
 

ی مقاالت حوزه هایان برچسبهمخوانی مبررسی میزان 

و  یوالیک ی مردمی سایتبندرده پایگاهکتابداری در 

 یستال به همان مقاالت در پایگاه افتهیتوصیفگرهای اختصاص

 1معصومه محمدپور

 2عصمت مومنی

 3حافظیمهدی علیپور 

 شناسیمطالعات دانش

 165تا  193 ص ،59 پاییز ،8سال دوم، شماره 

 13/10/52تاریخ دریافت: 

 42/09/59تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 گاهبه مقاالت کتابداری در پای افتهیاختصاصی هابرچسبهدف از این پژوهش تعیین میزان همخوانی میان 

است.  به همان مقاالت در پایگاه لیستا بوده افتهیتصاصاخیوالیک و توصیفگرهای  ی مردمی سایتبندرده

رسانی است که از میان مقاالت مشترک مقاله در حوزه کتابداری و اطالع 300جامعه پژوهش حاضر شامل 

بندی مردمی در میان پایگاه رده (عنوان، نام نویسنده، نام نشریه، سال انتشار و ...)ازلحاظ اطالعات کتابشناختی 

صورت تصادفی به 4011نوامبر سال  19تا  4010الیک و پایگاه لیستا در فاصله زمانی ابتدای سال سایت یو

بر مبنای  دهشیگردآوری هادادهتوصیفی و با استفاده از  –انتخاب شده است. این تحقیق به روش پیمایشی 

ماری آ افزارنرمکمک  با روش آمار توصیفی و به هاداده لیوتحلهیتجزروش مشاهده انجام گرفته است. 

به مقاالت منتخب  افتهیاختصاصی هابرچسبدرصد از  ٪ 4انجام شد. نتایج نشان داد که کمتر از  اکسل

گر به همان توصیف عنوانبه آنچهبندی مردمی سایت یوالیک با رسانی در پایگاه ردهحوزه کتابداری و اطالع

خوانی دارند. همچنین با بررسی میزان اشکال مترادف، است هم شدهدادهمقاالت در پایگاه لیستا اختصاص 

 والیکبه مقاالت در پایگاه سایت ی افتهیاختصاصی هابرچسبمفرد و جمع، نگارشی، اختصاری و دستوری 

                                                           
1. هرستانش های کتابخانه اداره کارشناس طباطبائی، عالمه دانشگاه شناسی دانش و اطالعات علم ارشد کارشناس 

 l.commasoom.mp64@gmai ،کشور عمومی هایکتابخانه نهاد ،عجبشیر

 .تهران ائی،طباطب عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده شناسی، ودانش اطالعات علم گروه استادیار. 4

 ایران تهران، ،ایران اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه علمی هیئت عضو و استادیار. 3
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، و جمعدرصد اشکال مفرد  ٪ 1درصد از اشکال مترادف، کمتر از  ٪ 9.47مشاهده شد که به ترتیب به میزان 

درصد در شکل  ٪1در اشکال اختصاری و کمتر از  ٪ 1شکال نگارشی، کمتر از درصد در ا ٪1کمتر از 

همخوانی  به همان مقاالت در پایگاه لیستا باهم افتهیاختصاصتوصیفگرهای  در مقایسه با هابرچسبدستوری 

بندی کاربران برای بازیابی و رده مورداستفادهی هابرچسبآن است که  دهندهنشاندارند. این نتایج در کل 

با یکدیگر  امالًک برندیمبندی و بازیابی همان مفاهیم به کار متخصصان برای رده آنچهمفاهیم در محیط وب با 

ت باعث شده اس هاآنی مردمی و سهولت استفاده از هابندیرده پسندعامهساختارهای  جهیدرنت؛ اندمتفاوت

 داشته باشند. هاندیبکه کاربران تمایل بیشتری به استفاده از این نوع رده

 ی کاربرمدار، پایگاهسازهینماها، ، توصیفگریگذاربرچسب ،بندی مردمیرده :واژگان کلیدی

 اطالعاتی لیستا، سایت یوالیک، کتابداری

 مقدمه 

 منابع ذاریکدگ و دهیسازمان، گوناگون علوم بندیطبقه برای نظامی، یاکتابخانه بندیرده

 خطی یهاسخه، ناسنادها، ، نقشهیاانهیرا یهالی، فاالکترونیکی یا چاپی کتاب) ای¬کتابخانه

های نظام گونهاین اصلی هدف. است اثر هر موضوع اساس بر( اطالعاتی منابع سایر و

 با اما ستا ممکن زمان نیترکوتاه در افراد موردنیاز اطالعات به دسترسی تسهیل، بندیرده

 نواعا دهیسازمان معنای بهها کتابخانه در دانش دهیسازمان جدید یاکتابخانه منابع ظهور

مانند  یفیزیک منابع در که اطالعاتی، گرفت قرار موردتوجهها رسانه و اطالعات از بسیاری

 واند دهش ذخیره تصاویر ها ووبالگ، هاسایتوب، الکترونیکی یها، کتابچاپی یهاکتاب

، ماتکل قالب در الکترونیکی صورتبه که اطالعاتی عنیی مجازی اطالعات دهیسازمان

 شرفیااست ) دسترسیقابل یاانهیرا یهاشبکه طریق از واند شده ذخیره تصاویر یا صداها

 (.1388، پور کاظم و ریزی

عنوان یک منبع اطالعاتی روزآمد و همیشه در دسترس در نظر گرفته وب اکنون به

 ودخی بشری را به شکلی الکترونیکی در هادانششده که  ای مبدلو به کتابخانه شودیم

 اصطالح کتابخانه رقومیتفاوت این به نیتریاصلو  نیترمهماما ؛ گردآوری کرده است

بندی اطالعات و اسناد موجود دهی و ردهی معمولی، در روند سازمانهاکتابخانهبزرگ با 
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دهی، بازیابی و هدف گردآوری، سازمان هاست؛ زیرا استانداردها و قوانین مدونی بادر آن

ن به قوانی توانیم هاآنتدوین گردیده که ازجمله  هاکتابخانهاشاعه اطالعات و دانش در 

منصوری کرد )ی دهدهی دیویی و کنگره اشاره هابندیامریکن یا رده -نویسی انگلوفهرست

تی و نیز تنوع موضوعی، در محیط وب به دلیل تنوع منابع اطالعا ؛ اما(1386و دیگران، 

بلکه به هنگام  تنها منطبق نیستبا نیازهای بالقوه کاربران منابع نه هابندیاستفاده از این نوع رده

 (.1388و روزآمد هم نخواهد بود )اشرفی ریزی و کاظم پور، 

 هاوشرسو، ی اطالعاتی و ارتباطی مانند اینترنت و وب، از یکهایفناوربه همین دلیل 

رسانی را دستخوش در حوزه کتابداری و اطالع شدهمطرحدهی اطالعات سازمان هایامنظو 

. یکی اندگشتهبندی نوینی رده هاینظامو از سوی دیگر باعث ظهور  اندکردهتغییر و چالش 

، نظام شودیمبندی نوین که توسط کاربران )مردم( اینترنت به کار گرفته رده هاینظاماز این 

بندی مردمی تنظیم منابع وب بر اساس درجه شباهت است. رده 1"مردمی بندیرده"

 (.1389ی، نیو حس)نوروزی، منصوری  ( استکاربرانمردم )از نگاه  هاآنموضوعی 

ن در روش ی مردمیهابندیو کنترل نشده یا همان رده شدهکنترلمقایسه میان واژگان 

زان مراجعه و استفاده کاربران جهت می ازنظرساختن چهارچوب حاکم بر ساختار واژگان 

عنوان یک ساختار واژگانی جدید که عالوه بر ی مردمی بههابندیی ردههایژگیوبررسی 

عنوان منبعی مهم برای انتخاب و نگهداری واژگان به ایجاد سرعت و سهولت دسترسی به

 خالی از فایده نیست. رودیمشمار 

زه ی مقاالت حوهایان برچسبهمخوانی میزان بررسی مبدین منظور این پژوهش با هدف 

به همان  افتهیو توصیفگرهای اختصاص بندی مردمی سایت یوالیکرده پایگاهکتابداری در 

ی زیر مطرح اهپرسشلیستا انجام شده است برای دستیابی به هدف مذکور  مقاالت در پایگاه

 :شودیم

                                                           
1. social classification 
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بندی االت کتابداری در پایگاه ردهبه مق افتهیاختصاصی هابرچسبهمخوانی میان  میزان

به همان  تهافیاختصاصمردمی سایت یوالیک که به شکل مترادف در میان توصیفگرهای 

 چقدر است؟ استمقاالت در پایگاه لیستا موجود 

بندی به مقاالت کتابداری در پایگاه رده افتهیاختصاصی هابرچسبهمخوانی میان  میزان

 افتهیتصاصاخکل متفاوت مفرد و جمع در میان توصیفگرهای مردمی سایت یوالیک که به ش

 چقدر است؟ استبه همان مقاالت در پایگاه لیستا موجود 

بندی به مقاالت کتابداری در پایگاه رده افتهیاختصاصی هابرچسبهمخوانی میان  میزان

 تهافیاصاختصمتفاوت در میان توصیفگرهای  گرامری مردمی سایت یوالیک که به حالت

 چقدر است؟ استبه همان مقاالت در پایگاه لیستا موجود 

بندی به مقاالت کتابداری در پایگاه رده افتهیاختصاصی هابرچسبهمخوانی میان  میزان

به  افتهیصاصاختمردمی سایت یوالیک که به شکل نگارشی متفاوت در میان توصیفگرهای 

 ت؟چقدر اس استهمان مقاالت در پایگاه لیستا موجود 

بندی به مقاالت کتابداری در پایگاه رده افتهیاختصاصی هابرچسبهمخوانی میان  میزان

به همان  فتهایاختصاصمردمی سایت یوالیک که به شکل اختصاری در میان توصیفگرهای 

 چقدر است؟ استمقاالت در پایگاه لیستا موجود 

 ی پیشینهاپژوهشمروری بر 

، دهی دستخوش تغییرات فراوانی شده استمباحث سازمانبا ظهور وب و منابع اینترنتی، 

سنتی  یهاستمیای نبود که با سحجم عظیم منابع اینترنتی و پراکندگی منابع دیگر مسئله

 هایامز نظگیری ادر اینترنت و بهره هاهیحل باشد. ایجاد راهنماها و نمابندی منابع قابلرده

نظیر دابیلین کور نیز نتوانست مشکل حجم عظیم  های جدیدنظامد بندی و ایجاقدیمی رده

ر طور کل حل کند. از سوی دیگبه شدیروز نیز بر آن افزوده ممنابع اطالعاتی را که روزبه

اجتماعی نوع دیگری از  یهاشبکه یریگو به دنبال آن شکل 4زمان با ظهور پدیده وب هم

کننده از زمان دهنده و هم استفادهدهی در وب پیشنهاد شد که کاربران خود هم ساسازمان

ه جایگا یزودبندی مردمی معروف است بهدهی که به ردهاطالعات بودند. این نوع سازمان

خود را در میان کاربران باز کرد و از طرف دیگر متخصصان را نگران نمود. با توجه به 
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را جهت ارزیابی آن  دادندیبندی مردمی در اختیار کاربران قرار مکه رده ییهایآزاد

 .تساخیدهی با مشکالتی همچون عدم مدیریت واژگان روبرو معنوان یک ابزار سازمانبه

دهی صفحات وب با استفاده از سازمان “در تحقیقی با عنوان ینیالعابدنیخسروی و ز
وضعیت و  انجام دادند. این پژوهش با هدف بررسی ”یاکتابخانهبندی رده هاینظام

ا روش و باطالعاتی فارسی در محیط اینترنت  یهاگاهیموضوعی پا یسازضرورت مستند

ز نشان داد که اختالف فاحشی میان نتایج حاصل ا هاافتهتوصیفی تحلیلی انجام گرفت. ی

این  از نتایج مستند شده مشابه وجود دارد. آنچه یهادواژهیجستجوی کلیدواژه آزاد با کل

گوی پاسخ تواندیابزارهای مهار مستندات م ست کهگویای این موضوع ا دیآیبرمپژوهش 

بسیاری از معضالت بازیابی اطالعات در یک محیط پیوسته باشد. اگر در یک محیط وب، 

خیره و ذ یسازهینامه استاندارد نمانظامی طراحی شود که اطالعات آن بر اساس یک اصطالح

و  خسرویوبرو خواهیم شد. )قطعاً در زمان بازیابی اطالعات با مشکالت کمتری ر .شوند

 (1389ی، نیالعابدنیز

ی جمعی و گذاربرچسبجستجو در توانمندی برای  ”پژوهشی با عنوان در 1جی ترانت

بندی اشیا در طبقهی مردمی هابندیردهکارکرد  ”ی هنریهاموزهی مردمی در هابندیرده

را  رمتخصصیارکنان غنفری از فهرست نویسان متخصص موزه و ک 9ها، دو گروه در موزه

ها خواست که با کلمات کلیدی خودشان اثر از آن 9و با نشان دادن  ی قرار دادموردبررس

اصطالح که برابر  138نویسی کنند. نتایج نشان داد غیرمتخصصان جمعاً این آثار را فهرست

 112 اًاصطالحات بود را برای توصیف آثار به کار بردند و در مقابل متخصصان جمع ٪ 92با 

اصطالحات بود را برای توصیف آثار به کار بردند و کتابداران به  ٪ 24اصطالح که شامل 

اصطالح را برای توصیف هر اثر به کار بردند  9.9اصطالح و غیر کتابدارن  6.2طور میانگین 

همخوانی میان آنچه متخصصان برگزیدند و آنچه غیرمتخصصان  ٪ 45و از این میان تنها 

 (4006ترانت. جی، وجود داشت. )برگزیدند 

                                                           
1. Terant, J. 
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 ی مردمیهابندیی ردههایژگیوبررسی  ”پژوهشی با عنوان در 1لین و همکارانش

بندی مردمی( را در زمینه مربوط به مقاالت شده )ردهشده و غیر کنترلواژگان کنترل“

 شابه میانت یامجالت پزشکی با یکدیگر مقایسه نمودند. این تحقیق شامل سنجش مشاهده

از  3شده پزشکی یا همان مشو واژگان کنترل 4بندی مردمی کنوتاسایت رده یهابرچسب

نتایج  .سند نمایه شده در هر دو سایت مورد مقایسه قرا گرفت 29است که برای  2پاب مد

طور کنوتا به برچسب مقاله در سایت 920از  درصد ٪ 11 باًیطور تقریبی نشان داد که تقربه

وژی مش از پاب مد مطابقت داشت. به دنبال این نتایج لین و همکارانش به کامل با ترمینول

مدون شده مش سایت کنوتا به اندازه واژگان کنترل یهااین نتیجه دست یافتند که برچسب

ها کاربران برچسب یسازیرسمی نیستند؛ بنابراین مشاهده شد که به دنبال اثرات شخصو 

کلی  و از توصیفات کنندیعنصرهای کمتری محدود م خود را به یهاسایت کنوتا برچسب

 (4006لین و همکارانش، ) .کنندیبرای موضوعات خود استفاده م

 دربندی مردمی رقابت میان توصیفگر و رده ”در پژوهشی با عنوان 9مارتین لوتر کینگ
با هدف بررسی میزان همخوانی میان  “مربوط به تحقیقات علمی  وپرورشموضوع آموزش

ایت سبندی مردمی سایت رده یهاشده بر روی برچسبشده و غیر کنترلاژگان کنترلو

 4786نشان داد که از میان  ونامه اریک انجام در مقایسه با اصطالحات، اصطالح یوالیک

مقاله نمایه شده در سایت اریک که همان مقاالت در سایت یوالیک نیز وجود دارد که این 

 1083برچسب واحد سایت یوالیک و  3176گر سایت اریک و توصیف 4855مقایسه میان 

 420این اطالعات کتابشناختی نشان داد که تنها  لیوتحلهیصورت گرفت و تجز کاربر

دارد و  پایگاه اریک مطابقت یفگرهایسایت یوالیک با توص یهابرچسب از میان برچسب

دارند و  رها با هم مطابقتتوصیفگ –در کل این تحقیق نشان داد که تعداد کمی از برچسب 

                                                           
1. Lin et all 

2. Connotea 

3. MESH 

4. Pubmed 

5. Martin luterking 
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 .نندکینماستفاده  "اریک"مشابه موجود در سایت  واژگانسایت یوالیک از  یکاربرها

 (4008لوتر کینگ، مارتین، )

 یهاتیاز ساها آنتحقیقی با هدف بررسی دانش کاربران و میزان استفاده  1میشل گافنی

ت بازیابی شده و میزان استفاده از انجام داد اطالعا بندی مردمیاجتماعی و رده یهاشبکه

ی مستقل از اهداف این تحقیق هایقیموسبندی مردمی در زمینه ی جمعی و ردهگذاربرچسب

، 4ت اف املس که در این تحقیق مورداستفاده قرار گرفتند عبارت بودند از ییهاتی. سابود

که هرکدام از  ییها. همچنین در این تحقیق روش9ی اسپیسما ،2میوزیک ، آل3پاندورا

رفتند. قرار گ یاستفاده کرده بودند موردبررس یگذارمستقل جهت برچسب یهایقیموس

اعی برای اجتم یهادهندگان به سؤاالت از شبکهاین پژوهش حاکی از آن بود که پاسخ جینتا

ها برای هبندی مردمی این شبکاز رویکرد رده یطورکلاما به کنندیکشف موسیقی استفاده م

سایت نشان داد که  2در هر  هایدا کردن موسیقی اطالع ندارند. همچنین نتایج بررسپی

ر دیجیتال مستقل دارند. انتشا یهایقیدر کشف موس فراوانی ریشبکه اجتماعی تأث یهاتیسا

د آمدن باعث به وجو حالنیموسیقی است و درعمرتبط با  یهادر برچسبفراوان  ریدارای تأث

 (4005گافنی، میشل، ) .شودیکاربران متوقعات زیادی در 

 بندی مردمیکاربران سایت رده لهیوساجتماعی را که به یهابرچسب 6لو و همکارانش

سر )ان متخصص لهیوسبه شدهفیرا با اصطالحات تعر الیبرری ثینگ ساخته شده است

ش این پژوهموضوعی کتابخانه کنگره آمریکا( مورد مقایسه قرار داد. از اهداف  یهاعنوان

اجتماعی و اصطالحات متخصص ساخته و  یهاها و تشابهات میان برچسببررسی تفاوت

 شان دادن باهم بود. نتایج پژوهشنظام این دو  یستیزهم التیبررسی بیشتر مشکالت و تسه

ره برد. ها بهاجتماعی جهت دسترسی بهتر به مجموعه کتابخانه یهااز برچسب توانیکه م

                                                           
1. Michel gafney 

2. Last F.M. 

3. Pandora 

4. allmusic 

5. My space 

6. Lu et all 
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 یهایگذارکارکرد برچسب تواندیغیر موضوعی مرتبط م یهاود برچسبوج حالنیباا

 (4010لو و همکارانش، ) .دها با مشکل روبرو کناجتماعی را در کتابخانه

ی که بین آنچه در ذهن مخاطب برا دهدیمنشان  ذکرشدهحاصل از تحقیقات اکثر نتایج  

له زیادی فاص کنندیی مبینو آنچه متخصصان پیش ردیگیمشکل جستجوی یک مفهوم 

دهی عنوان یک ابزار معتبر برای سازمانشده بهاز واژگان کنترل توانیوجود دارد؛ بنابراین نم

ز بندی مردمی نیدیگر مشکالت ناشی از عدم مدیریت واژگان در رده سویمواد یاد کرد از 

ذیرفت؛ پ وبدهی منابع عنوان یک ابزار استاندارد در سازمانکه نتوان آن را به شودیباعث م

ماد برای اعتقابل نظامعنوان یک را بهنظام بنابراین پژوهشگران گاهی تلفیقی از این دو 

ین برای از ب یحلواژگان را راه یو گاهی مستندساز دهندیپیشنهاد م وبدهی منابع سازمان

 .پندارندیممشکالت بردن این 

 پژوهش روش

ها رچسببمیان توصیفگرها و  میزان همخوانیجهت تعیین تحقیق  کاررفته برای انجامروش به

اهده است مش بر مبنای نیز هادادهو روش گردآوری  است تطبیقیروش پیمایشی توصیفی 

 یدر زمینه مقاالت کتابدار رمشترکیشترک و غنقاط م ی مذکورهاروشبا استفاده از  که

 گاهیپا و از دو منبع پایگاه لیستا و ...( ازلحاظ اشکال )نگارشی، دستوری، مترادف، اختصاری

ثبت  اکسل افزارنرمدر  جداول آماری در و در انتها یآورجمع و سایت یوالیک تعیین

 قرار گرفته است. لیگردیده و مورد تحل

از ابتدای ا در پایگاه لیستجامعه پژوهش تمام توصیفگرهای مقاالت کتابداری منتشرشده 

به همان مقاالت در  افتهیاختصاص یهاو برچسب 4011وامبر سال تا پایان ماه ن 4010سال 

 بندی مردمی سایت یوالیک است.سایت رده

 طوربهمقاله  300رسانی مقاله موجود در زمینه کتابداری و اطالع 4760 از میان درمجموع

ی که در فاصله زمان و بررسی قرار گرفت موردمطالعهعنوان نمونه تصادفی انتخاب و به

 بوده است.کرشده در پایگاه لیستا موجود ذ
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 سایت یوالیکبندی مردمی پایگاه رده یهافراوانی استفاده از برچسب .1نمودار 

 تسای بندی مردمیپایگاه رده یهاجدول فوق بر اساس فراوانی برچسب یهاافتهی

بیشتری  نیتنظیم شده است. این نمودار جهت نشان دادن کلماتی است که با فراوا یوالیک

این از  ستگرفته ابندی مردمی سایت یوالیک مورداستفاده قرار رده پایگاهدر میان کاربران 

بار تکرار باالترین فراوانی را در میان  7با  "web2.o"و  "journal"میان کلماتی مانند 

به دنبال ظهور پدیده  و اندسایت یوالیک به خود اختصاص دادهپایگاه  یهابرچسب

web2.0  ظهور اصطالحاتی مانندscience 2.0  وgov 2.o  وlibrary2.0  در میان

ها یا نامهاست که هنوز در اصطالح توجه قرار گرفتهکاربران پایگاه سایت یوالیک مورد

 شده وارد نشده است.واژگان کنترل

Series1; journal; 7

Series1; web 2.0; 

7

Series1; 

information 

behavior; 6

Series1; 

collaboration; 5

Series1; 

copyright; 5

Series1; 

evaluation; 5

Series1; 

information; 5

Series1; 

information 

literacy; 5

Series1; library  ; 

5Series1; mobile; 5

Series1; 

education; 4Series1; health; 4Series1; ranking; 4Series1; tag; 4

Series1; 

technology; 4Series1; web  ; 4

Series1; authors; 3

Series1; 

correlation; 3

Series1; 

information 

retrieval; 3

Series1; 

information 

seeking; 3Series1; lcsh; 3

Series1; 

multimedia; 3

Series1; open 

access; 3

Series1; public 

health methods; 3

Series1; scholarly  

communcation; 3Series1; search; 3

Series1; social 

network; 3Series1; traning; 3

Series1; 

wikipedia; 3

Series1; academic 

; 2

Series1; academic 

libraries; 2

Series1; archives; 

2

Series1; 

assessment; 2

Series1; change 

readness; 2

Series1; citations; 

2

Series1; citations; 

2

Series1; 

commons; 2

Series1; 

curriculum; 2

Series1; digital 

libraries; 2

Series1; distance 

library; 2

Series1; impact 

factor; 2

Series1; 

information 

science; 2

Series1; internet  ; 

2

Series1; libraries; 

2

Series1; medical 

informatics; 2

Series1; online 

journals; 2

Series1; ontology; 

2

Series1; pubmed  ; 

2Series1; query; 2

Series1; 

reposistorios; 2

Series1; research 

evaluation; 2

Series1; 

scientometrics; 2

Series1; 

searching; 2

Series1; semantic 

web; 2

Series1; social 

tagging; 2Series1; survey; 2Series1; tagging; 2Series1; twitter; 2Series1; wiki; 2

Series1; yield 

project; 2

Series1; academic 

librarians; 1

Series1; academic 

publishing; 1Series1; access; 1

Series1; access 

services; 1

Series1; active 

research; 1

Series1; 

aggregation; 1

Series1; 

annotation; 1

Series1; antology; 

1

Series1; 

aplications; 1

Series1; archivest; 

1

Series1; arkansas; 

1

Series1; assisted; 

1

Series1; 

authorisation; 1

Series1; basic 

science; 1

Series1; 

bibliometrics 

analysis; 1

Series1; blogging; 

1Series1; books; 1

Series1; 

buscadores; 1

Series1; business; 

1

Series1; busqueda; 

1

Series1; case 

study; 1

Series1; 

citetrakers; 1

Series1; citeulike; 

1

Series1; 

classification ; 1

Series1; 

classification 

system; 1

Series1; college 

library; 1

Series1; 

communications; 

1

Series1; 

communicative 

implicits; 1

Series1; 

communities of 

practice; 1

Series1; computer; 

1

Series1; concept; 

1Series1; context; 1

Series1; 

contextual; 1

Series1; controlled 

vocabulary; 1

Series1; cours 

guides; 1

Series1; cours 

quality; 1

Series1; 

credibility; 1

Series1; cross 

linguall; 1

Series1; cultural 

differences; 1

Series1; data 

archiving; 1

Series1; 

democracy; 1

Series1; digital 

divide; 1

Series1; digital 

library; 1

Series1; digital 

repositories; 1

Series1; digital 

researcher; 1

Series1; digital 

video; 1

Series1; document 

classification; 1

Series1; ebiology; 

1Series1; ebooks; 1Series1; ebooks; 1

Series1; 

ediscovery; 1

Series1; 

egovernment; 1

Series1; elearning; 

1

Series1; 

embedded 

librarians; 1

Series1; enhanced 

article; 1

Series1; 

epidemology; 1

Series1; esociety; 

1Series1; essay; 1

Series1; experties; 

1

Series1; extraction 

system; 1

Series1; feed 

backe; 1

Series1; feed 

backe; 1

Series1; finding 

aid; 1

Series1; 

flexibility; 1

Series1; 

folksonomies; 1

Series1; 

folksonomy; 1

Series1; 

formulation; 1

Series1; global 

science; 1

Series1; google 

generation; 1

Series1; google 

scholar; 1

Series1; gove 20; 

1

Series1; 

governance; 1

Series1; 

governement; 1

Series1; health 

information; 1

Series1; human  ; 

1

Series1; human 

resources 

practices; 1Series1; ict; 1

Series1; ideology; 

1Series1; image ; 1

Series1; image 

retrival; 1

Series1; impact 

assesment; 1

Series1; implicit 

feed backe; 1

Series1; indexing 

methods; 1

Series1; 

information 

commons; 1

Series1; 

information 

literacy skills; 1

Series1; 

information 

sharing; 1

Series1; 

information 

society; 1

Series1; 

information 

systems; 1

Series1; 

information 

technology; 1

Series1; 

infringement; 1

Series1; institual 

repository; 1

Series1; 

institutional 

resources; 1

Series1; integrated 

service; 1

Series1; inter 

activity; 1

Series1; 

interaction; 1

Series1; 

interactivation; 1

Series1; 

interactive; 1

Series1; 

intermediation; 1

Series1; internet 

activism; 1Series1; ipods; 1

Series1; journals; 

1

Series1; journal 

literature; 1

Series1; 

knowledge  ; 1

Series1; 

knowledge 

representation; 1Series1; laptop; 1Series1; law; 1

Series1; learning; 

1

Series1; lib 

guides; 1

Series1; 

librarianship; 1

Series1; library 

commons; 1Series1; literacy; 1

Series1; literature; 

1Series1; logfils; 1

Series1; mapping; 

1

Series1; medical 

information; 1

Series1; medical 

librarians; 1

Series1; medline; 

1

Series1; meta 

analysis methods; 

1

Series1; 

mlearning; 1

Series1; mobile 

computing; 1

Series1; 

multimedia 

retrieval; 1

Series1; netbooks; 

1

Series1; network 

analysis; 1

Series1; nomen 

calture; 1

Series1; oephan 

work; 1Series1; online ; 1

Series1; online 

communication; 1

Series1; online 

instruction; 1

Series1; ontology 

alignment; 1Series1; open; 1

Series1; open 

archives; 1

Series1; open 

data; 1

Series1; openness; 

1

Series1; out reach; 

1

Series1; page 

rank; 1Series1; paper; 1

Series1; password; 

1Series1; patient; 1

Series1; 

pedagogic; 1Series1; plant; 1

Series1; practice; 

1

Series1; primary 

care; 1Series1; print; 1

Series1; public 

library of science; 

1

Series1; 

publication 

output; 1

Series1; 

publishing; 1

Series1; pubmed 

filters; 1

Series1; querry 

suggestion; 1

Series1; 

recommendation; 

1

Series1; 

recommender; 1

Series1; 

refinement; 1

Series1; refrence 

services; 1

Series1; 

relevance; 1

Series1; 

repositorios 

institution; 1

Series1; 

repository; 1

Series1; 

reputation; 1

Series1; research; 

1

Series1; research 

journals; 1

Series1; research 

nstitutation; 1

Series1; research 

publication; 1

Series1; 

researchers; 1Series1; result; 1

Series1; retrieval; 

1

Series1; 

satisfcation; 1

Series1; scholarly 

communication; 1

Series1; scholarly 

journals; 1Series1; school; 1

Series1; science  ; 

1

Series1; science 

2.0; 1

Series1; scientific 

impact; 1

Series1; scientific 

production; 1

Series1; scientific 

publication; 1

Series1; scintefic 

communcation; 1

Series1; search 

engine; 1

Series1; security; 

1

Series1; self 

archiving; 1

Series1; semantic 

network; 1

Series1; seminar; 

1

Series1; sense 

making; 1Series1; sms; 1Series1; social; 1

Series1; social 

computng; 1

Series1; social 

media; 1

Series1; social 

networking; 1

Series1; social 

software; 1

Series1; social 

trust; 1

Series1; 

socialisation; 1

Series1; 

stakeholder 

analysis; 1

Series1; statistics; 

1Series1; study; 1

Series1; subject 

guides; 1Series1; teacher; 1

Series1; teachers; 

1

Series1; thesauri; 

1Series1; topic; 1

Series1; 

transaction log 

analysis; 1

Series1; 

transaction logs; 1

Series1; trend 

analysis; 1

Series1; 

ubiquitous 

computing; 1

Series1; urben 

sensing; 1

Series1; usabilty; 

1Series1; user; 1

Series1; user 

studies; 1Series1; users; 1

Series1; viability; 

1Series1; video; 1

Series1; vitural 

refrence service; 1

Series1; web of 

science; 1

Series1; weblogs; 

1

Series1; wiki 

editors; 1

Series1; wikipedia 

talk pages; 1Series1; writing; 1

journal

web 2.0

information behavior

collaboration

copyright

evaluation

information

information literacy

library

mobile

education

health

ranking

tag

technology

web

authors

correlation

information retrieval
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بندی هدبه مقاالت کتابداری در سایت ر افتهیاختصاصو توصیفگرهای  هابرچسبفراوانی  .1جدول 

 مردمی سایت یوالیک و پایگاه لیستا

 میانگین نبیشتری کمترین گرتوصیف – تعداد برچسب نام پایگاه

 33/4 10 0 701 سایت یوالیک

 94/7 15 4 4496 لیستا

 افتهیاختصاصو توصیفگرهای  هابرچسباز بررسی کل فراوانی  آمدهدستبهی هاداده

به  معاًج سایت یو الیک و لیستا نشان داد که مقاالتی هاگاهیپابه مقاالت کتابداری در 

 . کمترین فراوانی برچسب در سایتاندکردهتوصیفگر دریافت  4496برچسب و  701ترتیب 

و این  استبرچسب  10آن بندی مردمی سایت یوالیک صفر برچسب و بیشترین تعداد رده

توصیفگر  15بیشترین میزان آن  توصیفگر و در 4میزان در پایگاه لیستا در کمترین میزان آن 

و میانگین  استبرچسب  4.33به مقاالت  افتهیاختصاصی هابرچسب نیانگیم .است

 توصیفگرمی باشد. 7.94به مقاالت  افتهیاختصاصتوصیفگرهای 

 میزان همخوانی میان توصیفگرهای مقاالت کتابداری پایگاه لیستا و .2جدول 

 سایت یوالیک پایگاه یهابرچسب 
 همخوانیدرصد  سایت یوالیک یهاهمخوانی با برچسب اداد توصیفگر پایگاه لیستتع

4496 20 77/1٪ 

همخوانی در میان توصیفگرهای لیستا  ٪1.77که حدوداً  دهدینشان مفوق نتایج جدول 

دهنده شکاف بسیار عمیق میان نشان رقم سایت یوالیک وجود دارد و این یهاو برچسب

شده ژگان مورد جستجوی کاربران با آنچه متخصصان در واژگان کنترلزبان مخاطبان و وا

 اند است؛ این در صورتی است که مقاالت انتخاب شده از دو پایگاه هر دو کامالًگردآورده

ایگاه لیستا در به مقاالت در پ افتهیو میانگین تعداد توصیفگرهای اختصاص باشندییکسان م

با آنچه کاربران در جستجوی خود  حالنی، بااستامقایسه با سایت یوالیک بیشتر 

 بسیار متفاوت است. دهندیمورداستفاده قرار م
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مقاالت کتابداری پایگاه لیستا در میان  یفگرهایشکل مترادف توص همخوانی میزان .3جدول 

 سایت یوالیک بندی مردمیپایگاه رده یهابرچسب

 هامترادفدرصد  ایت یوالیکشکل مترادف در س تعداد توصیفگر پایگاه لیستا

4496 115 47/9٪ 

ی هابرچسبهمخوانی میان  میزان "پژوهش  اولبر اساس سؤال  فوق جدول یهاداده

کل بندی مردمی سایت یوالیک که به شبه مقاالت کتابداری در پایگاه رده افتهیاختصاص

 استوجود ه لیستا مبه همان مقاالت در پایگا افتهیاختصاصمترادف در میان توصیفگرهای 

 گردآوری شده است "چقدر است؟

سایت  پایگاه یهابرچسب از برچسب 115که تنها  دهدینتایج جدول فوق نشان م

 بندیرده پایگاهبه مقاالت در  افتهیاختصاص یهااز برچسب ٪ 9.47یوالیک که شامل 

میزان  است. اینموجود ها در پایگاه لیستا به شکل مترادف آن استمردمی سایت یوالیک 

کاربران بیشتر از شکل مترادف اصطالحات نسبت به شکل که دهنده آن است نشان

. از رندیگیشده برای مقاالت و جستجوهای خود بهره مآن در واژگان کنترل شدهرفتهیپذ

ها است به این صورت بندی مردمی در مدیریت مترادفدهنده ضعف ردهطرفی این امر نشان

 .رندیگیمقرار کنار هم  در عنوان برچسبمقاله تعداد زیادی مترادف به که حتی در یک

مقاالت کتابداری پایگاه لیستا در  یفگرهایشکل متفاوت مفرد و جمع توص همخوانی میزان .4جدول 

 سایت یوالیک بندی مردمیپایگاه رده یهامیان برچسب

 درصد مفرد و جمع یکشکل مفرد و جمع در سایت یوال تاتعداد توصیفگر پایگاه لیس

4496 10 22/0٪ 

ی هابرچسبهمخوانی میان  میزان "پژوهش دوم بر اساس سؤال زیر جدول  یهاافتهی

کل بندی مردمی سایت یوالیک که به شبه مقاالت کتابداری در پایگاه رده افتهیاختصاص

گاه لیستا پایبه همان مقاالت در  افتهیاختصاصمتفاوت مفرد و جمع در میان توصیفگرهای 

برچسب از  10که تنها  دهدی؟ تنظیم گردیده است. نتایج نشان مچقدر است استموجود 

که  شودیممشاهده به مقاالت در پایگاه سایت یوالیک  افتهیاختصاص یهامیان برچسب

 ت.اس لیستاتوصیفگرهای اختصاص یافت به همان مقاالت در پایگاه از  ٪ 0.22شامل 
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در عدم مدیریت شکل مفرد و جمع  هایبندی مردمضعف رده این نتایج نشانگر

و جمع کلمات در جستجوها و  و عدم توجه کاربران به شکل مفرد طرفکیها ازبرچسب

 بندی مردمی است.رده یهاتیعنوان برچسب در سااستفاده از کلمات به

ان ی پایگاه لیستا در میمقاالت کتابدار یفگرهایمتفاوت توص حالت گرامری همخوانی میزان .5جدول 

 بندی مردمی سایت یوالیکپایگاه رده یهابرچسب

 درصد اشکال دستوری شکل دستوری در پایگاه سایت یوالیک تعداد توصیفگر پایگاه لیستا

4496 10 22/0٪ 

همخوانی  یزانم. "ینکهاپژوهش مبنی بر  سوماین جدول نیز بر اساس سؤال  یهاافتهینتایج 

ایت بندی مردمی سبه مقاالت کتابداری در پایگاه رده افتهیاختصاصی هابرچسبمیان 

ه همان مقاالت ب افتهیاختصاصیوالیک که به شکل دستوری متفاوت در میان توصیفگرهای 

 10نها ها تشکل یافته است. بر اساس این داده "چقدر است؟ استدر پایگاه لیستا موجود 

از توصیفگرهای  ٪0.22ت یوالیک که برابر با میزان پایگاه سای یهابرچسب از میان برچسب

 متفاوت در این سایت ظاهر شده است.گرامری  حالتپایگاه لیستا است با 

نتایج فوق گویای این مطلب است که کاربران در هنگام استفاده از مفاهیم و اصطالحات 

ید و شا نندکیها در مواردی دقت نمواژهحالت گرامی یا جستجو به  یگذارجهت برچسب

ها عنوان یک روش اختصاصی سازی واژهتنها عدم دقت دلیل این موضوع نباشد و این کار به

 به شمار برود. تواندیجهت استفاده در مراجعات بعدی کاربران م

 مقاالت کتابداری پایگاه لیستا در میان یفگرهایتوص نگارشی متفاوت شکلهمخوانی میزان  .6جدول  

 سایت یوالیک بندی مردمیرده پایگاه یهابرچسب

 درصد شکل نگارشی سایت یوالیک رد نگارشی متفاوتشکل  تعداد توصیفگر پایگاه لیستا

4496 0 0٪ 

ی هابرچسبهمخوانی میان  میزان "چهارم پژوهش مبنی بر  سؤالاین بررسی بر اساس  

ه به شکل یک کبندی مردمی سایت یوالبه مقاالت کتابداری در پایگاه رده افتهیاختصاص

ستا به همان مقاالت در پایگاه لی افتهیاختصاصنگارشی متفاوت در میان توصیفگرهای 

انجام یافته است. با توجه به اینکه استفاده از شکل نگارشی  "چقدر است؟ استموجود 
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ن نتایج ای استبندی مردمی ی ردههاطیمحمتفاوت یکی از رفتارهای معمول کاربران در 

 یافت نشده است. موردی بر این اساس موردپژوهشکه در جامعه  دهدیم تحقیق نشان

مقاالت کتابداری پایگاه لیستا در میان  یفگرهایشکل اختصاری توصهمخوانی میزان  .7جدول 

 بندی مردمی سایت یوالیکسایت رده یهابرچسب

 اریدرصد اشکال اختص در سایت یوالیک اختصاری شکل تعداد توصیفگر پایگاه لیستا

4496 41 53/0٪ 

ی هابرچسبهمخوانی میان  میزان "پژوهش مبنی برپنجم بر اساس سؤال  هاافتهیاین 

کل بندی مردمی سایت یوالیک که به شبه مقاالت کتابداری در پایگاه رده افتهیاختصاص

 است به همان مقاالت در پایگاه لیستا موجود افتهیاختصاصاختصاری در میان توصیفگرهای 

 یهابرچسب از میان برچسب 41که  دهدینشان م هاافتهیتنظیم شده است.  "قدر است؟چ

از درصد صدم  0.53برابر با  که پایگاه سایت یوالیک به شکل اختصاری بیان شده است

ل اصلی دهنده آن است که کاربران فقط از شکنشان هاافتهیاست.  توصیفگرهای پایگاه لیستا

 هااختصاری واژه یهابلکه شکل کنندیفاهیم استفاده نمبرای برچسب زدن م واژه

ی ها گاهی برای سهولت دسترسی و گاهکه این برچسب ردیگیمورداستفاده کاربران قرار م

 .ردیگیمورداستفاده قرار م کندیم یسازیبرای اینکه کاربر یک برچسب را شخص

 یریگجهینتبحث و 

عنوان واژگان کنترل نشده معروف هستند با ی که بهمردم یهابندیساختار ردهمقایسه میان 

عف شدن نقاط ض ترپررنگباعث موضوعی  یهاشده مانند سر عنوانساختار واژگان کنترل

ی هابندیمثال از نقاط قوت رده طوربه شودیمو قوت هر یک از این ساختارهای واژگانی 

 سو موجب سهولت و سرعتاز یک هایبندبه این نکته اشاره نمود که این رده توانیممردمی 

و از هزینه استخدام نیروهای متخصص و  گرددیمیی در انرژی جوصرفهدسترسی و نیز 

، اما از سوی دیگر با یک ساختار کنترل کاهدیم شدهکنترلو گردآوری واژگان  سازهینما

ه و با سطوح شد هامترادفی مبهم و مهار نشده( موجب کثرت هاواژهی از ا)مجموعهنشده 

 (11) آوردیمی مشکالتی را در کار جستجو فراهم نگریجزئی و نگریکلمختلف 
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از هر یک از این  یابا در نظر گرفتن عوامل فوق در تحقیق حاضر با انتخاب نمونه

رار ق یشده و کنترل نشده( میزان همخوانی واژگان موردبررسساختارها )واژگان کنترل

 برندیها بهره مکاربران برای بیان مفاهیم مدنظر خود از آنگرفت تا مشخص شود آنچه 

 نزدیک است. رندیگیچقدر به واژگانی که متخصصان در بیان همان مفاهیم بهره م

تخصصی و مهم در زمینه مقاالت  یهاگاهیکه یکی از پا بدین منظور پایگاه لیستا

 پردازدیدر زمینه کتابداری مکتابداری که به نمایه آخرین مقاالت مجالت پژوهشی و علمی 

ط متخصصان توسکه به مقاالت این پایگاه  افتهیتوصیفگرهای اختصاص گردید وانتخاب 

تار عنوان یک ساخصورت جداگانه اختصاص داده شده است بهرسانی برای هر مقاله بهاطالع

 قرار گرفت. یشده موردبررسکنترل

که به نمایه مقاالت علمی  یوالیک سایت بندی مردمیپایگاه ردهدر طرف دیگر 

دلخواه  یهابا برچسبپایگاه و کاربران این  پردازدیعلوم م یهانهیمنتشرشده در تمامی زم

عنوان یک ساختار کنترل نشده با پایگاه لیستا به کنندیم یگذارخود مقاالت را برچسب

 مورد مقایسه قرار گرفت.

ی نیبدالعانیزگرفته توسط خسروی و نقطه مشترک تحقیق حاضر با پژوهش انجام 

 در محیط وب شدهکنترلها یا همان واژگان نامه( اشاره به پاسخگو نبودن اصطالح1389)

تفاوت  و مشابه است استبندی اطالعات و پاسخگویی به نیاز اطالعاتی کاربران جهت رده

 احیی از روش طرنیالعابدنیز. خسروی و استبرخورد با این مسئله در نوع این دو تحقیق 

را  ندشویم و ذخیره یسازهینامه استاندارد نمانظامی که اطالعات آن بر اساس یک اصطالح

پژوهش حاضر یک گام فراتر نهاده و استفاده از  کهیدرحال کنندیمیاد  حلراهعنوان به

واژگان کنترل نشده که توسط کاربران در محیط وب جهت جستجوی اطالعات 

ندی بجهت رده حلراهعنوان به شدهکنترلرا در کنار واژگان  رندیگیمقرار  مورداستفاده

 داندیماطالعات در محیط وب 

ی خارجی انجام گرفته در زمینه بررسی واژگان هاپژوهشدر بررسی نتایج حاصل از 

به عدم  هاپژوهشکه در کل تمام  شودیممشاهده  شدهکنترلکنترل نشده و واژگان 

از در محیط وب برای پاسخگویی به نی شدهکنترلکارکرد ضعیف واژگان پاسخگویی و 
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اطالعاتی کاربران اشاره دارند که پژوهش حاضر نیز در این دیدگاه با تحقیقات انجام گرفته 

ی به نقاط ضعف استفاده از واژگان کنترل نشده اشاره نوعبهنیز  هرکدامولی  استهمسو 

به دنبال اثرات به این نتیجه دست یافتند که  (4006)لین و همکارانش دارند برای مثال 

ری خود را به عنصرهای کمت یهابرچسب "کنوتا"ها کاربران سایت برچسب یسازیشخص

نتایج  کهنیاو یا  کنندیو از توصیفات کلی برای موضوعات خود استفاده م کنندیمحدود م

بندی مردمی ی پایگاه ردههابرچسبدر بررسی  (4010لو و همکارانش )حاصل از تحقیقات 

ارکرد ک تواندیغیر موضوعی مرتبط م یهاوجود برچسبنشان داد که  "الیبرری ثینگ"

 د.ها با مشکل روبرو کنرا در کتابخانه جمعی یهایگذاربرچسب

 منابع

 دهیسازمان. یابندی در بازیابی منابع شبکهرده یها(. کاربرد طرح1389) ریماسدی، م
 (. تهران: کتابدار.603-953)ص.  نوین یهاویکردها و روشاطالعات: ر

 .یسینودهیو چک یسازهیبر نما یامقدمه(. 1388) هراکاظم پور، زوسن اشرفی ریزی، ح
 تهران: چاپار.

بندی پاسخی مناسب برای مشکالت (. آیا رده1389) لیو منصوری، عیترا پشتونی زاده، م

-915)ص.  دهی: رویکردها و راهکارهای نوینسازمانبازیابی در وب خواهد بود؟. 

 (. تهران: کتابدار.939

: تقابل حقیقت و ایده آل. 4، آبان(. وب 1387) اداتسلی و موسوی، ع ورانوس، اینیالدتاج

 .43-18، کتاب ماه: کلیات و اطالعات ارتباطات و دانش شناسی

، یشناساطالعامل. رو به تک یاوهی(. وب معنایی: ش1384) میدرضاجمالی مهموئی، ح

 .(65-24.ص)

دهی اطالعات در بندی مردمی: رویکردی نوین به سازمان(. رده1389) سیدمهدیحسینی، 

(. تهران: 445-419)ص.  دهی اطالعات: رویکردها و راهکارهای نوینسازمانوب. 

 کتابدار.
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 ی(. ضرورت مستندساز1389) حسن، مینیالعابدنیو حاجی زبدالرسول خسروی، ع

دهی اطالعات: سازماناطالعاتی فارسی موجود بر روی وب.  یهاگاهیضوعی پامو
 (. تهران: کتابدار.329-469)ص.  نوین یهارویکردها و روش

فصلنامه مطالعات ملی بندی. نظری رده یهابر جنبه یا(. مقدمه1370) هدیداودی، م

 .301-471، اطالعات یدهکتابداری و سازمان

دهی سازمانصفحات وب: مفاهیم و ابزارها.  یسازهی(. نما1389) یورصباغی نژاد، ز

 (. تهران: کتابدار.953-981)ص.  نوین یهااطالعات: رویکردها و روش

دهی منابع اطالعاتی اینترنتی: (. سازمان1389) میه ساداتو آخشیک، س رتضیکوکبی، م

 دهیسازمان دوبلین؟. یانویسی انگلو امریکن یا عناصر فرادادهقواعد فهرست
 (. تهران: کتابدار.333-307)ص.  اطالعات: رویکردهای و راهکارهای نوین

دهی: سازمانها. نامه(. دگرگونی ساختار و نقش اصطالح1389) خرالساداتمحمدی، ف

 (. تهران: کتابدار.961-939)ص.  رویکردها و راهکارهای نوین

فصلنامه مطالعات کاربران برای کاربران. بندی مردمی: از آن (. رده1388) میرحسینمردانی، ا

 .460-435، اطالعات یدهملی کتابداری و سازمان

دهی صفحات وب با استفاده از (. سازمان1389) حمد، میآبادمینع ولنازمالی مقدم، گ

 دهی اطالعات: رویکردها و راهکارهای نوینسازمان. یابندی کتابخانههای ردهنظام

 کتابدار. (. تهران:329-333)ص. 

کتاب ماه: . 4مبتنی بر وب  یا: خدمات کتابخانه4، آبان(. کتابخانه 1387) لیرضانوروزی، ع

 .39-42، کلیات و اطالعات و ارتباطات و دانش شناسی

بندی مردمی( در تقابل با بندی مردمی )رده(. رده1389) لیو منصوری، ع لیرضانوروزی، ع

 دهی اطالعات: رویکردها و راهکارهای نوینزمانسا. یابندی کتابخانههای ردهنظام

 (. تهران: کتابدار.403-177)ص. 
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