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چکیده
هدف :ميزان مطابقت و امکان جایگزینی یا تکمیل رسعنوانهای موضوعی كتابخانه
كنگره با برچسبهای اجتامعی اليربری ثينگ در کتابهای حوزههای علوم انسانی،
علوم اجتامعی ،و علوم طبيعی.
روششناسی :این پژوهش به روش تحليل محتوا انجام شد .با استفاده از روش
کدگذاری در سه حوزه و در هر حوزه موضوعی  160كتاب بهعنوان منونه میزان
مطابقت دقیق و تقریبی ،نسبی ،و عدم مطابقت بررسی شد .گردآوری دادهها با
استفاده از سه پیشینه کتابشناختی ،مستند موضوعی کتابخانه کنگره ،و الیربری
ثینگ بهصورت یکسان صورت گرفت و برای تجزيه و تحليل دادهها از درصد
همپوشانی و رضیب شباهت ژاکار استفاده شد.
یافتهها :از مجموع  1311برچسب اجتامعی 484 ،برچسب برای حوزه علوم طبیعی،
 422برچسب برای حوزه علوم اجتامعی ،و  405برچسب برای حوزه علوم انسانی،
در  580مورد ( ،)%43مطابقت دقیق و تقریبی و در  301مورد ( ،)%23مطابقت
نسبی با رسعنوانهای موضوعی وجود داشت .محاسبه رضیب شباهت ژاکار نیز
نشان داد که جایگزینی در سه حوزه تأیید منیشود.
نتیجهگیری :امکان جایگزینی برچسبهای اجتامعی اليربری ثينگ با رسعنوانهای
موضوعی كتابخانه كنگره وجود ندارد و بهعنوان مک ّمل مد نظر قرار میگیرد.

امکان جایگزینی یا تکمیل سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه
كنگره با برچسبهاي اجتماعي اليبرريثينگ
(نمونهپژوهی :حوزههای علوم انسانی ،علوم اجتماعی ،و علوم طبیعی)

مهدی خادمیان

مرتضی کوکبی
فریده عصاره

1
2
3

تاريخ دريافت95/06/20 :
تاريخ پذيرش95/07/24 :

مقدمه

 .1دانشجوی دکترای علم اطالعات
و دانششناسی ،دانشگاه شهید
چمران اهواز؛ رئیس گروه
مستندسازی کتابخانه ملی ایران
(نويسنده مسئول)
mahdik55@gmail.com

 .2اســتاد گــروه علــم اطالعــات و
دانششناســی ،دانشــگاه شــهید
چم ـران اه ـواز
kokabi80@yahoo.com

 .3اســتاد گــروه علــم اطالعــات و
دانششناســی ،دانشــگاه شــهید
چم ـران اه ـواز
osareh.f@gmail.com
4. Evans
5. LibraryThing

30

کتابخانهها همواره در معرض تحوالت اجتماعی ،سیاسی ،و فناورانه قرار داشتهاند؛
اما امروزه ،پدیده ایجاد محتواهای مشارکتی و تولیدشده توسط کاربران این تحول
را در سطح جدیدی مطرح کرده است (اونس .)2009 ،4با پيدايش فناوريهاي وب
 ،2كه از ماهيت تعاملي برخوردار بودند ،روش جديدي براي نمايهسازي موضوعي
بهوجود آمد .تا به امروز ،منابع اطالعاتي توسط متخصصان اطالعات يا خلقكنندگان
و پدیدآورندگان (مؤلفان و مترجمان) آنها توصيف ،سازماندهي ،و طبقهبندي ميشد،
اما امروزه كاربران نيز به مدد فناوری ميتوانند ابردادههاي جديدي خلق كنند و
كليدواژههایي را به منابع اطالعاتي تخصيص دهند که به آنها "برچسب" گفته ميشود.
در اين روش ،كاربران بهصورت اشتراكي نقش فهرستنويس و نمايهساز را ايفا
ميكنند .به این ترتیب ،سازماندهي منابع اطالعاتي ،بهويژه موضوعدهي و نمايهسازي،
تسهيل و تسريع و در هزينهها نيز صرفهجويي میشود.
بهطور نمونه " ،الیبرری ثینگ"  5امکان فهرستنویسی برخط و بهاشتراکگذاری
کتابها را با مشارکت کاربران فراهم کرده است؛ و بهعنوان یکی از اولین و
شناختهشدهترین نمونههای وبگاه اجتماعی مربوط به کتاب توسط کتابداران و برمبنای
اصول کتابداری طراحی شده است .در مقایسه با سایر نمونههای مشابه بهدلیل قابلیت
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برچسبگذاری مورد توجه ویژه کاربران این وبگاه قرار گرفته است.
در برخی متون ،ظهور برچسبگذاري اجتماعي را غالب ًا بهعنوان روشی بالقوه
جايگزين براي واژگان مهارشده در سازماندهي و نمايهسازي منابع اطالعاتي تلقی
میکنند (وو 1و دیگران)2013 ،؛ اما ،باید دید که آیا برچسبها در واقعيت نیز
ميتوانند جايگزين يا تقويتكننده مفيدي براي واژگان مهارشده باشند.
با توجه به این مسئله ،پژوهش حاضر بر آن شد تا ميزان مطابقت برچسبهاي
اجتماعي كتابهاي موجود در اليبرري ثينگ را با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه
كنگره بهصورت نظیر به نظیر مقایسه کند.
مطالعه در زمين ه برچسبگذاري اجتماعي از سال  2005مورد توجه قرار گرفته
ب پراستفاده در اليبرري ثينگ را با سرعنوانهاي
است .وبر 75 )2006( 2برچس 
موضوعي كتابخانه كنگره مقايسه كرد .او دریافت که برچسبها و سرعنوانهای
موضوعی از نظر موضوعی همپوشانی معقولی با هم دارند و چنین نتیجه گرفت
كه فوكسونوميها و واژگان مهارشده ميتوانند با يكديگر همزيستي داشته باشند.
اسميت )2007( 3با بررسي يك نمونه چهارتايي از كتابهاي منتشرشده در پنج سال
گذشته تفاوت كارايي برچسبها و سرعنوانهاي موضوعي را در كتابهاي داستاني
و غيرداستاني مقایسه کرد .يافتهها نشان داد كه برچسبها ،موضوعهاي كتابها را
4
بهتر نشان ميدهند و فوكسونوميها قابليت تقويت واژگان مهارشده را دارند .چن
( )2008برچسبهای اجتماعی و سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره  50عنوان
كتاب انگليسي ( 25عنوان كتاب داستاني و  25عنوان كتاب غيرداستاني) را با هم
مقایسه کرد 1759 .برچسب و  313سرعنوان موضوعي كتابخانه كنگره شناسايي شد.
بهطور ميانگين ،به هر كتاب  35/2برچسب و  6/3سرعنوان موضوعي تخصيص داده
شده بود .ميزان همپوشاني برچسبها با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره نيز
نسبت ًا پايين بود .آدلر )2009( 5در يك نمونه 20تايي كتاب نشان داد برچسبهايي كه
بهطور مكرر توسط كاربران استفاده شده بودند در پيشينههاي فهرستنويسي وجود
نداشتند يا اندك بودند .همچنین نشان داد که برچسبها و سرعنوانهاي موضوعي
بهتنهايي نظامهاي كاملی نيستند ،اما ميتوانند مكمل هم باشند .ثامس 6و همکاران
( )2009كتابهاي برچسبگذاريشده در اليبرري ثينگ را با سرعنوانهاي موضوعي
كتابخانه كنگره مقايسه كردند 6 .درصد برچسبها بهطور دقيق با سرعنوانهاي
موضوعي كتابخانه كنگره مطابقت داشت 31 ،درصد با موضوعهاي اعم و اخص
مرتبط بود ،و  35درصد با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره ارتباط مفهومي
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داشت .آنها پيشنهاد كردند كه فهرستنويسي هيبريدي كه تركيبي از سرعنوانهاي
موضوعي و برچسبهاي اجتماعي است ميتواند به غني شدن ابردادهها كمك كند.
راال )2009( 1با استفاده از كليدواژههاي  Africa and history, nonfictionوMexico and
 immigrationسه جستجوي جداگانه در فيلد برچسبهاي "تگمش" 2اليبرري ثينگ
انجام داد و  45عنوان كتاب را بهعنوان نمونه انتخاب كرد .در اليبرري ثينگ بهطور
ميانگين 42/78 ،برچسب و در پيشينه كتابخانه  3/80سرعنوان موضوعي به هر كتاب
تخصيص داده شده بود .همچنين مشخص شد كه در سرعنوانهاي موضوعي 25
عنوان كتاب (يعني  55/6درصد حجم نمونه) مفاهيمي آمده است كه در برچسبهاي
اليبرري ثينگ وجود ندارد .وی نتيجهگيري كرد كه برچسبهاي كاربران ميتواند
دسترسي موضوعي به مجموعه كتابخانه را تقويت كند ،اما نميتواند جايگزين
عملكرد سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره شود.
الوسون )2009( 3در يك نمونه 155تايي از كتابها ،برچسبهاي دو سايت
اليبرري ثينگ و آمازون را با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره مقايسه كرد.
در  31زمينه موضوعي تعريفشده توسط  OCLCپنج كتابي كه داراي باالترين
موجودي در كتابخانهها بودند بهعنوان نمونه انتخاب شدند 51 .درصد برچسبها،
عيني( 4موضوعي) و  49درصد برچسبها ،ذهني( 5شخصي و سليقهاي) بودند.
الوسون نتيجهگيريكرد كه برچسبگذاري اجتماعي ميتواند فهرستنويسي سنتي
و دسترسي موضوعي به كتابها را تقويت كند.
هيمن و گارسيا -مولينا )2009( 6مقایسه را به دو روش مطابقت نحوي و مطابقت
معنايي انجام دادند .آنها با انجام مطابقت نحوي كه بهشکل دقيق يا تقريب ًا دقيق انجام
شد دريافتند كه  48درصد سرعنوانهاي موضوعي با برچسبها مطابقت دارد .آنها
با استفاده از سنجه ميزان ارتباط معنايي 7دريافتند كه در  52درصد باقيمانده بيشتر
سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره با برچسبها ارتباط معنايي مشابهي دارند.
همچنین ،اغلب اصطالحهاي واژگان مهارشده همان كليدواژههايي هستند كه كاربران
براي توصيف كتابها استفاده كردهاند.
فرنر )2010( 8كتابهاي داستاني مربوط به حوزه اختاللها و گرايشهاي
جنسيتي 9را بررسی کرد .در اين پژوهش پنج كتاب بهعنوان نمونه انتخاب شد.
داستانهاي انتخابشده از تنوع موضوعي برخوردار بود .برچسبهاي تخصيص
دادهشده توسط كاربران اليبرري ثينگ در مقايسه با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه
كنگره تنوع بيشتري داشتند و ديدگاههاي مختلفی را نشان ميدادند.
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لو ،پارك ،و هو )2010( 1در  8562پيشينه كتاب مورد بررسي 105,176 ،برچسب و
 7628سرعنوان موضوعي كتابخانه كنگره را با هم مقایسه کرد .مشخص شد كه حجم
واژگان برچسبها بسيار بيشتر از واژگان مهارشده است .حدود نيمي از سرعنوانهاي
موضوعي كتابخانه كنگره بهوسيله برچسبهاي اجتماعي پوشش داده ميشد.
فريزير )2012( 2پنج كتاب غيرداستاني در موضوعهاي مختلف را انتخاب كرد.
براي هر كتاب انواع برچسبها شناسایی و دستهبندی شد :برچسبهايي كه يكبار
تخصيص داده شده بود ،برچسبهاي غيرانگليسي ،برچسبهاي شخصي و سليقهاي،
برچسبهاي غيرموضوعي (نامهاي خاص) ،برچسبهاي نشاندهنده ويرايش كتاب ،و
برچسبهاي موضوعي .او از بين برچسبهاي موضوعي  20برچسب پربسامد را براي
مقايسه با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره برگزيد و نتيجهگيري کرد که بهجاي
جايگزين كردن بر تقويت و تکمیل هر دو نظام (برچسبي و مهارشده) تأكيد شود.
رحمان )2012( 3برچسبهای اجتماعی الیبرری ثینگ و سرعنوانهای موضوعی
کتابخانه کنگره را در  20عنوان کتاب علمی ( 10عنوان کتاب دانشگاهی و  10عنوان
کتاب عمومی) با هم مقایسه کرد .یافتهها نشان داد که بیش از  50درصد مطابقت
بین برچسبها و سرعنوانهای موضوعی وجود دارد و با یک فهرست کتابخانهای
هیبریدی میتوان از قابلیتهای هر دو نظام بهره گرفت.
ویدایا و هرینارایانا  )2016( 4برچسبهای اجتماعی الیبرری ثینگ و سرعنوانهای
موضوعی کتابخانه کنگره را در  100کتاب نمونه رشته علم اطالعات و دانششناسی
منتشرشده در سالهای  2000تا  2015با هم مقایسه کردند 341 .سرعنوان موضوعی
و  2476برچسب اجتماعی گردآوری شد 21/5 .درصد برچسبها ( 160برچسب) با
سرعنوانهای موضوعی مطابقت داشت و  46/9درصد سرعنوانهای موضوعی توسط
کاربران برای برچسبگذاری استفاده شده بود .در نهایت ،چنین نتیجهگیری کردند که
برچسبهای اجتماعی میتوانند برای تقویت ابردادهها و بازیابی اطالعات استفاده شوند.
پژوهشهای پیشین با روشها و حجم نمونه مختلف انجام شدهاند و زمينههاي
موضوعي متنوع ،پراكنده ،و خاصی را مد نظر قرار دادهاند .یافتههای پیشین نشان
میدهد که بين برچسبهاي اجتماعي و سرعنوانهاي موضوعي تا حدودي مطابقت
وجود دارد ،ولي اين ميزان مطابقت در حدي نيست كه بتوان برچسبهاي اجتماعي
را جایگزین سرعنوانهاي موضوعي كرد اين دو نظام ميتوانند مكمل هم باشند.
برای غلبه بر خالء ناشی از پراکندگی و خاص بودن موضوعات منتخب پژوهشهای
پیشین ،در این پژوهش تصمیم گرفته شد سه حوزه علوم انسانی ،علوم اجتماعی،
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و علوم طبیعی مطالعه شود تا قابلیت تعمیم بیشتری نسبت به پژوهشهای پیشین
داشته باشد و در این راستا ،پرسشهای زیر مد نظر قرار گرفت )1 :ميزان مطابقت
برچسبهاي اجتماعي اليبرري ثينگ با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره در
كتابهاي حوزههاي موضوعي و رشتههای علمی علوم انساني ،علوم اجتماعي،
و علوم طبيعي؛  )2امكان جايگزيني برچسبهاي اجتماعي اليبرري ثينگ با
سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره در كتابهاي حوزههاي پیشگفته؛ و  )3امكان
تکمیل سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره با برچسبهاي اجتماعي اليبرري
ثينگ در كتابهاي حوزههاي موضوعي مورد اشاره.

1. Voorbij
2. Carman

 .3منظــور موضوعــات تخصیــص
دادهشــده بــه کتابهــای
مــورد بررســی در پیشــینه
کتابشــناختیکنگــرهاســت.
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روششناسی
پژوهش حاضر به روش تحليل محتوا انجام و با استفاده از روش کدگذاری در
پژوهشهای قبلی (وربيج1998 ،1؛ ثامس و همکاران2009 ،؛ كارمن2009 ،2؛ و وو و
دیگران )2013 ،طراحی و با توجه به مسئله پژوهش حاضر اصالحاتی در شیوه آن
اعمال شد .هر برچسب اجتماعي در يكي از سه مقوله كلي زير و مقولههاي فرعي
مرتبط آن با سرعنوانهاي موضوعي 3كنگره مقايسه شد:
 .1برچسب اجتماعي با سرعنوان موضوعي مطابقت دارد ،شامل موارد زير:
 برچسب اجتماعي و سرعنوان موضوعي دقيق ًا يكسان هستند (د.). برچسب اجتماعي و سرعنوان موضوعي تقريب ًا يكسان هستند (ت ).شاملموارد زیر:
•کلیدواژه :مطابقت برچسب اجتماعی با سرعنوان موضوعی بهصورت کلیدواژهای
بدون توجه به زنجیره موضوعی سرعنوان موضوعی مالک قرار گرفت (ک.).
•مترادف :برای شناسایی مترادفها ،ارجاعهای موجود در پیشینه مستند کتابخانه
کنگره مالک قرار گرفت (مت.).
•جمع يا مفرد (ج).
•امالي متفاوت :برای شناسایی امالهای متفاوت ،عالوه بر مراجعه به منابع مرجع
تخصصی ،ارجاعهای موجود در پیشینه مستند کتابخانه کنگره مالک قرار گرفت
(الف.).
•سرنامها :برای شناسایی سرنامها ،عالوه بر مراجعه به منابع مرجع تخصصی،
ارجاعهای موجود در پیشینه مستند کتابخانه کنگره مالک قرار گرفت (س.).
 .2برچسب اجتماعي با سرعنوان موضوعي مطابقت نسبي دارد ،شامل موارد زير:
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•برچسب اجتماعي بهمنزله واژه اعم سرعنوان موضوعي انتخاب شده است (ع.).
•برچسب اجتماعي بهمنزله واژه اخص سرعنوان موضوعي انتخاب شده است (خ.).
•برچسب اجتماعي بهمنزله واژه مرتبط با سرعنوان موضوعي انتخاب شده است (م.).
•برچسب اجتماعي با سرعنوان موضوعي ارتباط مفهومي غير از مقولههاي باال
دارد؛ بهطور مثال ،از طريق يادداشتهاي دامنه يا توضيحي (ی.).
 .3بین برچسب اجتماعی با سرعنوان موضوعی و برعکس مطابقتی وجود
ندارد:
•برچسب مورد استفاده در الیبری ثینگ در سرعنوان موضوعی موجود نبود (ب.س).
•سرعنوان موضوعي داده شده به کتاب در الیبری ثینگ موجود نبود (س.ب.).
همچنین ،در پژوهش حاضر سه حوزهموضوعي علوم طبيعي ،علوم اجتماعي ،و
علوم انساني با استناد به دایرهالمعارف بريتانيكا شناسايي شد .در اين دایرهالمعارف،
مدخلهاي مجزايي به سه حوزه مورد بررسي اختصاص داده شده و در ذيل هريك
از آنها رشتههاي علمي اصلي مربوط به هر حوزه آورده شده است .به اين ترتيب،
 15رشته علمي فيزيك ،زمينشناسي ،زيستشناسي ،شيمي ،و نجوم در حوزه علوم
طبيعي؛ رشتههاي جامعهشناسي ،انسانشناسي ،روانشناسي ،اقتصاد ،و علومسياسي در
حوزه علوم اجتماعي؛ و رشتههاي ادبيات ،تاريخ ،زبانها ،فلسفه ،و هنرها در حوزه
علوم انساني در جامعه آماری لحاظ شد .همچنین ،براساس الگوهاي نمونهگيري در
پژوهشهاي مشابه قبلي (وبر2006 ،؛ اسمیت2007 ،؛ چن2008 ،؛ آدلر2009 ،؛ ثامس
و همکاران2009 ،؛ راال2009 ،؛ الوسون2009 ،؛ هیمن و گارسیا -مولینا2009 ،؛ فرنر،
2010؛ لو ،پارک و هو2010 ،؛ فریزیر2012 ،؛ و وو و دیگران )2013 ،تعداد كتابهاي
انتخابشده بهعنوان نمونه در هريك از رشتههاي علمي  32كتاب تعیین شد که بهطور
تصادفي از فهرست عمومي برخط كتابخانه كنگره انتخاب شدند .در هر حوزه موضوعي
160كتاب بهعنوان نمونه انتخاب شد .در مجموع ،حجم كلي نمونه در هر سه حوزه
موضوعي  480كتاب بود .گردآوری دادهها با استفاده از سه پیشینه کتابشناختی کتابخانه
کنگره ،الیبرری ثینگ ،و پیشینه مستند سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره انجام شد.
براي تجزيه و تحليل دادهها تاحدودي مشابه پژوهشها از درصد همپوشاني و
ضریب شباهت ژاکار 1استفاده شد.
یافتهها
تعداد برچسبهای اجتماعی تخصیص دادهشده کاربران به کتابها بهترتیب برای

1. Jaccard similarity
coefficient

35

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ، 28شامره( 2تابستان)1396

مهدی خادمیان | مرتضی کوکبی |
فریده عصاره

حوزه علوم طبیعی  ،484حوزه علوم اجتماعی  ،422حوزه علوم انسانی  ،405و در
مجموع  1311برچسب است .در مقابل ،تعداد سرعنوانهای موضوعی تخصیص
دادهشده توسط کتابداران به این کتابها بهترتیب ،برای حوزه علوم طبیعی ،309
حوزه علوم اجتماعی  ،382حوزه علوم انسانی  ،373و در مجموع  1064سرعنوان
موضوعی است .یعنی در کل تعداد سرعنوانها  81درصد برچسبها بود.
مقایسه برچسبهای اجتماعی با سرعنوانهای موضوعی در مقوله مطابقت دقیق
و تقریبی نشان داد ،که درصد مطابقت بهترتیب برای حوزه علوم طبیعی  ،36حوزه
علوم اجتماعی  ،44و حوزه علوم انسانی  49است .در مجموع از نظر مطابقت دقیق
و تقریبی ،مقایسه برچسبهای اجتماعی با سرعنوانهای موضوعی نشان داد که 357
مورد ( 27درصد) مطابقت دقیق 148 ،مورد ( 11درصد) مطابقت کلیدواژهای60 ،
مورد ( 4درصد) مطابقت مترادفی 15 ،مورد ( 1درصد) مطابقت جمع و مفرد ،و 2
مورد (کمتر از  1درصد) مطابقت سرنام وجود داشت .یعنی  580مورد ( 43درصد)
مطابقت دقیق و تقریبی بین برچسبها و سرعنوانها مشاهدهشد.
از نظر مطابقت نسبی مشخص شد که درصد مطابقت بهترتیب برای حوزه علوم طبیعی
 ،22حوزه علوم اجتماعی  ،24و حوزه علوم انسانی  18بود .عالوه بر آن ،مقایسهها نشان
داد که  251مورد ( 19درصد) مطابقت اعم 13 ،مورد ( 1درصد) مطابقت اخص 25 ،مورد
( 2درصد) مطابقت مرتبط ،و  12مورد ( 1درصد) مطابقت یادداشتی وجود داشت .یعنی در
مجموع 301 ،مورد ( 23درصد) مطابقت نسبی بین برچسبها و سرعنوانها مشاهده شد.
همچنین در مجموع ،در  15رشته علمی در سه حوزه مورد بررسی  881مورد (66
درصد) مطابقت دقیق و تقریبی و نسبی بین برچسبها و سرعنوانها مشاهدهشد.
مقایسه برچسبهای اجتماعی با سرعنوانهای موضوعی در مقوله عدم مطابقت نشان
داد که درصد عدم مطابقت بهترتیب برای حوزه علوم طبیعی  ،42حوزه علوم اجتماعی
 ،32و حوزه علوم انسانی  33بود .در مجموع ،در  424مورد ( 34درصد) بین برچسبهای
اجتماعی با سرعنوانهای موضوعی هیچگونه مطابقت دقیق و تقریبی و نسبی مشاهده نشد.
مقایسه سرعنوانهای موضوعی با برچسبهای اجتماعی در مقوله عدم مطابقت
نشانداد که درصد عدم مطابقت بهترتیب برای حوزه علوم طبیعی  ،53حوزه علوم
اجتماعی  ،65و حوزه علوم انسانی  ،61یعنی بهترتیب درصد مطابقت برای حوزه
علوم طبیعی  ،47حوزه علوم اجتماعی  35و حوزه علوم انسانی  39بود .در مجموع،
در  15رشته علمی سه حوزه مورد بررسی در  644مورد ( 60درصد) سرعنوانهای
موضوعی بهعنوان برچسب اجتماعی انتخاب نشده بودند.
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9

8

7

6

اقتصاد

روانشناسی

انسانشناسی

درصد رسعنوانهای موضوعی

درصد برچسبهای اجتامعی

جمع کل علوم طبیعی

نجوم

شیمی

جامعهشناسی

5

4

3

زیستشناسی

2

زمینشناسی

73

76

81

94

100

484

104

76

111

86

107

80

61

74

78

100

63

309

56

59

72

69

53

23

26

14

24

42

27

134

34

22

26

19

33

دقیق

1

ردیف
فیزیک

رشته علمی

برچسب
اجتامعی

رسعنوان
موضوعی

9

12

6

11

7

36

4

4

10

13

5

ک.

2

1

15

1

22

55

6

17

1

1

13

29

6

19

1

4

30

4

38

165

21

60

1

1

8

186

46

26

34

3

6

27

1

6

4

45

46

25

1

5

1

1

31

49

52

19

95

11

21

23

20

20

4

1

1

38

15

3

1

1

1

الف.

س.

ع.

خ.

م.

ی.

ب.س.

س.ب.

عدم مطابقت

53

2

9

3

1

5

مت.

ج.

تقریبی

مطابقت دقیق و تقریبی

مطابقت نسبی

جدول  1.تجزیه و تحلیل و مقایسه دادهها در سه حوزه علوم طبیعی ،علوم اجتماعی ،و علوم انسانی
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27
114
27

رسعنوان
موضوعی
89
382
90
100

برچسب
اجتامعی
98
422
100

85
88
84
71
77

رشته علمی

علوم سیاسی

جمع کل علوم اجتامعی

درصد برچسبهای اجتامعی

ادبیات

تاریخ

زبانها

فلسفه

هرنها

10

12

13

14

15

جمع کل علوم انسانی

درصد رسعنوانهای موضوعی

29

81
82
86
66
58

405

11
13
28
15
25
28

373
92

27
33

1064
81
100

357

26

109

درصد برچسبهای اجتامعی

100

جمع کل

درصد برچسبهای اجتامعی

درصد رسعنوانهای موضوعی
1311
100

درصد رسعنوانهای موضوعی

100

ردیف

29

دقیق

ک.
10
48
11

تقریبی
ج.

س.

ع.

3

1

م.

مطابقت نسبی

2
2

خ.
23
101

26

2

5
23

4

الف.

مطابقت دقیق و تقریبی

مت.
8
28
6

1

1

7
6

1

ی.

2

ب.س.
27
117

عدم مطابقت
س.ب.
54
250
27
65
33

1

63

10
13
7

64

251
19

1
13
5

23

13
1

3

12

25
2

21
11
17

55

15

1

20
5
2
2
3

5

12
1

4

50
26
15
4
16

3

424
32

1

58
36

2

13

8

27
121

1

148
11

8

22
229
3

6
60
4
5

644

61

1

2

29

3
15
1
1
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نتیجهگیری
در  15رشته علمی مورد بررسی در سه حوزه علوم طبیعی ،علوم اجتماعی ،و علوم
انسانی دادههای مستخرج نشان میدهد که از مجموع  1311برچسب اجتماعی (بهترتیب
 484برچسب برای حوزه علوم طبیعی 422 ،برچسب برای حوزه علوم اجتماعی ،و
 405برچسب برای حوزه علوم انسانی) در  580مورد ( 43درصد) ،مطابقت دقیق و
تقریبی و در  301مورد ( 23درصد) مطابقت نسبی با سرعنوانهای موضوعی وجود
دارد .در مجموع 66 ،درصد بین برچسبهای اجتماعی و سرعنوانهای موضوعی در
سه حوزه مورد بررسی مطابقت دقیق و تقریبی و نسبی وجود دارد و در  34درصد
هیچگونه مطابقتی وجود ندارد .همچنین 60 ،درصد سرعنوانهای موضوعی بهعنوان
برچسب اجتماعی انتخاب نشدهاند.
همچنین ،مقایسه درصدهای مطابقت بین برچسبهای اجتماعی و سرعنوانهای
موضوعی در سه حوزه مورد بررسی نشان میدهد که از  66درصد مطابقت ،بهترتیب
مطابقت دقیق با  27درصد ،مطابقت اعم با  19درصد ،و مطابقت کلیدواژهای با 11
درصد در رتبههای اول تا سوم قرار دارند .تقریب ًا کمتر از نیمی از مطابقتها مطابقت
دقیق است و میزان تخصیص دقیق برچسبهای اجتماعی مشابه با سرعنوانهای
موضوعی توسط کاربران؛ تقریب ًا یکسوم از مطابقتها اعم است و میزان تمایل
کاربران به تخصیص برچسبهای اجتماعی کلی؛ و  11درصد مطابقت کلیدواژهای
است و میزان قابلیت جستجو و بازیابی کتابها را در سه حوزه مورد بررسی از طریق
کلیدواژههای برچسبی نشان میدهد.
میزان مطابقت دقیق و تقریبی برچسبهاي اجتماعي اليبرري ثينگ با سرعنوانهاي
موضوعي كتابخانه كنگره در پنج رشته علمی حوزه علوم انسانی  49درصد ،در پنج
رشته علمی حوزه علوم اجتماعی  44درصد ،در پنج رشته علمی حوزه علوم طبیعی
 36درصد ،و در مجموع سه حوزه  43درصد و از مالک تعیینشده برای جایگزینی
(که باالتر از  90درصد بود) کمتر است .بنابراین ،امکان جایگزینی برچسبهاي
اجتماعي اليبرري ثينگ با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره در سه حوزه مورد
بررسی وجود ندارد و تکمیل سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره با برچسبهاي
اجتماعي اليبرري ثينگ تأیید میشود.
همچنین ،محاسبه ضریب شباهت ژاکار نشان داد که میزان شباهت در حوزه علوم
طبیعی  ،0/334در حوزه علوم اجتماعی  ،0/259در حوزه علوم انسانی  ،0/292و در
هر سه حوزه  0/292است .بنابراین ،از آنجا که ضریب شباهت کمتر از یک است،
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جایگزینی برچسبهای اجتماعی الیبرری ثینگ با سرعنوانهای موضوعی کتابخانه
کنگره در هریک از این سه حوزه و در کل هر سه حوزه تأیید نمیشود.
یافتههای پژوهش حاضر با میزان مطابقت  43درصد تا حدودی با برخی
پژوهشهای قبلی مانند ثامس و همکاران ( )2009با  37درصد مطابقت؛ الوسون
( )2009با  51درصد مطابقت؛ هيمن و گارسيا -مولينا ( )2009با  48درصد مطابقت؛
و لو ،پارك ،و هو ( )2010با حدود  50درصد همخوانی دارد.
همچنین ،در پژوهش حاضر ،مقایسه درصدهای مطابقت بین برچسبهای اجتماعی
و سرعنوانهای موضوعی در سه حوزه مورد بررسی نشان میدهد که از  66درصد
مطابقت ،بهترتیب مطابقت دقیق با  27درصد ،مطابقت اعم با  19درصد ،و مطابقت
کلیدواژهای با  11درصد در رتبه اول تا سوم قرار دارد .یافتههای پژوهشهای قبلی نیز
تا حدودی با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد .ثامس و همکاران ( )2009که
كتابهاي برچسبگذاريشده در اليبرري ثينگ را با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه
كنگره را مقايسه كردند به این نتیجه رسیدند كه  6درصد برچسبها بهطور دقيق با
سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره مطابقت دارند 31 ،درصد با موضوعهاي اعم
و اخص مرتبط بودند ،و  35درصد با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره ارتباط
مفهومي داشتند .الوسون ( )2009برچسبهاي اجتماعی دو سايت اليبرري ثينگ و
آمازون را با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره مقايسه كرد و اذعان داشت که
 51درصد برچسبها عيني (موضوعی) و  49درصد آنها ذهني (شخصی و سلیقهای)
بودهاند .هيمن و گارسيا -مولينا ( )2009برچسبهاي اليبرري ثينگ و سرعنوانهاي
موضوعي كتابخانه كنگره را با هم مقايسه كردند .آنها با انجام مطابقت نحوي كه به
دو صورت مطابقت دقيق يا تقريب ًا دقيق انجام شد دريافتند كه  48درصد سرعنوانهاي
موضوعي با برچسبها مطابقت دارند .آنها با انجام مطابقت معنايي دريافتند كه در 52
درصد باقيمانده ،بيشتر سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره با برچسبها ارتباط
معنايي مشابهي دارند.
در پژوهش حاضر ،موضوعهای کتابهای سه حوزه علوم طبیعی ،علوم اجتماعی،
و علوم انسانی بررسی شد .فريزير ( )2012برچسبهاي تخصيص دادهشده توسط
كاربران اليبرري ثينگ را با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره در پنج كتاب
غيرداستاني در موضوعهاي مختلف بررسی كرد و تا حدودی از این جهت که
کتابهایی از موضوعهای مختلف را بررسی کرده است همخوانی دارد .اما در
برخی پژوهشهای قبلی کتابهایی که موضوعهای خیلی خاص داشتند ،بررسی

40

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ، 28شامره(2تابستان)1396

امکان جایگزینی یا تکمیل
رسعنوانهای موضوعی كتابخانه ...

شدهاند ،مانند آدلر ( )2009که برچسبهاي اليبرري ثينگ كتابهاي مربوط به حوزه
تراجنسيت 1را با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره مقايسه کرد ،فرنر ()2010
برچسبهای اجتماعی اليبرري ثينگ را با سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره
در موضوع اختاللها و گرايشهاي جنسيتي 2مقايسه کرد ،و وو و دیگران ()2013
برچسبهای اجتماعی كتابهاي حوزه علم اطالعات را بررسي کردند .همچنین،
برخی پژوهشهای قبلی قالبهای خاصی از کتابها مانند داستانی یا غیرداستانی را
بررسی کردهاند ،مانند اسميت ( )2007که تفاوت كارايي برچسبها و سرعنوانهاي
موضوعي را در كتابهاي داستاني و غيرداستاني بررسی کرد .همچنین ،چن ()2008
برچسبهاي كتابهاي داستاني و غيرداستاني را بررسی کرد كه در سايت اليبرري
ثينگ بيشترين تعداد برچسب را داشتند.
درباره تأیید مک ّمل بودن بهجای جایگزینی ،یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای
پژوهشهای قبلی (وبر2006 ،؛ اسميت2007 ،؛ آدلر2009 ،؛ ثامس و همکاران2009 ،؛
راال2009 ،؛ الوسون2009 ،؛ هيمن و گارسيا-مولينا2009 ،؛ لو ،پارك و هو2010 ،؛
فرنر2010 ،؛ فريزير 2012 ،و وو و دیگران )2013 ،نیز همخوانی دارد.
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