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Abstract
Objective: The disadvantages and benefits of social cataloging have prevented researchers and
scholars from having the same view of the use of social cataloging, especially the use of user
tags alongside subject headings in the library catalog. Therefore, the purpose of this study is to
provide a systematic overview of researches on the necessity of using social cataloging in
libraries and identifying existing research gaps. In this regard, it seeks to answer two
fundamental questions: 1. from the perspective of various researchers, how much does it agree
with the co-existence of controlled vocabulary and social tags in library catalogs? Is it
permissible for users to add their own tags to the library list for the resources they want?
Methodology: The research method is systematic review as well as content analysis. For this
purpose, related researches were searched in four databases of Google Scholar, Scopus, Emerald
and ScienceDirect from 2005 to 2016. After three screening stages, 18 articles in English and
one Persian thesis were selected. Then, these sources were carefully studied, and then the
research method, research community, goals and results of each research were analyzed using
content analysis method by Strauss and Corbin method, and finally they were grouped in
categories and subcategories, and the frequency of each category and the authors who used that
category was obtained.
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Findings: In the investigated researches, "overlap and coexistence of tags and controlled
vocabulary" were investigated more than other goals and "feasibility of using tags in library
catalogs" was less than other goals. Methodologically, "content analysis" is used more than
other methods and "survey method" less than other methods in the investigated researches. In
the mentioned research the population and sample studied were mainly user tags or subject
headings that were analyzed from different perspectives, but users and librarians as a statistical
population were less studied. The most common proposal is the "proposal to combine tagging
with controlled vocabulary."
Conclusion: In answer to the first research question, if we consider social cataloging as a
concept of peaceful coexistence of controlled vocabulary alongside social tags and other usergenerated metadata, most researchers agree with the evolution of traditional cataloging to social
cataloging. But if our idea of social cataloging is to replace social tags, notes, and user views
with traditional cataloging, most scholars disagree. The acceptance and welcome of social
tagging in library catalogs by users that have been addressed in various studies can be a positive
answer to the second research question.
Keywords: Social cataloging, Social tags, Systematic review.
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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش ،مروری نظاممند بر پژوهشهای انجام شده در زمینه ضرورت به کارگیری فهرستنویسی اجتماعی در کتابخانهها و
شناسایی خألهای پژوهشی موجود است.
روش /رویکرد پژوهش :روش پژوهش مرور نظاممند و همچنین تحلیل محتواست .بدین منظور پژوهشهای مرتبط در  4پایگاه اطالعاتی در بازه
زمانی  5002تا  5026مورد جستجو قرار گرفت و پس از  3مرحله غربالگری تعداد  21مورد از مرتبطترین آنها انتخاب شدند .سپس اهداف و نتایج
پژوهشها با استفاده از روش تحلیل محتوا در قالب مقوالت و خرده مقوالت گروهبندی شدند و فراوانی هر کدام به دست آمد.
یافتهها :در پژوهشهای مورد بررسی «بررسی همپوشانی و امکان همزیستی برچسبها و واژگان کنترل شده» بیش از سایر اهداف و «امکانسنجی
کاربرد برچسبها در فهرستهای کتابخانهای» کمتر از سایر اهداف ،مورد بررسی قرار گرفته است .از نظر روششناسی« ،تحلیل محتوا» بیش از سایر
روشها و «روش پیمایشی» کمتر از سایر روشها در پژوهشهای مورد استفاده قرار گرفته است .بیشترین پیشنهاد مطرح شده نیز «پیشنهاد تلفیق
برچسبزنی با واژگان کنترل شده» میباشد.
نتیجهگیری :اگر فهرستنویسی اجتماعی را به مفهوم همزیستی مسالمتآمیز واژگان کنترل شده در کنار برچسبهای اجتماعی و سایر ابردادههای
کاربرساخته مد نظر قرار دهیم عمده پژوهشگران با تحول فهرستنویسی سنتی به فهرستنویسی اجتماعی نظر موافق دارند .اما اگر تصور ما از
فهرستنویسی اجتماعی جایگزین کردن برچسبهای اجتماعی ،یادداشتها و نقطهنظرات کاربران با فهرستنویسی سنتی باشد ،اغلب پژوهشگران با
آن مخالفند.
کلیدواژهها :فهرستنویسی اجتماعی ،برچسبزنی اجتماعی ،مرور نظاممند
--------------------کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
کتابداری و اطالعرسانی ،2311 ،دوره  ،55شماره  ،4شماره پیاپی  ،11صص.221-202 .
تاریخ ارسال - 19/1/3 :تاریخ پذیرش19/1/56 :
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مقدمه

طی دهه های گذشته سازماندهی منابع اطالعاتی تغییرات زیادی به خود دیده است .گسترش مارک ،تدوین
استانداردهای جدید از قبیل دوبلینکور ،مادز ،افآربیآر و خانوادههای آن و استاندارد توصیف و دسترسی به
منبع (آردی ای) از جمله این تحوالت است .گسترش وب و به ویژه وب  2و تأثیر آن بر رفتار اطالعاتی کاربران
نیز انتظارات جدیدی را از فهرست کتابخانه به وجود آورده و این تغییرات را سرعت بخشیده است« .در وب 2
کاربر صرفاً مصرفکننده محتوا نیست ،بلکه خود او هم در فرایندی جمعی و غیرمتمرکز به تولید محتوا
میپردازد» (اناری و عاصمی ،2932 ،ص.)22 .
موفقیت وبگاههای اجتماعی مبتنی بر فولکسونومی و برچسبزنی اشتراکی باعث شد تا کتابخانهها و
کتابداران نیز کمکم به این موضوع رغبت نشان دهند ،هرچند نگرانیهای جدی در این زمینه وجود دارد .ابداع
اصطالح کتابخانه  22توسط میشل کیسی 2که برگرفته از اصطالح وب  2است ،نشان از این تمایل دارد (گلز،9
 .)2122در کتابخانه  2کاربران نقش اصلی و مهمی را ایفا میکنند .در این نوع کتابخانه کاربر سهیم ،خالق،
سازنده و مشاور است و در تمامی ابعاد و خدمات کتابخانه از گردآوری گرفته تا اشاعه اطالعات به نحو مؤثری
دخیل بوده و به دلیل مشارکت مستقیم کاربران ،نیازهای ابتدایی کاربران و یا تغییر نیاز آنها به سادگی قابل
مشاهده است (التماسی و التماسی .)2931 ،کتابخانه  2فناوریهای مشارکتی جدیدتری هستند که کاربران
کتابخانه را توانمند میسازند ،عالوه بر آن نیاز به تغییرات دائمی و هدفمند را تصدیق میکنند (گلز.)2122 ،
دامنه خدمات مبتنی بر وب  2به تمامی فعالیتهای کتابخانه از جمله بحث سازماندهی راه پیدا کرده
است« .فهرست کتابخانهای اجتماعی» فهرستی است که قابلیتهای وب  2و شبکههای اجتماعی را در
فهرست به کار میگیرد .الزمه یک فهرست کتابخانهای اجتماعی ،داشتن نرمافزارهای کتابخانهای اجتماعی و
شبکههای اجتماعی است .به طوری که نرمافزار کتابخانهای امکان اختصاص دادن یک صفحه شخصی به هر
کاربر را فراهم نموده تا کاربر بتواند منابع اطالعاتی موجود در فهرست کتابخانه را مطالعه ،نقد ،ستارهگذاری یا
برچسبگذاری و آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارد .در واقع ،این فهرستها امکان شخصیسازی دارند.
عالوه بر این ،فهرست اجتماعی این امکان را دارد که منابع اطالعاتی مناسب و مرتبط را به کاربران مناسب
پیشنهاد نماید؛ و کاربران با عالئق موضوعی مشابه را شناسایی و به همدیگر معرفی نماید .این فهرست
همچنین میتواند منابع محبوب ،پراستفاده ،و پربارگیریشده را نیز معرفی نماید (نوروزی .)2931 ،عدهای

1. Library 2.0
2. Michael Casey
3. Golz
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همکاری کاربران در امر سازماندهی از طریق امکانات وب  2را فهرستنویسی اجتماعی 2نام نهاده اند .در
فهرستنویسی اجتماعی به اعضاء و کاربران اجازه میدهند که سیاهه منابع اطالعاتی و کتابهای خود را به
اشتراک بگذارند ،نقد و نظر خود را بر منابع موجود در فهرست بنویسند؛ و همچنین به برچسبگذاری یا
طبقهبندی منابعی که قبالً فهرست شده اند بپردازند (اسپیتری.)2113 ،2
یکی از مهمترین امکانات فهرستهای اجتماعی برچسبهای اختصاص یافته توسط کاربران است که در
قالب کلیدواژهها در کنار سرعنوانهای موضوعی اختصاص یافته توسط کتابداران به جستجو ،کشف و بازیابی
منابع مدد میرساند .پژوهشگران مزایایی از قبیل دموکراتیکبودن ،انعکاس دیدگاه و زبان کاربران ،استفاده از
خرد جمعی کاربران ،ارتقای مهارت کاربران ،ارتباط میان کاربران ،جذب کاربران به فهرست کتابخانه ،عدم نیاز
به نیروی متخصص ،صرفهجویی در زمان و هزینه ،افزایش نقاط دسترسی ،انعطافپذیری ،چابکی و سرعت
روزآمدسازی و  ...را برای برچسبزنی ذکر کرده اند .در کنار آن به معایب و محدودیتهای برچسبزنی نیز
پراخته شده است ،از قبیل :فقدان کنترل واژگان ،چندمعنایی 9و ابهام 2در برچسبها ،فقدان ارتباطات
سلسلهمراتبی ،فقدان نظام ارجاعی ،عدم توجه به تفاوتهای گرامری ،فقدان گزینههای راهبری ،تعداد زیاد
برچسبها ،وجود برچسبهای شخصی و ذهنی (غیرعینی) ،برچسبهای بیارتباط با منبع ،کاهش جامعیت و
مانعیت ،و مانند آن.
معایب و مزایای برچسبزنی باعث شده است تا پژوهشگران و صاحبنظران دید یکسانی در مقابل کاربرد
فهرستنویسی اجتماعی ،به ویژه کاربرد برچسبهای کاربران در کنار سرعنوانهای موضوعی در فهرست
کتابخانه نداشته باشند .مرور پژوهشهای مختلف نشاندهنده یافتههای مختلف و متعاقب آن ،نتایج و
اظهارنظرهای مختلف و گاه متضاد در زمینه کاربرد برچسبهای کاربران در فهرست کتابخانه است .از این رو
این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسشهای زیر است:
 .2از دیدگاه پژوهشگران مختلف ،میزان موافقت با همزیستی واژگان کنترل شده و برچسبهای اجتماعی
در فهرستهای کتابخانهای چقدر است؟
 . 2آیا زمان آن رسیده است که به کاربران اجازه دهیم برچسبهای خود را برای منابع مورد نظر خود به
فهرست کتابخانه بیافزایند؟

1. Social Cataloging
2. Spiteri
3. Polysemy
4. Ambiguous Terms
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روششناسی

این مطالعه ،یک مرور نظاممند است .جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه مقاالتی است که در حوزه
فهرستنویسی اجتماعی در بازه زمانی  2112تا  2122منتشر شده است .معیار ورود مقاالت به این مطالعه
مقاالتی است که پژوهشی بوده و در مورد کاربرد برچسبزنی اجتماعی در فهرستهای کتابخانهای بحث
کرده اند و در نتایج به بحث پذیرش یا عدم پذیرش فهرستنویسی اجتماعی در کتابخانهها پرداخته اند.
در مورد مقاالت فارسی به دلیل این که مقاالت پژوهشی به موضوع فهرستنویسی اجتماعی نپرداخته
بودند ،و معدود مقاالت مروری در این مورد وجود داشت ،مورد بررسی قرار نگرفتند و فقط یک پایاننامه
انتخاب شد.
در این مطالعه به منظور اجرای مرور نظاممند از مراحل جستجو ،غربالگری و ارزیابی بهره گرفته شد.
جستجوی مقاالت فهرستنویسی اجتماعی با استفاده از جستجوی ترکیبی “Social Cataloging AND

” Libraryدر فاصله سالهای  2112تا  2122در پایگاههای گوگل اسکالر ،اسکوپوس ،امرالد و ساینس دایرکت
به عمل آمد .نتیجه جستجو تعداد  981مقاله بود .پس از غربالگری اولیه با مرور دقیق عناوین و حذف موارد
تکراری ،تعداد  222مقاله مرتبط به دست آمد .در مرحله دوم غربالگری با خواندن چکیدهها مقاالت دیگری
غیرمرتبط تشخیص داده شدند که پس از حذف آنها ،تعداد  22مقاله باقی ماند .با خواندن متن کامل،
مقاال ت دیگری نیز غیرمرتبط تشخیص داده شدند و از مرحله مطالعه حذف شدند ،که در نهایت 28مقاله برای
بررسی و مرور نظاممند انتخاب شدند .در بین منابع فارسی فقط یک پایاننامه از طریق وبگاه پژوهشکده
اطالعات و مدارک علمی پیدا شد که شرایط گنجانده شدن در پژوهش حاضر را داشت .پس از استخراج
مقاالت از پایگاه ها در تمامی مراحل انتخاب مقاالت ،دو پژوهشگر به صورت جداگانه مقاالت را انتخاب کردند.
در نهایت توافق بر سر موارد مورد اختالف با بحث و اظهارنظر علمی صورت گرفت .سپس برای ادامه کار از
روش تحلیل محتوا بهره گرفته شد و روش تحلیلی استراوس و کوربین ( )2981که شامل سه مرحله اصلی
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است ،مورد استفاده قرار گرفت .البته در این پژوهش
فقط از دو مرحله اول این روش استفاده شد .در این بخش از کار مراحل زیر طی شد:
در مرحله اول ،کدگذاری باز انجام شد .این مرحله روند خرد کردن ،مقایسه کردن ،مفهومپردازی کردن و
مقولهبندی کردن دادههاست .با خواندن خط به خط مقاالت ،زیر واژهها ،عبارات ،جمالت و مفاهیم کلیدی
خط کشیده شد (زیر اهداف و آن قسمت از یافتهها و نتایجی که به نوعی به پذیرش یا عدم پذیرش
برچسبزنی در فهرستهای کتابخانهای میپرداختند) .سپس واژهای که نشاندهنده مفهوم هر یک باشد به
آنها اختصاص یافت و در نهایت این مفاهیم مقایسه شدند و آنهایی که به موارد مشابه مربوط بودند در یک
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طبقه قرار گرفتند و بدین ترتیب مقوالت به دست آمدند .مقوله مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعیتر
است و از طبقهبندی مفاهیم به دست میآید .در مرحله دوم ،کدگذاری محوری صورت گرفت .در این مطالعه
با استفاده از تکنیک مقایسه مداوم ،اقدام به تبیین طبقات شد تا بدین ترتیب طبقههای اصلی که ایده محوری
در میان طبقات هستند در پایان کدگذاری محوری مشخص شوند و بدین ترتیب خرده مقوالت بر اساس
ارتباطشان زیر چندمقوله کلی دستهبندی شدند .مقوالت و خرده مقوالت اختصاصیافته نیز جهت اعتبار مورد
تأیید دو متخصص دیگر قرار گرفت .در مرحله سوم عبارتها و جمالتی که زیر آنها خط کشیده شده بود،
ذیل مقوالت و خرده مقوالت مربوط به خود منتقل شدند .و در مرحله چهارم جداولی تهیه شد و در آن
فراوانی هر مقوله و خرده مقوالت به دست آمد و نویسندگان هر مقوله نیز مشخص شدند.
یافتهها

با توجه به جدول  ،2در پژوهشهای مورد بررسی به اهداف زیر پرداخته شده است« :بررسی همپوشانی و
امکان همزیستی برچسبها و واژگان کنترلشده» با  2مورد بیش از سایر اهداف و «امکان کاربرد برچسبها
در فهرستهای کتابخانهای» و «مقایسه سایتهای فهرستنویسی اجتماعی و فهرستهای کتابخانهای از نظر
عناصر پیشینههای کتابشناختی» هر کدام با  2مورد کمتر از سایر اهداف ،مورد نظر پژوهشگران بوده است.
سایر اهداف از نظر فراوانی بین این دو قرار گرفته اند« :مقایسه برچسبهای سایتهای فهرستنویسی
اجتماعی با سرعنوانهای موضوعی کنگره به کار رفته در فهرستهای کتابخانهای» با  2مورد« ،بررسی
سودمندی برچسبها از دید کاربران»« ،مزایا و معایب متقابل برچسبها و واژگان کنترلشده»« ،آینده
فهرستنویسی موضوعی و برچسبزنی اجتماعی» ،و «بررسی فهرستهای کتابخانهای برخوردار از ویژگیهای
فهرست اجتماعی» هر کدام با  9مورد جزء اهداف مد نظر پژوهشگران بوده است.
جدول  .2فراوانی منابع مربوط به فهرستنویسی اجتماعی بر اساس هدف
فراوانی
نویسندگان
هدف
;)Houghton & Hu (2009
5
مقایسه از نظر عناصر پیشینههای کتابشناختی
)Spiteri (2009
مقایسههههه وبگههههاههههههای
& Pirman(2011); Kakali
3
بررسی فهرستهای کتابخانهای برخوردار از
فهرسههتنویسههی اجتمههاعی بهها
;)Papatheodorou (2011
ویژگیهای فهرست اجتماعی
فهرستهای کتابخانهای
)Gavrillis et al. (2008
)Hutchings (2008
5
امکان کاربرد برچسبها در فهرستهای کتابخانهای
خادمیان ()2312
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مقایسه برچسبهای وبگاههای فهرستنویسی
اجتماعی با سرعنوانهای موضوعی کنگره به کار
رفته در فهرستهای کتابخانهای

)Rolla (2011); Adler (2009
;)Houghton & Hu (2009
)Lawson (2009

2

خادمیان ()2312
بررسی سودمندی برچسبها از دید کاربران
مزایا و معایب متقابل برچسبها و واژگان کنترلشده
مقایسهه برچسههبههها و واژگههان

& Pirman (2011); Kakali
;)Papatheodorou (2011
)Gavrillis et al. (2008
Adler (2009); Thomas et al.
(2009); Heymann & GraciaMolina

3
3

کنترلشده
آینده فهرستنویسی موضوعی و برچسبزنی
بررسی همپوشانی و امکان همزیستی برچسبها و
واژگان کنترلشده

;)Gustini et al. (2014
;)McGregor & McCluch (2006
)McElfresh (2008
;)Hutchings (2008); Yi (2010
Spiteri (2006); Lu et al.
)(2010); Peterson (2008

3
2

با توجه به یافتههای پژوهش ،مطالعات مربوط به فهرستنویسی اجتماعی عمدتاً بر ویژگیهای اصلی اجتماعی و
فهرستنویسی وبگاهها تمرکز دارند ،بسیاری از پژوهشها نیز در مورد ساختار برچسبها و رفتار برچسبزنی است ،در حالی
که برچسبزنی فقط یکی از امکانات وبگاههای فهرستنویسی اجتماعی است .عمده پژوهشهایی که به بررسی ویژگیهای
وبگاههای فهرستنویسی اجتماعی پرداخته اند فقط روی یک وبگاه به نام لیبرریثینگ متمزکز شده اند .لیبرریثینگ فقط
یکی از وبگاههای بسیار فهرستنویسی اجتماعی است ،اما محبوبیت و اندازه لیبرریثینگ آن را در مرکز مطالعات قرار داده
است .چنین تمرکزی ممکن است به این فرض اشتباه بینجامد که لیبرریثینگ شرط الزم وبگاههای فهرستنویسی
اجتماعی است و از این رو از ویژگیهای مهمی که دیگر وبگاهها ممکن است برای درک این ابزار داشته باشند چشمپوشی
کرد .از این رو با دستهبندی اهداف پژوهشهای انجام شده در مورد وبگاههای فهرستنویسی اجتماعی میتوان به
شکافهای پژوهشی موجود در این زمینه به شرح زیر اشاره کرد:
بررسیی درجییه همپوشییانی بیین برچسییبهییای اجتمیاعی و گییزارشهییای پیرس و جییو ()logs؛ مقایسییه
سرعنوانهای موضوعی به کار رفته توسط فهرستنویسان و برچسبهای به کار رفته توسط کاربران به تفکییک
نوع کاربر (نویسنده ،مدرس ،منتقد ،کاربر معمولی).... ،؛ بررسی میزان ابهام در برچسبهای کاربران در مقایسه
با واژگان کنترلشده؛ بررسی میزان هرج و مرج و میزان اجماع در برچسبهای کاربران در مقایسیه بیا واژگیان
کنترلشده؛ بررسی میزان رعایت قواعد واژگانکنترل شده در برچسبهیای کیاربران؛ بررسیی نگیرش کیاربران
نسبت به فهرست نویسی اجتماعی؛ بررسی نگرش کتابداران نسبت به فهرستنویسی اجتماعی؛ کاربرد امکانیات
مختلف فهرستنویسی اجتماعی از قبیل برچسبها ،نقدها و بررسیها ،امتیازدهی کاربران و غیره در ارتباط بیا
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کارکردهای مختلف فهرست؛ امکانسنجی کاربرد فهرستنویسی اجتماعی در فهرستهای کتابخانهای ،بررسیی
ابردادههای کاربرساخته در وبگاههای فهرستنویسی اجتماعی به جز لیبرریثینیگ؛ بررسیی سیایر ابیردادههیای
کاربرساخته به جز برچسبها.
جامعه و نمونه مورد مطالعه در پژوهشهای ذکر شده عمدتاً برچسبهای کیاربران و ییا سیرعنوانهیای
موضوعی بود که از نقطهنظرهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفته اند .اما بیه کیاربران و کتابیداران بیه عنیوان
جامعه آماری کمتر پرداخته شده بود .صرفنظر از جامعه و موضوع مورد مطالعه ،پیژوهشهیای ذکیر شیده از
لحاظ روش پژوهش به دو دسته عمده قابل تقسیم هستند .دسیته اول ،روش تحلییل محتیوا ،کیه در بیشیتر
پیژوهشهیای فیوق از ایین روش اسیتفاده شیده اسیت .دسیته دوم ،روش پیمایشیی ،تنهیا تعیداد انییدکی از
پژوهشهای فوق با استفاده از این روش انجام شده اند کیه ایین امیر مییتوانید تأکییدی بیر نییاز بیه انجیام
پژوهشهای پیمایشی به ویژه با رویکرد کیفی باشد که در آن نگرش و دیدگاه کاربران ،کتابداران ،و طراحیان
اپک مورد پیمایش قرار گیرد ،و یا رفتار برچسبزنی کاربران بررسی و یا با رفتار موضوعدهی فهرستنویسیان
مقایسه شود.
جدول  .1فراوانی منابع مربوط به فهرستنویسی اجتماعی بر اساس یافتهها و نتایج
نویسندگان

یافتهها/پیشنهادهای برخاسته از یافتهها
پیشهنهاد تلفیهق برچسههبزنهی بها واژگههان ;Peterson, Thomas et al.; Rolla; Adler
کنترلشده (مکمل بودن برچسبهها بهرای
;McElfresh; Spiteri
واژگان کنترلشده)
خادمیان

موافقت کاربران با کهاربرد برچسهبهها در ;Pirmann; Kakali & Papatheodorou
فهرست
Gavrillis
موافقت با فهرستنویسهی
کاربرد برچسبها موجب افزایش دسترسی & Thomas et al.; Lawson; Heyman
اجتماعی
موضوعی ،بازیابی و کشف اقالم میگردد
Gracia-Molina
تشههویق کههاربران بههه اسههتفاده از فهرسههت
Giustini et al. ; Houghton
کتابخانه
پیشنهاد سرعنوانهای موضوعی جدیهد بهر
اساس برچسبهای کاربران
مخالفت با فهرستنویسیی امکان جایگزینی برچسبها به جای واژگان
کنترلشده وجود ندارد
خادمیان
اجتماعی
برچسههبههها بههرای محههیط وب ،و واژگههان
کنترلشده برای محیط کتابخانهه اسهتفاده
شود

فراوانی

1

9
9
2

Yi

2

Hutchings; Lu et al

9

McGregor & McCluch

2
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با توجه به یافتههای جدول  ،2نتایج و پیشنهادهای پژوهشگران در دو دسته قیرار مییگییرد :گیروه اول
کسانی که با فهرستنویسی اجتماعی یعنی کاربرد امکانات اجتماعی بیه وییژه برچسیبزنیی در فهرسیتهیا
موافقند ،و گروه دوم به مخالفان این امر اشاره دارد .نتایج و پیشنهادهای موافقان در چند زمینه عنیوان شیده
است :الف) پیشنهاد تلفیق برچسبزنی با واژگان کنترلشده ( 1مورد) ،این دسته از نویسندگان معتقدند کیه
امکان همزیستی واژگان کنترل شده و برچسبها وجود دارد و این دو مکمل یکدیگرند؛ ب) موافقت کیاربران
با کاربرد برچسبها در فهرست ( 9مورد) ،این دسته از نویسیندگان در یافتیههیای خیود از احسیاس م بیت
کاربران از کاربرد برچسبها در کنار سرعنوانها صحبت کرده انید؛ ج) کیاربرد برچسیبهیا موجیب افیزایش
دسترسی موضوعی ،بازیابی و کشف اقالم میشود ( 9مورد) توماس و دیگران و همچنین الوسون بیه افیزایش
دسترسی موضوعی اشاره میکنند ،اما هیمن و گراسیا مولینا به این نتیجه رسییدند کیه فقیط در میورد آثیار
محبوب و پر استفاده این امر صادق است ،و آثاری که از محبوبیت کمتری برخوردار هستند به علت ایین کیه
کمتر مورد اقبال کاربران هستند ،کمتر برچسب میخورند ،و نقاط دسترسیی کمتیری بیرای بازییابی فیراهم
میکنند؛ د) تشویق کاربران به استفاده از فهرست کتابخانه ( 2مورد) ،فهرستهای کتابخانیهای کیه امکانیات
اجتماعی را در فهرست گنجانده اند ،کاربران بیشتری را به خود جذب کرده اند؛ هی) پیشنهاد سیرعنوانهیای
موضوعی جدید بر اساس برچسبهای کاربران ( 2مورد).
در پژوهشهای مورد بررسی ،مخالفان در دو دسته قرار میگیرند 9 :مورد از پژوهشها به این اشاره کیرده
اند که امکان جایگزینی برچسبها به جای واژگان کنترل شده وجود ندارد ،اما در عین حال مخالفتی با کاربرد
همزمان آن با واژگان کنترل شده ندارند؛ در گیروه دیگیر ییک پیژوهش قیرار دارد کیه اصیوالً مخیالف کیاربرد
برچسبزنی در کتابخانه است و معتقد به ارائه توأمان برچسبها و واژگیان کنتیرلشیده در فهرسیت کتابخانیه
نیست ،بلکه هر یک در ناحیهای که بیشتر مطالعه میشود باید ارائه شوند .یعنی برچسبها برای محییط وب ،و
واژگان کنترل شده برای محیط کتابخانه.
در کل بیشتر پژوهشگران با تلفیق برچسبزنی اجتماعی در فهرست کتابخانهای موافقند و تعداد مخالفان
در این زمینه کمترند .البته یک دلیل این امر ممکن است این باشد که عمدتاً کسانی در حیطه فهرستنویسیی
اجتماعی پژوهش کرده اند که با آن موافق بوده اند.

بحث

با توجه به یافتههای پژوهش ،در پاسخ به پرسش اول پژوهش مبنی بر این که از دیدگاه پژوهشگران مختلیف،
میزان موافقت با همزیستی واژگان کنترل شده و برچسبهای اجتمیاعی در فهرسیتهیای کتابخانیهای چقیدر
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است ،اگیر فهرسیتنویسیی اجتمیاعی را بیه مفهیوم همزیسیتی مسیالمتآمییز واژگیان کنتیرلشیده در کنیار
برچسبهای اجتماعی و سایر یادداشتها و تعامالت کاربران مدنظر قرار دهیم عمده پژوهشیگرانی کیه در ایین
حوزه به پژوهش پرداخته اند با تحول فهرستنویسی سنتی به فهرستنویسی اجتماعی نظر موافیق دارنید .امیا
اگر تصور ما از فهرستنویسی اجتماعی جایگزین کردن برچسبهیای اجتمیاعی ،یادداشیتهیا و نقطیهنظیرات
کاربران با فهرستنویسی سنتی باشد ،اغلب قریب به اتفاق پژوهشگران با آن مخالفند.
مک ال فرش )2118( 1پیشنهاد به هم پیوستن اصطالحات فولکسونومیها را به عنیوان نامزدهیایی بیرای
اضافه کردن به نظام کنترل شده سرعنوانهای موضوعی میدهد .وی در مییابد که «فولکسونومیها چاالکتیر
و انعطافپذیرتر از نظامهای کنترل واژگانی موجود هستند» و بیان میکند کیه شیاید پاسیخ در تعیادل برقیرار
کردن میان واژگان کنترلشده با نظامهای توصیفی کاربرساخته باشد.
به نقل از یک بررسی که در سال  2118در اُسیالسی انجام شیده اسیت گیزارشدهنیدگان چنید بیار در
مقدمه و در بخش نتیجهگیری بیان میکنند که کتابخانهها از طریق فرصتهای تعاملی و اجتماعی بیه منظیور
ارتباط با کاربرانشان باید بخشی از وب اجتماعی شوند .نویسندگان توضیح میدهنید کیه مشیارکت تعیاملی بیا
اشیای وب به سرعت جزء انتظارات کاربران میشود (هاچینگز.)2118 ،2
هاچینگز ( )2118این پرسش را مطرح میکند که «آیا برچسبها و سرعنوانهای موضوعی میتوانند
همزیستی داشته باشند؟» و در پاسخ مینویسد« :اشکاالت فولکسونومیها به شکل فعلیی ایین اطمینیان را بیه
وجود میآورد که آنها نمیتوانند جایگزین واژگان کنترلشده در کتابخانههیا شیوند .خوشیبختانه نظیامهیای
برچسبزنی میتوانند در کنار سرعنوانهای موضوعی در فهرسیت کتابخانیه میورد اسیتفاده قیرار گیرنید .ایین
همزیستی کاربردپذیری فهرست کتابخانه را افزایش میدهد زیرا به کاربران اجازه میهد کیه از مزاییای هیر دو
نظام بهرهمند شوند» .سپس به نقل از اثز جانسون 9مینویسد که «چقدر خوب است که فولکسونومیهیا اییراد
دارند ،زیرا آنها در فهرست هستند تا سرعنوانهای موضوعی را تقویت کنند نه این که جایگزین آن شوند».
اما مکگرگور و مککلوچ )2112( 2معتقد به ارائیه هیر دوی آنهیا در فهرسیت کتابخانیه نیسیتند ،بلکیه
احساس میکنند که هر یک در ناحیهای که بیشتر مطالعه میشوند باید ارائه شوند :واژگان کنترل شیده بیرای
موقعیتهای رسمی از قبیل پژوهشهای دانشگاهی ،و نظامهای برچسبزنی برای موقعییتهیای غیررسیمی از
قبیل پژوهش و سرگرمی .اما با توجه به نوشتههای مارکی )2111( 5و همچنین کیسی ( )2111برچسیبزنیی
1. McElfresh
2. Hutchings
3. Ethes-Johnson
1. McGregor & McCluch
5. Markey
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فقط به عنوان بخشی از فهرست الزم است تا بتوانند با ام ال گوگل رقابت کنند .برچسبها به تنهایی فهرسیت
را به سمت آینده نخواهند برد ،امیا بایید در مییان سیایر ابزارهیای وب  2میورد توجیه قیرار گیرنید .مرکیان و
زومر )2118(1بیان میکنند که فناوریهای وب  2اگر چه نیاز خاص نسل بعیدی فهرسیت اسیت امیا درمیانی
برای همه نارساییهای فهرست نیست.
در عین حال برچسبزنی اجتماعی فرصتی طالیی برای کتابخانههاسیت تیا کیاربران را بیه کیار گیرنید و
فهرستنویسی اجتماعی نیز میتواند فرصتی طالیی برای کتابخانهها باشد تا فناوری کتابخانه را تقویت نمایند
(هاوتون و هیو .)2121 ،2بیر طبیق گفتیه روال )2122( 9کیارگروه کتابخانیه کنگیره در زمینیه آینیده کنتیرل
کتابشناختی توصیههایی را بیرای آینیده فهرسیتهیای کتابخانیهای ارائیه کردنید .آنهیا توصییه کردنید کیه
کتابخانهها به کاربران اجازه دهند تا برچسبها و دیگر دادههای تهیه شده توسط کاربر را بیه فهرسیتهایشیان
اضافه نمایند .این کارگروه ذکر میکند که اجازه ورود دادههای کاربرساخته به فهرستهای پیوسته ،فهرستهیا
را مرتبط تر با کاربران خوگرفته به اینترنت خواهد سیاخت و همچنیین دسترسیی بیه میواد در مجموعیههیای
کتابخانهای را بهبود خواهد بخشید .این کارگروه مشاهده کرد که سیاخت رشیتههیای موضیوعی پییشهمیارا،
ترکیب جنبههای موضوعی ،جغرافیایی ،تاریخی ،و ژانر یک اثر میتواند فرایندی زمانبیر ،پیچییده ،و پرهزینیه
باشد و اغلب این رشته های موضوعی برای کاربران و کتابداران مرجع بدفهم و غیرقابل درک است .این کارگروه
در توصیه  21212به صراحت ادغام دادههای مشارکتی کاربران را در فهرستهای کتابخانه توصیه میکنید .در
جای دیگر روال بیان میکند که اگر کتابخانهها به کاربران اجازه دهند تا برچسبها را در فهرستشان مشیارکت
دهند آن ها الزم است تا بفهمند چگونه با برخی از مشکالت ذاتی کیه فولکسیونومیهیا بیا آن مواجیه هسیتند
برخورد نماینید .وی معتقید اسیت در حیالی کیه برچسیبهیای کیاربران مییتواننید دسترسیی موضیوعی بیه
مجموعههای کتابخانهای را افزایش دهند ،آنها نمیتوانند جایگزین کارکردهای ارزشمند واژگان کنتیرل شیده
گردند.
پیرمن )2122( 2نیز به توصیه کارگروه کتابخانه کنگره اشاره مییکنید مبنیی بیر ایین کیه بیرای توسیعه
نظامهای کتابخانهای ،کتابخانهها بتوانند ورودیهای کاربر و سایر دادههای غیرکتابخانهای را بیدون تیداخل بیا
یکپارچگی دادههای ایجاد شده توسط کتابخانه بپذیرند .روشهیایی بیرای راهنمیایی برچسیبزنیی کیاربران از
طریق تکنیکهایی که مدخل واژگان را پیشنهاد میدهد ارائه کنند .عالوه بر این ،نتایج پژوهش پییرمن نشیان
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داد که  211درصد شرکتکنندگان احساس کردند که داشتن برچسبهای اختصاص یافته توسیط کیاربران در
فهرست میتواند یک ویژگی مفید برای کاربران باشد و تا زمانی که سرعنوانهای موضوعی در فهرسیت حفی
شوند هیچ جنبه منفی برای وجود برچسبها در فهرست وجود نیدارد .گوسیتینی و دیگیران )2122( 2نییز در
همین راستا اشاره میکنند با توجه به افزایش حجم اطالعات تولید شده به صورت دیجیتالی در قالیب مقیاالت
علمی ،کتابها ،مواد سمعی و بصری و رسانههای اجتماعی نیاز به یافتن راههای جدیدی برای تولید ابردادههیا
برای اشیای دانشی است .آنها در ادامه میپرسند «آیا عمل فهرستنویسی اجتماعی حداقل بخشی از راه حیل
در مورد افزایش اطالعات ایجاد شده نیست؟» و در پاسخ میگویند «ابزارهایی از قبیل لیبرریثینیگ بیا م یال
بیان کرده اند که چگونه اصول عصر ( 2م ل نظامهای برچسبزنی ،یادداشتگذاری ،و ستارهدهیی) مییتواننید
با فهرست یکپارچه شوند تا فعالیتهای توصیفی و سازماندهی کتابخانهها را تکمیل نمایند».
توماس دیگران )2113( 2بعد از اشاره به نتایج چند پژوهش که در آنهیا همپوشیانی کمیی بیین واژگیان
کنترل شده و برچسبهای اجتماعی نشان داده شده است بیان میکنند که این پیژوهشهیا نشیاندهنیده آن
هستند که نظامهای هیبرید میتوانند فهرستهای کتابخانهای موجود را بهبود بخشند .در همیین راسیتا لیو و
دیگران )2121( 9با مقایسه برچسیبهیای لیبیرری ثینیگ بیا اصیطالحات موضیوعی اختصیاص یافتیه توسیط
متخصصان بر اساس سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره پیشنهاد کردند که هر چند برچسبهای اجتماعی
در کل می تواند دسترسی به مجموعه کتابخانه را افیزایش دهید ،امیا بیه خیاطر وجیود برچسیبهیای میرتبط
غیرموضوعی جایگزین مناسبی برای رده بندی رسمی نیست .بنا بر گفته پترسیون )2118( 2فهرسیتنویسیان
همیشه مجبور بوده اند بین طرفداری از قواعد فهرستنویسی و فایلهای مستند و ایجیاد فهرسیتنویسیی کیه
رایج و برای کاربران باشد تعادل برقرار نمایند .در روشهای جدید به خاطر درخواستهیای کیاربران در دنییای
وب  2این دوراهی پیچیدهتر شده است .فهرستنویسی استاندارد برای ارتباط بین نظامهای کیامپیوتری امیری
حیاتی است ،اما همان طور که محبوبیت فولکسونومیها گواهی بیر آن اسیت اکنیون مشیتریان انتظیار تعامیل
اجتماعی در اینترنت را دارند .در نهایت وی عنوان میکند که برچسبهای کاربرسیاخته مییتوانید بیا واژگیان
کنترل شده مانند سرعنوانهای موضوعی همزیستی داشته باشند .نتیایج رسیاله خادمییان ()2932نییز نشیان
میدهد که در مجموع 22 ،درصد بین برچسبهای اجتماعی و سرعنوانهای موضوعی مطابقت دقیق ،تقریبیی
و نسبی وجود دارد و در  92درصد هیچ گونه مطابقتی وجود ندارد .همچنین  21درصد سرعنوانهای موضوعی
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به عنوان برچسب اجتماعی انتخاب نشده اند .بنابراین وی نتیجه میگیرد که امکیان جیایگزینی برچسیبهیای
اجتماعی الیبرریثینگ با سرعنوانهای موضوعی کتابخانیه کنگیره وجیود نیدارد ،امیا تکمییل سیرعنوانهیای
موضوعی کتابخانه کنگره با برچسبهای اجتماعی الیبرریثینگ تأیید میشود.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش مبنی بر این که آیا زمان آن رسیده است کیه بیه کیاربران اجیازه دهییم
برچسب های خود را برای منابع مورد نظر خود به فهرست کتابخانه بیفزایند ،استقبال و پیذیرش برچسیبزنیی
در فهرستهای کتابخانهای از سوی کاربران میتواند پاسخ م بتی به این پرسش باشد.
پرسش در مورد این که «آییا میردم فهرسیت را برچسیب خواهنید زد؟» ییا بیه عبیارت دیگیر آییا نظیام
برچسبزنی کتابخانه میتواند کاربران را جذب نماید یک پرسش مهم و حیاتی است .از آنجایی که نمونیههیای
موفق جاری گواه هستند به نظر میرسد که نظر غالب این باشد که کاربران از نظامهای برچسیبزنیی در اپیک
کتابخانه استفاده خواهند کرد (هاچینگز .)2118 ،رثلفسن )2111(2در این زمینه به رشید و موفقییت سیوپک
کتابخانه ناحیه آن آربور 2که توسط جان بلی برگ توسعه یافته استناد میکند و آن را گواهی بر ایین مییدانید
که کیاربران تماییل بیه چنیین کتابخانیه هیای اجتمیاعی دارنید و از آن اسیتفاده خواهنید کیرد .گیاوریلیس و
دیگران )2118(9به طور مختصر در مورد چندین نظام مشابه دیگر بحث میکنند که موفقیتهایی داشته انید.
جفریز )2118(2اشاره میکند که کاربران کتابخانه از قبل به محیط شبکه اجتماعی خو گرفته اند و آنهیا ایین
ابزارهای فهرستنویسی اجتماعی را برای توسعه زندگی کتیابشیناختیشیان در آغیوش خواهنید کشیید .وی
هشدار می دهد که از آنجایی که رفتار وبی در طول ده سال گذشته غالب شده است ،اگر خدماتی که آنها نیاز
دارند و در جستجوی آن هستند به طور مؤثر در جای دیگر گرد آمده باشد هیچ تعصبی نسبت به کتابخانیههیا
نخواهند داشت.
یافتههای پیرمن ( )2122نشان داد کیه  211درصید شیرکتکننیدگان احسیاس مییکننید کیه داشیتن
برچسبهای اختصاص یافته توسط کاربر در فهرست میتواند یک ویژگی مفید برای کاربران باشید .بسییاری از
آنها احساس میکنند که برچسبها به سادگی روش دیگری برای یافتن اشیاء ارائه میدهند ،و تیا زمیانی کیه
سرعنوانهای موضوعی فهرست حف شوند ،هیچ جنبه منفی برای وجود برچسبها در فهرست وجود ندارد.
در پژوهش کاکالی و پاپاتئودورو )2122( 2که در مورد اپکیال -یک اپک اجتماعی در حال اجیرا -صیورت
گرفت نشان داد که کاربران در کل ویژگیهای برچسبزنی را مفید در نظر مییگیرنید و همچنیین در تجسیم
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فناورانهشان آن را کاربردپذیر میدانند .آنها در مورد خدمات اپکیال به طور م بت قضاوت کردند ،بیه وییژه در
مقایسه با نظام قبلی -که با وجود سطح باالی کیفیت سرعنوانهای موضوعی آن را رضایتبخش ارزیابی نکرده
بودند .به نظر میرسد کاربران ترجیح میدهنید هیم از برچسیبهیا اسیتفاده کننید و هیم از نماییه موضیوعی
کتابخانه .دیدگاه کاربران در مورد برچسبها این بود که آنها نقش مکمل برای نمایهسازی موضوعی موجود را
بازی میکنند .کاربران پیشنهاد کردند که به کارشناسان اجازه داده شود تا بیه منظیور ایجیاد فولکسیونومیهیا
برچسبها را اضافه کنند و لیستهای کتابشناختی را برای جامعه کاربران پیشنهاد دهند .در نهایت با توجه بیه
کاربردپذیری ،یافته کلی نشان داد که تعامل کاربران با اپکیال رضایت بخش و سطح دسترسی کامالً بیاال بیود.
همچنین تأثیر بررسی کاربران بعد از این که آنها یک نظام برچسبزنی را در عمل در فهرسیت دییده انید در
پژوهش گاوریلس و دیگران ( )2118نشان داده میشود .آنها یک نمونه اولیه از اپک اجتماعی را در کتابخانیه
دانشگاهی یونان 2پیادهسازی کردند و موفقیتش را با انجام مصیاحبههیای جیامع از شیرکتکننیدگان ارزییابی
کردند .به کاربران فرصت کافی برای تعامل جامع با نظام قبل از دریافت بازخورد داده شد .آنها دریافتنید کیه
کاربران ،نظام برچسبزنیِ اپک را خیلی دوست دارند و  83/2درصد احساس مییکننید وجیود برچسیبهیا در
کنار سرعنوانهای موضوعی مفید است 211 .درصد شرکتکنندگان دوباره از نظام استفاده کردنید و آن را بیه
دیگران توصیه کردند.
نتیجهگیری

با وجود مزایایی که برچسبزنی دارد ،به خاطر چالشها و مشکالتی که جزء ماهیت ذاتیی واژگیان غیرکنتیرل
شده و از جمله برچسبهاست (از قبیل وجود ریزش کاذب و کاهش مانعیت بازییابی) ،پژوهشیگران بیه دنبیال
یک مسیر بینابین هستند تا هم دموکراتیک بودن و انعطافپذیری نظامهای برچسبزنی حف شیود و هیم بیه
نوعی بر هرج و مرج و بیسامانی آن فایق آیند و آن را به شکلی سازماندهی نمایند .این امر حاکی از آن اسیت
که هر چند پژوهشگران از برچسبهای اجتماعی استقبال مینمایند ،اما به نوعی نگران کاربرد برچسیبهیا بیه
شکل سازماننیافته نیز هستند.
با توجه به عمر کوتاه نظامهای برچسبزنی و فهرستنویسی اجتماعی داشتن محدودیتهیا و معیایبی در
آن طبیعی است .اما با پخته شدن این نظامها و ظهور روشها و تکنیکهای دیگیر در ارائیه برچسیبهیا امیید
میرود بر بسیاری از ضعفهای حاضر غلبه شود .از آنجایی که سرعت تکنولوژی سریعتر از کاربرد آن در حیوزه
اطالعات است این کاستیها طبیعی به نظر میرسد .هر فناوری جدید معموالً نقاط ضعفی بیه همیراه دارد کیه
1. Greek Academic Library
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اگر عمر فناوری کوتاه نباشد و با فناوریهای جدیدتر جایگزین نگردد برای ضعفهای آن نیز راه حلهایی پیدا
.خواهد شد
در عین حال اگر ما فرض را بر این بگیریم که برچسبها و سایر ابردادههای کاربرساخته مزییت چنیدانی
 چون حرکت کاربران امروز به این سمت و سیو جهیت پییدا کیرده اسیت و جیزء- که دارند-هم نداشته باشند
الینفک اغلب برنامههای اینترنت و شبکههای اجتماعی است نمیتیوان از آن چشیم پوشیید و توجیه بیه آن و
 پس بهتر است بیا شیروع پیژوهشهیای.گنجاندن آن در فهرست کتابخانه دیر یا زود اجتنابناپذیر خواهد بود

.اساسی در این زمینه زودتر در این مسیر قدم بگذاریم
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