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  دهیچک

هاي اجتماعی الیبرري ثینگ هاي موضوعی کتابخانه کنگره با برچسبل سرعنوانیا تکمی ینیگزی میزان مطابقت و امکان جا:هدف
  . شودیهاي علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم طبیعی بررس حوزهيهادر کتاب
زان مطابقت یم یسه حوزه مورد بررس در ي با استفاده از روش کدگذار. روش پژوهش تحلیل محتوا است:کرد پژوهشیرو /روش

 يگردآور. کتاب به عنوان نمونه انتخاب شدند  160در هر حوزه موضوعی .  شدندی و عدم مطابقت بررسی، نسبیبیتقرق و یدق
 تجزیه و تحلیل يبرا. نگ انجام شدی ثيبررینه کتاب در الیشی و مستند کتابخانه کنگره و پینه کتابشناختیشیها با استفاده از سه پداده
  .استفاده شدژاکار ب شباهت ی از درصد همپوشانی، ضری قبليهاها، مشابه پژوهش داده
، و حوزه علوم 422 ی، حوزه علوم اجتماع484 یعی حوزه علوم طبيب برایبه ترت (ی اجتماع برچسب1311از مجموع : هاافتهی

 یطابقت نسب، م) درصد23( مورد 301 و در یبیق و تقری، مطابقت دق) درصد43( مورد 580، در )ی  برچسب اجتماع405 یانسان
  .  وجود داردی موضوعيهابا سرعنوان

 90 که ینیگزی جاين شده برایی درصد و از مالك تع43سه حوزه  در یبیق و تقریزان مطابقت دقینکه میبا توجه به ا :يریگجهینت
نه کنگره هاي موضوعی کتابخا هاي اجتماعی الیبرري ثینگ با سرعنوان برچسب ینیگزیاست کمتر است، پس امکان جادرصد 

  .شودید نمیی در سه حوزه تاینیگزیز نشان داد که جاینژاکار ب شباهت ی محاسبه ضر.شودید مییتأل ی و تکموجود ندارد
- ی، فوکسونومی مردميهايبندشده، رده کتابخانه کنگره، واژگان مهاری موضوعيها، سرعنوانی اجتماعيها برچسب:دواژگانیکل

  .نگی ثيبرریها، ال
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 ان مسئلهیمقدمه و ب
سازي با استفاده   نمایه.شناسی دارد ي طوالنی در مطالعات علم اطالعات و دانش  اسازي موضوعی تاریخچه نمایه

رایجی است که براي حل مسائل مربوط به زبان طبیعی و از بین بردن  ها، روش شده و اصطالح نامه مهار از واژگان
، 1پیک(هاي اطالعاتی حرفه اي متکی هستند  ها تا حد زیادي به واسطه این نظام. ابهام استفاده شده است

هاي طبیعی، حذف  پذیر کردن زبان سازي دستی مبتنی بر واژگان مهارشده می تواند از طریق منطق  نمایه.)2005
رتبط را کاهش هاي ذاتی براي دسترسی به اطالعات م محدودیت ،هاي مشابه آمیز و شناسایی اصطالح موارد ابهام

هاي موضوعی بر مبناي واژگان مهار شده  علی رغم این مزایا، مشخص شده است که تخصیص اصطالح. دهد
هاي موضوعی، نیاز به ها در برخی حوزهبودن موضوع فقدان خاص": معایب متداول عبارتند از. معایبی نیز دارد

به . )2013، 2گرانیوو و د ("ه متخصصانسرمایه گذاري زیاد مالی، صرف وقت، تعلیم و مهارت و مداخل
توانند براي بازیابی مؤثر اطالعات  سازي سنتی می هاي نمایه اند که نظامها نشان داده عبارت دیگر، اگرچه پژوهش

 سازي نیازمند مفید باشند و بازیافت و دقت بازیابی را بهبود بخشند، اما به دلیل این که انجام این شیوه نمایه
  .هاي جایگزین دیگري مورد توجه قرار گرفتند صرف زمان و هزینه زیاد بود، روش

 که آمده وجود به اجتماعی يگذار برچسب عنوان با جدیدي سازي نمایه روش 2 وب هاي فناوري پیدایش با
 کاربران 2 وب ي هايظهور فناور. است برخوردار متفاوتی هاي قابلیت از سازي نمایه يهاروش ریسا به نسبت

 نسل دوم خدمات وب است که بر مشارکت و 2وب . ل کرده استیا خدمات تبدی از نظام ها یرا به بخش
، 3يپودینش(دهد ی را نشان مید دارد و قدرت خرد جمعی تأکي و برچسب گذاری اجتماعياشتراك، شبکه ها

 منابع انواع کاربران، مشارکت با و 2 وب يها فناوري از استفاده با هاتیسا وب یبرخ حاضر حال در. )2012
 یاجتماع يگذاربرچسب روش از استفاده با را) کتاب و مقاله لم،یف عکس، ت،یسا وب شامل (یاطالعات

 فهرست امکان که است ییهاتیساوب از یکی 4»نگیث يبرریال«. گذارند یم اشتراك به و کنندیم یسازمانده
  . است کرده فراهم را کاربران مشارکت با هاکتاب يگذاراشتراك به و برخط یسینو
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 و فناورانه قرار داشته اند، اما امروزه، یاسیس-یشه در معرض تحوالت اجتماعیکتابخانه ها در طول سالها هم
ح کرده است  مطريدین تحول را در سطح جدید شده توسط کاربران  ای و تولی مشارکتيجاد محتواهایده ایپد
 که از ماهیت تعاملی برخوردار بودند، روش جدیدي براي 2هاي وب  با پیدایش فناوري ).2009، 1اونس(

کنندگان و  تا به امروز منابع اطالعاتی توسط متخصصان اطالعات یا خلق. وجود آمد سازي موضوعی به نمایه
شد، اما امروزه کاربران نیز  بندي می ها توصیف، سازماندهی و طبقهآن) مولفان و مترجمان(دآورندگان یپد
شود را به منابع  اي که به آنها برچسب گفته می هاي مهار نشده هاي جدیدي خلق کنند و کلیدواژه توانند ابرداده می

فا ساز را ای نویس و نمایه در این روش کاربران به صورت اشتراکی نقش فهرست. اطالعاتی تخصیص دهند
ها  سازي تسهیل و تسریع و در هزینه دهی و نمایه ویژه موضوع ب سازماندهی منابع اطالعاتی بهین ترتیکنند، بد می

   شودیجویی م نیز صرفه

گذاري اجتماعی و استفاده از آن در  ها در حال توسعه نظام برچسب با در نظر گرفتن این واقعیت که کتابخانه
هاي  خود هستند، ضرورت دارد که میزان تأثیرگذاري برچسب هاي  تسای هاي عمومی برخط و وب فهرست

 . ها به عنوان یک مسأله جدید مورد توجه قرار گیرد اجتماعی بر فرایند سازماندهی منابع اطالعاتی در کتابخانه

 هاي اجتماعی ایجاد شده توسط کاربران که تعلیم ندیده هستند و احتماالً یک ساختار سلسله بررسی برچسب
هاي تعلیم  ساز سه آنها با توصیفگرهاي تخصیص داده شده توسط نمایهیکنند، و مقا مراتبی پیچیده را ایجاد نمی

هاي اجتماعی با   انجام شده، برچسبيها از پژوهشی در برخ.)2005پ، یک(رسد  دیده مهم به نظر می
پ و یک(اند  سازي را پیشنهاد کرده ههاي واژگان مهار شده مقایسه شده و جایگزینی یا تقویت در نمای اصطالح

گذاري اجتماعی به عنوان یک روش بالقوه جایگزین براي   در نوشتارها اغلب به ظهور برچسب.)2012، 2کیب
براي . )2013گران، یوو و د(واژگان مهار شده جهت سازماندهی و نمایه سازي منابع اطالعاتی اشاره شده است 

کننده مفیدي براي واژگان مهار شده باشند،  توانند جایگزین یا تقویت ها در واقعیت می رچسبکشف این که ب
و در ) شودی فراهم می موضوعيهارهیق زنجیکه از طر( ی مشابهضرورت دارد بررسی شود که آیا آنها بعد بافتی

  . )2011پ، یک(کنند یا نه  سازي مهار شده وجود دارد ارائه می هاي نمایه نظام
هاي موجود در وب  هاي اجتماعی کتاب هدف اصلی در پژوهش حاضر این است که میزان مطابقت برچسب

اند مورد  ها تخصیص داده شده هاي موضوعی کتابخانه کنگره که به همان کتاب سایت الیبرري ثینگ  با سرعنوان
از ی مورد نيها کتاب که دادهیع اجتمایسینوت فهرستیسا وبی که در زبان فارسییاز آنجا. گیرد بررسی قرار 

ص داده شده توسط کاربران را فراهم کرده باشد وجود نداشت، ی تخصی اجتماعيها برچسبیعنی پژوهش يبرا
  . انجام پژوهش انتخاب نشدي برای فارسی موضوعيهان سرعنوانیبنابرا
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هاي  میزان مطابقت برچسب: ه سه سؤال پاسخ دهد به هدف باال، این پژوهش در صدد است بیابی دستيبرا
 يهاي موضوعی و رشته ها هاي حوزه هاي موضوعی کتابخانه کنگره در کتاب اجتماعی الیبرري ثینگ با سرعنوان

هاي اجتماعی  ا امکان جایگزینی برچسبی علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم طبیعی چقدر است؟ آیعلم
 ی علميهاي موضوعی و رشته ها هاي حوزه اي موضوعی کتابخانه کنگره در کتابه الیبرري ثینگ با سرعنوان

هاي موضوعی کتابخانه کنگره  ل سرعنوانیا امکان تکمیعلوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم طبیعی وجود دارد؟ آ
لوم هاي علوم انسانی، ع هاي موضوعی و رشته هاي حوزه  در کتابثینگهاي اجتماعی الیبرري  با برچسب

  اجتماعی و علوم طبیعی وجود دارد؟ 
   پژوهشنهیشیپ

در ایران پژوهشی در .  مورد توجه قرار گرفته است2005گذاري اجتماعی از سال  ي برچسب پژوهش در زمینه
، 3ترسنی و پ2007، 2ي، نوروز2007، 1يتریمانند اسپ(هاي اخیر برخی از پژوهش. این حوزه انجام نشده است

در اینجا با توجه به مسأله پژوهش،   اند  شده پرداختهمهار گذاري اجتماعی با واژگان  به مقایسه برچسب)2008
ها در سایت الیبرري  هاي کتاب ها، به ویژه برچسب هاي اجتماعی کتاب هایی که به مقایسه برچسب پژوهش

اند بر مبناي تاریخ انجام پژوهش مورد بررسی قرار  رداختههاي موضوعی کتابخانه کنگره پ ثینگ با سرعنوان
 مربوط به ی اجتماعيها شبکهيهان نمونهیترشدهن و شناختهی از اولیکینگ به عنوان ی ثيبرریال. گیرند می

 مشابه يهاتیر سایسه با سای شده است، در مقای طراحي اصول کتابداري و بر مبناکه توسط کتابدارانها کتاب
از ی مورد نيها داشته است و دادهياژهیها توسط کاربران توجه و کتابيگذارت برچسبینکه به قابلیل ایلبه د
 قرار یشناسدهد، مورد توجه کتابداران و پژوهشگران علم اطالعات و دانشی پژوهش را در دسترس قرار ميبرا

  . گرفته است
او . هاي موضوعی کتابخانه کنگره مقایسه کرد پراستفاده در الیبرري ثینگ را با سرعنوان  برچسب75) 2006 (4وبر
ت ی با هم دارند و در نهای معقولی همپوشانی از نظر موضوعی موضوعيهاها و سرعنوانافت که برچسبیدر
 5اسمیت. ه باشندتوانند با یکدیگر همزیستی داشت مهار شده می ها و واژگان  کرد که فولکسونومیيریگجهینت
در این . هاي منتشر شده در پنج سال گذشته مقایسه را انجام داد تایی از کتاب با بررسی یک نمونه چهار) 2007(

داستانی مورد  هاي داستانی و غیر هاي موضوعی در کتاب ها و سرعنوان پژوهش، بررسی تفاوت کارایی برچسب
همچنین آشکار شد که . دهند ها را بهتر نشان می هاي کتاب ها، موضوع سبها نشان داد که برچ یافته. توجه بود
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 يها و سرعنوانی اجتماعيهابرچسب) 2008 (1چن. ها قابلیت تقویت واژگان مهار شده را دارند فولکسونومی
را ) داستانی عنوان کتاب غیر25 عنوان کتاب داستانی و 25( عنوان کتاب انگلیسی 50 کتابخانه کنگره یموضوع

 سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره شناسایی 313 برچسب و 1759در نمونه مورد بررسی . سه کردیبا هم مقا
میزان .  سرعنوان موضوعی تخصیص داده شده بود3/6 برچسب و 2/35به طور میانگین به هر کتاب . شد

در یک نمونه ) 2009 (2آدلر .اً پایین بودهاي موضوعی کتابخانه کنگره نیز نسبت ها با سرعنوان همپوشانی برچسب
هایی که به  ها نشان داد برچسب یافته. را مورد بررسی قرار داد» 3تراجنسیت«هاي مربوط به حوزه  تایی کتاب 20

. ندنویسی وجود نداشتند یا اندك بودهاي فهرست طور مکرر توسط کاربران استفاده شده بودند، در پیشینه
توانند مکمل  هایی کامل نیستند، اما می هاي موضوعی به تنهایی نظام ها و سرعنوان ها آشکار کرد که برچسب یافته

هاي  گذاري شده در الیبرري ثینگ را با سرعنوان  هاي برچسب کتاب) 2009 (4ثامس و دیگران. هم باشند
هاي  ها به طور دقیقی با سرعنوان  درصد برچسب6ها نشان داد که  تهیاف. موضوعی کتابخانه کنگره مقایسه کردند

 درصد با 35اي اعم و اخص مرتبط بودند و ه درصد با موضوع31موضوعی کتابخانه کنگره مطابقت دارند، 
نویسی موضوعی  آنها پیشنهاد کردند که فهرست. هاي موضوعی کتابخانه کنگره ارتباط مفهومی داشتندسرعنوان

ها  تواند به غنی شدن ابرداده هاي اجتماعی است، می هاي موضوعی و برچسب دي که ترکیبی از سرعنوانهیبری
 Mexico and«و » nonfiction« ،»Africa and history«هاي  با استفاده از کلیدواژه) 2009 (5راال. کمک کند

immigration «الیبرري ثینگ انجام داد و به طور کلی » 6تگ مش«هاي  سه جستجوي جداگانه در فیلد برچسب
 78/42ها نشان داد که به طور میانگین در الیبرري ثینگ  یافته.  عنوان کتاب را به عنوان نمونه انتخاب کرد45

همچنین مشخص .  سرعنوان موضوعی به هر کتاب تخصیص داده شده است80/3برچسب و در پیشینه کتابخانه 
اند که در  درصد حجم نمونه مفاهیمی آمده6/55 عنوان کتاب یعنی 25هاي موضوعی  شد که در سرعنوان

تواند  هاي کاربران می گیري کرد که برچسب نگونه نتیجهیپژوهشگر ا. هاي الیبرري ثینگ وجود ندارند برچسب
اي موضوعی ه تواند جایگزین عملکرد  سرعنوان اما نمی دسترسی موضوعی به مجموعه کتابخانه را تقویت کند،

هاي دو سایت الیبرري ثینگ  ها، برچسب تایی از کتاب 155در یک نمونه ) 2009 (7الوسون .کتابخانه کنگره شود
 زمینه موضوعی تعریف شده توسط  31در . هاي موضوعی کتابخانه کنگره مقایسه کرد و آمازون را با سرعنوان

OCLC ها نشان  یافته. ها بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند ر کتابخانهپنج کتابی که داراي باالترین موجودي د
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شخصی و  (2ها، ذهنی  درصد برچسب49و )  موضوعی (1ها، عینی  درصد برچسب51داد که به طور کلی 
نویسی  تواند فهرست گذاري اجتماعی می کند که برچسب گیري می در نهایت اینگونه نتیجه. بودند) اي سلیقه

به دو روش ) 2009 (3مولینا-هیمن و گارسیا. ها را تقویت کند موضوعی سنتی و دسترسی موضوعی به کتاب
آنان با انجام مطابقت نحوي که به دو صورت مطابقت . ي و مطابقت معنایی مقایسه را انجام دادندمطابقت نحو

آنان . ها مطابقت دارند هاي موضوعی  با برچسب  درصد سرعنوان48دقیق یا تقریباً دقیق انجام شد دریافتند که 
 درصد باقی مانده 52دریافتند که در » 4ییسنجه میزان ارتباط معنا«همچنین با انجام مطابقت معنایی با استفاده از 

افتند یآنان در نهایت در. ها ارتباط معنایی مشابهی دارند هاي موضوعی کتابخانه کنگره با برچسب بیشتر سرعنوان
ها استفاده  کتابهایی هستند که کاربران براي توصیف  هاي واژگان مهار شده همان کلیدواژه که اغلب اصطالح

در .  کردیرا بررس» 6هاي جنسیتی ها و گرایش اختالل«هاي داستانی مربوط به حوزه  کتاب) 2010 (5فرنر. کنند می
. تنوع موضوعی برخوردار بودندهاي انتخاب شده از  داستان.  کتاب به عنوان نمونه انتخاب شد5این پژوهش 

هاي  هاي تخصیص داده شده توسط کاربران الیبرري ثینگ در مقایسه با سرعنوان ها نشان داد که برچسب یافته
لو، پارك و . دهند  را نشان مییهاي مختلف موضوعی کتابخانه کنگره از تنوع بیشتري برخوردار هستند و دیدگاه

 پیشینه کتاب 8562هاي موضوعی، در  ها و سرعنوان ها و روابط بین برچسب ا هدف بررسی تفاوتب) 2010 (7هو
بدین طریق . سه کردی سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره را با هم مقا7628برچسب و  176105مورد بررسی، 

ان داد حدود نیمی از ها نش یافته. ها بسیار بیشتر از واژگان مهار شده است آشکار شد که حجم واژگان برچسب
پنج ) 2012 (8فریزیر. شد هاي اجتماعی پوشش داده می هاي موضوعی کتابخانه کنگره به وسیله برچسب سرعنوان

ها شامل  براي هر کتاب انواع مختلف برچسب. هاي مختلف را انتخاب کرد داستانی در موضوع کتاب غیر
اي،  هاي شخصی و سلیقه انگلیسی، برچسب هاي غیر ند، برچسبهایی که یکبار تخصیص داده شده بود برچسب
هاي موضوعی  هاي نشان دهنده ویرایش کتاب و  برچسب ، برچسب)هاي خاص نام(موضوعی  هاي غیر برچسب

 برچسبی را که به بیشترین میزان 20هاي موضوعی  در نهایت، از بین برچسباو . شناسایی و دسته بندي شدند
بر مبناي . هاي موضوعی کتابخانه کنگره برگزید ص داده شده بود براي مقایسه با سرعنوانتوسط کاربران تخصی

. ل هر دو نظام برچسبی و مهار شده تأکید شودیگیري کرد به جاي جایگزین کردن بر تقویت و تکم ها نتیجه یافته
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 کتابخانه ی موضوعيهانگ و سرعنوانی ثيبرری الی اجتماعيهابرچسب) 2012 (1رحمان. مهار شده تأکید شود
با هم ) ی عمومی عنوان کتاب علم10 و ی دانشگاهی عنوان کتاب علم10 (ی عنوان کتاب علم20کنگره را در 

، یق، مطابقت نسبیمطابقت دق( که چهار مقوله ي داده با استفاده از روش کدگذاريگردآور. سه کردیمقا
 درصد 50شتر از یها نشان داد که بهافتی. داشت انجام شد)  و اطالعات خاص کاربریاطالعات کتابشناخت

ک فهرست یکند که با ی ميریگجهیت نتیدر نها.  وجود داردی موضوعيهاها و سرعنوانن برچسبیمطابقت ب
هاي حوزه علم  کتاب) 2013( وو و دیگران . هر دو نظام بهره گرفتيهاتیتوان از قابلی، ميدیبری هياکتابخانه

به طور کلی . هاي پژوهش گرد آوري شد  کلیدواژه داده50با استفاده از .  دادنداطالعات را مورد بررسی قرار
ها   مورد آن3403 مورد بود که 5241هاي گردآوري شده  تعداد برچسب.  عنوان کتاب بود500حجم کامل نمونه 

ه هاي گردآوري شد در مقابل، تعداد سرعنوان. موضوعی بودند  مورد برچسب غیر1838برچسب موضوعی و 
ها نشان  یافته. موضوعی بودند  مورد سرعنوان غیر598ها سرعنوان موضوعی و   مورد آن1107 مورد بود که 1705

هاي موضوعی وجود  هاي اجتماعی و سرعنوان داد که در حوزه علم اطالعات همپوشانی باالیی بین برچسب
هاي  ها در برچسب یل برخی محدودیتکنند که به دل گیري می با این حال، پژوهشگران این گونه نتیجه. دارد

هاي موضوعی شوند؛ اما  توانند به طور کامل جایگزین سرعنوان ها نمی اجتماعی از جمله نبود یکدستی، این
 2انا ینارایا و هریدایو. هاي موضوعی محسوب شوند توانند مکمل و تقویت کننده مناسبی براي سرعنوان می

 کتاب نمونه 100 کتابخانه کنگره را در ی موضوعيهانگ و سرعنوانی ثيبرری الی اجتماعيها برچسب)2016(
در . سه کردندی منتشر شده بودند با هم مقا2015 تا 2000 يها که در سالیشناسرشته علم اطالعات و دانش

ها نشان داد افتهی.  شدي نمونه گردآوريها از کتابی برچسب اجتماع2476 و ی موضوع سرعنوان341مجموع 
 درصد 9/46ن یهمچن.  مطابقت دارندی موضوعيهابا سرعنوان)  برچسب160(ها  درصد برچسب5/21که 

 يریگجهینگونه نتیت ایدر نها.  استفاده شده بوديگذار برچسبي توسط کاربران برای موضوعيهاسرعنوان
  . اطالعات استفاده شوندیابیها و بازردادهت ابی تقويتوانند برای می اجتماعيهاکردند که برچسب

هاي موضوعی  ها با سرعنوان هاي اجتماعی کتاب هاي مرتبط با پژوهش حاضر که به مقایسه برچسب مرور نوشتار
هاي پژوهش و حجم  ها با روش دهد که این پژوهش اند نشان می ها پرداخته کتابخانه کنگره همان کتاب

 مورد بررسی قرار یو خاص هاي موضوعی متنوع، پراکنده همچنین زمینه. اند  شده انجامیهاي مختلف گیري نمونه
هاي موضوعی تا  هاي اجتماعی و سرعنوان کند که بین برچسب ن آشکار مییمرور نوشتارها همچن. گرفته است

هاي اجتماعی را با  حدودي مطابقت وجود دارد ولی این میزان مطابقت در حدي نیست که بتوان برچسب
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گیري شده است  هاي انجام شده این گونه نتیجه هاي موضوعی جایگزین کرد، به همین دلیل در پژوهش رعنوانس
  . توانند مکمل هم باشند که این دو نظام می

  پژوهشیشناسروش
 به کار ي با استفاده از روش کدگذار.نظري و روش پژوهش تحلیل محتوا است-پژوهش حاضر از نوع کاربردي

 1وربیج (ی قبليها پژوهشي با واژگان مهار شده که بر مبنای اجتماعيهاسه برچسبی مقايبراگرفته شده 
 يها شده است، برچسبیطراح) )2013(و وو و دیگران ) 2009 (2، کارمن) 2009(، ثامس و دیگران ) 1998(

  .سه شدندی کتابخانه کنگره مقای موضوعيهانگ با سرعنوانی ثيبرری الیاجتماع
المعارف ةریموضوعی علوم طبیعی، علوم اجتماعی و علوم انسانی با استناد به دا در پژوهش حاضر سه حوزه

هاي مجزایی به سه حوزه مورد بررسی اختصاص داده شده و  المعارف مدخلةریدر این دا. بریتانیکا شناسایی شد
بدین ترتیب  . هاي علمی اصلی مربوط به هر حوزه برشمرده شده است ها رشته در ذیل هر یک از این مدخل

شناسی، شیمی و نجوم در حوزه علوم طبیعی؛  شناسی، زیست  فیزیک، زمینيهارشته(پانزده رشته علمی 
هاي  سیاسی در حوزه علوم اجتماعی؛ و رشته شناسی، اقتصاد و علوم شناسی، روان شناسی، انسانهاي جامعه رشته

ن، در یهمچن. براي انجام بررسی انتخاب شدند) ها، فلسفه و هنرها در حوزه علوم انسانی زبان ، تاریخ،ادبیات
؛ چن، 2007ت، ی؛ اسم2006وبر، (هاي مشابه قبلی  گیري در پژوهش پژوهش حاضر بر اساس الگوهاي نمونه

؛ فرنر، 2009نا، یمول-ای گارسمن وی؛ ه2009؛ الوسون، 2009؛ راال، 2009گران، ی؛ ثامس و د2009؛ آدلر، 2008
هاي انتخاب شده به عنوان نمونه  تعداد کتاب) 2013گران، ی؛ وو و د2012ر، یزی؛ فر2010؛ لو، پارك و هو، 2010

ن شد که به طور تصادفی از فهرست عمومی برخط یی کتاب تع32هاي علمی مورد بررسی   در هر یک از رشته
در . کتاب به عنوان نمونه انتخاب شدند  160تیب در هر حوزه موضوعی بدین تر. کتابخانه کنگره انتخاب شدند

ها با استفاده از  دادهيگردآور.  حجم کلی نمونه را تشکیل دادند، کتاب480مجموع در هر سه حوزه موضوعی 
 يهانه مستند سرعنوانیشینگ و پی ثيبرری کتاب در الینه اطالعاتیشی کتابخانه کنگره، پینه کتابشناختیشیسه پ

  .  کتابخانه کنگره انجام شدیموضوع
هاي موضوعی کتابخانه کنگره با استفاده از شیوه  هاي اجتماعی الیبرري ثینگ با سرعنوان مقایسه برچسب

، کارمن ) 2009(، ثامس و دیگران )1998(این شیوه کدگذاري اقتباسی از چهار منبع وربیج . کدگذاري انجام شد
 در آنها اعمال و ییها با توجه به مساله پژوهش حاضر اصالحیاست ول) 2013(و وو و دیگران ) 2009(

                                                   
1 Voorbij  
2 Carman  



 

 

هاي فرعی  هر برچسب اجتماعی در یکی از سه مقوله کلی زیر و مقوله.  شدیر طراحی به صورت زيکدگذار
  :کدگذاري به صورت زیر انجام شد. هاي موضوعی کنگره مقایسه شد مرتبط آن با سرعنوان

  :سرعنوان موضوعی مطابقت دارد، شامل موارد زیربرچسب اجتماعی با .  م
  .برچسب اجتماعی و سرعنوان  موضوعی دقیقاً یکسان هستند.  د.             م
  :ریز موارد شامل هستند یکسان تقریباً موضوعی  سرعنوان و اجتماعی برچسب. ت. م  

  بدون يادواژهیکل صورت به یموضوع سرعنوان با یاجتماع برچسب مطابقت: دواژهیکل. ك. ت. م      
  .گرفت قرار مالك یموضوع سرعنوان یموضوع رهیزنج به توجه                             

  کنگره کتابخانه مستند نهیشیپ در موجود يهاارجاع ها،مترادف ییشناسا يبرا: مترادف. م. ت. م      
  .گرفت قرار مالك                           

  مفرد یا جمع. ج. ت. م      
   مرجع منابع به مراجعه بر عالوه متفاوت، يامالها ییشناسا يبرا: متفاوت امالي. الف. ت. م      

  .گرفت قرار مالك کنگره کتابخانه مستند نهیشیپ در موجود يها ارجاع ،یتخصص                     
  موجود يهاارجاع ،یتخصص مرجع منابع به مراجعه بر عالوه ها،سرنام ییشناسا يبرا.  س. ت. م      

  .گرفت قرار مالك کنگره کتابخانه مستند نهیشیپ در                    

  :برچسب اجتماعی با سرعنوان موضوعی مطابقت نسبی دارد، شامل موارد زیر.      ن
  .برچسب اجتماعی به منزله واژه اعم سرعنوان موضوعی انتخاب شده است. ع.            ن
 .برچسب اجتماعی به منزله واژه اخص سرعنوان موضوعی انتخاب شده است.  خ.            ن

 .است شده انتخاب موضوعی سرعنوان  مرتبط واژه منزله به اجتماعی برچسب.  م. ن      

 طریق از مثالً دارد باال هاي مقوله از غیر مفهومی ارتباط موضوعی سرعنوان با اجتماعی برچسب. ي. ن      

  .توضیحی یا دامنه هاي یادداشت              
  :ندارد وجود یمطابقت بالعکس و یموضوع سرعنوان با یاجتماع برچسب نیب. ه

   یاجتماع برچسب نیب یعنی. ندارد وجود یمطابقت موضوعی سرعنوان با اجتماعی برچسب نیب. س.ب.ه   
  .ندارد وجود ینسب و یبیتقر ق،یدق مطابقت یموضوع سرعنوان و                 

  به یموضوع سرعنوان یعنی. ندارد وجود یمطابقت اجتماعی برچسب  با موضوعی سرعنوان نیب. ب.س. ه   



 

 

  .است نشده داده صیتخص یاجتماع برچسب عنوان                 

بر . هاي مورد بررسی انجام شد ها در سطح هر کتاب به طور مجزا و در کل براي همه کتاب تجزیه و تحلیل داده
نگ با ی ثيبرری الی اجتماعيهان شده، برچسبیی تعياساس سه سؤال پژوهش و با استفاده از طرح کدگذار

ها تا حدودي  ن، براي تجزیه و تحلیل دادهیافزون بر ا. سه شدندی کتابخانه کنگره مقای موضوعيهاسرعنوان
، لو، پارك و هو )2009(، کارمن )2009(، ثامس و دیگران ) 1998( توسط وربیج یمشابه پژوهش انجام شده قبل

 از درصد همپوشانی و )2016(انا ینارایا و هریدایوو ) 2013(، وو و دیگران )2012 (1ریی و شلی، ل)2010(
  .  استفاده شد2ب شباهت ژاکاریضر
  
 هاافتهی

، علوم یعی در سه حوزه علوم طبی و خاص پانزده رشته علمی کليها به دست آمده در موضوعيهاداده
  . شوندیسه میگر مقایکدیکجا ارائه و با ی به طور 1 ، در قالب جدولی و علوم انسانیاجتماع

 و یاع، علوم اجتمیعی در سه حوزه علوم طبیشود در پانزده رشته علمی مشاهده م1همانگونه که در جدول 
. اند عنوان کتاب نمونه ارائه شده480 مستخرج مربوط به يها و خاص دادهی کليها در موضوعیعلوم انسان

 حوزه علوم يب برایها به ترتن کتابیص داده شده توسط کاربران به ای تخصی اجتماعيهاتعداد برچسب
در مقابل .  برچسب است1311وع  و در مجم405 ی، حوزه علوم انسان422 ی، حوزه علوم اجتماع484 یعیطب

 حوزه علوم يب برایها به ترتن کتابیص داده شده توسط کتابداران به ای تخصی موضوعيهاتعداد سرعنوان
.  استی سرعنوان موضوع1064 و در مجموع 373 ی، حوزه علوم انسان382 ی، حوزه علوم اجتماع309 یعیطب
  .ها استب درصد برچس81ها  در مجموع تعداد سرعنوانیعنی

دهد،  که ی نشان می موضوعيها با سرعنوانی اجتماعيهاسه برچسبی، مقایبیق و تقریدر مقوله مطابقت دق
.  است49 ی و حوزه علوم انسان44 ی، حوزه علوم اجتماع36 یعی حوزه علوم طبيب برایدرصد مطابقت به ترت

- سه برچسبی، مقایبیق و تقریله مطابقت دق در مقوی در سه حوزه مورد بررسیدر مجموع در پانزده رشته علم

 11( مورد 148ق، یمطابقت دق)  درصد27( مورد 357دهد، که ی نشان می موضوعيها با سرعنوانی اجتماعيها
مطابقت جمع و مفرد و )  درصد1( مورد 15، یمطابقت مترادف)  درصد4( مورد 60، يادواژهیمطابقت کل) درصد

ق و یمطابقت دق)  درصد43( مورد 580 در مجموع یعنی. بقت سر نام وجود داردمطا)  درصد1کمتر از ( مورد 2
  . شودیها مشاهده مها و سرعنوانن برچسبی بیبیتقر

                                                   
1 Lee and Schleyer  
2 Jaccard Similarity Coefficient  



 

 

دهد، که درصد ی نشان می موضوعيها با سرعنوانی اجتماعيهاسه برچسبی، مقایدر مقوله مطابقت نسب
در .  است18 یو حوزه علوم انسان24 یوم اجتماع، حوزه عل22 یعی حوزه علوم طبيب برایمطابقت به ترت

 ی اجتماعيهاسه برچسبی مقای در مقوله مطابقت نسبی در سه حوزه مورد بررسیمجموع در پانزده رشته علم
مطابقت )  درصد1( مورد 13مطابقت اعم، )  درصد19( مورد 251دهد، که ی نشان می موضوعيهابا سرعنوان

 در یعنی.  وجود داردیادداشتیمطابقت )  درصد1( مورد 12قت مرتبط و مطاب)  درصد2( مورد 25اخص، 
  .شودیها مشاهده مها و سرعنوانن برچسبی بیمطابقت نسب)  درصد23( مورد 301مجموع 

- ی نشان می موضوعيها با سرعنوانی اجتماعيهاسه برچسبی، مقای و نسبیبیق، تقریدر دو مقوله مطابقت دق
 ی و حوزه علوم انسان68 ی، حوزه علوم اجتماع58 یعی حوزه علوم طبيب برایبه ترتدهد، که درصد مطابقت 

ق و یمطابقت دق)  درصد66( مورد 881 ی در سه حوزه مورد بررسیدر مجموع در پانزده رشته علم.  است67
  .شودیها مشاهده مها و سرعنوانن برچسبی بی و نسبیبیتقر

دهد، که درصد عدم ی نشان می موضوعيها با سرعنوانی اجتماعياهسه برچسبیدر مقوله عدم مطابقت، مقا
در .  است33 ی و حوزه علوم انسان32 ی، حوزه علوم اجتماع42 یعی حوزه علوم طبيب برایمطابقت به ترت

 424شود که در ی در مقوله عدم مطابقت مشاهده می در سه حوزه مورد بررسیمجموع در پانزده رشته علم
 ی و نسبیبیق، تقریچ گونه مطابقت دقی هی موضوعيها با سرعنوانی اجتماعيهان برچسبی ب) درصد34(مورد 

  .وجود ندارد
دهد، که درصد عدم ی نشان می اجتماعيها با برچسبی موضوعيهاسه سرعنوانیدر مقوله عدم مطابقت، مقا

 به یعنی، 61 یلوم انسان و حوزه ع65 ی، حوزه علوم اجتماع53 یعی حوزه علوم طبيب برایمطابقت به ترت
در .  است39 ی و حوزه علوم انسان35 ی، حوزه علوم اجتماع47 یعی حوزه علوم طبيب درصد مطابقت برایترت

 به ی موضوعيهاسرعنوان)  درصد60( مورد 644، در ی در سه حوزه مورد بررسیمجموع در پانزده رشته علم
  . اند انتخاب نشدهیعنوان برچسب اجتماع

  



 

 

  ی و علوم انسانی، علوم اجتماعیعی در سه حوزه علوم طبیها در پانزده رشته علمسه دادهیل و مقایه و تحلی تجز1جدول 
 یبیق و تقری       مطابقت دق ی    مطابقت نسب عدم مطابقت

 .س.ب .ب.س یبی         تقر

 
 .ع .خ .م .ي

 .ك .مت .ج .الف .س

 .د

 ی                        رشته علم ی   برچسب اجتماع ی   سرعنوان موضوع

یرد
ف

 

 1 کیزیف 107           53            33 5 5    20 4 1 1 38 15

 2 یشناس نیزم  86           69            19 13 1    20 1 1  31 49

 3 یشناس ستیز 111          72            26 10     23  4 3 45 46

 4 یمیش 76           59            22 4 3    21    26 34

 5 نجوم 104           56            34 4  1   11   4 46 21

 یعیجمع کل علوم طب 484           309           134 36 9 1   95 5 6 8 186 165
 ی اجتماعيهادرصد برچسب 100         % 63         % %27 %7 %2    %19 %1 %1 %1 %38 
 ی موضوعيهادرصد سرعنوان  100         % %42  %3         %53

 6 یشناسجامعه 94           78            24 11 6    27   1 25 52

 7 یشناس انسان  81           74            14 6 6 1   19 4 1  30 60

 8 یشناسروان 76           61            26 12 6    17  1 1 13 29

 9 اقتصاد 73           80            23 9 2 1   15 1   22 55

 10 یاسیس علوم 98           89            27 10 8   2 23  1  27 54

 یجمع کل علوم اجتماع 422         382           114 48 28 2  2 101 5 3 2 117 250
 ی اجتماعيهادرصد برچسب 100         % 90         % %27 %11 %6    %23 %1   %27 
 ی موضوعيهادرصد سرعنوان  100         % %29  %7         %65



 

 

 11 اتیادب 85           81            13 26 4 1   6  1 1 33 63

 12 خیتار  88           82            28 10 1 3   21 1 4  20 50

 13 هازبان 84           86            15 13 13    11  5 1 26 58

 14 فلسفه 71           66            25 7 5    17  2  15 36

 15 هنرها  77           58            28 8  8    2 4  27 22

 یجمع کل علوم انسان 405           373           109 64 23 12   55 3 16 2 121 229
 ی اجتماعيهادرصد برچسب 100         % 92         % %26 %15 %5 %3   %13 %1 %3 %1 %29 
 ی موضوعيهادرصد سرعنوان  100         % %29  %6 %3        %61

 جمع کل 1311           1064           357 148 60 15  2 251 13 25 12 424 644
 ی اجتماعيهادرصد برچسب 100         % 81         % %27 %11 %4 %1   %19 %1 %2 %1 %32 
 ی موضوعيهادرصد سرعنوان  100         % %33  %5 %1        %60



 

 

  يریگجهینت 
 مستخرج يها دادهی و علوم انسانی، علوم اجتماعیعی در سه حوزه علوم طبی مورد بررسیدر  پانزده رشته علم

 ی، حوزه علوم اجتماع484 یعی حوزه علوم طبيب برایبه ترت (ی اجتماع برچسب1311دهد از مجموع ینشان م
 و در یبیق و تقری، مطابقت دق) درصد43( مورد 580، در )ی  برچسب اجتماع405 ی، حوزه علوم انسان422
ن یدرصد ب 66در مجموع .  وجود داردی موضوعيها با سرعنوانی، مطابقت نسب) درصد23( مورد 301

 ی و نسبیبیق، تقری مطابقت دقی در سه حوزه مورد بررسی موضوعيها و سرعنوانی اجتماعيهابرچسب
 به ی موضوعيها درصد سرعنوان60ن یهمچن.  وجود نداردیچ گونه مطابقتی درصد ه34وجود دارد و در 

  .اند انتخاب نشدهیعنوان برچسب اجتماع
 در سه حوزه مورد ی موضوعيها و سرعنوانی اجتماعيهان برچسبی مطابقت بيهاسه درصدین، مقایهمچن
 درصد 19 درصد، مطابقت اعم با 27ق با یب مطابقت دقی درصد مطابقت، به ترت66دهد که از ی نشان میبررس

ها  از مطابقتیمیبا کمتر از نیتقر.  اول تا سوم قرار دارنديها درصد در رتبه11 با يادواژهیو مطابقت کل
 توسط ی موضوعيها مشابه با سرعنوانی اجتماعيهاق برچسبیص دقیزان تخصیق است و میقت دقمطاب

 ی کلی اجتماعيهاص برچسبیل کاربران به تخصیزان تمایها اعم است و مک سوم از مطابقتیبا یتقر. کاربران؛
 یدر سه حوزه مورد بررسها  کتابیابیت جستجو و بازیزان قابلی است و ميادواژهی درصد مطابقت، کل11؛ و 

  . دهدی را نشان می برچسبيهادواژهیق کلیاز طر

هاي موضوعی  هاي اجتماعی الیبرري ثینگ با سرعنوان  برچسبیبیق و تقریزان مطابقت دقینکه میبا توجه به ا
 44 ی حوزه علوم اجتماعیپنج رشته علمدر ،  درصد49 ی حوزه علوم انسانیپنج رشته علمکتابخانه کنگره در 

 و ی، علوم اجتماعیعی سه حوزه علوم طب درصد و در مجموع36 یعی حوزه علوم طبیپنج رشته علمدر  درصد،
است کمتر است، پس  درصد 90 که باالتر از ینیگزی جاين شده برایی درصد و از مالك تع43 یعلوم انسان
سه حوزه  کتابخانه کنگره در هاي موضوعی هاي اجتماعی الیبرري ثینگ با سرعنوان برچسب ینیگزیامکان جا

هاي اجتماعی الیبرري  هاي موضوعی کتابخانه کنگره با برچسب ل سرعنوانی و تکم وجود نداردیمورد بررس
  . شودید مییتاثینگ 
، در حوزه علوم 334/0 یعیزان شباهت در حوزه علوم طبیب شباهت ژاکار نشان داد که مین، محاسبه ضریهمچن

ب یکه ضرن، چونی است، بنابرا292/0 و در هر سه حوزه 292/0 یزه علوم انسان و در حو259/0 یاجتماع
 ی موضوعيهانگ با سرعنوانی ثيبرری الی اجتماعيها برچسبینیگزیک است، پس جایشباهت کمتر از 

  . شودید نمیین سه حوزه و در کل هر سه حوزه تایک از ایکتابخانه کنگره در هر 



 

 

ثامس و  مانند ی قبليها از پژوهشی با برخيتا حدود درصد 43زان مطابقت ی پژوهش حاضر با ميهاافتهی
 با) 2009(مولینا -هیمن و گارسیا درصد مطابقت، 51 با )2009(الوسون  درصد مطابقت، 37 با )2009(دیگران 

  .  داردی درصد همخوان50 با حدود )2010(لو، پارك و هو  درصد مطابقت، 48
 در ی موضوعيها و سرعنوانی اجتماعيهان برچسبی مطابقت بيهاسه درصدیقان، در پژوهش حاضر میهمچن

 درصد، مطابقت 27ق با یب مطابقت دقی درصد مطابقت، به ترت66دهد که از ی نشان میسه حوزه مورد بررس
 ی قبليها پژوهشيهاافتهی.  درصد در رتبه اول تا سوم قرار دارد11 با يادواژهی درصد و مطابقت کل19اعم با 

گذاري   هاي برچسب که کتاب) 2009(ثامس و دیگران .  داردی پژوهش حاضر همخوانيهاافتهی با يز تا حدودین
 6دند که یها رس ن یافتهیهاي موضوعی کتابخانه کنگره را مقایسه کردند به ا شده در الیبرري ثینگ را با سرعنوان

 درصد با   31 کتابخانه کنگره مطابقت دارند، هاي موضوعی ها به طور دقیقی با سرعنوان درصد برچسب
 درصد با سرعنوان هاي موضوعی کتابخانه کنگره ارتباط مفهومی 35اي اعم و اخص مرتبط بودند و هموضوع
هاي موضوعی   دو سایت الیبرري ثینگ و آمازون را با سرعنوانیهاي اجتماع برچسب) 2009(الوسون . داشتند

 درصد 49و ) یموضوع(ها، عینی   درصد برچسب51دند که یها رس ن یافتهی و به اکتابخانه کنگره مقایسه کرد
هاي الیبرري ثینگ و  برچسب) 2009(مولینا -هیمن و گارسیا. بودند) ياقهی و سلیشخص(ها، ذهنی  برچسب
صورت آنان با انجام مطابقت نحوي که به دو . هاي موضوعی کتابخانه کنگره را با هم مقایسه کردند سرعنوان

ها مطابقت  هاي موضوعی  با برچسب  درصد سرعنوان48مطابقت دقیق یا تقریباً دقیق انجام شد دریافتند که 
هاي موضوعی   درصد باقی مانده بیشتر سرعنوان52آنان همچنین با انجام مطابقت معنایی دریافتند که در . دارند

  .ها ارتباط معنایی مشابهی دارند کتابخانه کنگره با برچسب
 ی را مورد بررسی و علوم انسانی، علوم اجتماعیعی سه حوزه علوم طبيها کتابيهاموضوعپژوهش حاضر 

هاي تخصیص داده شده توسط کاربران الیبرري  برچسب) 2012(پژوهش انجام شده توسط فریزیر . قرار داد
 کرد یهاي مختلف بررس وضوعداستانی در م هاي موضوعی کتابخانه کنگره در پنج کتاب غیر ثینگ را با سرعنوان

اما در .  داردی کرده است همخوانی مختلف را بررسيها از موضوعییهان جهت که کتابی از ايو تا حدود
) 2009(اند، مانند آدلر  شدهی خاص داشتند بررسیلی خيها که موضوعییها کتابی قبليها از پژوهشیبرخ

هاي موضوعی کتابخانه  را با سرعنوان» 1تراجنسیت« حوزه هاي مربوط به هاي الیبرري ثینگ کتاب که برچسب
هاي موضوعی کتابخانه   الیبرري ثینگ با سرعنوانی اجتماعيهاکه برچسب) 2010(کنگره مقایسه کرد، فرنر 

 يهابرچسب) 2013(مقایسه کرد و وو و دیگران » 2هاي جنسیتی ها و گرایش اختالل«کنگره در موضوع 
-  قالبی قبليها از پژوهشین برخیهمچن. هاي حوزه علم اطالعات را مورد بررسی قرار دادند  کتابیاجتماع

                                                   
1 Transgender  
2 Lesbian, Gay, Transgender, Bisexual, Queer, etc (LGBTQ)   



 

 

تفاوت کارایی ) 2007(اند، مانند اسمیت  کردهی بررسیرداستانیا غی ی از کتابها مانند داستانی خاصيها
 قرار داد و چن یداستانی را مورد بررس هاي داستانی و غیر هاي موضوعی در کتاب ها و سرعنوان برچسب

داستانی که در سایت الیبرري ثینگ بیشترین تعداد برچسب را  هاي داستانی و غیر هاي کتاب برچسب) 2008(
  . شده استی بررسیرداستانیا غی ی از کتابها مانند داستانیخاص يها کرد و  قالبیداشتند را بررس

هاي اجتماعی الیبرري ثینگ با   برچسبیبیق و تقریدهد مطابقت دقیز نشان می پژوهش حاضر نيهاافتهی
 یپنج رشته علمدر ،  درصد49 ی حوزه علوم انسانیپنج رشته علمهاي موضوعی کتابخانه کنگره در  سرعنوان

 سه حوزه علوم  درصد و در مجموع36 یعی حوزه علوم طبیپنج رشته علمدر   درصد،44 یتماعحوزه علوم اج
هاي اجتماعی الیبرري  برچسب ینیگزیامکان جان ی درصد است، بنابرا43 ی و علوم انسانی، علوم اجتماعیعیطب

هاي  ل سرعنوانیم و تک وجود نداردیسه حوزه مورد بررسهاي موضوعی کتابخانه کنگره در  ثینگ با سرعنوان
  . شودید مییتاهاي اجتماعی الیبرري ثینگ  موضوعی کتابخانه کنگره با برچسب

وبر،  (ی قبليهاپژوهش يهاافتهی پژوهش حاضر با يهاافتهی، ینیگزی جايد مکمل بودن به جاییدرباره تا
مولینا، -هیمن و گارسیا ؛2009الوسون،  ؛2009راال،  ؛2009؛ ثامس و دیگران، 2009آدلر،  ؛2007اسمیت،  ؛2006
  .  داردیز همخوانین )2013وو و دیگران ،  و2012؛ فریزیر،2010فرنر،  ؛2010؛ لو، پارك و هو، 2009
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