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Objective: For more than two decades, ontologies have been 

introduced as one of the bases in the development of the semantic 

web, and researchers in various fields, including digital libraries, 

have been attempting to use this semantic tool in order to improve 

information search, retrieval and to provide desirable services to 

users and disseminate information. Accordingly, the present study 

examines the current status of the use of ontologies in the digital 

library area through the analysis of studies in this field. 

Methodology: The present research is a qualitative study using the 

meta-synthesis method. In order to collect data in this study, the 

library method, and to analyze data the seventh-step process of 

Sandelowski & Barroso for meta-synthesis was used. The research 

population of the study includes related studies (articles and 

dissertations) in the area of ontology applications in digital libraries 

retrieved from scientific databases. CASP evaluation checklist was 

used to ensure the quality of the studies. Finally, out of 267 retrieved 

studies, 43 titles were selected and analyzed. 

Findings: Analysis of studies in the area of ontology application in 

the digital library led to the identification of 4 categories, 8 

components, and 48 dimensions in this field. The main categories 

include the application of ontology in digital library services, the 

application of ontology in digital library structures, the basis of 

ontology application in digital libraries, and the application of 

ontologies in covering the subject domain of digital libraries.  

Conclusion: In this study, which seems to have never been done 

before, a comprehensive analysis of the field of ontology 

application in digital libraries, the current situation and its 

dimensions were presented. 

Originality: By clarifying the topics that have been less addressed, 

new research subjects were provided for researchers in this field. 
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 بیبر فراترک یمبتن یکردی: روتالیجید یهادر کتابخانه هایشناسیکاربرد هست

 4فهیمه باب الحوائجی  |3*یعقوب نوروزی |2نجال حریری |1مهدی پژوهان

 20/11/1399تاریخ پذیرش:  13/11/1399تاریخ ویرایش: 25/9/1399تاریخ دریافت: 

 دهیچک
ان پژوهشگراند و نوان یکی از ارکان اصلی در گسترش وب معنایی معرفی شدهع هها بیش از دو دهه است که بشناسیهستی: هدف

های دیجیتال تالش دارند از این ابزار معنایی در جهت بهبود جستجو و بازیابی اطالعات و به های گوناگون از جمله کتابخانهعرصه

یش رو به بررسی وضعیت کاربرد پرهمین اساس، پژوهش مند شوند. بمنظور ارائه خدمات مطلوب به کاربران و اشاعه اطالعات بهره

 پردازد.ها در کتابخانه دیجیتال از طریق تحلیل مطالعات این حوزه میشناسیهستی

ها در این مطالعه از روش پژوهش پیش رو با رویکرد کیفی و با روش فراترکیب انجام شده است. به منظور گردآوری داده :روش

ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. به منظور اطمینان از کیفیت مطالعات مورد لیل آن از الگوی هفت مرحلهای و برای تحکتابخانه

تحلیل شد. بر همین  وعنوان انتخاب  43مطالعه بازیابی شده، 267بررسی از چک لیست ارزیابی کسپ استفاده شد. در نهایت از بین 

دند. سپس براساس تحلیل محتوای شله روش، موضوع و سال انجام مطالعه تحلیل های مختلف از جماساس مطالعات منتخب از جنبه

 اقدام شد. آنها بندیموضوعی مطالعات، نسبت به کدگذاری و مقوله
عد در این حوزه بُ 48مؤلفه و  8مقوله،  4شناسی در کتابخانه دیجیتال به شناسایی تجزیه و تحلیل مطالعات حوزه کاربرد هستی :هاافتهی

شناسی در ساختارهای شناسی در خدمات کتابخانه دیجیتال، کاربرد هستیجامید. مقوالت اصلی در این حوزه شامل کاربرد هستیان

ها در پوشش دامنه موضوعی کتابخانه شناسیشناسی در کتابخانه دیجیتال و کاربرد هستیهای کاربرد هستیکتابخانه دیجیتال، زمینه

 شوند.دیجیتال می

شناسی رسد تاکنون مشابه آن انجام نشده است، سعی شد تا تحلیل جامعی از حوزه کاربرد هستی: در این مطالعه که به نظر میریگینتیجه

 بعاد و زوایای آن ارائه شود. های دیجیتال، وضعیت موجود و ادر کتابخانه

ان این حوزه پژوهشگرای برای های پژوهشی تازهنهپرداخته شده است، زمی آنها موضوعاتی که کمتر به با روشن شدن و تبیین: اصالت

 ارائه شد.

 شناسی، فراترکیبکتابخانه دیجیتال، وب معنایی، ابزارهای معنایی، هستی: هادواژهیکل

ها در شناسی(. کاربرد هستی1400پژوهان، مهدی؛ حریری، نجال؛ نوروزی، یعقوب و باب الحواتجی، فهیمه ) استناد:

 .1-30(، 1)55، یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحقتال: رویکردی مبتنی بر فراترکیب. های دیجیکتابخانه
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 مقدمه .1

های مختلف وب از جمله وب معنایی از مصادیق بارز پیوستگی و فناوری اطالعات و ظهور نسل

ا و مراکز هها بر ارتباطات فردی، اجتماعی و حتی نحوه ارائه خدمات توسط سازماناثرگذاری فناوری

وب  به ویژههای مختلف آن های مختلف در حوزه وب و توسعه نسلهمزمان با پیشرفتمختلف است. 

هایی برای استفاده از این امکانات های گوناگون دانش سعی در انجام پژوهشحوزهان پژوهشگرمعنایی، 

 مورد یاطور گستردهبه ییمعنااند. امروزه وب در امر بازنمون، جستجو و بازیابی اطالعات داشته به ویژه

ست، چرا که جستجو و دانش متمرکزشده ا و بازنمایی جادیخاص ا یهابر جنبه وگیرد استفاده قرار می

-های موجود، مشکلی است که اکثر کاربران آن را تجربه کردهترین گزینه از میان گزینهانتخاب مناسب

 (.2003، 1و دیگران اند )جمیس

گیری از ابزارهای مختلف در بحث کنند با بهرهوسعه دهندگان وب معنایی تالش میت بیترتنیا به 

بازیابی اطالعات با نزدیک شدن به معنای واژگان و گذر از توجه صرف به صورت ظاهری کلمات، 

از جمله این امکانات و ابزارها که در  های جستجو و بازیابی اطالعات ایجاد نماید.تحولی در سامانه

ها هستند. شناسیروند، هستیشمار میوده و از ارکان مهم وب معنایی بای اخیر بسیار مورد توجه بهسال

های بازیابی های مختلف همچون سامانهابزارهای معنایی، در حوزه به عنوانها شناسیامروزه هستی

، 2دارند )گروبرد های معنایی و غیره کاربرهای مدیریت دانش معنایی، فهرستاطالعات معنایی، سامانه

1993 .) 

ایی اطالعات در این ابزارها موجب تغییر و تحول در بازیابی اطالعات و کمک به امکان بازیابی معن

های اطالعات تخصصی های جستجو و بازیابی اطالعات از موتورهای کاوش گرفته تا پایگاهانواع سامانه

ه منظور رضایت کاربران و ب العاتخیره و بازیابی اطهای ذتوجه به آنچه یاد شد، نظام اند. باو... شده

فزونی گرایش روز ا -واژگان نه صرفاً و-بهبود عملکرد به سمت و سوی بازیابی بر اساس معنا و مفهوم 

است هشناسیو هستی های، تاکسونومالحنامهدارند. این امر مستلزم استفاده از ابزارهایی مانند اصط

 (.1399)هماوندی و همکاران، 

-ای از قبیل مجموعههای کتابخانهی بنیادی بر فعالیتتأثیرتحوالت یاد شده طی چند دهه اخیر، 

ها، و اشاعه جهانی اطالعات داشته است. با دیجیتالی شدن کتابخانه سازیدهی، ذخیرهسازی، سازمان

_______________________________________________________________ 
1 Gemmis et al. 
2 Gruber 



ه نیز تغییر پیداکرده ساختار، خدمات و توقعات از کتابخانعالوه بر تغییر شکل قالب منابع اطالعاتی، 

های دیجیتال و اضافه شده است. با توجه به اهمیت کتابخانهها افزوده است و وظایف جدیدی به کتابخانه

ها، بدیهی است که باید حداکثر استفاده را از ابزارها و گونه کتابخانهشدن خدمات و وظایف این

اطالعات مناسب، در زمان مناسب، »ق شعار های نوین اطالعاتی برده و در جهت تحقامکانات فناوری

های دیجیتالی نیز در بازیابی اطالعات با گام بردارند. زیرا کاربران کتابخانه «برای کاربر مناسب

ها، بازیابی مشکالتی از قبیل بازیابی انبوه منابع اطالعاتی، عدم بازیابی، وابستگی شدید نتایج به کلیدواژه

 واجه هستند.و... م مرتبط ریغاطالعات 

های اطالعاتی و دلیل پیوستگی زیادی که با فناوریه های دیجیتال نیز ببدین ترتیب کتابخانه 

گیری از کنند تا با بهرهارتباطی که به نوعی شالوده گسترش و ارائه خدمات در آن هستند، تالش می

های معنایی از ئه کنند. فناوریاین ابزارها بر مشکالت یاد شده غلبه و خدمات بهتری را به کاربران ارا

ها با امکان تسهیل در دستیابی معنایی به اطالعات مرتبط و مورد نیاز کاربران، توانایی شناسیجمله هستی

دهی، ین کارکرد کتابخانه یعنی سازمانمهمترپذیر ساخته و تغییر در مفهوم کتابخانه دیجیتالی را امکان

های غنی معنایی و ها با ایجاد فرادادهشناسیبخشند. هستیمی ذخیره و بازیابی اطالعات را بهبود

های دیجیتال از منابع گردآوری ساختارهای منعطف منجر به ایجاد ارزش افزوده و استفاده بهینه کتابخانه

افزارهایی که هم اکنون برای طراحی کتابخانه که نرم . چرا(2011و همکاران،  1برسلینشوند )شده می

روند، برای توصیف، سازماندهی، نمایش، جستجو و بازیابی اطالعات موجود در کار می هدیجیتال ب

 هایی دارند. های دیجیتال کاستیکتابخانه

 (.1391افزارهای کنونی بیفزایند )فتحیان، ها قادرند امکانات مختلفی را به نرمشناسیهستی

معنایی خاصی را که مبتنی  ۀمعنایی، حوز هایمراتب و ویژگی شناسی سعی دارد بر اساس سلسههستی

بدیل  به عنوانآنچه بنابراین، ( 1392)حسینی بهشتی،  ، مشخص سازداست شده فیبر مفاهیم دقیقاً تعر

بیشتر،  یریپذها به دلیل انعطافنگاشتنگاشت است. هستییهست، واقع در .نامه وارد عرصه شداصطالح

بودن شرایط الزم برای هرگونه تغییر، تحول، بازنگری، بازسازی های بزرگ، فراهم امکان همیاری گروه

و گشودگی ساختاری برای ایجاد روابط یا کارکردهای نوین در نظام معنایی از سوی  سوکیو غیره از 

 ی و همکاران،رّها در محیط مجازی باشند )حُنامهتواند جایگزین مناسب برای اصطالحدیگر، می

های دیجیتال را نیز بخشی از محیط مجازی دانست که زمینه و بافت مناسبی نهتوان کتابخا(. می1391

_______________________________________________________________ 
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ها شناسیرغم اهمیت هستیها را دارند. علیشناسیهای یاد شده در مورد هستیمندی از قابلیتبرای بهره

های این ابزارهای گیری ظرفیتبه کاردر حوزه مذکور، فقدان مطالعاتی که بصورت متمرکز در مورد 

 شود.های دیجیتال بپردازند، احساس میعنایی در کتابخانهم

، ابعاد و با توجه به آنچه ذکر شد، پژوهش حاضر سعی دارد تا در پاسخ به این پرسش که زمینه

های دیجیتال چه هستند، به بررسی ابزاری معنایی در کتابخانه به عنوانها شناسیهای کاربرد هستیمؤلفه

های دیجیتال پرداخته و تصویری جامع ها در کتابخانهشناسیوط به کاربرد هستیو تحلیل مطالعات مرب

های یب یافتهاز این حوزه موضوعی، و نقاط تمرکز پژوهشگران آن ارائه نماید. تحلیل، تفسیر و ترک

بندی آن با برجسته ساختن ابعاد و زوایای مختلف مطالعات صورت گرفته در دنیا در این حوزه و مقوله

های پژوهشی را ارائه و آنچه صورت گرفته و آنچه را که الزم است بیشتر مورد توجه ن، زمینهآ

گذارد. مقوالت و مفاهیم ارائه شده در این مندان این حوزه باشد در اختیار میهو عالقان پژوهشگر

 یک ازر همطالعه حاصل بررسی و تحلیل مطالعات این حوزه در یک بازه زمانی قابل توجه است که 

ان پژوهشگرزمینه برای  وهای مفهومی متناسب با بافت گیری و ارائه چارچوبتواند مبنای شکلمی آنها

ها در کمک به تحقق اهداف شناسیهای هستیمندان باشد. عالوه براین، به تبیین ظرفیتهو عالق

 تحلیل مطالعات این حوزه بپردازد. های دیجیتال براساسکتابخانه

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری .2

 شناسیهستی  .1-2

ابزارهای مهم در بازیابی معنایی اطالعات مورد توجه  به عنوانها شناسیبیش از دو دهه است که هستی

شناسی را سلسله مراتبی از مفاهیم مرتبط ( هستی1998) 1اند. گوارینوهای مختلف بودهرشتهان پژوهشگر

شناسی فایلی است رایانه، هوش مصنوعی و وب، هستی انپژوهشگرکند. برای ها توصیف میتوسط رده

کند و قوانین استنباطی آن قدرت بیشتری در که روابط بین اصطالحات را بصورت رسمی تعریف می

(. از منظر علم اطالعات، 2001، 2کند )برنرزلی، هندلر و لیسیالها فراهم میمقایسه با تاکسونومی

توان بندی دانست که میهای طبقهل یافته و غنی شده معنایی طرحتوان نوع تکامها را میشناسیهستی

را در رابطه با معانی واژگان به منظور  با کمک آن مواردی از جمله همنامی، ترادف و سایر موارد پیچیده

 (.1399تر، مدیریت نمود )هماوندی، بازیابی بهینه
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های مختلف و به منظور حصول درک شتههای ربا درنظر گرفتن انواع تعاریف و دیدگاه، بنابراین

شناسی توان خصوصیاتی مشترک را برای هستیکاملتری از ساختار و کاربرد این ابزارهای معنایی، می

)ماشین خوان بودن و بازنمونِ قابل پردازش  1رسمی بودنتوان به قائل شد. از جمله این خصوصیات می

عیین مختصات معنایی واژگان به منظور ابهام زدایی(، )ت 2ذکر مختصات یا خصوصیاتبوسیله رایانه(، 

)اشتراک گذاری مفاهیم دامنه موضوعی برای جمعی از گویشوران برای حصول توافق  3شدگیتسهیم

)ایجاد مدلی مفهومی از  4سازیمفهومشناسی ابزاری است حاصل یک فعالیت گروهی(، و اینکه هستی

تر ها با ارائه الگوی مفهومی روابط دقیقشناسینمود. هستی واژگان و دانش یک دامنه موضوعی( اشاره

که مفاهیم را از واژگان جدا نموده و از این راه ساختار  طوریه دهد بتر معنایی را نمایش میو جزئی

نقل در حسینی بهشتی،  2003، 5کند )دکونتا و همکاراندرک انسان از دامنه موضوعی را مشخص می

گرفته شوند به تبیین مفاهیم و روابط آن  به کارشده در نهایت در هر بافتی که (. خصوصیات یاد 1392

نظر گرفتن ساختارهای  زدایی و درتواند با ابهامحوزه و نمایش شفاف آن کمک و به همین دلیل می

 های مختلف منجر شود.معنایی در کنار نحوی به بهبود جستجو و بازیابی در سامانه

 کتابخانه دیجیتال .2-2

های مختلف علمی مانند دانشمندان علم های دیجیتال در بین رشتههای متفاوتی از کتابخانهداشتبر

های مرتبط وجود دارد. سایر حوزهان پژوهشگرشناسی، حقوق و اطالعات، علوم رایانه، اقتصاد، جامعه

 نیراستنادترپُی از رسد. یکبنابراین وجود تعاریف پرتعداد از کتابخانه دیجیتال امری طبیعی به نظر می

های دیجیتال، کتابخانه»است: « 6های دیجیتالفدراسیون کتابخانه»شده مربوط به  تعاریف ارائه

دسترسی، دهی )ساختاردهی(، هایی هستند که با استفاده از کارکنان متخصص به انتخاب، سازمانسازمان

پارچگی و تضمین نگه داشت بلند تفسیر، توزیع، حفاظت از یک معنوی(،فکری )ی ساز ریپذدسترس

که این منابع، برای استفاده  طوری پردازند. بهآوری و ارائه منابع اطالعاتی میمدت آثار دیجیتال، فراهم

این تعریف . «گیرنددر دسترس قرار می صرفهبهو آسان و  ای جوامع، سریعیک جامعه معین یا مجموعه

قرار داده است )نقل در کوشا،  موردتوجهیک سازمان  به عنوانابعاد مختلفی از کتابخانه دیجیتال را 
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امکان مبادله اطالعات  آنها های دیجیتال این است که(. از جمله دالیل اصلی برای ایجاد کتابخانه1385

های دیجیتال معتقدند که مندان به کتابخانهعالقه رونیا ازکنند. را در سطحی بهتر از گذشته فراهم می

ای اطالعاتی را که در زمان خاصی به افراد متخصص اختصاص داشتند، های رایانها و شبکههرایانه

 (. 1390اند )علیپورحافظی، امروزه در اختیار تمام افراد قرار داده

هایی دیجیتال تعریف شده که هایی برای کتابخانهبا در نظر داشتن آنچه ذکر شد، مزایا و ضرورت

رفع نیازهای اطالعاتی های زمانی و مکانی، فارغ از محدودیت شاعه اطالعاتاتوان به از جمله آن می
ناوری، سه عنصر ف از بین بردن شکاف دیجیتالی با کمک، هاحفظ و گسترش فرهنگ، در شرایط خاص

ت بدالیل کمک به رفع محدودیت دسترسی افراد به اطالعاابزارهای ارتباطی و اطالعات به معنای 

داشتن آمد نگهسهولت روز، های جدید برای ورود به بازار جهانیایجاد فرصتو...،  اجتماعی، اقتصادی
و  های وب برای جستجووریای و فنااستفاده از امکانات رایانه، های دیجیتالاطالعات در کتابخانه

 (.1400، اشاره نمود )پژوهان، و اشتراک اطالعات در سطح گسترده دریافت اطالعات

های ارتباطی کنند تا از انواع ابزارها و فناوریهای دیجیتال تالش میلیان کتابخانهبرهمین اساس متو

های های سامانههای سنتی بهره ببرند. از مهمترین چالشهای کتابخانهو اطالعاتی برای غلبه بر محدودیت

عات است. برای ها در نظر داشتن بحث معنا در بازیابی اطالاطالعاتی دسترسی به اطالعات در کتابخانه

شناسی در ستیهگیری ابزارهای معنایی سازماندهی و بازیابی اطالعات از جمله به کارانجام این مهم 

ها از رویکردهایی است که برای تحقق تسهیل کنار ابزارهای سنتی از جمله اصطالحنامه و تاکسونومی

این حوزه ان پژوهشگروجه تورد های دیجیتال مجستجو و بازیابی اطالعات با دقت باال در کتابخانه

 است.

 مطالعات مرتبط  .3-2

ها در این شناسیدهد که کاربرد هستیهای مرتبط با کتابخانه دیجیتال نشان میبررسی و مرور پژوهش

های گوناگون از حوزه موضوع تعدادی از این مطالعات بوده است. اغلب این مطالعات به استفاده

های مختلف از جمله پزشکی )زال و یتال با تمرکز بر فیلدها و حوزههای دیجشناسی در کتابخانههستی

، 3(، یادگیری الکترونیک )فرناندرز، پناسامی2021، 2(، ریاضیات )سربریکوو و آتیوا2014، 1مورنو
_______________________________________________________________ 
1 Zghal & Moreno 
2 Serebryakov & Ataeva 
3 Fernandez & Ponnusamy 



ها و ها در بخششناسی( و... و همچنین به کاربرد هستی2007، 1(، کشاورزی )انگروش و یورس2015

های دیجیتال تمرکز دارند. تعداد محدودی از مطالعات این حوزه به بحث انهخدمات مختلف کتابخ

تر و فارغ از حیطه موضوعی خاص های دیجیتال بصورت کلیشناسی در کتابخانهکاربرد هستی

 شود.اشاره می آنها پردازند، که در ادامه بهمی

های مبتنی بر وب معنایی و اپلیکیشن( در پژوهشی به مطالعه کاربرد 2018) 2احمدخان و باهاتی

ها را ات استفاده از این فناوریتأثیرپرداخته و برخی الزامات و  های دیجیتالشناسی برای کتابخانههستی

های ( به بررسی استفاده از فناوری2015) 3ای دیگر یوردانسدر بافت مورد نظر تبیین نمودند. در مطالعه

ی پیوندی به منظور کشف داده و بهبود بازیابی اطالعات در هاشناسی و دادهوب معنایی مانند هستی

های دیجیتال و آرشیوها پرداخت. در پژوهشی با عنوان بازیابی هوشمند اطالعات در کتابخانه کتابحانه

(، به ارائه مدلی برای حل مشکالت جستجوی 2011) 4های دامنه سوشناسیدیجیتال با استفاده از هستی

( 2010) 5شناسی پرداخت. ووجون و ژائوستفاده از رویکرد مبتنی بر مفهوم و هستیکلیدواژه محور با ا

های دیجیتال مورد مطالعه و ها را در بحث بازیابی اطالعات در کتابخانهشناسیگیری از هستینیز بهره

یجستاد، ، باهای دیجیتالهای کاربرد وب معنایی در کتابخانهچالشتحلیل قرار دادند. همچنین به منظور 

ها ها در این سازمانشناسی( به بررسی موانع و الزامات سازمانی استفاده از هستی2009) 6غینا و کلیبو

شناسی ارائه نمودند که با استفاده ( نیز چارچوبی مبتنی بر هستی2007) 7پرداختند. چانگ پینگ و ژائو

 8د. در پژوهشی دیگر ناح و همکارانشوهای دیجیتال ارائه میاز آن خدمات کارآمدتر توسط کتابخانه

شناسی پرداختند های دیجیتال مبتنی بر هستی( به معرفی و تبیین رویکردی برای ایجاد کتابخانه2010)

 کند.ها فراهم میکه امکان بازیابی معنایی اطالعات را در این کتابخانه

( به 2007) 9دوستظیفه های انجام شده در این حوزه در ایران خسروی ودر میان معدود پژوهش

شناسی برای کتابخانه دیجیتال و فتحیان ها به منظور ساخت هستیبحث مهندسی مجدد اصطالحنامه

و تبیین ضرورت  های دیجیتال معناییشناسی در طراحی کتابخانهبررسی کاربردهای هستی( به 1391)

الفعل حاصل از آن پرداخت. یکی از نقاط گیری از این ابزار در بافت مورد نظر و امکانات بالقوه و ببهره
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های پرشمار حوزه کتابخانه رغم پژوهشهای داخلی این است که علیقابل تامل در مورد پیشینه

 ها در این میان مغفول مانده است.شناسیرسد بحث هستیمی دیجیتال، به نظر

که  طوریه مطالعه است، ب ر حوزه موردایرانی دان پژوهشگرها حاکی از فعالیت اندک مرور پیشینه

رسد در این یمتنها در دو پژوهش به آن پرداخته شده است که هر دو رویکرد توصیفی داشتند. به نظر 

های انجام شده در دنیا، فقدان پژوهشی با رویکرد تجربی و ارائه یک زمینه و در مقایسه با پژوهش

شناسی در ایران وجود دارد. استفاده از هستی چارچوب یا اجرای یک نمونه کتابخانه دیجیتالی مبتنی بر

شناسی در اغلب بر کاربرد هستیان پژوهشگردهد تمرکز ها نشان میعالوه بر این، بررسی پیشینه

خصوص )الزامات ه کتابخانه دیجیتال از منظری خاص )مثل بازیابی اطالعات( و یا در یک بافت و زمینه ب

ها و ابزارهای معنایی ا در کنار سایر فناوریدمات به کاربران( یهای سازمانی، بهبود ارائه خو چالش

های پیوندی( مد نظر بوده است. این پراکندگی و عدم نگرش کلی در نحوه پرداخت به موضوع )داده

ه شده در این زمینه مورد مطالعه، نیاز به یک مطالعه با محوریت تحلیل و ترکیب رویکردها و تفاسیر ارائ

رغم مطالعات انجام شده در دهد علیها نشان میکند. بنابراین، در مجموع بررسی پیشینهرا آشکار می

صورت کلی به بررسی وضعیت، ه ای که بهای دیجیتال، مطالعهنهشناسی در کتابخاحوزه کاربرد هستی

 های مربوط به این حوزه و تعیین ابعاد و ملزومات آن بپردازد انجام نشده است. تحلیل پژوهش
 

 روش پژوهش .3

با عنوان فراترکیب انجام شد.  1این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از نوعی روش فرامطالعه

که با رویکرد قیاسی به  2های فراتحلیلهای بررسی متون است. برخالف روشفراترکیب از جمله روش

های اد علت و معلول پدیدهافزایش اطمینان از نتایج در مورد ابع آنها تحلیل مطالعات پرداخته و هدف

مورد پژوهش است، رویکرد فراترکیب بیشتر تفسیری است و با هدف فهم و تشریح یک پدیده انجام 

( 2007) 4ای سندلوسکی و باروُسو(. در این پژوهش از الگوی هفت مرحله2005، 3شود )والش و دانمی

، پژوهش سؤالتنظیم های عه شامل گامبه منظور اجرای فراترکیب استفاده شد. برهمین اساس این مطال

تجزیه و تحلیل و ترکیب ، استخراج اطالعات متون، جستجو و انتخاب متون، مند ادبیاتمرور نظام
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فرایند پیاده سازی روش  ،1ذکر شده جدول بر مبنای مراحل در ادامه است.  کنترل کیفیتو  هایافته

 .ها، تشریح شده استفراترکیب در بخش تحلیل یافته

 های پژوهشیافته .4

 پژوهش سؤالتنظیم  .1-4

های منابع مورد نظر برای شروع فراترکیب و کننده ویژگیاالتی که تعیینؤدر این مرحله باید به س 

 (.1انتخاب منابع به منظور انجام آن هستند، پاسخ داده شود )جدول
 

 االت چهارگانه مربوط به اجرای فراترکیبؤ. س1 جدول

 پاسخ سؤال

های ی معنایی در کتابخانهابزار به عنوانها شناسیهای کاربرد هستیمؤلفهزمینه، ابعاد و  چه چیزی؟

 دیجیتال

و  3، ساینس دایرکت2های پروکوئستنامه، پایگاه پایان1های اطالعاتی اسکوپوسپایگاه چه کسی؟

جهان اسالم های اطالعاتی فارسی نورمگز، ایرانداک، پایگاه استنادی علوم و پایگاه 4امرالد

 و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

 2020تا  1980از سال  چه زمانی؟

 ا موضوع پژوهشهای منابع متناسب بتحلیل و استخراج داده چگونه؟

 

  اتیمند ادبمرور نظام .2-4

 به منظور استخراج منابع مرتبط پژوهش سؤالهای متناسب با در این مرحله پژوهشگر به تدوین کلیدواژه 

ه جستجوی بدر این مرحله ان پژوهشگرپردازد. برهمین اساس یمهای اطالعاتی مورد نظر از پایگاه

های های کاوش در پایگاهبا استفاده استراتژی آنها و عبارت حاصل از ترکیب 2های جدول کلیدواژه

ژوهشی ا و مقاالت پهنامههای تعیین شده برای جستجوی منابع شامل پایانمورد نظر پرداختند. کلیدواژه

در سامانه 1400شوند در مهرماه مشاهده می 2های مورد نظر که در جدول و کنفرانسی در پایگاه

های مذکور )بخش عنوان و چکیده( مورد کاوش قرار گرفتند. حاصل اولیه انجام این جستجوی پایگاه

 و فارسی مورد نظر بود. های انگلیسیهنامه از پایگاعنوان مقاله و پایان 267مرحله بازیابی 
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 کار رفته در فرایند جستجوی منابعه های ب. کلیدواژه2جدول
های کلیدواژه 

 فارسی

 های انگلیسی  کلیدواژه   

کتابخانه دیجیتال/ 

مجازی/ 

الکترونیکی/ 

 1آنالین

 هستی و

 شناسی

فناوری  و

 معنایی

Semantic 

technology 

and Ontology and Digital/ 

Virtual/ 

Online/ 

Electronic 

library 

 OR یا

کتابخانه دیجیتال/ 

مجازی/ 

 الکترونیکی/ آنالین

هستی  و

 شناسی

وب  و

 معنایی

Semantic 

web 

 Ontology and Digital/ 

Virtual/ 

Online/ 

Electronic 

library 

 

 مناسبآثار انتخاب  .3-4

از نظر تناسب و ربط  آنها االیشدر این مرحله پژوهشگر به بررسی مطالعات، حذف منابع تکراری و پ 

موضوعی و همچنین از حیث معیارهای پذیرش و عدم پذیرش تعیین شده و ارزیابی کیفی متون 

پردازد. بر همین اساس، در این مرحله پس از ورود اطالعات مربوط به مطالعات از جمله عنوان، می

وان مقاالت بررسی و موارد غیرمرتبط با ؛ عن2افزار اکسلنویسنده، سال، موضوع، کلیدواژه و... در نرم

وجود نداشت، از فرایند مطالعه کنار  آنها موضوع مورد مطالعه یا تکراری یا منابعی که دسترسی به

عنوان  215عنوان از مطالعات حذف و  52مطالعه بازیابی شده،  267گذاشته شدند. به این ترتیب از میان 

ماند. سپس با توجه به رود و خروج و ارزیابی کیفی باقی برای بررسی چکیده و کنترل معیارهای و

مطالعه برای ورود به  46شوند؛ تعداد مشاهده می 3معیارهای ورود و خروج تدوین شده که در جدول 

 مرحله بعدی انتخاب شد.

 التبرای این کار مقاپرداخته شد.  3در ادامه به ارزیابی کیفیت مقاالت براساس ابزار ارزیابی کسپ

ها، آوری دادهبرداری، جمعاهداف پژوهش، منطق روش، طرح پژوهش، روش نمونه ابعادی نظیرز ا

ها، بیان روشن ه و تحلیل دادهزی، دقت تجالقیاخ الحظاتکنندگان، مو مشارکت پژوهشگررابطه میان 

هی شدند. متیازدا یاد شدهی هابرای هریک از شاخص 5تا  0ارزش پژوهش بررسی و در بازه  ها ویافته
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 (21-30)ضعیف، ( 11-20)خیلی ضعیف، ( 0تا  10)دارای امتیاز بین  التبدین ترتیب که کیفیت مقا

مطالعات متوسط، خوب و  به این ترتیبشد.  عیینخیلی خوب ت (42-50) خوب و (40-31) متوسط،

بوده  21تر از پایین آنها مقاله را که امتیاز 3، پژوهشگر، نهایت درو  باقی ماندند در مطالعهخیلی خوب 

منبع به  1منبع به زبان انگلیسی و  42که وارد مرحله تحلیل نهائی شدند  1مطالعه 43، حذف نمود و است

 التپژوهشگر چندین بار مقا ،به منظور اطمینان از نتایج امتیاز دهی، در این مرحله. زبان فارسی بودند

ج در اختیار پژوهشگر دیگری برای کنترل و ارزیابی نتای . همچنینرا مورد بررسی و امتیازدهی قرار داد

  .قرار گرفت
 

 . معیارهای ورود و خروج منابع3جدول

 خروج ورود معیار

 شناسی کاربرد هستی موضوع

 شناسی های کاربرد هستیالزامات و زیر ساخت

 شناسیستیهای کاربرد هها و فرصتچالش

 شناسی دامنه کتابخانه دیجیتالهستی

 شناسیموجود کاربرد هستی وضعیت -

های سایر موضوعات مربوط به کتابخانه

شناسی مربوط به کتابخانه دیجیتال/ هستی

های موضوعی خاص/ دیجیتال در حوزه

لم کتابخانه دیجیتال در معنای غیر از آنچه در ع

 کتابداری تعریف شده 

 طالعاتیها و مراکز و موسسات اسایر سازمان های دیجیتال کتابخانه بافت

 سایر منابع هپایان نام -مقاله نوع منبع

 هاسایر زبان فارسی -انگلیسی زبان

 

 شود.مشاهده می 2براساس آنچه ذکر شد مراحل انتخاب مطالعات در شکل 

_______________________________________________________________ 
 در بنی مطالعات انتخاب شده برای هنائی اپاین انمه وجود نداشت و منابع مهگی از مقاالت بودند. 1



    

 
 . فرایند انتخاب مطالعات برای انجام فراترکیب2شکل

 

 استخراج اطالعات متون .4-4

های درون محتوایی، ل از مرحله قبل، برای دسترسی به یافتهدر این مرحله منابع گزینش شده حاص 

شوند. به این های مشترک و کدگذاری منابع توسط پژوهشگران تحلیل میمفاهیم کلیدی، شناسایی تم

بندی و قرار های مشترک دستهدر گروه آنها معنا که مقاالت دارای کدهای مشابه با توجه به محتوای

 گیرند.می

 یم استخراج شده و منابع مربوطه. مفاه4جدول 

 منابع فراوانی مؤلفهتعداد  مفاهیم

 Ahmad Khan & Bhatti, 2018 4 4 کاربران

Changping, Yang, 2007 

Castro, Giraldo, Castro A.G., 2010 

Yang, Li J, Gao,2005  

 Singh, Kumar, 2018 3 4 مدیریت منابع

Nurmikko-Fuller, 2015  

Al-Zobaidie, Al-Sudani, 2006 
 Guo & et al.,2017 18 17 جستجو و بازیابی منابع

Jordanous, 2015 

Cui & et al., 2014 

تعداد کل منابع بازیابی شده اولیه 

267 
 52نوان تعداد منابع رد شده از نظر ع

 215های مورد بررسی تعداد چکیده

 169تعداد مطالعات رد شده بعد از بررسی چکیده 

 46تعداد کل منابع منتخب اولیه 

 3تعداد منابع رد شده بعد از ارزیابی محتوایی 

 43تعداد منابع منتخب نهائی 



 منابع فراوانی مؤلفهتعداد  مفاهیم

Qiang, 2012 

Martín & León, 2010 

Wu-jun, Zhao, 2010 

Lizhen & et al, 2008 

Al-Zobaidie, Al-Sudani, 2006 

Liao & et al, 2009 

Chakrabarty & Roy, 2016 

Noah & et al., 2010  

Yang, Wang, Chen, 2007  

Wang D., 2012  

Swe T., 2011 

Xu X.a, Zhang F., Niu Z.a, 2008  

Quan, Hui, Cao, 2007 

Huhn, Höfner, Kießling, 2005  

Reiterer, 2013 

ها میانکنش پذیری سامانه

 و منابع

4 4 Singh, Kumar, 2018 

Barbera, 2008 

 1391فتحیان، 

Agosti, Ferro, Silvello, 2016 

سازی منابع یکپارچه

 ناهمگون

4 3 Su. 2012 

Bloehdorn, & et al., 2007 

Briola D & at al., 2017  

 Barbera, 2008 7 8 هاها و روشچارچوب

Pandolfo, Pulina, Adorni, 2016  

Su, Q., 2012 

Yang N., 2008, H.-Yeh J. 

Wang, Zhang, Wei, Li, 2014  

Meghini & et al., 2018 

Dasgupta, 2015  

Li X, 2018  

 Bygstad, Ghinea, Klæboe, 2009 2 3 آمادگی سازمانی

DeRidder J., 2007  

شناسی دامنه هستی

 های دیجیتالکتابخانه

4 4 Gonçalves, Fox & Watson, 2008 

Kovács, Micsik, 2005  

Weinstein, Alloway, 1997  

Nguyen, Chowdhury, 2013 

 

 ی متونهاافتهی بیو ترک لیو تحل هجزیت .5-4

تر یعنی مفاهیم و سپس های کلیبندیاین مرحله با کدگذاری نهایی منابع و قرار دادن کدها در دسته 

تجزیه و تحلیل، پژوهشگر  یدر طبرهمین اساس،  گیرد.مقوالت از سوی پژوهشگر صورت می

کند و سپس به تناسب کدها می و شناساییپدیدار شده در میان مطالعات انتخابی را جستجو  موضوعات

گیرند دهد و موضوعات مشابه درون طبقاتی قرار میمی تر را تشکیلهای کلیبندیطبقه آنها و محتوا



به این ترتیب مطالعات مورد بررسی براساس تحلیل و کدگذاری در قالب کنند. می را توصیف آنها که

عنوان( به  25مطالعه مورد بررسی بیشترین تعداد ) 43از میان بعد تبیین شدند.  48مفهوم و  8مقوله،  4

های شناسی در خدمات کتابخانه دیجیتال پرداختند. همچنین مطالعات مربوط به زمینهبحث کاربرد هستی

عنوان در جایگاه بعدی قرار دارند. مقاالت متمرکز بر  11ها در کتابخانه دیجیتال با شناسیکاربرد هستی

شناسی در پوشش دامنه عنوان( و کاربرد هستی 8شناسی در ساختارهای کتابخانه دیجیتال )یکاربرد هست

 (.1های بعدی را به خود اختصاص دادند )نمودارعنوان( رتبه 4موضوعی کتابخانه دیجیتال )
 

 
 . فراوانی مقوالت در بین مطالعات تحلیل شده1نمودار

 
 تیفیکنترل ک .6-4

نتایج حاصل شده است. در این مرحله به منظور اطمینان از کیفیت اجرای شامل اعتبارسنجی و رواسازی  

تالش نمودند با توصیف دقیق و شفاف مراحل انجام پژوهش و جزئیات ان پژوهشگرفرایند فراترکیب، 

های انجام شده ارائه کنند. برای ورود مطالعات با کیفیت به فرانید هر مرحله تصویر واضحی از گام

چک لیست کسپ استفاده شد. عالوه براین، برای اطمینان از صحت کدهای استخراجی، تحلیل نیز از 

ها توسط پژوهشگر دوم نیز مورد بازبینی از روش خودبازبینی پژوهشگر استفاده شد. همچنین کدگذاری

ها و های حاصل از تحلیل مطالعات در قالب کدهای استخراج شده و مقولهقرار گرفت. در نهایت یافته

 (.5اهیم تخصیص یافته تدوین شد )جدول مف

 

2
5

1
1

8

4

ی س ا ن ش ی  ت س ه د  ر ب ر ا ر ک د

ه  ن ا خ ب ا ت ک ت  ا م د خ ه  ز و ح

ی س ا ن ش ی  ت س ه ل  ا ت ی ج ی اد ه  

ت س ه د  ر ب ر ا ک ی  ا ه ه  ن ی م ی ز

ه  ن ا خ ب ا ت ک ر  د ی  س ا ن ش

ل ا ت ی ج ی د

ی س ا ن ش ی  ت س ه د  ر ب ر ا ر ک د

ه  ن ا خ ب ا ت ک ی  ا ه ر ا ت خ ا س

ل ا ت ی ج ی د

ی س ا ن ش ی  ت س ه د  ر ب ر ا ر ک د

ی  ع و ض و م ه  ن م ا د ش  ش و پ

ل ا ت ی ج ی د ه  ن ا خ ب ا ت ک



 هاارائه یافته .7-4

شود که در های پیش توسط پژوهشگر گزارش میهای نهایی بدست آمده از گامدر این مرحله، یافته

در مدت زمان بیش از دو ان پژوهشگرمطالعه انتخاب شده که توسط  43های حاصل از یافته 5جدول 

 شوند.اند، مشاهده میو جوانب مختلف قرار گرفته ماه مورد بررسی و تحلیل از ابعاد

 

 ها، مفاهیم و مقوالت حاصل از تحلیل و ترکیب نتایج مطالعاتمؤلفه. 5جدول 

 منابع هامؤلفه مفاهیم مقوالت

ی
کاربرد هست

ل
جیتا

خانه دی
ت کتاب

دما
خ

ی در 
شناس

 

ن
کاربرا

 

شناسی در های مبتنی بر وب معنایی و هستیاستفاده از اپلیکیشن تأثیر

  دقت نتایج و رضایت کاربرانافزایش 

های دیجیتال با استفاده کارآمدتر در کتابخانه خدمات دانشامکان ارائه 

 افزایش رضایت کاربرانشناسی به منظور از هستی

گذاری برچسبمبنایی برای  به عنوانشناسی امکان استفاده از هستی -

 جیتالکتابخانه دی اجتماعی منابع توسط کاربران

Ahmad Khan 

& Bhatti, 2018 
Changping, 

Yang, 2007 
Castro, 

Giraldo, 

Castro A.G., 

2010 

در  شناسیارائه مدل معنایی ترجیحی کاربران با استفاده از هستی -

به شخصی سازی پرس و جوهای ی دیجیتال و کمک هاکتابخانه

 کاربران 

Yang, Li J, 

Gao,2005  

ع
ت مناب

دیری
م

 هاشناسیبا استفاده از هستی ل مدیریت منابع دیجیتالیتسهی 

مدیریت شناسی در بهیود نتایج جستجوی کاربران با استفاده از هستی

 محتوای دیجیتال

های کتابشناختی در مجموعه فرادادهدر ایجاد  شناسیاستفاده از هستی -

 مدارک پیچیده

Singh, Kumar, 

2018 
Nurmikko-

Fuller, 2015  
Al-Zobaidie, 

Al-Sudani, 

2006 



 منابع هامؤلفه مفاهیم مقوالت

ع
ی مناب

جو و بازیاب
جست

 

 های کتابشناختیمدیریت دادهشناسی دامنه در قابلیت استفاده از هستی

بهبود جامعیت و دقت شناسی در روش بازیابی مبتنی بر هستی تأثیر

 بازیابی منابع

بهبود جستجو، های پیوندی در ها و دادهشناسیمثبت کاربرد هستی تأثیر

 ابی و مسیریابی اطالعاتبازی

 براساس الگوریتم معنایی استفاده شده بهبود صحت و دقت پیشنهادات

مثبت در نظر گرفتن ارتباطات معنایی بین منابع کتابخانه و نه فقط  تأثیر

در بهبود دقت و های جستجو شده درنظر گرفتن نحو کلیدواژه

 جامعیت نتایج

بهبود فرآیند های خبره در ستمشناسی و سیمثبت استفاده از هستی تأثیر

 جستجو و اثربخشی بازیابی اطالعات

در  بهبود بازیابی اطالعاتها در شناسیاستفاده از هستی تأثیر

 های دیجیتالکتابخانه

 بهبود کیفیت جستجو و بازیابیقابل توجه فناوری بازیابی معنایی بر  تأثیر

 اسناد در مقایسه با فناوری بازیابی سنتی

در کتابخانه  سیستم پیشنهاد دهنده کتابشناسی در از هستی استفاده

 دیجیتال

های چندگانه و ایجاد شناسیاستفاده از مدل هم ترازی هستی

 جهت بهبود بازیابی نتایجبراساس پروفایل کاربران در  شناسیهستی

 ی دیجیتالهادر کتابخانه

جو و بازیابی و بهبود جستبه منظور  شناسیهستی استفاده از مدل مبتنی بر

 در کتابخانه دیجیتال قابلیت اجرای پرس و جوهای پیچیده

جستجوی فراداده و جستجوی برای سیستم  شناسیاستفاده از هستی

 در کتابخانه دیجیتالمعنایی 

در کتابخانه  شناسیبا استفاده از هستیپرس و جوی معنایی ارائه مدل 

  منظور کاهش ابهامدیجیتال به 

گسترش در بهبود بازیابی اطالعات با کاربرد آن در  شناسیهستی تأثیر -

  پرس و جوی کاربر

Guo & et 

al.,2017 
Jordanous, 

2015 
Cui & et al., 

2014 
Qiang, 2012 
Martín & 

León, 2010 
Wu-jun, Zhao, 

2010 
Lizhen & et al, 

2008 
Al-Zobaidie, 

Al-Sudani, 

2006 
Liao & et al, 

2009  
Chakrabarty & 

Roy, 2016 
Noah & et al., 

2010  
Yang, Wang, 

Chen, 2007  
Wang D., 

2012  
Swe T., 2011 



 منابع هامؤلفه مفاهیم مقوالت

دامنه  شناسیو ایجاد هستی گسترش پرس و جودر  شناسیکاربرد هستی

  بهبود ربط نتایجاز آن در جهت 

پرس و جوی فازی و بهبود به منظور پشتیبانی  شناسیاستفاده از هستی

 در کتابخانه دیجیتال  طالعاتدقت بازیابی ا

گسترش پرس وجو، بر بهبود کیفیت نتایج شناسی در کاربرد هستی تأثیر

 شده در کتابخانه دیجیتال  بازیابی

برای ارائه نتایج جستجو منابع  کاوش )پرس و جو( شناسیهستیکاربرد 

  نتایج جامع تر در کتابخانه دیجیتال به منظور دستیابی به

در  شناسینایی ترجیحی کاربران با استفاده از هستیارائه مدل مع -

به شخصی سازی پیشنهادات برای ی دیجیتال به منظور هاکتابخانه

  کاربران

Xu X.a, Zhang 

F., Niu Z.a, 

2008 
Quan, Hui, 

Cao, 2007 
Huhn, Höfner, 

Kießling, 

2005  
Reiterer, 2013  
Yang, Li J, 

Gao,2005  

ی
کاربرد هست

ی د
شناس

خانه 
ی کتاب

ختارها
ر سا

ل
جیتا

دی
 

چه
یکپار

ن
ع ناهمگو

ی مناب
ساز

 

ترکیب و کشف نتایج از منابع شناسی در قابلیت روش مبتنی بر هستی

 مختلف و ناهمگون

براساس  پرس و جو در منابع دانش ناهمگنارائه رویکردی برای 

های ساختاریافته و و ادغام فرادادهشناسی های مدیریت هستیمؤلفه

 به روشی یکپارچه در کتابخانه دیجیتالمحتوای ساختارنیافته 

های با فناوری آنها های معنایی و امکان ادغامرشد و بلوغ کافی فناوری

 برای اطالعات  ایجاد ارزش افزودهکتابخانه دیجیتال و 

و در  گن چندزبانههای ناهمادغام دادهبرای  شناسیاستفاده از هستی -

 ی مختلفهاقالب

Su. 2012 
Bloehdorn, & 

et al., 2007 
Briola D & at 

al., 2017 (11) 
 



 منابع هامؤلفه مفاهیم مقوالت

ی سامانه
ذیر

ش پ
میانکن

ع
ها و مناب

 

پذیری، تعامل و میانکنششناسی بر قابلیت مثبت کاربرد هستی تأثیر

 در محیط اطالعاتی های دیجیتالاشتراک دانش کتابخانه

با  ها به یک سیستم واحدسازی کتابخانهو یکپارچهادغام کمک به 

 شناسیهای وب معنایی و هستیاستفاده از فناوری

امکان شناسی مثل قابلیت استدالل، لزوم استفاده از کاربردهای هستی

های های دیجیتال و سایر سامانهتبادل اطالعات میان کتابخانه

های ادغام فراداده، توصیف معنایی منابع موجود از طریق اطالعاتی

ارتقای ، ontomarcمانند  شناسیکتابشناختی قالب مارک در هستی

ایجاد محیط رابط کاربرپسند و امکان مرور ، سیستم پرسش و پاسخ

 ی دیجیتالهادر کتابخانه و جستجوی آسان و سریع مدارک

های مرجع پذیری بین مدلمیانکنششناسی برای ایجاد ارائه یک هستی -

DELOS 5مدل  وS های وب معنایی ها و فناوریبا استفاده ا از روش

های این دو مدل با استفاده و امکان تشخیص نقاط ضعف و شکاف

 شناسی و پوشش این نقاط بوسیله نقاط قوت مدل دیگراز هستی

Singh, Kumar, 

2018 
Barbera, 2008 

 1391فتحیان، 

Agosti, Ferro, 

Silvello, 2017 

زمینه
ی کارب

ها
رد 

ی
هست

خانه 
ی در کتاب

شناس

ل
جیتا

دی
 

ب
چو

چار
ش

ها و رو
ها

های ، مبتنی بر فناوریکتابخانه دیجیتال معنایی توزیع شدهارائه یک مدل  

 شناسی استاندارد وب معنایی و هستی

در  ی منابع(هاایجاد و نگهداری خودکار )فرادادهارائه چارچوبی برای 

 (7ی دیجیتال )هاکتابخانه

ارتباط بین مفاهیم به منظور کمک به ساخت  ی برای ایجادارائه روش -

 (13برای کتابخانه دیجیتال ) شناسیهستی

Barbera, 2008 
Pandolfo, 

Pulina, 

Adorni, 2016 

(7) 
Su, Q., 2012 

(13) 



 منابع هامؤلفه مفاهیم مقوالت

در کتابخانه دیجیتال  شناسیروش خودکار برای ساخت هستیارائه 

 ( opic extractionlatent t) براساس استخراج پنهان موضوعات

دامنه موضوعی به  شناسیچارچوبی برای مدلسازی مبتنی بر هستیارائه 

منظور استخراج دانش خودکار از مدارک نیمه ساختاریافته و 

ی هاساختار نیافته به منظور ارائه خدمات مبتنی بر دانش در کتابخانه

  دیجیتال

های دیجیتال کتابخانهگذاری در افزاری برای نشانهمعماری نرمارائه یک 

 خودکار بصورت خودکار و نیمهشناسی با استفاده از هستی

بازیابی  ارتباط معنایی بین نتایجاصالح جستجوی کاربران و برقراری 

 شناسیشده با استفاده از معماری مبتنی بر هستی

چند سلسله  شناسیاستفاده از مدل کتابخانه دیجیتال مبتنی بر هستی

موضوعات بین تر ( برای پوشش مناسبhierarchicpolyمراتبی )
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ساختارهای بین سازمانی و درون سازمانی برای توسعه لزوم توجه به  -

 های دیجیتالشناسی در کتابخانهچارچوب مهندسی هستی

Bygstad, 

Ghinea, 

Klæboe, 2009 

و  شناسیفرآیند مهندسی هستی تأثیرتوجه خاص اجراکنندگان به لزوم 

 موسسه( -ها بر عملکرد کل سازمان )کتابخانه دیجیتالتولید فراداده

جمله پیچیدگی و سنگینی دامنه موضوعی، ابزارهای و عواملی از  تأثیر -

در هر فیلد موضوعی،  ها و امکانات موجود، میزان پذیرشسیستم

زمان و متخصصان در دسترس و موانع مالی بر کاربرد 

 های دیجیتال در کتابخانهها شناسیهستی

DeRidder J., 

2007  
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به منظور  کتابخانه دیجیتالشناسی رسمی در حوزه هستیارائه یک  -

 فراهم آوردن تعاریف مستند و رسمی از مفاهیم اصلی این حوزه

Gonçalves, 

Fox & 

Watson, 2008  



 منابع هامؤلفه مفاهیم مقوالت

یک مدل مفهومی رسمی، قابل گسترش، قابل مقایسه و مدیریت ارائه 

چهار الیه از کتابخانه دیجیتال براساس تعریف مفاهیم هر الیه با 

 یشناساستفاده از هستی

محتوا و  شناسی برای کتابخانه دیجیتال با محوریت خدمات،ایجاد هستی

  مجوزها

ی دیجیتال براساس هادامنه کتابخانه شناسیطراحی و مهندسی هستی -

 نقشه دانش این حوزه

Kovács, 

Micsik, 2005  
Weinstein, 

Alloway, 

1997  
Nguyen, 

Chowdhury 

2013 

 

های دیجیتال براساس محورهای تمرکز مطالعات سی در کتابخانهشنامطالعات حوزه کاربرد هستی

 شوند.مقوله عمده است که در ادامه تبیین می چهارمورد بررسی و تحلیل شامل 

 شناسی در خدمات کتابخانه دیجیتالکاربرد هستی یک.

ر ارائه شناسی دهایی با محوریت کاربرد هستیشامل پژوهش مؤلفه 25مفهوم و  3این مقوله کلی با 

های دیجیتال به منظور افزایش رضایت و بهبود ارائه خدمات به ایشان، خدمات به کاربران کتابخانه

های های دیجیتال از طریق ایجاد فرادادهشناسی در مدیریت منابع و محتوای کتابخانهکاربرد هستی

و بازیابی اطالعات با شناسی در بحث جستجو معنایی و تسهیل فرایند مدیریت محتوا و کاربرد هستی

های بهبود پرس و جوی کاربران در ارتقاء جامعیت و مانعیت، ارتقاء دقت بازیابی نتایج و ارائه مدل

 شود.های دیجیتال میکتابخانه

 شناسی در ساختارهای کتابخانه دیجیتالکاربرد هستی دو.

های دیجیتال و موضوع ر کتابخانهها در پوشش منابع ناهمگون دشناسیدو مفهوم شامل استفاده از هستی

ها و منابع از طریق بهبود تعامل و اشتراک دانش میان ها، کتابخانهپذیری میان سامانهمیانکنش

ها و دسترسی به منابع این سازی سازماندهی فرادادههای دیجیتال و تالش برای یکپارچهکتابخانه

در میان  مؤلفه 8پرداخته شده است. همچینین  آنها بهها از جمله مواردی است که در این مقوله کتابخانه

 مطالعات این بخش شناسائی شده است.

 شناسی در کتابخانه دیجیتالهای کاربرد هستیزمینه سه.

ها، های دیجیتال به مباحثی از جمله چارچوبشناسی در کتابخانههای استفاده از هستیدر رابطه با زمینه

های دیجیتال در رابطه با های سازمانی کتابخانهه در این زمینه و آمادگیهای ارائه شدها و مدلروش



پرداخته شده است. در این مطالعات  مؤلفه 11های مختلف در قالب شناسی در بخشاستفاده از هستی

های دیجیتال انجام ها در بافت کتابخانهشناسیگیری هستیبه کارهایی به منظور نحوه ساخت و تالش

ن معنا که متناسب با زمینه مورد نظر پیشنهادهایی جهت انتخاب رویکرد ساخت شده، بدی

 های آن ارائه شده است.افزاری و شیوه ایجاد و نگهداری فرادادهها، معماری نرمشناسیهستی

 شناسی در پوشش دامنه موضوعی کتابخانه دیجیتالکاربرد هستی چهار.

های شناسی دامنه موضوعی کتابخانهه ایجاد و ساخت هستیاین مقوله به مطالعاتی اختصاص دارد که ب

 سازی و گردآوری مفاهیم و ارتباطات بینپردازند که به معنای کاربرد این ابزار در رسمیدیجیتال می

مبنایی  به عنوانهای مفهومی از حوزه کتابخانه دیجیتال در این حوزه است. برهمین اساس مدل آنها

شناسی دامنه کتابخانه دیجیتال به منظور های مهندسی هستیو همچنین روششناسی برای ساخت هستی

 پوشش مفاهیم این دامنه موضوعی ارائه شده است.

 گیریبحث و نتیجه .5

های دیجیتال که شناسسی در کتابخانههای مطالعات حوزه کاربرد هستیبررسی، تحلیل و ترکیب یافته

ها صورت گرفت، نتایج جالب توجهی در بر داشت. با دقت و تحلیل محتوای موضوعی این پژوهش

ها در شناسیکدها، مفاهیم و مقوالت احصا شده از این مطالعات حاکی از این است که کاربرد هستی

های دیجیتال بیشترین فراوانی مطالعات را به خود اختصاص داده که این امر نشان ارائه خدمات کتابخانه

زه برای کاربرد عملی این ابزارها در بخش خدمات مربوط به کاربران، این حوان پژوهشگردهنده دغدغه 

استفاده از  به ویژهها دارد. بهبود جستجو و بازیابی منابع و مدیریت محتوا و منابع در این نوع کتابخانه

 های دیجیتال بسیار مورد توجه پژوهشگران اینهای جستجو و بازیابی کتابخانهها در سامانهشناسیهستی

حوزه بوده است. این نکته بیانگر محوریت بحث جستجو و بازیابی در ارائه خدمات به کاربران است، 

چراکه نقطه نهایی تعامل کاربر با هر سامانه اطالعاتی زمانی است که جستجوی موفق و در نتیجه بازیابی 

های ها در سیستمسیشنانتایج مطلوب را به همراه داشته باشد. مبحث جالب توجه دیگر کاربرد هستی

(، شو و همکاران 2005های دیجیتال است که مطالعات یانگ، لی و جائو )پیشنهاد دهنده در کتابخانه

چند از مباحث جستجو و ( به آن پرداخته شده است. مورد اخیر هر2014( و کای و همکاران )2008)

 های پیشنهاد دهنده و کاربرد وسیعستمای است که با توجه به توسعه سیاما زمینه؛ رودشمار میبازیابی ب

در انواع ابزارهای جستجو از جمله موتورهای کاوش جای تحقیق بیشتری دارد. چرا که یکی از  آنها



های سنتی ذکر شده، در همین راستا های کتابخانههای دیجیتال غلبه بر محدودیتدالیل توسعه کتابخانه

های گیری سیستمبه کارها در مورد اهداف این کتابخانه همگامی با جدیدترین ابزارها در جهت تحقق

شناسی در ساختارهای کتابخانه دیجیتال مقوله خوبی قابل مشاهده است. کاربرد هستیه پیشنهاد دهنده ب

دیگری است با محوریت ادغام و یکپارچه سازی منابع ناهمگن و مختلف و بحث تعامل و میانکنش 

رسد های مربوطه، به آن پرداخته شده است. به نظر مییتال، منابع و سامانههای دیجپذیری میان کتابخانه

تالش دارند تا در سایه ان پژوهشگرهمانگونه که در مطالعات مورد بررسی در این بخش ذکر شده، 

های دیجیتال بر موانع مالی، تر و اشتراک دانش بین کتابخانهبرقراری تعامل موثرتر و کامل

های دیگر غلبه کنند. با توجه به بستر ارائه و نوع افیایی، زبانی و بسیاری چالشهای جغرمحدودیت

ن در جدیدترین مطالعات بررسی شده در این بخش به مسائلی پژوهشگراهای دیجیتال کارکرد کتابخانه

( و 2017های مختلف )بریوال و همکاران، ها و قالباز جمله حل مسئله یکدست ساختن منابع با زبان

( تاکید دارند. 1391و فتحیان،  2018های دیجیتال )سینگ و کومار، شتراک دانش و تعامل بین کتابخانها

تواند بیشتر مورد توجه پژوهشگران ایرانی در های مختلف دغدغه مطرح شده میدر مورد زبان به ویژه

 کند.تر ایجاد مسئله میها برای گویشوران غیر انگلیسی زبان بیشاین حوزه قرار گیرد چراکه چالش زبان

شناسی در کتابخانه دیجیتال مقوله دیگری است که قالب دو مفهوم های کاربرد هستیزمینه 

های دیجیتال و ها در کتابخانهشناسیها و رویکردهای ارائه شده برای کاربرد هستیها، روشچارچوب

شده است. در زمینه نخست مطالعات های سازمانی برای این منظور، به آن پرداخته ملزومات و آمادگی

اند. شناسی پرداختههای دیجیتال مبتنی بر هستیهای کلی برای ایجاد کتابخانهعمدتا به بحث ارائه مدل

های های مخصوص کتابخانهشناسیهستیهایی برای ساخت بخشی از مطالعات هم بر بحث ارائه تکنیک

(. نتایج این بخش زمینه 2016؛ ادورنی، 2015دازگوپتا، ؛ 2012؛ سوو، 2008پردازند )یه، دیجیتال می

های دیجیتال ها در کتابخانهشناسیگیری هستیبه کارمساعدی برای ایجاد یک چارچوب مفهومی برای 

مورد استفاده قرار گیرد. ان پژوهشگرتواند توسط و ابعاد و زوایای مختلف آن فراهم نموده که می

رسد این شود و به نظر میهای داخل کشور احساس میی پژوهشهمچنین در این مباحث جای خال

اند راه طوالنی داشته و دیگر کشورها به آن رسیدهان پژوهشگرمباحث تا رسیدن به نقطه مطلوبی که 

ها، موانع و ملزومات و های سازمانی، چالشطلبد. در بخش آمادگیهای بیشتری را میانجام پژوهش

های دیجیتال وجود داشته ها در بافت کتابخانهشناسیپذیرش و کاربرد هستیتمهیداتی که باید برای 

( و بایستاد و همکاران 2007باشد از جمله منابع مالی، انسانی و تجهیزات در مطالعاتی از جمله دی رایدر )



این  تواند برای ذینفعانهایی ارائه شده که می( مد نظر قرار گرفته است و در این زمینه توصیه2009)

پرداخته نشده و نیاز به مطالعات  آنها حوزه راهگشا باشد. عالوه براین، ابعادی نیز وجود دارد که به

 گیری.به کاردر تناسب با زمینه و محیط  به ویژهبیشتری دارد 

ای است شناسی در پوشش دامنه موضوعی کتابخانه دیجیتال با کمترین فروانی مقولهکاربرد هستی 

اما همچنان جای پژوهش در ؛ (1997رباز به آن پرداخته شده )وینیستیس و آنوواری، که گرچه از دی

ها همواره مفاهیم و این حوزه وجود دارد چراکه بنا به ماهیت این حوزه و پیوستگی آن با فناوری

در  هاشناسیجریانات مختلفی در حال اضافه شدن به آن هستند و یک از مهمترین کاربردهای هستی

های که در قالب پژوهشآنهاست  سازی مفاهیم و ساماندهی روابط میانوزه استخراج و رسمیاین ح

شناسی به زبان فارسی در این حوزه که مورد استفاده این بخش ظهور پیدا کرده است. جای خالی هستی

که ها پررنگ است. چنان، مدرسان و دانشجویان و متخصصان آن باشد، در میان این پژوهشپژوهشگران

 تواند خود موضوعی پژوهشی باشد.بررسی علت این فقدان نیز می

دهد که اگر های حوزه مورد مطالعه نشان میدر مجموع تحلیل کلی مقوالت احصاء شده از تحلیل

های دیجیتال معنایی را تقسیم شناسی در طراحی کتابخانههستی( کاربردهای1391آنگونه که فتحیان )

های ایجاد قابلیت استدالل و استنتاج در فرایند دسترسی، توصیف، مسائل مربوط شرا در بخ آنها نموده،

های دیجیتال، امکان تبادل اطالعات میان به حقوق اثر، استفاده از منطق و استدالل در خدمات کتابخانه

پرسش  های اطالعاتی، توصیف معنایی منابع موجود، ارتقای سیستمهای دیجیتال و سایر سامانهکتابخانه

توان دریافت و پاسخ و بهبود جستجو و بازیابی مدارک و ایجاد محیط رابط کاربر پسند، قرار دهیم، می

شناسی در فرایند دسترسی، توصیف و خدمات و که مطالعات این حوزه اغلب بر حوزه کاربرد هستی

بادل اطالعات میان اند. مطالعاتی نیز به بحث تارتقای پرسش و پاسخ و بازیابی مدارک متمرکز شده

موضوعاتی نیز وجود دارد ، اند. از سوی دیگرهای اطالعاتی پرداختههای دیجیتال و سایر سامانهکتابخانه

های های این حوزه به آن پرداخته نشده است. در این راستا از جمله شکافکه تاکنون در پژوهش

شود، نیز مشاهده می 5در جدول  های دیجیتال کهشناسی در کتابخانهپژوهشی بحث کاربرد هستی

ها در مسائل مربوط به حقوق اثر شناسیتوان به محدودیت یا فقدان مطالعات در حوزه کاربرد هستیمی

مند باشد. هعالقان پژوهشگرتواند موضوع پژوهش و ایجاد محیط رابط کاربرپسند اشاره نمود که می

های در همه بخش ایرانی تقریباًان پژوهشگرم همچنین تحلیل صورت گرفته حاکی از این است که سه

مند به حوزه هعالق استادانشود دانشجویان و یاد شده نزدیک به صفر یا بسیار اندک است که پیشنهاد می



های این حوزه ارتقا های نوپا، سهم کشورمان را در پژوهشکتابخانه دیجیتال با پرداختن به این حوزه

 دهند. 

رائه شد، دیدگاهی جامع و سازماندهی شده از وضعیت مطالعات حوزه آنچه در این پژوهش ا

های های دیجیتال براساس مطالعات انتخاب شده از منابع و پایگاهشناسی در کتابخانهکاربرد هستی

ها در شناسیاطالعاتی معتبر است. با توجه به آنچه یاد شد، تحلیل مطالعات مربوط به کاربرد هستی

های مختلف در مجموع مطالعات روند تکاملی داشته دهد که در بخشجیتال نشان میهای دیکتابخانه

به لحاظ زمانی دچار توقف نشده و همچنان در جریان هستند که با در نظر گرفتن پویایی  به ویژهو 

ها همچنین مبنای بندی و ترکیب نتایج این پژوهشهای دیجیتال تعجب آور نیست. مقولهفضای کتابخانه

های دیجیتال مبتنی بر ها در کتابخانهشناسیگیری چارچوبی جهت کاربرد هستیاسبی برای شکلمن

تواند با انجام مطالعات بیشتر پرداخت و توسط خبرگان گذارد که میمطالعات این حوزه در اختیار می

برای حوزه شناسی دامنه شود. عالوه براین، در مقوالتی از جمله ایجاد یک هستی تأییدو متخصصان 

کتابخانه دیجیتال تحلیل ارائه شده از مطالعات صورت گرفته در این حوزه، رهنمودی برای پژوهشگران 

های دیجیتال نیز نکات قابل ها در کتابخانهشناسیها و ملزومات کاربرد هستیخواهد بود. در مورد زمینه

های گیری این ابزار در کتابخانهه کاربتاملی از مطالعات احصا شده که پژوهشگران داخلی را در زمینه 

کند. در عین حال، بررسی و تحلیل انجام شده روی مطالعات دیجیتال ایران از ابعاد مختلف راهنمایی می

های مطالعاتی کند تا بتوانند زمینهمندان این حوزه کمک میهان و عالقپژوهشگردر این پژوهش، به 

های بیشتر و متناسب با بافت و شرایط خود در انجام پژوهشهای عمده را درک و با توجه به دغدغه

هایی که براساس نتایج مطالعه کمتر به آن در زمینه به ویژههای دیجیتال در ایران، گام بردارند. کتابخانه

 های روزآمد دارند.پرداخته شده یا نیاز به پژوهش

 های پژوهشمحدودریت

های معتبر داخلی و خارجی درنظر گرفته اصلی و پایگاه در این پژوهش با اینکه سعی شد منابع -

ها، مجالت و.... وجود داشته باشند شود، اما ممکن است مطالعات منتشر شده در دیگر پایگاه

 اند.که در این پژوهش پوشش داده نشده



، اندهای دیجیتال انجام شدهاند که در بافت کتابخانهدر پژوهش حاضر مطالعاتی انتخاب شده -

های مشابه ها را در سایر مراکز اطالعاتی و سازمانشناسیهای متعددی کاربرد هستیپژوهش

 تواند به شناخت ابعاد جدیدی منجر شود.می آنها اند که بررسیدر نظر گرفته

اند، تحلیل محتوای دیگر ها در نظر گرفته شدهنامهدر این مطالعه، منابعی از جمله مقاالت و پایان -

ها و سایر متون علمی با روش متناسب، ابعاد دیگری از موضوع مورد مطالعه از جمله کتاب منابع

 را آشکار خواهد ساخت.

 

 منابع .6

های اجتماعی در کتابخانه -فناوری معنایی یریکارگارائه الگوی مفهومی به(. 1400پژوهان، مهدی )

شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم شرشته علم اطالعات و دان ی،نامه دکترانیپا. دیجیتالی ایران

 و تحقیقات تهران.
 .3-2(: 2) 13 کتاب ماه کلیات،نگاشت. و هستی (. اصطالحنامه1391) عباس ی، رّحُ

 تهران :پژوهشگاه .دانش مهندسی و شناسیحالساختواژه، اصط(. 1392)السادات  بهشتی، ملوک حسینی

 ایران؛ چاپارطالعاتفناوری ا علوم و

 . تهران: سمت.های دیجیتالی: مبادله اطالعاتکتابخانه(. 1390) یپورحافظی، مهدیعل

 طراحی در شناسیهستی کاربرد: دیجیتال یهاکتابخانه طراحی به نو نگاهی(. 1391)اکرم  فتحیان،

 .139-119 (: 4)15 رسانی،اطالع و کتابداری. معنایی دیجیتال هایکتابخانه

. تهران: رسانیالمعارف کتابداری و اطالعهای دیجیتالی. در دایرهبخانهکتا(. 1385کوشا، کیوان )

 کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.

شناسی رفتار اطالعاتی کاربران. پایان نامه دکتری (. طراحی چارچوب هستی1399هماوندی، هدی )

 شناسی، دانشگاه تهران.رشته علم اطالعات و دانش

طالعه روشهای م(. 1399السادات )، فاطمه، ناخدا، مریم، حسینی بهشتی، ملوکنیاهماوندی، هدی، فهیم

. ی انجام شدههاها بر مبنای تحلیل پژوهشها و ویژگیمؤلفه: شناسایی شناسیایجاد هستی

 .39 -13(: 1) 54 ،دانشگاهی رسانیالعتحقیقات کتابداری و اط
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