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ABSTRACT

Article type:

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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کاربرد هستیشناسیها در کتابخانههای دیجیتال :رویکردی مبتنی بر فراترکیب
مهدی پژوهان| 1نجال حریری| 2یعقوب نوروزی*| 3فهیمه باب الحوائجی
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تاریخ دریافت1399/9/25 :تاریخ ویرایش 1399/11/13 :تاریخ پذیرش1399/11/20 :
چکیده
هدف :هستیشناسیها بیش از دو دهه است که به عنوان یکی از ارکان اصلی در گسترش وب معنایی معرفی شدهاند و پژوهشگران
عرصههای گوناگون از جمله کتابخانههای دیجیتال تالش دارند از این ابزار معنایی در جهت بهبود جستجو و بازیابی اطالعات و به
منظور ارائه خدمات مطلوب به کاربران و اشاعه اطالعات بهرهمند شوند .برهمین اساس ،پژوهش پیش رو به بررسی وضعیت کاربرد
هستیشناسیها در کتابخانه دیجیتال از طریق تحلیل مطالعات این حوزه میپردازد.
روش :پژوهش پیش رو با رویکرد کیفی و با روش فراترکیب انجام شده است .به منظور گردآوری دادهها در این مطالعه از روش
کتابخانهای و برای تحلیل آن از الگوی هفت مرحلهای سندلوسکی و باروسو استفاده شد .به منظور اطمینان از کیفیت مطالعات مورد
بررسی از چک لیست ارزیابی کسپ استفاده شد .در نهایت از بین 267مطالعه بازیابی شده 43 ،عنوان انتخاب و تحلیل شد .بر همین
اساس مطالعات منتخب از جنبههای مختلف از جمله روش ،موضوع و سال انجام مطالعه تحلیل شدند .سپس براساس تحلیل محتوای
موضوعی مطالعات ،نسبت به کدگذاری و مقولهبندی آنها اقدام شد.
یافتهها :تجزیه و تحلیل مطالعات حوزه کاربرد هستیشناسی در کتابخانه دیجیتال به شناسایی  4مقوله 8 ،مؤلفه و  48بُعد در این حوزه
انجامید .مقوالت اصلی در این حوزه شامل کاربرد هستیشناسی در خدمات کتابخانه دیجیتال ،کاربرد هستیشناسی در ساختارهای
کتابخانه دیجیتال ،زمینههای کاربرد هستیشناسی در کتابخانه دیجیتال و کاربرد هستیشناسیها در پوشش دامنه موضوعی کتابخانه
دیجیتال میشوند.
نتیجهگیری :در این مطالعه که به نظر میرسد تاکنون مشابه آن انجام نشده است ،سعی شد تا تحلیل جامعی از حوزه کاربرد هستیشناسی
در کتابخانههای دیجیتال ،وضعیت موجود و ابعاد و زوایای آن ارائه شود.
اصالت :با روشن شدن و تبیین موضوعاتی که کمتر به آنها پرداخته شده است ،زمینههای پژوهشی تازهای برای پژوهشگران این حوزه
ارائه شد.
کلیدواژهها :کتابخانه دیجیتال ،وب معنایی ،ابزارهای معنایی ،هستیشناسی ،فراترکیب

استناد :پژوهان ،مهدی؛ حریری ،نجال؛ نوروزی ،یعقوب و باب الحواتجی ،فهیمه ( .)1400کاربرد هستیشناسیها در
کتابخانههای دیجیتال :رویکردی مبتنی بر فراترکیب .تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی.1-30 ،)1(55 ،
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 .1مقدمه
فناوری اطالعات و ظهور نسلهای مختلف وب از جمله وب معنایی از مصادیق بارز پیوستگی و
اثرگذاری فناوریها بر ارتباطات فردی ،اجتماعی و حتی نحوه ارائه خدمات توسط سازمانها و مراکز
مختلف است .همزمان با پیشرفتهای مختلف در حوزه وب و توسعه نسلهای مختلف آن به ویژه وب
معنایی ،پژوهشگران حوزههای گوناگون دانش سعی در انجام پژوهشهایی برای استفاده از این امکانات
به ویژه در امر بازنمون ،جستجو و بازیابی اطالعات داشتهاند .امروزه وب معنایی بهطور گستردهای مورد
استفاده قرار میگیرد و بر جنبههای خاص ایجاد و بازنمایی دانش متمرکزشده است ،چرا که جستجو و
انتخاب مناسبترین گزینه از میان گزینههای موجود ،مشکلی است که اکثر کاربران آن را تجربه کرده-
اند (جمیس و دیگران.)2003 1،
به اینترتیب توسعه دهندگان وب معنایی تالش میکنند با بهرهگیری از ابزارهای مختلف در بحث
بازیابی اطالعات با نزدیک شدن به معنای واژگان و گذر از توجه صرف به صورت ظاهری کلمات،
تحولی در سامانههای جستجو و بازیابی اطالعات ایجاد نماید .از جمله این امکانات و ابزارها که در
سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده و از ارکان مهم وب معنایی بشمار میروند ،هستیشناسیها هستند.
امروزه هستیشناسیها به عنوان ابزارهای معنایی ،در حوزههای مختلف همچون سامانههای بازیابی
2

اطالعات معنایی ،سامانههای مدیریت دانش معنایی ،فهرستهای معنایی و غیره کاربرد دارند (گروبر،
.)1993

این ابزارها موجب تغییر و تحول در بازیابی اطالعات و کمک به امکان بازیابی معنایی اطالعات در
انواع سامانههای جستجو و بازیابی اطالعات از موتورهای کاوش گرفته تا پایگاههای اطالعات تخصصی
و ...شدهاند .با توجه به آنچه یاد شد ،نظامهای ذخیره و بازیابی اطالعات به منظور رضایت کاربران و
بهبود عملکرد به سمت و سوی بازیابی بر اساس معنا و مفهوم -و نه صرفاً واژگان -گرایش روز افزونی
دارند .این امر مستلزم استفاده از ابزارهایی مانند اصطالحنامه ،تاکسونومیها و هستیشناسیهاست
(هماوندی و همکاران.)1399 ،
تحوالت یاد شده طی چند دهه اخیر ،تأثیری بنیادی بر فعالیتهای کتابخانهای از قبیل مجموعه-
سازی ،سازماندهی ،ذخیرهسازی و اشاعه جهانی اطالعات داشته است .با دیجیتالی شدن کتابخانهها،
_______________________________________________________________
Gemmis et al.
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Gruber

2

عالوه بر تغییر شکل قالب منابع اطالعاتی ،ساختار ،خدمات و توقعات از کتابخانه نیز تغییر پیداکرده
است و وظایف جدیدی به کتابخانهها افزوده شده است .با توجه به اهمیت کتابخانههای دیجیتال و اضافه
شدن خدمات و وظایف اینگونه کتابخانهها ،بدیهی است که باید حداکثر استفاده را از ابزارها و
امکانات فناوریهای نوین اطالعاتی برده و در جهت تحقق شعار «اطالعات مناسب ،در زمان مناسب،
برای کاربر مناسب» گام بردارند .زیرا کاربران کتابخانههای دیجیتالی نیز در بازیابی اطالعات با
مشکالتی از قبیل بازیابی انبوه منابع اطالعاتی ،عدم بازیابی ،وابستگی شدید نتایج به کلیدواژهها ،بازیابی
اطالعات غیر مرتبط و ...مواجه هستند.
بدین ترتیب کتابخانههای دیجیتال نیز به دلیل پیوستگی زیادی که با فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی که به نوعی شالوده گسترش و ارائه خدمات در آن هستند ،تالش میکنند تا با بهرهگیری از
این ابزارها بر مشکالت یاد شده غلبه و خدمات بهتری را به کاربران ارائه کنند .فناوریهای معنایی از
جمله هستیشناسیها با امکان تسهیل در دستیابی معنایی به اطالعات مرتبط و مورد نیاز کاربران ،توانایی
تغییر در مفهوم کتابخانه دیجیتالی را امکانپذیر ساخته و مهمترین کارکرد کتابخانه یعنی سازماندهی،
ذخیره و بازیابی اطالعات را بهبود میبخشند .هستیشناسیها با ایجاد فرادادههای غنی معنایی و
ساختارهای منعطف منجر به ایجاد ارزش افزوده و استفاده بهینه کتابخانههای دیجیتال از منابع گردآوری
شده میشوند (برسلین1و همکاران .)2011 ،چرا که نرمافزارهایی که هم اکنون برای طراحی کتابخانه
دیجیتال به کار میروند ،برای توصیف ،سازماندهی ،نمایش ،جستجو و بازیابی اطالعات موجود در
کتابخانههای دیجیتال کاستیهایی دارند.
هستیشناسیها قادرند امکانات مختلفی را به نرمافزارهای کنونی بیفزایند (فتحیان.)1391 ،
هستیشناسی سعی دارد بر اساس سلسه مراتب و ویژگیهای معنایی ،حوزۀ معنایی خاصی را که مبتنی
بر مفاهیم دقیقاً تعریف شده است ،مشخص سازد (حسینی بهشتی )1392 ،بنابراین ،آنچه به عنوان بدیل
اصطالحنامه وارد عرصه شد .در واقع ،هستینگاشت است .هستینگاشتها به دلیل انعطافپذیری بیشتر،
امکان همیاری گروههای بزرگ ،فراهم بودن شرایط الزم برای هرگونه تغییر ،تحول ،بازنگری ،بازسازی
و غیره از یکسو و گشودگی ساختاری برای ایجاد روابط یا کارکردهای نوین در نظام معنایی از سوی
دیگر ،میتواند جایگزین مناسب برای اصطالحنامهها در محیط مجازی باشند (حُرّی و همکاران،
 .)1391میتوان کتابخانههای دیجیتال را نیز بخشی از محیط مجازی دانست که زمینه و بافت مناسبی
_______________________________________________________________
Breslin
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برای بهرهمندی از قابلیتهای یاد شده در مورد هستیشناسیها را دارند .علیرغم اهمیت هستیشناسیها
در حوزه مذکور ،فقدان مطالعاتی که بصورت متمرکز در مورد به کارگیری ظرفیتهای این ابزارهای
معنایی در کتابخانههای دیجیتال بپردازند ،احساس میشود.
با توجه به آنچه ذکر شد ،پژوهش حاضر سعی دارد تا در پاسخ به این پرسش که زمینه ،ابعاد و
مؤلفههای کاربرد هستیشناسیها به عنوان ابزاری معنایی در کتابخانههای دیجیتال چه هستند ،به بررسی
و تحلیل مطالعات مربوط به کاربرد هستیشناسیها در کتابخانههای دیجیتال پرداخته و تصویری جامع
از این حوزه موضوعی ،و نقاط تمرکز پژوهشگران آن ارائه نماید .تحلیل ،تفسیر و ترکیب یافتههای
مطالعات صورت گرفته در دنیا در این حوزه و مقولهبندی آن با برجسته ساختن ابعاد و زوایای مختلف
آن ،زمینههای پژوهشی را ارائه و آنچه صورت گرفته و آنچه را که الزم است بیشتر مورد توجه
پژوهشگران و عالقهمندان این حوزه باشد در اختیار میگذارد .مقوالت و مفاهیم ارائه شده در این
مطالعه حاصل بررسی و تحلیل مطالعات این حوزه در یک بازه زمانی قابل توجه است که هر یک از
آنها میتواند مبنای شکلگیری و ارائه چارچوبهای مفهومی متناسب با بافت و زمینه برای پژوهشگران
و عالقهمندان باشد .عالوه براین ،به تبیین ظرفیتهای هستیشناسیها در کمک به تحقق اهداف
کتابخانههای دیجیتال براساس تحلیل مطالعات این حوزه بپردازد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .2-1هستیشناسی

بیش از دو دهه است که هستیشناسیها به عنوان ابزارهای مهم در بازیابی معنایی اطالعات مورد توجه
پژوهشگران رشتههای مختلف بودهاند .گوارینو )1998(1هستیشناسی را سلسله مراتبی از مفاهیم مرتبط
توسط ردهها توصیف میکند .برای پژوهشگران رایانه ،هوش مصنوعی و وب ،هستیشناسی فایلی است
که روابط بین اصطالحات را بصورت رسمی تعریف میکند و قوانین استنباطی آن قدرت بیشتری در
مقایسه با تاکسونومیها فراهم میکند (برنرزلی ،هندلر و لیسیال .)2001 2،از منظر علم اطالعات،
هستیشناسیها را میتوان نوع تکامل یافته و غنی شده معنایی طرحهای طبقهبندی دانست که میتوان
با کمک آن مواردی از جمله همنامی ،ترادف و سایر موارد پیچیده را در رابطه با معانی واژگان به منظور
بازیابی بهینهتر ،مدیریت نمود (هماوندی.)1399 ،
_______________________________________________________________
Guarino
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Berners-Lee, Hendler and Lissila
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بنابراین ،با درنظر گرفتن انواع تعاریف و دیدگاههای رشتههای مختلف و به منظور حصول درک
کاملتری از ساختار و کاربرد این ابزارهای معنایی ،میتوان خصوصیاتی مشترک را برای هستیشناسی
قائل شد .از جمله این خصوصیات میتوان به رسمی بودن(1ماشین خوان بودن و بازنمونِ قابل پردازش
بوسیله رایانه) ،ذکر مختصات یا خصوصیات(2تعیین مختصات معنایی واژگان به منظور ابهام زدایی)،
تسهیمشدگی(3اشتراک گذاری مفاهیم دامنه موضوعی برای جمعی از گویشوران برای حصول توافق
و اینکه هستیشناسی ابزاری است حاصل یک فعالیت گروهی) ،مفهومسازی(4ایجاد مدلی مفهومی از
واژگان و دانش یک دامنه موضوعی) اشاره نمود .هستیشناسیها با ارائه الگوی مفهومی روابط دقیقتر
و جزئیتر معنایی را نمایش میدهد به طوری که مفاهیم را از واژگان جدا نموده و از این راه ساختار
درک انسان از دامنه موضوعی را مشخص میکند (دکونتا و همکاران 2003 5،نقل در حسینی بهشتی،
 .)1392خصوصیات یاد شده در نهایت در هر بافتی که به کار گرفته شوند به تبیین مفاهیم و روابط آن
حوزه و نمایش شفاف آن کمک و به همین دلیل میتواند با ابهامزدایی و در نظر گرفتن ساختارهای
معنایی در کنار نحوی به بهبود جستجو و بازیابی در سامانههای مختلف منجر شود.
 .2-2کتابخانه دیجیتال

برداشتهای متفاوتی از کتابخانههای دیجیتال در بین رشتههای مختلف علمی مانند دانشمندان علم
اطالعات ،علوم رایانه ،اقتصاد ،جامعهشناسی ،حقوق و پژوهشگران سایر حوزههای مرتبط وجود دارد.
بنابراین وجود تعاریف پرتعداد از کتابخانه دیجیتال امری طبیعی به نظر میرسد .یکی از پُراستنادترین
تعاریف ارائه شده مربوط به «فدراسیون کتابخانههای دیجیتال» 6است« :کتابخانههای دیجیتال،
سازمانهایی هستند که با استفاده از کارکنان متخصص به انتخاب ،سازماندهی (ساختاردهی) ،دسترسی،
دسترسپذیر سازی فکری (معنوی) ،تفسیر ،توزیع ،حفاظت از یکپارچگی و تضمین نگه داشت بلند
مدت آثار دیجیتال ،فراهمآوری و ارائه منابع اطالعاتی میپردازند .به طوری که این منابع ،برای استفاده
یک جامعه معین یا مجموعهای جوامع ،سریع و آسان و بهصرفه در دسترس قرار میگیرند» .این تعریف
ابعاد مختلفی از کتابخانه دیجیتال را به عنوان یک سازمان موردتوجه قرار داده است (نقل در کوشا،
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 .)1385از جمله دالیل اصلی برای ایجاد کتابخانههای دیجیتال این است که آنها امکان مبادله اطالعات
را در سطحی بهتر از گذشته فراهم میکنند .از اینرو عالقهمندان به کتابخانههای دیجیتال معتقدند که
رایانهها و شبکههای رایانهای اطالعاتی را که در زمان خاصی به افراد متخصص اختصاص داشتند،
امروزه در اختیار تمام افراد قرار دادهاند (علیپورحافظی.)1390 ،
با در نظر داشتن آنچه ذکر شد ،مزایا و ضرورتهایی برای کتابخانههایی دیجیتال تعریف شده که

از جمله آن میتوان به اشاعه اطالعات فارغ از محدودیتهای زمانی و مکانی ،رفع نیازهای اطالعاتی
در شرایط خاص ،حفظ و گسترش فرهنگها ،از بین بردن شکاف دیجیتالی با کمک سه عنصر فناوری،
ابزارهای ارتباطی و اطالعات به معنای کمک به رفع محدودیت دسترسی افراد به اطالعات بدالیل

اجتماعی ،اقتصادی و ،...ایجاد فرصتهای جدید برای ورود به بازار جهانی ،سهولت روزآمد نگهداشتن
اطالعات در کتابخانههای دیجیتال ،استفاده از امکانات رایانهای و فناوریهای وب برای جستجو و
دریافت اطالعات و اشتراک اطالعات در سطح گسترده ،اشاره نمود (پژوهان.)1400 ،
برهمین اساس متولیان کتابخانههای دیجیتال تالش میکنند تا از انواع ابزارها و فناوریهای ارتباطی
و اطالعاتی برای غلبه بر محدودیتهای کتابخانههای سنتی بهره ببرند .از مهمترین چالشهای سامانههای
اطالعاتی دسترسی به اطالعات در کتابخانهها در نظر داشتن بحث معنا در بازیابی اطالعات است .برای
انجام این مهم به کارگیری ابزارهای معنایی سازماندهی و بازیابی اطالعات از جمله هستیشناسی در
کنار ابزارهای سنتی از جمله اصطالحنامه و تاکسونومیها از رویکردهایی است که برای تحقق تسهیل
جستجو و بازیابی اطالعات با دقت باال در کتابخانههای دیجیتال مورد توجه پژوهشگران این حوزه
است.
 .2-3مطالعات مرتبط

بررسی و مرور پژوهشهای مرتبط با کتابخانه دیجیتال نشان میدهد که کاربرد هستیشناسیها در این
حوزه موضوع تعدادی از این مطالعات بوده است .اغلب این مطالعات به استفادههای گوناگون از
هستیشناسی در کتابخانههای دیجیتال با تمرکز بر فیلدها و حوزههای مختلف از جمله پزشکی (زال و
3

مورنو ،)2014 1،ریاضیات (سربریکوو و آتیوا ،)2021 2،یادگیری الکترونیک (فرناندرز ،پناسامی،
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 ،)2015کشاورزی (انگروش و یورس )2007 1،و ...و همچنین به کاربرد هستیشناسیها در بخشها و
خدمات مختلف کتابخانههای دیجیتال تمرکز دارند .تعداد محدودی از مطالعات این حوزه به بحث
کاربرد هستیشناسی در کتابخانههای دیجیتال بصورت کلیتر و فارغ از حیطه موضوعی خاص
میپردازند ،که در ادامه به آنها اشاره میشود.
احمدخان و باهاتی )2018(2در پژوهشی به مطالعه کاربرد اپلیکیشنهای مبتنی بر وب معنایی و
هستیشناسی برای کتابخانههای دیجیتال پرداخته و برخی الزامات و تأثیرات استفاده از این فناوریها را
در بافت مورد نظر تبیین نمودند .در مطالعهای دیگر یوردانس )2015(3به بررسی استفاده از فناوریهای
وب معنایی مانند هستیشناسی و دادههای پیوندی به منظور کشف داده و بهبود بازیابی اطالعات در
کتابحانههای دیجیتال و آرشیوها پرداخت .در پژوهشی با عنوان بازیابی هوشمند اطالعات در کتابخانه
دیجیتال با استفاده از هستیشناسیهای دامنه سو ،)2011(4به ارائه مدلی برای حل مشکالت جستجوی
کلیدواژه محور با استفاده از رویکرد مبتنی بر مفهوم و هستیشناسی پرداخت .ووجون و ژائو)2010(5
نیز بهرهگیری از هستیشناسیها را در بحث بازیابی اطالعات در کتابخانههای دیجیتال مورد مطالعه و
تحلیل قرار دادند .همچنین به منظور چالشهای کاربرد وب معنایی در کتابخانههای دیجیتال ،بایجستاد،
غینا و کلیبو )2009(6به بررسی موانع و الزامات سازمانی استفاده از هستیشناسیها در این سازمانها
پرداختند .چانگ پینگ و ژائو )2007(7نیز چارچوبی مبتنی بر هستیشناسی ارائه نمودند که با استفاده
از آن خدمات کارآمدتر توسط کتابخانههای دیجیتال ارائه میشود .در پژوهشی دیگر ناح و همکاران

8

( )2010به معرفی و تبیین رویکردی برای ایجاد کتابخانههای دیجیتال مبتنی بر هستیشناسی پرداختند
که امکان بازیابی معنایی اطالعات را در این کتابخانهها فراهم میکند.
در میان معدود پژوهشهای انجام شده در این حوزه در ایران خسروی و ظیفهدوست )2007(9به
بحث مهندسی مجدد اصطالحنامهها به منظور ساخت هستیشناسی برای کتابخانه دیجیتال و فتحیان
( )1391به بررسی کاربردهای هستیشناسی در طراحی کتابخانههای دیجیتال معنایی و تبیین ضرورت
بهرهگیری از این ابزار در بافت مورد نظر و امکانات بالقوه و بالفعل حاصل از آن پرداخت .یکی از نقاط
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قابل تامل در مورد پیشینههای داخلی این است که علیرغم پژوهشهای پرشمار حوزه کتابخانه
دیجیتال ،به نظر میرسد بحث هستیشناسیها در این میان مغفول مانده است.
مرور پیشینهها حاکی از فعالیت اندک پژوهشگران ایرانی در حوزه مورد مطالعه است ،به طوری که
تنها در دو پژوهش به آن پرداخته شده است که هر دو رویکرد توصیفی داشتند .به نظر میرسد در این
زمینه و در مقایسه با پژوهشهای انجام شده در دنیا ،فقدان پژوهشی با رویکرد تجربی و ارائه یک
چارچوب یا اجرای یک نمونه کتابخانه دیجیتالی مبتنی بر استفاده از هستیشناسی در ایران وجود دارد.
عالوه بر این ،بررسی پیشینهها نشان میدهد تمرکز پژوهشگران اغلب بر کاربرد هستیشناسی در
کتابخانه دیجیتال از منظری خاص (مثل بازیابی اطالعات) و یا در یک بافت و زمینه به خصوص (الزامات
و چالشهای سازمانی ،بهبود ارائه خدمات به کاربران) یا در کنار سایر فناوریها و ابزارهای معنایی
(دادههای پیوندی) مد نظر بوده است .این پراکندگی و عدم نگرش کلی در نحوه پرداخت به موضوع
مورد مطالعه ،نیاز به یک مطالعه با محوریت تحلیل و ترکیب رویکردها و تفاسیر ارائه شده در این زمینه
را آشکار میکند .بنابراین ،در مجموع بررسی پیشینهها نشان میدهد علیرغم مطالعات انجام شده در
حوزه کاربرد هستیشناسی در کتابخانههای دیجیتال ،مطالعهای که به صورت کلی به بررسی وضعیت،
تحلیل پژوهشهای مربوط به این حوزه و تعیین ابعاد و ملزومات آن بپردازد انجام نشده است.
 .3روش پژوهش
این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از نوعی روش فرامطالعه 1با عنوان فراترکیب انجام شد.
فراترکیب از جمله روشهای بررسی متون است .برخالف روشهای فراتحلیل2که با رویکرد قیاسی به
تحلیل مطالعات پرداخته و هدف آنها افزایش اطمینان از نتایج در مورد ابعاد علت و معلول پدیدههای
مورد پژوهش است ،رویکرد فراترکیب بیشتر تفسیری است و با هدف فهم و تشریح یک پدیده انجام
میشود (والش و دان .)2005 3،در این پژوهش از الگوی هفت مرحلهای سندلوسکی و باروُسو)2007(4
به منظور اجرای فراترکیب استفاده شد .برهمین اساس این مطالعه شامل گامهای تنظیم سؤال پژوهش،

مرور نظاممند ادبیات ،جستجو و انتخاب متون ،استخراج اطالعات متون ،تجزیه و تحلیل و ترکیب
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یافتهها و کنترل کیفیت است .در ادامه بر مبنای مراحل ذکر شده جدول  ،1فرایند پیاده سازی روش
فراترکیب در بخش تحلیل یافتهها ،تشریح شده است.
 .4یافتههای پژوهش
 .4-1تنظیم سؤال پژوهش

در این مرحله باید به سؤاالتی که تعیینکننده ویژگیهای منابع مورد نظر برای شروع فراترکیب و
انتخاب منابع به منظور انجام آن هستند ،پاسخ داده شود (جدول.)1
جدول  .1سؤاالت چهارگانه مربوط به اجرای فراترکیب
سؤال
چه چیزی؟

پاسخ
زمینه ،ابعاد و مؤلفههای کاربرد هستیشناسیها به عنوان ابزاری معنایی در کتابخانههای
دیجیتال
پایگاههای اطالعاتی اسکوپوس 1،پایگاه پایاننامههای پروکوئست 2،ساینس دایرکت 3و

چه کسی؟

امرالد4و پایگاههای اطالعاتی فارسی نورمگز ،ایرانداک ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
چه زمانی؟

از سال  1980تا 2020

چگونه؟

تحلیل و استخراج دادههای منابع متناسب با موضوع پژوهش

 .4-2مرور نظاممند ادبیات

در این مرحله پژوهشگر به تدوین کلیدواژههای متناسب با سؤال پژوهش به منظور استخراج منابع مرتبط
از پایگاههای اطالعاتی مورد نظر میپردازد .برهمین اساس پژوهشگران در این مرحله به جستجوی
کلیدواژههای جدول  2و عبارت حاصل از ترکیب آنها با استفاده استراتژیهای کاوش در پایگاههای
مورد نظر پرداختند .کلیدواژههای تعیین شده برای جستجوی منابع شامل پایاننامهها و مقاالت پژوهشی
و کنفرانسی در پایگاههای مورد نظر که در جدول  2مشاهده میشوند در مهرماه 1400در سامانه
جستجوی پایگاههای مذکور (بخش عنوان و چکیده) مورد کاوش قرار گرفتند .حاصل اولیه انجام این
مرحله بازیابی  267عنوان مقاله و پایاننامه از پایگاههای انگلیسی و فارسی مورد نظر بود.
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جدول .2کلیدواژههای به کار رفته در فرایند جستجوی منابع
کلیدواژههای انگلیسی

کلیدواژههای
فارسی
کتابخانه دیجیتال/
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 .4-3انتخاب آثار مناسب

در این مرحله پژوهشگر به بررسی مطالعات ،حذف منابع تکراری و پاالیش آنها از نظر تناسب و ربط
موضوعی و همچنین از حیث معیارهای پذیرش و عدم پذیرش تعیین شده و ارزیابی کیفی متون
میپردازد .بر همین اساس ،در این مرحله پس از ورود اطالعات مربوط به مطالعات از جمله عنوان،
نویسنده ،سال ،موضوع ،کلیدواژه و ...در نرمافزار اکسل؛ 2عنوان مقاالت بررسی و موارد غیرمرتبط با
موضوع مورد مطالعه یا تکراری یا منابعی که دسترسی به آنها وجود نداشت ،از فرایند مطالعه کنار
گذاشته شدند .به این ترتیب از میان  267مطالعه بازیابی شده 52 ،عنوان از مطالعات حذف و  215عنوان
برای بررسی چکیده و کنترل معیارهای ورود و خروج و ارزیابی کیفی باقی ماند .سپس با توجه به
معیارهای ورود و خروج تدوین شده که در جدول  3مشاهده میشوند؛ تعداد  46مطالعه برای ورود به
مرحله بعدی انتخاب شد.
در ادامه به ارزیابی کیفیت مقاالت براساس ابزار ارزیابی کسپ3پرداخته شد .برای این کار مقاالت
از ابعادی نظیر اهداف پژوهش ،منطق روش ،طرح پژوهش ،روش نمونهبرداری ،جمعآوری دادهها،
رابطه میان پژوهشگر و مشارکتکنندگان ،مالحظات اخالقی ،دقت تجزیه و تحلیل دادهها ،بیان روشن
یافتهها و ارزش پژوهش بررسی و در بازه  0تا  5برای هریک از شاخصهای یاد شده امتیازدهی شدند.
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 1به دلیل استفاده از نام های مختلف برای کتابخانه دیجیتال و جهت اطمینان از جامعیت جستجو ،از عناوین الکترونیکی ،مجازی و آنالین
هم استفاده و پس از بررسی مفهوم مورد اشاره در مورد منبع تصمیمگیری شد.
Microsoft Excel

2

Critical Appraisal Skills Program: CASP

3

بدین ترتیب که کیفیت مقاالت دارای امتیاز بین ( 10تا  )0خیلی ضعیف )11-20( ،ضعیف)21-30( ،
متوسط )31-40( ،خوب و ( )42-50خیلی خوب تعیین شد .به این ترتیب مطالعات متوسط ،خوب و
خیلی خوب در مطالعه باقی ماندند و در نهایت ،پژوهشگر 3 ،مقاله را که امتیاز آنها پایینتر از  21بوده
است ،حذف نمود و  43مطالعه1وارد مرحله تحلیل نهائی شدند که  42منبع به زبان انگلیسی و  1منبع به
زبان فارسی بودند .به منظور اطمینان از نتایج امتیاز دهی ،در این مرحله ،پژوهشگر چندین بار مقاالت
را مورد بررسی و امتیازدهی قرار داد .همچنین نتایج در اختیار پژوهشگر دیگری برای کنترل و ارزیابی
قرار گرفت.
جدول .3معیارهای ورود و خروج منابع
معیار

ورود

موضوع

خروج

کاربرد هستیشناسی

سایر موضوعات مربوط به کتابخانههای

الزامات و زیر ساختهای کاربرد هستیشناسی

دیجیتال /هستیشناسی مربوط به کتابخانه

چالشها و فرصتهای کاربرد هستیشناسی

دیجیتال در حوزههای موضوعی خاص/

هستیشناسی دامنه کتابخانه دیجیتال

کتابخانه دیجیتال در معنای غیر از آنچه در علم

 -وضعیت موجود کاربرد هستیشناسی

کتابداری تعریف شده

بافت

کتابخانههای دیجیتال

سایر سازمانها و مراکز و موسسات اطالعاتی

نوع منبع

مقاله -پایان نامه

سایر منابع

زبان

انگلیسی -فارسی

سایر زبانها

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

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

تعداد کل منابع بازیابی شده اولیه

267

تعداد منابع رد شده از نظر عنوان 52

تعداد چکیدههای مورد بررسی 215
تعداد مطالعات رد شده بعد از بررسی چکیده 169
تعداد کل منابع منتخب اولیه 46
تعداد منابع رد شده بعد از ارزیابی محتوایی 3
تعداد منابع منتخب نهائی 43

شکل .2فرایند انتخاب مطالعات برای انجام فراترکیب
 .4-4استخراج اطالعات متون

در این مرحله منابع گزینش شده حاصل از مرحله قبل ،برای دسترسی به یافتههای درون محتوایی،
مفاهیم کلیدی ،شناسایی تمهای مشترک و کدگذاری منابع توسط پژوهشگران تحلیل میشوند .به این
معنا که مقاالت دارای کدهای مشابه با توجه به محتوای آنها در گروههای مشترک دستهبندی و قرار
میگیرند.
جدول  .4مفاهیم استخراج شده و منابع مربوطه

تعداد مؤلفه

فراوانی

مفاهیم
کاربران

4

4

مدیریت منابع

4

3

جستجو و بازیابی منابع

17

18

منابع
Ahmad Khan & Bhatti, 2018
Changping, Yang, 2007
Castro, Giraldo, Castro A.G., 2010
Yang, Li J, Gao,2005
Singh, Kumar, 2018
Nurmikko-Fuller, 2015
Al-Zobaidie, Al-Sudani, 2006
Guo & et al.,2017
Jordanous, 2015
Cui & et al., 2014

مفاهیم

تعداد مؤلفه

فراوانی

4

4

منابع
2012,Qiang

میانکنش پذیری سامانهها
و منابع
یکپارچهسازی منابع

4

3

ناهمگون
چارچوبها و روشها

8

7

آمادگی سازمانی

3

2

4

4

هستیشناسی دامنه
کتابخانههای دیجیتال

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
Singh, Kumar, 2018
Barbera, 2008
فتحیان1391 ،
Agosti, Ferro, Silvello, 2016
Su. 2012
Bloehdorn, & et al., 2007
Briola D & at al., 2017
Barbera, 2008
Pandolfo, Pulina, Adorni, 2016
Su, Q., 2012
Yeh J.-H., Yang N., 2008
Wang, Zhang, Wei, Li, 2014
Meghini & et al., 2018
Dasgupta, 2015
Li X, 2018
Bygstad, Ghinea, Klæboe, 2009
DeRidder J., 2007
Gonçalves, Fox & Watson, 2008
Kovács, Micsik, 2005
Weinstein, Alloway, 1997
Nguyen, Chowdhury, 2013

 .4-5تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای متون

این مرحله با کدگذاری نهایی منابع و قرار دادن کدها در دستهبندیهای کلیتر یعنی مفاهیم و سپس
مقوالت از سوی پژوهشگر صورت میگیرد .برهمین اساس ،در طی تجزیه و تحلیل ،پژوهشگر
موضوعات پدیدار شده در میان مطالعات انتخابی را جستجو و شناسایی میکند و سپس به تناسب کدها
و محتوا آنها طبقهبندیهای کلیتر را تشکیل میدهد و موضوعات مشابه درون طبقاتی قرار میگیرند

که آنها را توصیف میکنند .به این ترتیب مطالعات مورد بررسی براساس تحلیل و کدگذاری در قالب
 4مقوله 8 ،مفهوم و  48بعد تبیین شدند .از میان  43مطالعه مورد بررسی بیشترین تعداد ( 25عنوان) به
بحث کاربرد هستیشناسی در خدمات کتابخانه دیجیتال پرداختند .همچنین مطالعات مربوط به زمینههای
کاربرد هستیشناسیها در کتابخانه دیجیتال با  11عنوان در جایگاه بعدی قرار دارند .مقاالت متمرکز بر
کاربرد هستیشناسی در ساختارهای کتابخانه دیجیتال ( 8عنوان) و کاربرد هستیشناسی در پوشش دامنه
موضوعی کتابخانه دیجیتال ( 4عنوان) رتبههای بعدی را به خود اختصاص دادند (نمودار.)1
25

11

8

4
کاربرد هستی شناسی در کاربرد هستی شناسی در زمینه های کاربرد هستی کاربرد هستی شناسی در

پوشش دامنه موضوعی

ساختارهای کتابخانه

شناسی در کتابخانه

حوزه خدمات کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

دیجیتال

دیجیتال

دیجیتال هستی شناسی ها

نمودار .1فراوانی مقوالت در بین مطالعات تحلیل شده
 .4-6کنترل کیفیت

شامل اعتبارسنجی و رواسازی نتایج حاصل شده است .در این مرحله به منظور اطمینان از کیفیت اجرای
فرایند فراترکیب ،پژوهشگران تالش نمودند با توصیف دقیق و شفاف مراحل انجام پژوهش و جزئیات
هر مرحله تصویر واضحی از گامهای انجام شده ارائه کنند .برای ورود مطالعات با کیفیت به فرانید
تحلیل نیز از چک لیست کسپ استفاده شد .عالوه براین ،برای اطمینان از صحت کدهای استخراجی،
از روش خودبازبینی پژوهشگر استفاده شد .همچنین کدگذاریها توسط پژوهشگر دوم نیز مورد بازبینی
قرار گرفت .در نهایت یافتههای حاصل از تحلیل مطالعات در قالب کدهای استخراج شده و مقولهها و
مفاهیم تخصیص یافته تدوین شد (جدول .)5

 .4-7ارائه یافتهها

در این مرحله ،یافتههای نهایی بدست آمده از گامهای پیش توسط پژوهشگر گزارش میشود که در
جدول  5یافتههای حاصل از  43مطالعه انتخاب شده که توسط پژوهشگران در مدت زمان بیش از دو
ماه مورد بررسی و تحلیل از ابعاد و جوانب مختلف قرار گرفتهاند ،مشاهده میشوند.
جدول  .5مؤلفهها ،مفاهیم و مقوالت حاصل از تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات

تأثیر استفاده از اپلیکیشنهای مبتنی بر وب معنایی و هستیشناسی در

Ahmad Khan
& Bhatti, 2018
Changping,
Yang, 2007
Castro,
Giraldo,
Castro A.G.,
2010

افزایش دقت نتایج و رضایت کاربران
امکان ارائه خدمات دانش کارآمدتر در کتابخانههای دیجیتال با استفاده
از هستیشناسی به منظور افزایش رضایت کاربران
 امکان استفاده از هستیشناسی به عنوان مبنایی برای برچسبگذاریاجتماعی منابع توسط کاربران کتابخانه دیجیتال
 -ارائه مدل معنایی ترجیحی کاربران با استفاده از هستیشناسی در

Yang, Li J,
Gao,2005

کتابخانههای دیجیتال و کمک به شخصی سازی پرس و جوهای
کاربران
تسهیل مدیریت منابع دیجیتالی با استفاده از هستیشناسیها

مدیریت منابع

کاربرد هستیشناسی در خدمات کتابخانه دیجیتال

مفاهیم

کاربران

مقوالت

مؤلفهها

منابع

بهیود نتایج جستجوی کاربران با استفاده از هستیشناسی در مدیریت
محتوای دیجیتال
 استفاده از هستیشناسی در ایجاد فرادادههای کتابشناختی در مجموعهمدارک پیچیده

Singh, Kumar,
2018
NurmikkoFuller, 2015
Al-Zobaidie,
Al-Sudani,
2006

مفاهیم

قابلیت استفاده از هستیشناسی دامنه در مدیریت دادههای کتابشناختی

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

تأثیر روش بازیابی مبتنی بر هستیشناسی در بهبود جامعیت و دقت
بازیابی منابع
تأثیر مثبت کاربرد هستیشناسیها و دادههای پیوندی در بهبود جستجو،
بازیابی و مسیریابی اطالعات
بهبود صحت و دقت پیشنهادات براساس الگوریتم معنایی استفاده شده
تأثیر مثبت در نظر گرفتن ارتباطات معنایی بین منابع کتابخانه و نه فقط
درنظر گرفتن نحو کلیدواژههای جستجو شده در بهبود دقت و
جامعیت نتایج
تأثیر مثبت استفاده از هستیشناسی و سیستمهای خبره در بهبود فرآیند
جستجو و اثربخشی بازیابی اطالعات

جستجو و بازیابی منابع

مقوالت

مؤلفهها

منابع

تأثیر استفاده از هستیشناسیها در بهبود بازیابی اطالعات در
کتابخانههای دیجیتال
تأثیر قابل توجه فناوری بازیابی معنایی بر بهبود کیفیت جستجو و بازیابی
اسناد در مقایسه با فناوری بازیابی سنتی
استفاده از هستیشناسی در سیستم پیشنهاد دهنده کتاب در کتابخانه
دیجیتال
استفاده از مدل هم ترازی هستیشناسیهای چندگانه و ایجاد
هستیشناسی براساس پروفایل کاربران در جهت بهبود بازیابی نتایج
در کتابخانههای دیجیتال
استفاده از مدل مبتنی بر هستیشناسی به منظور بهبود جستجو و بازیابی و
قابلیت اجرای پرس و جوهای پیچیده در کتابخانه دیجیتال
استفاده از هستیشناسی برای سیستم جستجوی فراداده و جستجوی
معنایی در کتابخانه دیجیتال
ارائه مدل پرس و جوی معنایی با استفاده از هستیشناسی در کتابخانه
دیجیتال به منظور کاهش ابهام
 تأثیر هستیشناسی در بهبود بازیابی اطالعات با کاربرد آن در گسترشپرس و جوی کاربر

مقوالت

مؤلفهها

منابع

مفاهیم

کاربرد هستیشناسی در گسترش پرس و جو و ایجاد هستیشناسی دامنه

Xu X.a, Zhang
F., Niu Z.a,
2008
Quan, Hui,
Cao, 2007
Huhn, Höfner,
Kießling,
2005
Reiterer, 2013
Yang, Li J,
Gao,2005

از آن در جهت بهبود ربط نتایج
استفاده از هستیشناسی به منظور پشتیبانی پرس و جوی فازی و بهبود
دقت بازیابی اطالعات در کتابخانه دیجیتال
تأثیر کاربرد هستیشناسی در گسترش پرس وجو ،بر بهبود کیفیت نتایج
بازیابی شده در کتابخانه دیجیتال
کاربرد هستیشناسی کاوش (پرس و جو) برای ارائه نتایج جستجو منابع
در کتابخانه دیجیتال به منظور دستیابی به نتایج جامع تر
 ارائه مدل معنایی ترجیحی کاربران با استفاده از هستیشناسی درکتابخانههای دیجیتال به منظور به شخصی سازی پیشنهادات برای

دیجیتال

قابلیت روش مبتنی بر هستیشناسی در ترکیب و کشف نتایج از منابع

یکپارچهسازی منابع ناهمگون

کاربرد هستیشناسی در ساختارهای کتابخانه

کاربران

مختلف و ناهمگون
ارائه رویکردی برای پرس و جو در منابع دانش ناهمگن براساس
مؤلفههای مدیریت هستیشناسی و ادغام فرادادههای ساختاریافته و
محتوای ساختارنیافته به روشی یکپارچه در کتابخانه دیجیتال
رشد و بلوغ کافی فناوریهای معنایی و امکان ادغام آنها با فناوریهای
کتابخانه دیجیتال و ایجاد ارزش افزوده برای اطالعات
 استفاده از هستیشناسی برای ادغام دادههای ناهمگن چندزبانه و درقالبهای مختلف

Su. 2012
& Bloehdorn,
et al., 2007
Briola D & at
)al., 2017 (11

مقوالت

مؤلفهها

منابع

مفاهیم

تأثیر مثبت کاربرد هستیشناسی بر قابلیت میانکنشپذیری ،تعامل و

Singh, Kumar,
2018
Barbera, 2008
فتحیان1391 ،

اشتراک دانش کتابخانههای دیجیتال در محیط اطالعاتی

میانکنش پذیری سامانهها و منابع

کمک به ادغام و یکپارچهسازی کتابخانهها به یک سیستم واحد با
استفاده از فناوریهای وب معنایی و هستیشناسی

Agosti, Ferro,
Silvello, 2017

لزوم استفاده از کاربردهای هستیشناسی مثل قابلیت استدالل ،امکان
تبادل اطالعات میان کتابخانههای دیجیتال و سایر سامانههای
اطالعاتی ،توصیف معنایی منابع موجود از طریق ادغام فرادادههای
کتابشناختی قالب مارک در هستیشناسی مانند  ،ontomarcارتقای
سیستم پرسش و پاسخ ،ایجاد محیط رابط کاربرپسند و امکان مرور
و جستجوی آسان و سریع مدارک در کتابخانههای دیجیتال
 ارائه یک هستیشناسی برای ایجاد میانکنشپذیری بین مدلهای مرجع DELOSو مدل  S5با استفاده ا از روشها و فناوریهای وب معنایی
و امکان تشخیص نقاط ضعف و شکافهای این دو مدل با استفاده

زمینههای کاربرد

هستیشناسی در کتابخانه

چارچوبها و
دیجیتالروشها

از هستیشناسی و پوشش این نقاط بوسیله نقاط قوت مدل دیگر
ارائه یک مدل کتابخانه دیجیتال معنایی توزیع شده ،مبتنی بر فناوریهای
استاندارد وب معنایی و هستیشناسی
ارائه چارچوبی برای ایجاد و نگهداری خودکار (فرادادههای منابع) در
کتابخانههای دیجیتال ()7
 ارائه روشی برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم به منظور کمک به ساختهستیشناسی برای کتابخانه دیجیتال ()13

Barbera, 2008
Pandolfo,
Pulina,
Adorni, 2016
)(7
Su, Q., 2012
)(13

مقوالت

مؤلفهها

منابع

مفاهیم

ارائه روش خودکار برای ساخت هستیشناسی در کتابخانه دیجیتال

Yeh J.-H.,
Yang N.,
)2008(16
Wang, Zhang,
Wei, Li, 2014
)(25
Meghini & et
al., 2018
Dasgupta,
)2015 (9
)Li X, (2018
)(10

براساس استخراج پنهان موضوعات ()latent topic extraction
ارائه چارچوبی برای مدلسازی مبتنی بر هستیشناسی دامنه موضوعی به
منظور استخراج دانش خودکار از مدارک نیمه ساختاریافته و
ساختار نیافته به منظور ارائه خدمات مبتنی بر دانش در کتابخانههای
دیجیتال
ارائه یک معماری نرمافزاری برای نشانهگذاری در کتابخانههای دیجیتال
با استفاده از هستیشناسی بصورت خودکار و نیمهخودکار
اصالح جستجوی کاربران و برقراری ارتباط معنایی بین نتایج بازیابی
شده با استفاده از معماری مبتنی بر هستیشناسی
استفاده از مدل کتابخانه دیجیتال مبتنی بر هستیشناسی چند سلسله
مراتبی ( )polyhierarchicبرای پوشش مناسبتر موضوعات بین
رشتهای و دسترسی کنترل شده به منابع کتابخانه دیجیتال
 -استفاده از روش خوشهبندی سلسله مراتبی پیوسته ( cohesion

 )hierarchical clustering methodبرای برقراری ارتباط بین
مفاهیم در ساخت هستیشناسی در کتابخانه دیجیتال
 -لزوم توجه به ساختارهای بین سازمانی و درون سازمانی برای توسعه

Bygstad,
Ghinea,
Klæboe, 2009

لزوم توجه خاص اجراکنندگان به تأثیر فرآیند مهندسی هستیشناسی و

DeRidder J.,
2007

آمادگی سازمانی

چارچوب مهندسی هستیشناسی در کتابخانههای دیجیتال

تولید فرادادهها بر عملکرد کل سازمان (کتابخانه دیجیتال -موسسه)
 تأثیر عواملی از جمله پیچیدگی و سنگینی دامنه موضوعی ،ابزارهای وسیستمها و امکانات موجود ،میزان پذیرش در هر فیلد موضوعی،
زمان و متخصصان در دسترس و موانع مالی بر کاربرد

کاربرد

هستیشن
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 طراحی و مهندسی هستیشناسی دامنه کتابخانههای دیجیتال براساسنقشه دانش این حوزه

مطالعات حوزه کاربرد هستیشناسی در کتابخانههای دیجیتال براساس محورهای تمرکز مطالعات
مورد بررسی و تحلیل شامل چهار مقوله عمده است که در ادامه تبیین میشوند.
یک .کاربرد هستیشناسی در خدمات کتابخانه دیجیتال
این مقوله کلی با  3مفهوم و  25مؤلفه شامل پژوهشهایی با محوریت کاربرد هستیشناسی در ارائه
خدمات به کاربران کتابخانههای دیجیتال به منظور افزایش رضایت و بهبود ارائه خدمات به ایشان،
کاربرد هستیشناسی در مدیریت منابع و محتوای کتابخانههای دیجیتال از طریق ایجاد فرادادههای
معنایی و تسهیل فرایند مدیریت محتوا و کاربرد هستیشناسی در بحث جستجو و بازیابی اطالعات با
ارتقاء جامعیت و مانعیت ،ارتقاء دقت بازیابی نتایج و ارائه مدلهای بهبود پرس و جوی کاربران در
کتابخانههای دیجیتال میشود.
دو .کاربرد هستیشناسی در ساختارهای کتابخانه دیجیتال
دو مفهوم شامل استفاده از هستیشناسیها در پوشش منابع ناهمگون در کتابخانههای دیجیتال و موضوع
میانکنشپذیری میان سامانهها ،کتابخانهها و منابع از طریق بهبود تعامل و اشتراک دانش میان
کتابخانههای دیجیتال و تالش برای یکپارچهسازی سازماندهی فرادادهها و دسترسی به منابع این
کتابخانهها از جمله مواردی است که در این مقوله به آنها پرداخته شده است .همچینین  8مؤلفه در میان
مطالعات این بخش شناسائی شده است.
سه .زمینههای کاربرد هستیشناسی در کتابخانه دیجیتال
در رابطه با زمینههای استفاده از هستیشناسی در کتابخانههای دیجیتال به مباحثی از جمله چارچوبها،
روشها و مدلهای ارائه شده در این زمینه و آمادگیهای سازمانی کتابخانههای دیجیتال در رابطه با

استفاده از هستیشناسی در بخشهای مختلف در قالب  11مؤلفه پرداخته شده است .در این مطالعات
تالشهایی به منظور نحوه ساخت و به کارگیری هستیشناسیها در بافت کتابخانههای دیجیتال انجام
شده ،بدین معنا که متناسب با زمینه مورد نظر پیشنهادهایی جهت انتخاب رویکرد ساخت
هستیشناسیها ،معماری نرمافزاری و شیوه ایجاد و نگهداری فرادادههای آن ارائه شده است.
چهار .کاربرد هستیشناسی در پوشش دامنه موضوعی کتابخانه دیجیتال
این مقوله به مطالعاتی اختصاص دارد که به ایجاد و ساخت هستیشناسی دامنه موضوعی کتابخانههای
دیجیتال میپردازند که به معنای کاربرد این ابزار در رسمیسازی و گردآوری مفاهیم و ارتباطات بین
آنها در این حوزه است .برهمین اساس مدلهای مفهومی از حوزه کتابخانه دیجیتال به عنوان مبنایی
برای ساخت هستیشناسی و همچنین روشهای مهندسی هستیشناسی دامنه کتابخانه دیجیتال به منظور
پوشش مفاهیم این دامنه موضوعی ارائه شده است.
 .5بحث و نتیجهگیری

بررسی ،تحلیل و ترکیب یافتههای مطالعات حوزه کاربرد هستیشناسسی در کتابخانههای دیجیتال که
با دقت و تحلیل محتوای موضوعی این پژوهشها صورت گرفت ،نتایج جالب توجهی در بر داشت.
کدها ،مفاهیم و مقوالت احصا شده از این مطالعات حاکی از این است که کاربرد هستیشناسیها در
ارائه خدمات کتابخانههای دیجیتال بیشترین فراوانی مطالعات را به خود اختصاص داده که این امر نشان
دهنده دغدغه پژوهشگران این حوزه برای کاربرد عملی این ابزارها در بخش خدمات مربوط به کاربران،
بهبود جستجو و بازیابی منابع و مدیریت محتوا و منابع در این نوع کتابخانهها دارد .به ویژه استفاده از
هستیشناسیها در سامانههای جستجو و بازیابی کتابخانههای دیجیتال بسیار مورد توجه پژوهشگران این
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
نتایج مطلوب را به همراه داشته باشد .مبحث جالب توجه دیگر کاربرد هستیشناسیها در سیستمهای
پیشنهاد دهنده در کتابخانههای دیجیتال است که مطالعات یانگ ،لی و جائو ( ،)2005شو و همکاران
( )2008و کای و همکاران ( )2014به آن پرداخته شده است .مورد اخیر هرچند از مباحث جستجو و
بازیابی بشمار میرود؛ اما زمینهای است که با توجه به توسعه سیستمهای پیشنهاد دهنده و کاربرد وسیع
آنها در انواع ابزارهای جستجو از جمله موتورهای کاوش جای تحقیق بیشتری دارد .چرا که یکی از

دالیل توسعه کتابخانههای دیجیتال غلبه بر محدودیتهای کتابخانههای سنتی ذکر شده ،در همین راستا
همگامی با جدیدترین ابزارها در جهت تحقق اهداف این کتابخانهها در مورد به کارگیری سیستمهای
پیشنهاد دهنده به خوبی قابل مشاهده است .کاربرد هستیشناسی در ساختارهای کتابخانه دیجیتال مقوله
دیگری است با محوریت ادغام و یکپارچه سازی منابع ناهمگن و مختلف و بحث تعامل و میانکنش
پذیری میان کتابخانههای دیجیتال ،منابع و سامانههای مربوطه ،به آن پرداخته شده است .به نظر میرسد
همانگونه که در مطالعات مورد بررسی در این بخش ذکر شده ،پژوهشگران تالش دارند تا در سایه
برقراری تعامل موثرتر و کاملتر و اشتراک دانش بین کتابخانههای دیجیتال بر موانع مالی،
محدودیتهای جغرافیایی ،زبانی و بسیاری چالشهای دیگر غلبه کنند .با توجه به بستر ارائه و نوع
کارکرد کتابخانههای دیجیتال پژوهشگران در جدیدترین مطالعات بررسی شده در این بخش به مسائلی
از جمله حل مسئله یکدست ساختن منابع با زبانها و قالبهای مختلف (بریوال و همکاران )2017 ،و
اشتراک دانش و تعامل بین کتابخانههای دیجیتال (سینگ و کومار 2018 ،و فتحیان )1391 ،تاکید دارند.
به ویژه در مورد زبانهای مختلف دغدغه مطرح شده میتواند بیشتر مورد توجه پژوهشگران ایرانی در
این حوزه قرار گیرد چراکه چالش زبانها برای گویشوران غیر انگلیسی زبان بیشتر ایجاد مسئله میکند.
زمینههای کاربرد هستیشناسی در کتابخانه دیجیتال مقوله دیگری است که قالب دو مفهوم
چارچوبها ،روشها و رویکردهای ارائه شده برای کاربرد هستیشناسیها در کتابخانههای دیجیتال و
ملزومات و آمادگیهای سازمانی برای این منظور ،به آن پرداخته شده است .در زمینه نخست مطالعات
عمدتا به بحث ارائه مدلهای کلی برای ایجاد کتابخانههای دیجیتال مبتنی بر هستیشناسی پرداختهاند.
بخشی از مطالعات هم بر بحث ارائه تکنیکهایی برای ساخت هستیشناسیهای مخصوص کتابخانههای
دیجیتال میپردازند (یه2008 ،؛ سوو2012 ،؛ دازگوپتا2015 ،؛ ادورنی .)2016 ،نتایج این بخش زمینه
مساعدی برای ایجاد یک چارچوب مفهومی برای به کارگیری هستیشناسیها در کتابخانههای دیجیتال
و ابعاد و زوایای مختلف آن فراهم نموده که میتواند توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین در این مباحث جای خالی پژوهشهای داخل کشور احساس میشود و به نظر میرسد این
مباحث تا رسیدن به نقطه مطلوبی که پژوهشگران دیگر کشورها به آن رسیدهاند راه طوالنی داشته و
انجام پژوهشهای بیشتری را میطلبد .در بخش آمادگیهای سازمانی ،چالشها ،موانع و ملزومات و
تمهیداتی که باید برای پذیرش و کاربرد هستیشناسیها در بافت کتابخانههای دیجیتال وجود داشته
باشد از جمله منابع مالی ،انسانی و تجهیزات در مطالعاتی از جمله دی رایدر ( )2007و بایستاد و همکاران

( )2009مد نظر قرار گرفته است و در این زمینه توصیههایی ارائه شده که میتواند برای ذینفعان این
حوزه راهگشا باشد .عالوه براین ،ابعادی نیز وجود دارد که به آنها پرداخته نشده و نیاز به مطالعات
بیشتری دارد به ویژه در تناسب با زمینه و محیط به کارگیری.
کاربرد هستیشناسی در پوشش دامنه موضوعی کتابخانه دیجیتال با کمترین فروانی مقولهای است
که گرچه از دیرباز به آن پرداخته شده (وینیستیس و آنوواری)1997 ،؛ اما همچنان جای پژوهش در
این حوزه وجود دارد چراکه بنا به ماهیت این حوزه و پیوستگی آن با فناوریها همواره مفاهیم و
جریانات مختلفی در حال اضافه شدن به آن هستند و یک از مهمترین کاربردهای هستیشناسیها در
این حوزه استخراج و رسمیسازی مفاهیم و ساماندهی روابط میان آنهاست که در قالب پژوهشهای
این بخش ظهور پیدا کرده است .جای خالی هستیشناسی به زبان فارسی در این حوزه که مورد استفاده
پژوهشگران ،مدرسان و دانشجویان و متخصصان آن باشد ،در میان این پژوهشها پررنگ است .چنانکه
بررسی علت این فقدان نیز میتواند خود موضوعی پژوهشی باشد.
در مجموع تحلیل کلی مقوالت احصاء شده از تحلیلهای حوزه مورد مطالعه نشان میدهد که اگر
آنگونه که فتحیان ( )1391کاربردهایهستیشناسی در طراحی کتابخانههای دیجیتال معنایی را تقسیم
نموده ،آنها را در بخشهای ایجاد قابلیت استدالل و استنتاج در فرایند دسترسی ،توصیف ،مسائل مربوط
به حقوق اثر ،استفاده از منطق و استدالل در خدمات کتابخانههای دیجیتال ،امکان تبادل اطالعات میان
کتابخانههای دیجیتال و سایر سامانههای اطالعاتی ،توصیف معنایی منابع موجود ،ارتقای سیستم پرسش
و پاسخ و بهبود جستجو و بازیابی مدارک و ایجاد محیط رابط کاربر پسند ،قرار دهیم ،میتوان دریافت
که مطالعات این حوزه اغلب بر حوزه کاربرد هستیشناسی در فرایند دسترسی ،توصیف و خدمات و
ارتقای پرسش و پاسخ و بازیابی مدارک متمرکز شدهاند .مطالعاتی نیز به بحث تبادل اطالعات میان
کتابخانههای دیجیتال و سایر سامانههای اطالعاتی پرداختهاند .از سوی دیگر ،موضوعاتی نیز وجود دارد
که تاکنون در پژوهشهای این حوزه به آن پرداخته نشده است .در این راستا از جمله شکافهای
پژوهشی بحث کاربرد هستیشناسی در کتابخانههای دیجیتال که در جدول  5نیز مشاهده میشود،
میتوان به محدودیت یا فقدان مطالعات در حوزه کاربرد هستیشناسیها در مسائل مربوط به حقوق اثر
و ایجاد محیط رابط کاربرپسند اشاره نمود که میتواند موضوع پژوهش پژوهشگران عالقهمند باشد.
همچنین تحلیل صورت گرفته حاکی از این است که سهم پژوهشگران ایرانی تقریباً در همه بخشهای
یاد شده نزدیک به صفر یا بسیار اندک است که پیشنهاد میشود دانشجویان و استادان عالقهمند به حوزه

کتابخانه دیجیتال با پرداختن به این حوزههای نوپا ،سهم کشورمان را در پژوهشهای این حوزه ارتقا
دهند.
آنچه در این پژوهش ارائه شد ،دیدگاهی جامع و سازماندهی شده از وضعیت مطالعات حوزه
کاربرد هستیشناسی در کتابخانههای دیجیتال براساس مطالعات انتخاب شده از منابع و پایگاههای
اطالعاتی معتبر است .با توجه به آنچه یاد شد ،تحلیل مطالعات مربوط به کاربرد هستیشناسیها در
کتابخانههای دیجیتال نشان میدهد که در بخشهای مختلف در مجموع مطالعات روند تکاملی داشته
و به ویژه به لحاظ زمانی دچار توقف نشده و همچنان در جریان هستند که با در نظر گرفتن پویایی
فضای کتابخانههای دیجیتال تعجب آور نیست .مقولهبندی و ترکیب نتایج این پژوهشها همچنین مبنای
مناسبی برای شکلگیری چارچوبی جهت کاربرد هستیشناسیها در کتابخانههای دیجیتال مبتنی بر
مطالعات این حوزه در اختیار میگذارد که میتواند با انجام مطالعات بیشتر پرداخت و توسط خبرگان
و متخصصان تأیید شود .عالوه براین ،در مقوالتی از جمله ایجاد یک هستیشناسی دامنه برای حوزه
کتابخانه دیجیتال تحلیل ارائه شده از مطالعات صورت گرفته در این حوزه ،رهنمودی برای پژوهشگران
خواهد بود .در مورد زمینهها و ملزومات کاربرد هستیشناسیها در کتابخانههای دیجیتال نیز نکات قابل
تاملی از مطالعات احصا شده که پژوهشگران داخلی را در زمینه به کارگیری این ابزار در کتابخانههای
دیجیتال ایران از ابعاد مختلف راهنمایی میکند .در عین حال ،بررسی و تحلیل انجام شده روی مطالعات
در این پژوهش ،به پژوهشگران و عالقهمندان این حوزه کمک میکند تا بتوانند زمینههای مطالعاتی
عمده را درک و با توجه به دغدغههای خود در انجام پژوهشهای بیشتر و متناسب با بافت و شرایط
کتابخانههای دیجیتال در ایران ،گام بردارند .به ویژه در زمینههایی که براساس نتایج مطالعه کمتر به آن
پرداخته شده یا نیاز به پژوهشهای روزآمد دارند.
محدودریتهای پژوهش

 در این پژوهش با اینکه سعی شد منابع اصلی و پایگاههای معتبر داخلی و خارجی درنظر گرفتهشود ،اما ممکن است مطالعات منتشر شده در دیگر پایگاهها ،مجالت و ....وجود داشته باشند
که در این پژوهش پوشش داده نشدهاند.

 در پژوهش حاضر مطالعاتی انتخاب شدهاند که در بافت کتابخانههای دیجیتال انجام شدهاند،پژوهشهای متعددی کاربرد هستیشناسیها را در سایر مراکز اطالعاتی و سازمانهای مشابه
در نظر گرفتهاند که بررسی آنها میتواند به شناخت ابعاد جدیدی منجر شود.
 در این مطالعه ،منابعی از جمله مقاالت و پایاننامهها در نظر گرفته شدهاند ،تحلیل محتوای دیگرمنابع از جمله کتابها و سایر متون علمی با روش متناسب ،ابعاد دیگری از موضوع مورد مطالعه
را آشکار خواهد ساخت.
 .6منابع

پژوهان ،مهدی ( .)1400ارائه الگوی مفهومی بهکارگیری فناوری معنایی -اجتماعی در کتابخانههای
دیجیتالی ایران .پایاننامه دکتری ،رشته علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه آزاد واحد علوم
و تحقیقات تهران.
حُرّی ،عباس ( .)1391اصطالحنامه و هستینگاشت .کتاب ماه کلیات.3-2 :)2( 13 ،
حسینی بهشتی ،ملوک السادات ( .)1392ساختواژه ،اصطالحشناسی و مهندسی دانش .تهران :پژوهشگاه
علوم و فناوری اطالعاتایران؛ چاپار
علیپورحافظی ،مهدی ( .)1390کتابخانههای دیجیتالی :مبادله اطالعات .تهران :سمت.
فتحیان ،اکرم ( .)1391نگاهی نو به طراحی کتابخانههای دیجیتال :کاربرد هستیشناسی در طراحی
کتابخانههای دیجیتال معنایی .کتابداری و اطالعرسانی.139-119 :) 4(15 ،
کوشا ،کیوان ( .)1385کتابخانههای دیجیتالی .در دایرهالمعارف کتابداری و اطالعرسانی .تهران:
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.
هماوندی ،هدی ( .)1399طراحی چارچوب هستیشناسی رفتار اطالعاتی کاربران .پایان نامه دکتری
رشته علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه تهران.
هماوندی ،هدی ،فهیمنیا ،فاطمه ،ناخدا ،مریم ،حسینی بهشتی ،ملوکالسادات ( .)1399مطالعه روشهای
ایجاد هستیشناسی :شناسایی مؤلفهها و ویژگیها بر مبنای تحلیل پژوهشهای انجام شده.
تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی.39 -13 :)1( 54 ،
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