ه د ر جد ول 2( به طور د قيق و كامل تكميل شوند.
از نظر مستند سازي محتواي فراد اد ه ها، یافته ها نشان د اد كه د ر این زمينه مشكالت 
بنياد ي وجود د ارد كه مانع اصلي یكپارچه سازي معنایي خواهند بود. اسامي پد ید آورند گان 
و ناشران د ر بيشتر موارد مستند نمي شود. این موضوع مي تواند مانع یكد ستي د ر نگارش 
اسامی مؤلفان و ارتباط ميان آثار موجود د ر كتابخانه های د یجيتالی شود. نمایه سازي منابع 
اطالعاتي و كليد واژه هاي اختصاص یافته به منابع به صورت آزاد یا زبان طبيعي انجام مي پذیرد 
كه مي تواند د ر تعامل معنایي و ایجاد شبكه هاي معنایي واژگاني مشكالت عد ید ه اي را ایجاد 
كند و شبكه سازي واژگاني را با دشواري هاي فراواني مواجه سازد. یكد ستي د ر تحليل 
منابع اطالعاتي د ر استفاد ه از موضوع ها یا كليد واژه ها وجود ند ارد. همين بي نظمي و عد م 
یكد ستي باعث خواهد شد تا مخاطراتي د ر ایجاد تعامل معنایي به وجود آید. از طرفي نيز 
د ر مستند سازي كليد واژه ها با توجه به تنوع موضوعي از اصطالحنامه هاي متعد د ي استفاد ه 

مي شود. با توجه به نتایج به د ست آمد ه پيشنهاد هاي زیر جهت بهبود امور ارائه مي شوند:
•  ورود اطالعات ناشران و اسامي پد ید آورند گان منابع اطالعاتي با استفاد ه از مراجع موجود 
)مانند مستند مؤلفان( مستند شود. د قت د ر این زمينه باعث یكد ستي د ر استفاد ه از اسامي 
د ر سامانه اطالعاتي مورد استفاد ه د ر كتابخانه و سهولت برقراري روابط شكلي و معنایي 

د ر سامانه هاي توزیع یافته خواهد شد.
• نمایه سازي كنترل شد ه د ر د ستور كار نمایه سازان براي تمامي منابع اطالعاتي موجود د ر 
كتابخانه هاي د یجيتالي قرار گيرد. به بيان د یگر، نمایه سازان كلية منابع اطالعاتي را با استفاد ه 

از مراجع مهم نمایه سازي مانند اصطالحنامه ها و هستي نگاري ها نمایه سازي كنند.
• مؤسساتي مانند پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران، سازمان اسناد و كتابخانة ملي، و 
مركز اطالعات و مد ارك اسالمي فرااصطالحنامه هاي توليد ي سازمان هاي خود را توليد 
كنند. به عالوه، اقد اماتي د ر راستاي توليد فرااصطالحنامة ملي و هستي نگاري ملي د ر 
د ستور كار طرح هاي ملي قرار گيرد. وجود چنين ابزارهایي د ر ایجاد یكپارچه سازي معنایي 

مي توانند بسيار راهگشا باشند.
نتایج حاصل از این پژوهش د ر مورد فيلد های فراد اد ه و محتوای آنها و مستند سازی 
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محتوای فراد اد ه های كتابخانه های د یجيتالی حاكی از آن است كه با شرایط موجود، امكان 
به  توجه  ند ارد.  ایران وجود  د یجيتالی  كتابخانه های  د ر  معنایی  یكپارچه سازی  برقراری 
پيشنهاد های ارائه شد ه د ر این پژوهش شاید بتواند د ر ارتقاي وضعيت موجود و توانمند سازی 

كتابخانه های د یجيتالی د ر برقراری روابط معنایی ميان منابع اطالعاتی پراكند ه راهگشا باشد.
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