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Abstract 

Objective: The purpose of this paper was to investigate the rate of keywords overlapping in the 

articles with Bibsonomy labels and accepted descriptors in the Library of Congress Subject 

Headings (LCSH) in the Scientometrics journals. 

Methodology: This paper was an applied study based on investigating of overlapping keywords 

in the articles. The research method is an observational content analysis. The data gathering tool 

was a researcher-made checklist. In this study, 500 keywords were collected from the published 

papers from 2017 to December of 2018 as population data (new article keywords) regardless of 

thematic categorization. It was only aimed to collect the keywords from a specialized source in 

scientometrics field then entered them into Excel software. So, 50 keywords with more than 

1000 frequency on the all three Scientometrics sites were selected as a sample. The samples 

were surveyed from the point of, frequency of subscriptions with the bibsonomy social site and 

various dimensions of LCSH. Finally, the results were obtained for analyzing data by the use of 

descriptive statistics (with the criterion of availability in the sites of the research questions), the 

percentage of subscription frequency and inferential statistics (non-parametric test and 

Spearman's correlation). The SPSS software was also utilized. 

Findings: The 500 extracted keywords from Scientometrics articles were ordered from top to 

bottom in Excel, and then 50 keywords with high frequency were obtained from the point of 

availability and frequency in bibsonomy and LCSH, and finally the percentage of their 

commonalities was obtained. The results showed that there is an 82 percent overlap between the 

social labels of the Bibsonomy site and the descriptive headings of the LCSH which are related 
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to the same labels. Also، there was a 28 percent overlap between the keywords of scientometrics 

articles in the Scientometrics Journal and the descriptive headings of the LCSH, with the same 

related keywords.  

Conclusion: The authors did not agree on the choice of keywords in their articles with tags on 

Bibsonomy and on the LCSH, and the least similarities are also not based on the specific rules. 

Therefore، it would be better for the authors to use a specific standard in choosing keywords، 

such as: the topic title of the Congress. In fact, the present study found that the authors made no 

reference to the LCSH. But, the idea of labeling users on the Bibsonomy site was closer to that 

of the Congressional Topical Indicators. So, the authors will improve the access to their article 

by the choice of keywords by the tags of both ranking sites such as Bibsonomy and descriptors 

of the LCSH.  
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 و بیبسونومی های برچسب با ساینتومتریکس مجله مقاالت های کلیدواژه همپوشانی

کنگره موضوعی های سرعنواندر  شده پذیرفته توصیفگرهای  
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 چکیده
 موضروعی  هرای  در سررعنوان  شده پذیرفته توصیفگرهای و بیبسونومی های برچسب با ساینتومتریکس مجله مقاالت های کلیدواژه میزان همپوشانی هدف:

 کنگره.

 هرا  گردآوری داده. مشاهده است بر محتوای مبتنی تحلیل  پیمایشی به شیوه پژوهش، روش نظر از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این روش پژوهش:

 درصد همپوشانی درنظر گرفته شد. ها داده تحلیل و تجزیه برای ساخته انجام شد و محقق وارسی سیاهه از استفاده با

 سرایت  اجتمراعی  هرای  برچسب که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند، نشان داد: بین 0555 باالی فراوانی دارای کلیدواژه 05های حاصل از یافته ها: یافته

 هرای  کلیردواژه  برین  و دارد وجرود  درصد همپوشانی 28 یافته، اختصاص ها برچسب همان به کنگره که موضوعی های سرعنوان توصیفگرهای با بیبسونومی
 درصد همپوشرانی  82یافته،  اختصاص ها کلیدواژه همان به که کنگره موضوعی های سرعنوان با توصیفگرهای ساینتومتریکس مجله در سنجی علم مقاالت

 .وجود دارد

و  نبروده  فکرر  هم کنگره، موضوعی سرعنوان سازان و نمایه بیبسونومی در گذاران برچسب با خود مقاالت در ها کلیدواژه انتخاب در نویسندگان گیری: نتیجه

 اسرتاندارد  یرک  از بهترر اسرت،   هرا  کلیردواژه  در انتخراب  نویسرندگان  بنرابراین . نیست مشخص نظم یک اساس بر شود، می مشاهده نیز اشتراک اندک اگر
 بره  نویسرندگان  طررف  از رجروعی  هری   کره  شرد  مشرخص  حاضرر  پرژوهش  انجرام  برا  واقع در. استفاده کنند کنگره موضوعی سرعنوان: مانند مشخصی،
 کنگرره،  موضروعی  سررعنوان  سرازان  نمایره  با کاربران در سایت بیبسونومی گذاری برچسب اندیشه ولی است نگرفته صورت کنگره موضوعی های سرعنوان
 و بیبسرونومی بندی مردمی ماننرد:   های رده سایت های برچسب با استفاده از نگارشی خود، مقاله برای  ها کلیدواژه انتخاب در نویسندگان پس .است تر نزدیک

 خود خواهند شد. ارتقای دسترسی به اثر موجب کنگره موضوعی های سرعنوان توصیفگرهای

 

 .موضوعی کنگره فولکسونومی، فوکسونومی، برچسب، بیبسونومی، سرعنوان  ،ساینتومتریکسها:  کلیدواژه
 پژوهشینوع مقاله: 
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 مقدمه 

ها  آن زندگی زمان مرور به و شد ها انسان و اندیشه و تفکر دیدگاه تغییر موجب فناوری و علم سریع پیشرفت

 داشته اطالعات آزادی و دسترسی داشته اطالعات به که است کاربر هر مسلم حق این. ثیر قرار دادأت  تحت را

 اطالعات بازیابی و سازماندهی سنتی های نظام کاوش، موتورهای و وب اینترنت، رایانه، ورود با همزمان .باشد

 پراکندگی و اینترنتی منابع عظیم حجم اینترنتی، منابع و وب ظهور .اند شده اساسی تغییرهای دستخوش نیز

 از دیگری نوع آن دنبال به که موجب شد اجتماعی های شبکه گیری و شکل منابع، در سازماندهی اطالعات

 هم و دهنده سازمان هم خود، کاربران در آن به طوری که شود پیشنهاد وب تحت منابع برای سازماندهی

 جایگاه زودی به است، معروف مردمی بندی رده به که سازماندهی نوع این. باشند اطالعات از کننده استفاده

 که هایی آزادی به توجه با زیرا .نمود نگران را متخصصان دیگر طرف از ولی ،کرد باز کاربران میان در را خود

 مشکالتی با سازماندهی ابزار یک عنوان به ارزیابی جهت را آن داد، می قرار کاربران اختیار در ها فولکسونومی

 .(5931، زاد تقی) ساخت می رو روبه واژگان مدیریت عدم: مانند

 نگاه از ها، آن موضوعی شباهت درجه اساس بر وب منابع سازی بخشی و مرتب مردمی نظم بندی رده

 تولید» از کاربرمداری مفهوم اجتماعی، زنی برچسب و ها  فولکسونومی ویژه به 2وب ظهور با .است کاربران

 است تغییر کرده «و ابرداده داده تولید در کاربران مشارکت» به «کاربران های سلیقه و نیازها با مطابق ابرداده

  .(5931؛ حسنی، 5931، زاد تقی)

 از وندروال توماس توسط ،2002سال  در که است اصطالحی نشده(فولکسونومی )واژگان کنترل  عبارت

 درباره)است  شده ابداع «مردم» و «بندی رده»معنای به ترتیب به «2فوُک» و« 5تکسانامی» کلمه دو ترکیب

 انجام کاربران عامه توسط بندی مردمی واقع رده در(. 5930، سایبر مردمی، فضای بندی رده: فولکسونومی

 برای اغلب  فولکسونومی  کلمه را دارد. خود خاص فلسفی مبنای اما ،نیست خاصی علمی قوانین تابعو  شود می

شود  می استفاده هایی سیستم توصیف برای و شود می گرفته کار اجتماعی به نویسی حاشیه های سیستم تشریح

 برای )زبان جستجوی کاربران( طبیعی زبان از را هایی توصیفگر ،(ای حرفه سازان نمایه نه)مردم  ها در آن که

  (.5911، مردانی) کنند می انتخاب منابع به دادن موضوع

 و مشارکتی و باال به پایین سازماندهى صورت و به غیرساختارمند های نظام ها به عنوان فولکسونومی

اطالعات،  اشاعه و مدیریت دهی، سازمان گردآوری، اینترنت، در کاربران جمعی خرد از گیری بهره گرا، با مردم

 .(5931، وکوکبی خادمیان) خواهندکرد ایفا آینده، معنایی وب های فناوری در مهمی نقش

 
1  . TAXONOMY 

2  . FOLK 
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 تاکسونومی )واژگان کنترل شده( مقابل در فولکسونومی

 ها، نامه اصطالح ،(نشده و با سازماندهی پایین به باال کنترل واژگان عنوان به)ها  فولکسونومی مقابل در

 وجود (شده و سازماندهی باال به پایین کنترل واژگان عنوان بندی )به رده های سیستم موضوعی، های سرعنوان

 (.5930 ،محمدپور) دارند

(1949، کوکبی خادمیان و) شده  مهار  واژگان و مردمی بندی  رده دو نظام  ماهیت، مزایا، معایب   تطبیقی  مقایسه. 1جدول 

 

 استفاده و کاربردی مفید ابزاری عنوان و به است برچسب فولکسونومی در رفته کار به عنصر مهمترین

 آن به بازنمائی برای وب، محیط در منبع یک کشف از پس عادی کاربران که است ای نمایه اصطالحی. شود می

 و ها نامه اصطالح مانند رسانی، اطالع و کتابداری در رایج ابزارهای از بازنمائی نوع این در طبعاً. دهند می منبع

 منبع یک به آن دادن نسبت ، به«برچسب»اصطالح  به این فنی ادبیات در. شود نمی استفاده بندی رده

 های برچسب مجموع به و «گذار برچسب» دهند می انجام را این عمل که ، به کاربرانی«گذاری  برچسب»
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« مردمی بندی رده» یوالیک، سایت و فلیکر دلیشیز، بیبسونومی،: قبیل از اجتماعی رسانه یک در شده استفاده

 اساس هستند و بر وبی منابع و کاربران بین ارتباطی پل ها، برچسب واقع در .شود می گفته «فولکسونومی» یا

 کاربر بر خود توسط بلکه ،شوند نمی انتخاب ای نامه اصطالح نظام یک به مستند و اطالعات ساز نمایه قواعد

و  سلطانی؛ 5931؛ سعادت، 5939التماسی، ) شوند می درج و انتخاب شخصی، یا سازمانی اهداف اساس

 (.5911راستین، 

 روش این. است ساالرانه مردم و طبیعی زبان انتسابی، دستی، سازی نمایه نوعی گذاری همچنین برچسب

 مورد های برچسب کرده، ایفا را ساز نمایه و نویس فهرست نقش اشتراکی صورت به کاربران که است ای گونه به

 اختصاص( شود می نامیده «تگ» فولکسونومی اصطالح در که هایی کلیدواژه از استفاده با)منابع  به را خود نظر

 در سازماندهی گزاف های هزینه کاهش گذارند و موجب می اشتراک به کاربران دیگر و با کرده بندی طبقه داده،

 .(5931؛ 5931وکوکبی،  خادمیان ) شوند مى سازی نمایه و دهی موضوع ویژه به اطالعاتی، منابع

 در موجود موضوعی واژگان ترین پراستفاده و ترین جامع یکی از کنگره کتابخانه موضوعی های سرعنوان

 به از آن کتابخانه، منابع سازماندهی برای کتابداران که است قرن یک از بیش و است بوده اخیر قرن در جهان

 (.5911خاصه، ) کنند ها استفاده می کتابخانه فهرست در موضوعی بازیابی ابزار مهمترین عنوان

 1مجله ساینتومتریکس

 داوری با ماهانه مجله شروع به کارکرد. یک 5911در سال  گالنزل سردبیری ولفانگ مجله ساینتومتریکس به

 فعالیت بدون دسترسی آزادسنجی به زبان انگلیسی و  علم حوزه شامل مقاالت در که است آکادمیک همتای

 کند.  می

 بیبسونومی

کاوی،  توسط گروه مهندسی داده و دانش دانشگاه کاسل، گروه بازیابی اطالعات داده بیبسونومی داده پایگاه

به عنوان نظامی رایگان برای اشتراک انتشارات و  را خود فعالیت 2001سال  شود. از دانشگاه ورزبرگ اداره می

 کتابشناختی اطالعات که دهد می اجازه خود کاربران به. دهد می ارائه را خود اعی خدماتگذاری اجتم نشانه

 مبادله مشارکتی با سایر کاربران صورت به خود را های مارک بوک یا و و فعالیت منتشرشده کتب و مقاالت

 برای ارجاع، نحوه چگونگی از دانش و کسب جستجو برای مهمی منبع عنوان به داده پایگاه این. کنند

 (.5932 میثاقیان، ؛5931 نیا،  ریاحی و احمدآبادی آزادی) است محققین
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 اهمیت پژوهش بیان مسئله و

 درباره را( کاربر)شخص  عالئق یا علمی سواد تواند می گذاری های برچسب ها در سایت برچسب تحلیل

 مقایسه و کاربران توسط شده ایجاد اجتماعی های برچسب بررسی رفته، هم روی. کند بیان مختلف موضوعات

 کنگره موضوعی های سرعنوان همانند: دیده تعلیم سازان نمایه توسط شده داده تخصیص توصیفگرهای با ها آن

 (.  2052، دیگران و 5بالِم) رسد می نظر به مهم

 و بوده اطالعات دنیای در نوین پدیده یک مردمی بندی رده که است مهم  مسئله این به توجه پس

. باشد مدنظر تواند می سیستم هر دو در سازی نمایه بهبود برای شده، کنترل واژگان با ساختار این مقایسه

 مقاله در خود های کلیدواژه انتخاب در نویسندگان که است این پرداخت، آن به توان می که اصلی مسئله

 شده کنترل واژگان اصطالحات و بیبسونومی: مانند اجتماعی های سایت های برچسب به چقدر خود نگارشی

توان از میزان  کنند که نتیجه را می می استفاده آن از و کرده مراجعه کنگره موضوعی های سرعنوان: مانند

 این به پرداختن با ها مورد بررسی قرار داد. بنابراین ن های آ همپوشانی داده از حاصل درصد اشتراک واژگانی

 و بهبود باعث تا داد  ارائه راهکارهایی توان می نتایج، به توجه کارآمد با استفاده ها جهت و بررسی آن ها مسئله

 تکرار تراکم مطالعه همپوشانی و شدن مشخص صورت و همچنین در قرار گیرد بررسی مورد دو نظام ارتقای

 موضوعی های در سرعنوان شده پذیرفته توصیفگرهای با بیبسونومی سایت های برچسب میان ها برچسب

 دو این میان ارتباط. نمود مطالعه اطالعاتی های سیستم در دو این  میان ارتباط مورد در توان می کنگره،

 میزان در ثیرگذاریأت با تواند می آن بر عالوه. بگذارد ثیرأت کاربر توسط اطالعات بازیابی میزان در تواند می

 خارج و ایران در شده انجام های پژوهش .بگیرد قرار استفاده مورد هم  اطالعاتی های سیستم در سایر بازیابی

  بر بررسی پژوهشی در ایران ،اما ؛است پرداخته مردمی بندی رده های مقایسه سیستم و ارزیابی به کشور از

در  شده پذیرفته توصیفگرهای و بیبسونومی سایت های برچسب های مقاالت نویسندگان با  همپوشانی کلیدواژه

 هدف با بیبسونومی سایت های برچسب درباره بر آن عالوه است. نگرفته انجام کنگره موضوعی های سرعنوان

  بررسی درصدد حاضر پژوهش راستا در این. است نگرفته صورت ای ایران مطالعه در پژوهش، این نظر مورد

( شده کنترل)مدارِ  مشخص زبانی ساختار نوع دو این های مقاالت نویسندگان با میان کلیدواژه میزان همپوشانی

 .باشد می بیبسونومی سایت( نشده کنترل)مدارِ  کنگره و مردم موضوعی های سرعنوان

 

 

 
1. Belém, F 
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 پژوهش های پرسش

و  ساینتومتریکس مجله از شده استخراج های کلیدواژه بین مشترک، های فراوانی کلیدواژه میزان. 5

 است؟ مقدار چه کنگره موضوعی های سرعنوان

و  ساینتومتریکس مجله از شده استخراج های کلیدواژه بین مشترک، های کلیدواژه فراوانی میزان. 2

 است؟ مقدار چه بیبسونومی های برچسب

 موضوعی های و سرعنوان بیبسونومی شده استخراج های کلیدواژه بین مشترک، های فراوانی کلیدواژه میزان. 9

 است؟ مقدار چه کنگره

 و بیبسونومی ساینتومتریکس از مجله شده استخراج های کلیدواژه بین مشترک، های کلیدواژه فراوانی میزان. 2

 است؟ مقدار چه کنگره موضوعی های و سرعنوان

 های سرعنوان و بیبسونومی و ساینتومتریکس مجله مقاالت های ه کلیدواژ کاربردن در به همبستگی میزان. 1

 است؟ مقدار چه کنگره موضوعی

و  و بیبسونومی ساینتومتریکس مجله در مقاالت استفاده مورد های کلیدواژه از استفاده میزان بین آیا. 1

 دارد؟ وجود داری یمعن اختالف کنگره موضوعی های سرعنوان

و  ساینتومتریکس مجالت مقاالت در نویسندگان، سوی از استفاده مورد های ه کلیدواژ بسامد میزان بین آیا. 1

 دارد؟ وجود منطقی نظم کنگره موضوعی های و در سرعنوان بیبسونومی در ها کلیدواژه

 

 پیشینه پژوهش

 پیشینه نظری 

 طور به دهند، می تخصیص اطالعاتی منابع به که متفاوتی های اجتماعی برچسب توانند با می کاربران

 نقاط عنوان به را خود نظر مورد های واژه و مفاهیم و کنند مشارکت سازماندهی اطالعات در ای ساالرانه مردم

 منابع به باشند متفاوت کتابداران توسط شده تعیین دسترسی نقاط با است که ممکن جدیدی دسترسی

 است روشی اجتماعی گذاری برچسب که معتقدند (2052) بنتارچو و (2005) آلسن. تخصیص دهند اطالعاتی

 بگذراند. از نظر پیترسن اشتراک به کاربران با را دانش بر خود اقتدار آن طریق از توانند می که کتابداران

 منبع یک به شده  داده تخصیص اجتماعی های ها، برچسب فولکسونومی مسائل از برخی درباره (2001)

 های گروه از برخی برای است ممکن باشند و هم نادرست توانند می و نیستند برهم هم در اطالعاتی صرفاً

 که کنند می فراهم را امکان این ها فولکسونومی بنابراین، .باشند نادرست دیگر برخی برای و درست خوانندگان

 و شخصی نسبی، ها برچسب که آنجایی از. کنند پیدا همزیستی، موجودیت با نادرست و درست های برچسب
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 منبع خوانندگان. باشند داشته همزیستی یکدیگر با توانند می عدم یکدستی، با وجود اما هستند، ای سلیقه

خادمیان، ) نباشند موافق پدیدآورنده قصد با است ممکن که شوند می شخصی تبدیل مفسرهای به اطالعاتی

5931.) 

 پیشینه تجربی 

 شده انجام متعددی استاندارد، تحقیقات ابزار یک گذاری با های برچسب سایت های کلیدواژه بررسی زمینه در

 از ایران پرداخته شده است.های ایرانی و خارج  است که به معرفی پژوهش

 موضوعی مستندسازی ضرورت و وضعیت بررسی اساس بر پژوهشی (5911)العابدینی  زین و خسروی

کاربران  سازان اطالعات و نمایه نتایج نشان داد که. دادند انجام اینترنت محیط در فارسی، اطالعاتی های پایگاه

پردازند که این باعث ایجاد  به جستجوی اطالعات می اطالعاتی های ذهنی خود در نظاماساس مفهوم  بر

 (.5930محمدپور، ) شود کلیدواژه های آزاد کاربران می های مستند شده و اختالف بین کلیدواژه

 و عنوان های کلیدواژه تطبیقی ارزیابی» عنوان با خود ارشد کارشناسی نامه پایان در( 5930)پیرهادی 

، به این نتیجه «ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان نمایه در شده تعیین توصیفگرهای با ها نامه پایان چکیده

از توصیفگرهای  درصد 11های خود، حدود  ها در انتخاب کیدواژه نامه نویسندگان پایان دست یافت که

افزایش جستجو تواند موجب  اند که این موضوع می استفاده کرده کتابخانه ملی سازی سازمان اسناد و نمایه

 های دانشجویان گردد. نامه پایان

 سایت در کتابداری مقاالت های برچسب میان همپوشانی میزان بررسی به( 5930)محمدپور 

. است پرداخته لیستا پایگاه در مقاالت همان به یافته اختصاص توصیفگرهای و یوالیک سایت فولکسونومی

کلمات،  جمع و مفرد شکل در جستجوی مقاالت، به توجه کاربراننشان داد: عدم  پژوهش این از حاصل نتایج

 نظمی در جستجو و موجب افزایش بی ها، برچسب از استفاده هنگام در کلمه کامل کلمات، شکل گرامری

  شود. های ناملزوم می ایجاد انبوهی از برچسب ها و بازیابی برچسب

 در شده چاپ مقاالت های کلیدواژه همخوانی میزان بررسی به پژوهشی در( 5939)بیگدلی  و اسالمی

 ها آن مطالعه نتایج. پرداختند 5911-11 های سال طی فارسی پزشکی نامه اصطالح با فارسی پزشکی های مجله

 و درصد 0.25نسبی همخوان درصد، 1.91 کامل همخوان های کلیدواژه میانگین مجموع در: داد نشان

های ذهنی نویسندگان مقاالت  درصد کلیدواژه 25بنابراین با توجه به نتایج، است.  بوده درصد 1.20 ناهمخوان

 (.5931، مسعودی و قاضی) باشد نامه مشابه یا مترادف می های اصطالح به کلیدواژه
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 و پدیا ویکی مردمی بندی رده های قابلیت ای مقایسه ارزیابی به خود نامه پایان در( 5931)زاده  تقی

که  با وجود این داد: نشان ها یافته بررسی. است پرداخته وب تحت منابع سازماندهی در دیویی بندی رده

 یابیجستجو و باز عملکرد بهبود منابع باعث در واژگان کنترل شده های مشابه یا مترادف اصطالح از استفاده

از بدون توجه به شکل استاندارد،  یگذار برچسب شود، کاربران در در موتورهای جستجو می اطالعات

 .کنند یدلخواه استفاده م یها برچسب

 کتابخانه موضوعی های سرعنوان تکمیل یا جایگزینی امکان به خود دکترای رساله در( 5931)خادمیان 

  این به توجه داد: با نشان وی پژوهش های یافته. است پرداخته ثینگ الیبرری اجتماعی های برچسب با کنگره

سازان سرعنوان  ها توسط کاربران الیبری ثینگ و نمایه به کارگیری برچسب تقریبی و دقیق مطابقت میزان که

 اجتماعی های برچسب و باشد بین این دو مقدور نمی جایگزینی امکان پس درصد است، 30موضوعی کمتر از 

 شود.  فادهاستکتابخانه کنگره  یموضوع یها سرعنوان تواند مکملی برای می ثینگ الیبرری

 پیراپزشکی علوم مجله مقاالت های کلیدواژه همخوانی میزان ( در پژوهش خود به تعیین5931مسعودی )

 مقاالت نویسندگان مش پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد: های موضوعی پزشکی با سرعنوان

پس برای افزایش میزان . ندارند رااز سرعنوان موضوعی مش  کلیدواژه انتخاب مراجعه، استفاده و توجهی در

با  های خود را  ی مقالهها دواژهیکل که بخواهد نویسندگان از مجله پیراپزشکی که است همخوانی ضروری

 . نمایند وری از مش تنظیم بهره

 در یوالیک سایت فولکسونومی سایت های تگ روی خود بر پژوهشی در( 2001)کینگ  لوتر مارتین

 و تگ از کمی تعداد کل در داد. به این نتیجه رسید که انجام اریک نامه اصطالح های اصطالح با مقایسه

ذهنی خود در انتخاب و ایجاد  یوالیک از دانش عینی و سایت کابران و دارند مطابقت هم با توصیفگرها

که این باعث عدم نمایند  های استاندارد سایت اریک استفاده می های اجتماعی بدون توجه به اصطالح برچسب

 (.5930، محمدپور) شود یکدستی بین دو سایت یوالیک و اریک می

 واژگان بر مبتنی سازی نمایه و اجتماعی گذاری برچسب بین رابطه بررسی هدف با( 2059)دیگران  و روو

 باال همپوشانیبا وجود : داد نشان ها یافته. دادند قرار بررسی مورد را اطالعات علم حوزه های کتاب شده، مهار

بندی  های رده ها در سایت محدودیت برخی دلیل موضوعی، به های سرعنوان و اجتماعی های برچسب بین

 کننده تقویت و مکمل توانند می اما ؛موضوعی نیستند های سرعنوان جایگزین قادر به ها مردمی، برچسب

 (.5931خادمیان، ) شوند محسوب موضوعی های سرعنوان برای مناسبی
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 پیشینه مرور از  بندی جمع

 پیشین شده کنترل ساختارهای با آن مقایسه و ها فولکسونومی ارزیابی زمینه در زیادی تحقیقات بنابراین

 های مرور پژوهش .اند داده قرار نظر مد را خاصی و پراکنده متنوع، های موضوعی زمینه گرفته است و انجام

 منابع بندی ه رد و اطالعات سازماندهی مشکالت و ها چالش به ها پژوهش بیشتر واقع در داد، نشان پیشین

 موضوعی زمینه این در مطالعاتی نیز، کشور از خارج در شده انجام های پژوهش در. اند پرداخته وب تحت

 را زمینه تا است آن بر پژوهش این. است نگرفته انجام پژوهش این مشابه پژوهشی است ولی گرفته صورت

  کند. فراهم پژوهشی حوزه این بیشتر در های پژوهش و مطالعات برای

 شناسی پژوهش روش

 میزان تعیین مورد در تحقیق انجام برای کار رفته به روش. است کاربردی هدف، لحاظ به حاضر پژوهش

کلیدواژه از مقاالت  100باشد.  می مشاهده بر مبتنی محتوای تحلیل  پیمایشی به شیوه روش همپوشانی،

های  )کلیدواژه به آماری، جامعه های به عنوان داده 2051ر دسامب تا 2051نویسندگان، از سال   منتشر شده

 در تخصصی منبع آوری از یک هدف جمع با صرفاً بندی موضوعی و تن دستهفنظر گر بدون در مقاالت جدید(

 فراوانی میزان که ای کلیدواژه 10افزار اکسل شد.  وارد نرمشد و  آوری ، جمع5سنجی ساینتومتریکس علم حوزه

 از و مورد نظر انتخاب شد وبگاهنمونه، در هر سه  عنوان به بود، 5000 باالی در سایت ساینتومتریکس ها آن

 موضوعی های سرعنوان و بیبسونومی اجتماعی سایت با )بودن موجود شرط به( فراوانی اشتراک میزان لحاظ

 .گرفت قرار گیری نتیجه و بررسی مورد پژوهش های پرسش به توجه با و گوناگون ابعاد از کنگره،

با مالک موجود (ی توصیف آمار های شاخص از استفاده با ها، نتایج ه تحلیل داد جهت تجزیه و نهایت، در

استنباطی  آمار اشتراک به وجود آمد و نیز فراوانی های پژوهشی(، درصد پرسشهای مورد نظر  بودن در سایت

جداول مورد بررسی قرار  قالب در 2.اس اس.پی.اس افزار نرم و( اسپیرمن و همبستگی ناپارامتریک آزمون)

 گرفت.

 های پژوهش یافته

 کلیدواژه استخراج شده از مقاالت ساینتومتریکس از فراوانی باال به پایین در اکسل مرتب شد و  100ا ابتد

سرعنوان موضوعی  میزان فراوانی در بیبسونومی و وکلیدواژه با فروانی باال از نظر موجود بودن  10سپس 

 درصد اشتراک بینشان به دست آمد. آخر در و کنگره به دست آورده شد

 
1. Https://link.springer.com/ journal/volumesAndIssues/ 

2. SPSS 
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 اند، تکرار بوده هایی که در ساینتومتریکس، دارای باالترین فراوانی و کلیدواژه از  نمونه 1، زیر 2 جدول در

سرعنوان  سایت بیبسونومی و ها در میزان فراوانی کلیدواژهشود،  طور که مشاهده می همان آورده شده است.

 موضوعی کنگره، نسبت به ساینتومتریکس متفاوت است. 

 به عنوان مثال:

، ولی فراوانی همین 501در بیبسونومی  ،9311، درساینتومتریکس 5میزان فراوانی کلیدواژه شماره 

بار در مقاالت  9311را  5در ساینتومتریکس کلیدواژه است. بنابراین نویسندگانی که  5فقط  ،LCکلیدواژه در 

این  فقط یک بار به عنوان توصیفگر پذیرفته شده است وLC  اند، در واقع این کلیدواژه در خود تکرار کرده

 شده است.  ائههفتم به تفصیل ار پرسشحاکی از وجود ناهماهنگی خواهد بود که در 

 نوان مثال:برای به دست آوردن میزان اشتراک، به ع

، میزان اشتراک بین سه سایت مورد نظر صفر خواهد بود، زیرا برای به دست آوردن 1 کلیدواژه شماره در

، LC در ،1ه واژه شمار یدلحالی که ک میزان اشتراک موجود بودن کلیدواژه درهر سه سایت مورد نظر است، در

 موجود نیست.

 LC بیبسونومی و ساینتومتریکس،در سایت  ها ه دواژیکل یفراوان . 2 جدول

 LC  فراوانی فراوانی بیبسونومی فراوانی ساینتومتریکس سومتریکتساین های مقاالت کلیدواژه ردیف

0 Research areas 3967 106 1 

8 Scientific output 3071 58 510 

3 Information science 1926 1194 20 

4 Information retrieval 1926 505 22 

0 Communication 1926 0 5 

 

 هم به این ترتیب عمل شده است. پرسشبرای به دست آوردن میزان اشتراک در هر 

 از شده استخراج های کلیدواژه بین مشترک های کلیدواژه فراوانی اول پژوهش، میزان پرسشپاسخ به 

 است؟ مقدار چه کنگره موضوعی های و سرعنوان ساینتومتریکس مجله

 

 وتوصیفگرها ها کلیدواژه اشتراک توصیفی آمار . 9جدول 

های  تعداد فراوانی کل کلیدواژه

 استخراج شده از ساینتومتریکس

تعداد توصیفگر سرعنوان    

 موضوعی کنگره

درصد  و توصیفگر  اشتراک کلیدواژه

 همپوشانی

544 194 194 29 
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 21 یا 520 فقط ساینتومتریکس،مقاالت  از شده استخراج های کلیدواژه 100کل از ،9 جدول مطابق

 520پس فقط . دارد وجود کنگره موضوعی سرعنوان در شده پذیرفته توصیفگر عنوان کلیدواژه به درصد

 .دارد وجود کنگره موضوعی های سرعنوان در ساینتومتریکس مجله کلیدواژه 100کلیدواژه از بین 

 از شده استخراج های کلیدواژه بین مشترک های کلیدواژه فراوانی دوم پژوهش، میزان پرسشپاسخ به 

 مقداراست؟ چه بیبسونومی های و برچسب  ساینتومتریکس مجله

 ها و برچسب ها کلیدواژه اشتراک توصیفی آمار . 9جدول 

های  تعداد فراوانی کل کلیدواژه

 استخراج شده از ساینتومتریکس
 همپوشانی درصد و برچسب  اشتراک کلیدواژه های بیبسونومی تعداد برچسب

544 229 229  9.95  

 

 بیبسونومی های برچسب با ها کلیدواژه تمامی ساینتومتریکس، مجله مقاالت های کلیدواژه استخراج از پس

 221 فقط شده، استخراج  کلیدواژه 100 کل از ،2 جدول مطابق .گرفتند قرار  بررسی مورد اشتراک، لحاظ از

 .دارند وجود بیبسونومی اجتماعی در سایت برچسب عنوان به ها کلیدواژهدرصد  1.21یا 

 شده استخراج های برچسب بین مشترک های فراوانی کلیدواژه سوم پژوهش، میزان پرسشپاسخ به 

 مقداراست؟ چه کنگره موضوعی های و سرعنوان بیبسونومی

 و توصیفگرها ها برچسب اشتراک توصیفی آمار . 5جدول 

های  فراوانی برچسب

 از بیبسونومیاستخراج شده 

فراوانی توصیفگرهای 

های  موجود در سرعنوان

 موضوعی کنگره

اشتراک برچسب و 

 توصیفگر
 درصد همپوشانی

882 045 001 2.28 

 

 وجود بیبسونومی اجتماعی سایت در برچسب عنوان به که مقاالت کلیدواژه 221 از ،5 جدول مطابق

 هستند موجود شده، پذیرفته توصیفگر عنوان به کنگره موضوعی سرعنوان در ها از آن عدد 520 فقط دارند،

 کنگره موضوعی سرعنوان توصیفگرهای با بیبسونومی اجتماعی سایت های برچسب بین اشتراک نتیجه که

 است. آمده دست به کلیدواژه 551یا درصد  1.12

 از شده استخراج های کلیدواژه بین مشترک های کلیدواژه فراوانی چهارم پژوهش، میزان پرسشپاسخ به 

 است؟ مقدار چه کنگره موضوعی های و سرعنوان و بیبسونومی ساینتومتریکس مجله
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 توصیفگرها ها و و برچسب ها هژکلیدوا اشتراک توصیفی آمار . 9جدول 

فراوانی کل 

های استخراج  کلیدواژه

شده از 

 ساینتومتریکس

فراوانی 

های  برچسب

استخراج شده از 

 بیبسونومی

فراوانی 

توصیفگرهای 

موجود در 

های  سرعنوان

 موضوعی کنگره

اشتراک کلیدواژه و 

برچسب و 

 توصیفگر

 درصد همپوشانی

055 882 045 001 8.83 

 

 در برچسب عنوان به کلیدواژه 221 فقط مقاالت، از شده استخراج  کلیدواژه 100 کل از ، 1 جدول مطابق

 کنگره موضوعی سرعنوان در شده پذیرفته توصیفگر عنوان به کلیدواژه 520 و بیبسونومی اجتماعی سایت

 مجله از شده استخراج های کلیدواژه بین اشتراکدرصد  2.29 یا کلیدواژه 551 فقط پس. دارند وجود

 موضوعی سرعنوان در موجود توصیفگرهای و بیبسونومی اجتماعی سایت های و برچسب ساینتومتریکس

 .است آمده دست به کنگره

 مجله مقاالت های ه کلیدواژ کاربردن در به همبستگی پنجم پژوهش، میزان پرسشپاسخ به 

 است؟ مقدار چه کنگره موضوعی های و سرعنوان بیبسونومی و ساینتومتریکس

 و بیبسونومی ساینتومتریکس همبستگی آزمون: . آمارتحیلی 9جدول 

 س.م.کنگرهفراوانی  فراوانی بیبسونومی فراوانی ساینتومتریکس آزمون اسپیرمن

 303/5 893/5 0 فراوانی ساینتومتریکس

 090/5 0  فراوانی بیبسونومی

 

 استفاده اسپیرمن همبستگی آزمون از ها داده بودن ترتیبی دلیل به نیز و همبستگی بررسی منظور به

 .شد

 آمده دست به همبستگی مقدار زیرا دارد، وجود مورد سه هر بین مثبت همبستگی ،1 جدول به توجه با

 سرعنوان فراوانی با ساینتومتریکس فراوانی و 239/0 بیبسونومی فراوانی با ساینتومتریکس فراوانی بین

 است. آمده دست به 135/0کنگره  موضوعی سرعنوان فراوانی با بیبسونومی فراوانی و 959/0 کنگره موضوعی

 مجله در مقاالت استفاده مورد های کلیدواژه از استفاده میزان بین ششم پژوهش، آیا پرسشپاسخ به 

 دارد؟ وجود داری یمعن اختالف کنگره موضوعی های و سرعنوان و بیبسونومی ساینتومتریکس
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 داری یمعن سطح: تحلیلی . آمار 9جدول 

 570/730 آمار کای اسکوئر

 8 درجه آزادی

 555 سطح معناداری

    

 شد استفاده والیس کروسکال آزمون از اختالف سطح وجود عدم یا و وجود آزمون برای ،1 جدول مطابق

 مثبت است. داری یمعن رابطه وجود حاکی از (sig=0) آزمون نتایج به توجه و با

 در نویسندگان سوی از استفاده مورد های ه کلیدواژ میزان بسامد بین هفتم پژوهش، آیا پرسشپاسخ به 

 منطقی نظم کنگره موضوعی های و سرعنوان بیبسونومی در ها و کلیدواژه ساینتومتریکس مجالت مقاالت

 دارد؟ وجود

 
 منطقی نظم اساس بر ها و توصیفگرها و برچسب ها کلیدواژه بسامد .  میزان1شکل 

 شده، مرتب پایین به باال فراوانی میزان از ساینتومتریکس  کلیدواژه 10های فراوانی اکسل افزار نرم در

 نمودار از استفاده با کنگره موضوعی سرعنوان توصیفگرهای میزان و بیبسونومی های برچسب میزان به نسبت

فراوانی  5-10شماره  از پایین به باال از نمودار در موجود های ستون تمامی ،5 مطابق شکل .شد توزیع

 در  9،2،1،1،1،3،50،55،52،51،25،22،29،21،91شماره  های دهد. کلیدواژه می نشان را  مقاالت  های  کلیدواژه 

 شماره های کلیدواژه و اند شده استفاده برچسب عنوان به بیبسونومی  اجتماعی سایت

 استفادهو   شده پذیرفته توصیفگر عنوان به کنگره موضوعی های سرعنوان در 2،1،1،50،52،25،22،91،93

 مجالت مقاالت های کلیدواژه بین منطقی، نظم نظر از اختالف باالی میزان از حاکی نتیجه این اند. شده

 .است  کنگره موضوعی های در سرعنوان موجود بیبسونومی و توصیفگرهای های و برچسب ساینتومتریکس
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 گیری نتیجه و  بحث

  بندی رده همان. کرد یاد مردمی بندی رده عنوان به آن از 2002سال  در وندروال که است ای واژه فولکسونومی

 پذیرفته های اصطالح توصیفگر یا و دارای شده انجام و کتابداران ای حرفه متخصصان توسط فقط زمانی که

 همان با نیز مطابق سازان نمایه و کرده پیروی و استانداردی قانون از که طوری به. است شده بوده و

 چیز یک در فقط کلی طور به ها بندی رده این همه هدف اما ؛دهند می انجام را بندی رده عمل استانداردها

 به کمتر، هزینه با کمتر زمان مدت در زیاد، سرعت با نیاز مورد منابع به کاربر پذیری دسترس شود، می خالصه

 های سایت آن دنبال به. کرد بیان را فولکسونومی بحث وندروال که این تا. باشد مدنظر کاربر رضایت که طوری

 به را خود مطالب توانستند کاربران. شد بیشتر گذشته به نسبت کاربران آزادی و شدند ایجاد گذاری برچسب

 زبان که زیرا ،نمایند دهی نظر هم های برچسب بر و حتی بگذارند اشتراک به بزنند، برچسب نامحدود تعداد

 .است( کاربران)مردم  جستجوی طبیعی زبان بندی رده این در شده استفاده

 برای کاربر و انگیزه ذهن از که چه  آن نزدیکی مطابقت میزان سنجش و پاسخ درصدد پژوهش این

 که  پرسشیاست و  کنند، می بندی رده اصطالحات برای سازان نمایه که چه  آن با گذرد، می گذاری برچسب

 و شود تعیین ای محدوده نیز کاربران گذاری برچسب سیستم بر است نیاز آیا که است این شود می مطرح اینجا

 ها برچسب از و چقدر بوده آشنا کاربران تفکر نحوه با چقدر خود های کلیدواژه انتخاب در مقاالت نویسندگان

 خود های کلیدواژه از مقدار چه نویسندگان شود و نیز اعمال کاربران در بازیابی تا تسهیل کنند می گیری بهره

و  کرده انتخاب کنگره کتابخانه موضوعی سرعنوان: مانند شده کنترل بندی رده های اصطالح با مطابق را

 .دهند می ارتقا را خود دسترسی به پژوهش

 520 فقط ساینتومتریکس از شده استخراج کلیدواژه 100 بین از ،9 از جدول حاصل با توجه به نتایج

 یعنی کلیدواژه، عدد 910و  است شده پذیرفته کنگره موضوعی سرعنوان در توصیفگر عنوان به کلیدواژه، عدد

 و نیستند شده پذیرفته توصیفگر عنوان به سازان نمایه توسط کنگره موضوعی سرعنوان در ها آندرصد  12

 در انتخاب ساز و نمایه اطالعات تولیدکنندگان یا نویسنده اندیشه بین که معناست بدان این. ندارند وجود

 ممکن هم آن که دهستن نظر هم هم، با ها کلیدواژه از کمی تعداد در و فقط داشته وجود تناقص کلیدواژه

 استانداردی از خود های کلیدواژه انتخاب در نویسندگان رفت می انتظار که حالی در. باشد بوده اتفاقی است

 .شوند خود مقاالت از کاربران وری بهره افزایش موجب تا ببرند بهره کنگره موضوعی سرعنوان مانند:

و   ( و خسروی5930(، محمدپور )5931پژوهش مسعودی ) پژوهش با نتایج این از حاصل نتیجه

 .یستن همسو (5930پژوهش پیرهادی ) نتایج با ولی استهمسو  (5911)العابدینی   زین
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 221 فقط ساینتومتریکس از شده استخراج کلیدواژه 100 بین  از ،2 جدول از حاصل با توجه به نتایج

یعنی  ها، از کلیدواژه عدد 221و  است شده برده کار به برچسب عنوان به بیبسونومی سایت در کلیدواژه عدد

 این یعنی. ندارند وجود و اند نشده انتخاب برچسب عنوان به بیبسونومی اجتماعی سایت در ها آن درصد 1.21

 ها آن از نویسندگان که اند کرده استفاده منابع برای هایی برچسب از گزینی برچسب در گذاران  برچسب که 

 اجتماعی های سایت از خود های کلیدواژه انتخاب در توانند می نویسندگان پژوهش،این  نتیجه طبق. خبرند بی

 در. شوند آشنا نیز( کاربران)گذاران  برچسب ذهنی های برچسب با تا کنند استفاده بیبسونومی: مانند مردمی

    . شد خواهد بیشتر گذاران برچسب با نویسندگان فکری  ارتباط میزان صورت این

 . است همسو (5931زاده ) و تقی (5931)خادمیان  پژوهش نتایج با پژوهش این از حاصل نتیجه

 221 فقط ساینتومتریکس، از شده استخراج کلیدواژه 100 بین از ، 1 حاصل از جدول با توجه به نتایج

 عنوان به ها، کلیدواژه همان از عدد 520 و است آمده بیبسونومی سایت در برچسب عنوان به کلیدواژه، عدد

 یعنی . است 551 مورد دو هر در ها کلیدواژه اشتراک پس است،  آمده کنگره موضوعی سرعنوان توصیفگر در

 کل به نسبت سایت دو این نتیجه ولی دارند، اشتراک هم با نظر مورد سایت دو های این کلیدواژهدرصد  1.12

 که است این رفت، نمی انتظار تحلیل قسمت این در که چیزی. استدرصد  2.29 شده استخراج های کلیدواژه

 کنگره موضوعی های سرعنوان توصیفگرهای با بیبسونومی های برچسب های فراوانی اشتراک نزدیکی میزان

 اما ؛است کاربران برای محدودیت و بدون آزاد گذاری برچسب با سایت یک بیبسونومی زیرا ،است بیشتر

 درصد موارد، 2/12 در که است جالب .باشد می شده ییدأت استاندارد یک کنگره موضوعی های سرعنوان

 برای گذاران برچسب ذهن در که چه  آن بین یعنی. هستند فکر هم واژگان انتخاب در سازان نمایه با کاربران

و  نزدیکی کنند می بینی پیش توصیفگر انتخاب در متخصصان که چه  آن با دارد وجود مفهوم یک جستجوی

 و سنتی موضوعی نویسی فهرست تواند می اجتماعی گذاری برچسب بنابراین ،دارد وجود زیادی همپوشانی

 .کند تقویت را مقاالت به موضوعی دسترسی

 نتایج پژوهش با ولی است، همسو( 2059)دیگران  و وو پژوهش نتایج با پژوهش این از حاصل های یافته

 .نیست ( همسو2001مارتین لوترکینگ )

 221 فقط ساینتومتریکس از شده استخراج کلیدواژه 100 بین از ، 1از جدول حاصل نتایج به توجه با

 عنوان به ها، از کلیدواژه عدد 520 و دارند وجود بیبسونومی سایت در برچسب عنوان به کلیدواژه عدد

یعنی . است 551 مورد سه هر در ها کلیدواژه اشتراک ولی دارند، وجود کنگره موضوعی سرعنوان در توصیفگر

 هر در ها کلیدواژه کل ازدرصد  2.29کلیدواژه در هر سه سایت وجود دارند، پس  551کلیدواژه فقط  100از 

و  نویسندگان ذهن فاصله است، آن از حاکی نتایج این. دارند اشتراک هم با نظر مورد سایت سه
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 مورد منابع به دسترسی و اشاعهدر  زیادی فاصله ها آن بین و است زیاد خیلی انزسا نمایه و گذاران برچسب

 . دارد وجود نیازشان

 .است همسو (2001)کینگ  لوتر با نتایج پژوهش مارتین پژوهش، این از آمده دست به نتایج

 نظر مورد متغیرهای فراوانی که صورتی در کند، می تغییر +5ا ت -5 از اسپیرمن همبستگی ضریب دامنه

 خواهد منفی همبستگی کنند، حرکت هم عکس جهت در و اگر است مثبت همبستگی باشند، افزایش به رو

 نظر مورد سایت سه هر همبستگی که دهد می نشان اسپیرمن ، آزمون1 از جدول حاصل نتایج به با توجه. بود

 فراوانی بین ،239/0بیبسونومی فراوانی با ساینتومتریکس فراوانی بین همبستگی میزان. است مثبت

 فراوانی با بیبسونومی فراوانی بین نیز و 959/0ه کنگر موضوعی سرعنوان توصیفگر فراوانی با ساینتومتریکس

 با بیبسونومی های برچسب اشتراک چقدر هر یعنی. است 135/0 کنگره موضوعی سرعنوان توصیفگرهای

 مقاالت به استناد فراوانی میزان باشد، بیشتر کنگره موضوعی سرعنوان و توصیفگرهای مقاالت های کلیدواژه

 وری بهره نیز ها و کلیدواژه ها برچسب از توصیفگر در انتخاب سازان نمایه نتیجه و در بود خواهد بیشتر نیز

 .برد خواهند بیشتری

 رابطه ،1 از جدول حاصل نتایج به توجه با پس .است کمتر0001 و از استsig=0) ) از مقدارحاصل چون

در  مقاالت های کلیدواژه از زیادی تعداد چقدر هر بنابراین. دارد وجود نظر مورد وبگاه سه بین داری یمعن

 ضمنی و دانش ها کلیدواژه انتخاب در نویسندگان ضمنی دانش ،شوند انتخاب برچسب عنوان به بیبسونومی

 شده انتخاب چقدر توصیفگرهای هر و نیز است نزدیک هم به مقاالت آن گذاری در برچسب گذاران برچسب

و  یافت خواهد افزایش نیز کنگره موضوعی سرعنوان به مراجعه باشد، نزدیک مورد دو این هب سازان نمایه

 آشنا گذاران و برچسب نویسندگان های و برچسب ها کلیدواژه انتخاب  نحوه با همچنین هم سازان نمایه

 .شوند می

 و فراوانی است بیشتر بیبسونومی ها نسبت به کلیدواژه فراوانی ،5 شکل از حاصل نتایج به توجه با

 فراوانی به نسبت ولی بوده کمتر فراوانی ساینتومتریکس به نسبت بیبسونومی در ها کلیدواژه های برچسب

 توصیفگرهای فراوانی .است برخوردار نظمی بی از نیز فراوانی آن و است بیشتر کنگره موضوعی سرعنوان

 بسامد که است درست. دارد دیگر مورد دو به نسبت بیشتری نظمی بی و بوده کم خیلی خیلی ها کلیدواژه

و  ای مشاهده صورت چون به ،یابد می افزایش رفته رفته نظمی الگوی یک اساس بر ساینتومتریکس فراوانی

 مانند هم بیبسونومی فراوانی اند. بسامد شده گردآوری 5000 باالی فراوانی از ساینتومتریکس مجله آگاهانه از

 ها آن با مقایسه در. کند می حرکت افزایشی صورت به و آرام کم خیلی سرعت با اما است، ساینتومتریکس
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 سرعنوان و نه بیبسونومی نه که ای گونه به. اند و کاهش افزایش ندارند و در حال مشخصی جهت توصیفگرها

 .کنند نمی پیروی خاصی نظمی الگوی گونه هیچ از کنگره موضوعی

 گذاران برچسب با های خود کلیدواژه در انتخاب شود که نویسندگان می گیری نتیجه گونه این ،پس

 بر هم شود، آن می دیده اشتراک اندکی اگر و نیستند همفکر موضوعی سرعنوان سازان و نمایه بیبسونومی

 استاندارد یک از بهتر است ها کلیدواژه در انتخاب که نویسندگانی بنابراین ؛نیست مشخص نظم یک اساس

صورتی  در. است نگرفته صورت ای مراجعه هیچ ها آن سوی از واقع در ببرند، بهره موضوعی سرعنوانمشخص 

رود،  انتظار می بگیرند، ایده خود های کلیدواژه در ها برچسب و از کنند مراجعه ها برچسب به که نویسندگان

 دیگر، طرفی و از کند  پیدا افزایش ها نگارشی آن های  مقاله به کاربران و استناددهی مراجعه استفاده، درصد

 گزینش سنجی علم تخصصی حوزه در ها کلیدواژه زیرا ،نیستند بیسوادی افراد بیبسونومی گذاران برچسب

 و به دارند را مقاالت گذاری برچسب توانایی که هستند آگاهی دارای  سنجی علم  حوزه در نیز ها و آن اند شده

 هنگام ها نیز در آن. هستند علمی مقاالت چندین دارای نیز خود که هستند افرادی زیاد احتمال

 از مقاالت نویسندگان با مقایسه در اما دهند، نمی نشان توجهی نویسندگان های کلیدواژه به گذاری، برچسب

 زبان به که چه آن هر بسا و چه کنند می استفاده و دارند آگاهی کنگره موضوعی سرعنوان توصیفگرهای

 نکته این از البته. کنند می ایجاد نظر مورد منبع بر برچسب  عنوان به را گیرد می شکل ها آن ذهن در طبیعی

 که پژوهشی اهداف ها، به آن از گیری نتیجه و پژوهشی های پرسش تحلیل و تجزیه با که شد غافل نباید نیز

 .شد پرداخته نیز بود، مدنظر

 

 پیشنهادهای اجرایی پژوهش

های سایت اجتماعی بیبسونومی و توصیفگرهای سرعنوان  باالی اشتراک بین برچسببه دلیل میزان . 5

 های خود کاربران ایجاد شود. هایی از برچسب نامه شود اصطالح موضوعی کنگره پیشنهاد می

شود راهنما و فهرست  وری در دسترسی کاربران به منابع مورد نظر، پیشنهاد می . به منظور افزایش بهره2

بیبسونومی ایجاد شود. این  اجتماعی ها برای انتخاب و استفاده کاربران در سایت رای برچسبالفبایی ب

مند  گذاری برخوردار نیستند را نیز بهره عمل کاربرانی را که از سواد اطالعاتی و مهارت کافی در برچسب

 کند. می

 های آتی پیشنهاد برای پژوهش

 حوزه در تخصصی نامه اصطالح یا استاندارد یک با تریکساینتوم های کلیدواژه که شود می . پیشنهاد5

 .شود بررسی نیز سنجی علم
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سایت اجتماعی بیبسونومی مقایسه و بررسی  در کاربران گذاری برچسب شود که رفتار و نحوه . پیشنهاد می2

 شود.

کنگره  کتابخانه موضوعی های سایت گیسو )ایرانی( با سرعنوان اجتماعی های شود برچسب پیشنهاد می .9

 مقایسه شود. و بررسی

آنان مورد بررسی  به شخصی های توصیه برچسب و کاربران میان در زدن برچسب شود فرایند . پیشنهاد می2

 قرار گیرد.

 سپاسگزاری

دانند از داوران گرامی به خاطر مطالعه متن مقاله حاضرر و ارائره نظرهرای ارزشرمند      نگارندگان بر خود الزم می

 .سپاسگزاری نمایند

 منابع
. بیبسرونومی  و یوالیرک  سایت: اجتماعی -علمی شبکه دو در اطالعات مدیریت(. 0391) نصرت ،نیا ریاحی ؛قاسم ،احمدآبادی آزادی

 .099-070 ،(8)82 ،اطالعات سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات فصلنامه

هرای   نامره  کید برفولکسرونومی: بررسری پایران   أهای سازماندهی دانش با ت نظام(. اقتصاد اطالعات مبتنی بر 0393التماسی، مهشید )

 .937-983(، 4)35، مدیریت اطالعات پژوهشنامه پردازش وای دانشگاهی.  کتابخانه

 اهدانشرگ  پزشرکی  رشرته  ای -پایان هایکلیدواژه و سازینمایه توصیفگرهای انطباق (. میزان0393ناهید ) اقبال، بهادری، لیال؛ بنی

 .03-12(، 84)7، شناسی فصلنامه دانشMESH. و فارسی پزشکی اصطالحنامه با تهران علوم پزشکی

 توصریفگرهای  برا  هرا  نامره  پایران   چکیرده  و عنروان  هرای  واژه مقایسه (.0395صدیقه؛ بنی اقبال، ناهید؛ خسروی، فریبرز ) پیرهادی،

-041(، 8)8، سازماندهی اطالعرات  فصلنامه مطالعات ملی کتابداری وایران.  ملی کتابخانه و اسناد سازمان شده درنمایه تعیین

034. 

. بندی مردمی ویکی پدیا و رده بندی دیویی در سازماندهی منابع تحت وب های رده ای قابلیت ارزیابی مقایسه(. 0390زاده، رقیه ) تقی

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد. پایان

سرازماندهی   مطالعات ملی کتابداری ونویسی اجتماعی.  نویسان ایرانی نسبت به فهرست رست(. نگرش فه0392حسنی، محمدرضا. )

 .000-031، (0)35، اطالعات

بخانه کنگره: اهای موضوعی کت مقابل سرعنوان های اجتماعی الیبری ثینگ در (. برچسب0397خادمیان، مهدی؛ کوکبی، مرتضی ) 

 .(0)2، دانشگاه فردوسی مشهد، رسانی اطالع پژوهشنامه کتابداری ومرور نوشتارها. 

فصرلنامه علمری   های مردمی در مقابل واژگان مهارشده: رویکردهرای نظرری.    بندی (. رده0391خادمیان، مهدی؛ کوکبی، مرتضی ) 

 .918-940، (8)33، فناوری اطالعات ایران پژوهشی پژوهشگاه علوم و
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هرای اجتمراعی الیبررری     های موضوعی کتابخانه کنگره با برچسرب  سرعنوان امکان جایگزینی یا تکمیل(. 0390خادمیان، مهدی )

 . رساله دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.های علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم طبیعی ثینگ در حوزه

ای.  هرای ابررداده   ، گامی بلند در راستای تحقق اهرداف طرر   FASTای چهریزه-های موضوعی (. سرعنوان0320اکبر. ) خاصه، علی 

 .048-080، (0)9، رسانی اطالع فصلنامه کتابداری و

 .0395اردیبهشت،  00بندی مردمی. فضای سایبر.  درباره فولکسونومی: رده  

 مفراهیم و  مرروری برر   ای: هرای سرازماندهی دانرش حرفره     های مردمی در تقویرت نظرام   بندی (. قابلیت رده0397سعادت، رسول ) 

 .(4)89، سازماندهی اطالعات فصلنامه مطالعات ملی کتابداری وها.  پژوهش

 . تهران: فرهنگ معاصر.رسانی دانشنامه کتابداری و اطالع(. 0322سلطانی، پوری: راستین، فروردین )

و Citeulike های مقراالت کتابرداری در سرایت فولکسرونومی      بررسی میزان همپوشانی میان برچسب(. 0395محمدپور، معصومه. )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی. . پایانLISTA توصیفگرهای اختصاص یافته به همان مقاالت در پایگاه

  .839-815(، 79)85، فصلنامه کتاب(. فولکسونومی: از آن کاربران، برای کاربران. 0322مردانی، امیرحسین. )

مردیریت   .های مقاالت مجله علوم پیراپزشرکی برا مرش    خوانی کلیدواژه (. سنجش میزان هم0390مسعودی، فاطمه؛ قاضی، جواد )

 (.0)03، اطالعات سالمت

نامره   . پایانهای اجتماعی های برچسب زمان برای سیستم سیستم پیشنهاددهنده منبع مبتنی بر برچسب و(. 0398میثاقیان، نگین. ) 

 المللی امام رضا. ارشد، دانشگاه بینکارشناسی 
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