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Abstract: The purpose of this study was to identify the language
consistency between indexers, authors and taggers in the ERIC and
Mendeley databases.
This survey was conducted using content analysis methods and techniques
to evaluate the language consistency between indexers, authors and
taggers in the ERIC and Mendeley databases and also to determine
common keywords. The sample for this study was comprised of top twenty
journals in the field of Educational Research based on the Journal Citation
Reports (JCR) of Web of Science, indexed in the ERIC database in 2014.
Finally 499 articles published in the above-mentioned journals in 2014
were chosen as the sample base for the dataset. Note that only articles
with author-supported keywords, indexed in the ERIC database and also
tagged in the Mendeley database from January 2014 to August 2016 were
eligible to be assessed. Descriptors assigned to the articles on the ERIC
database and tags associated to the articles on the Mendeley database for
the period from January 2014 to August 2016 were extracted. Also authorassigned keywords assigned to all 499 articles were collected. Finally we

created a software based on object-oriented programming (OOP) in C++ to analyze the search
results. Descriptive statistics and measures, and thesaural term comparison show that there
are important differences in the context of keywords from the three groups.
This study demonstrated that there were differences between the tagger, author and
professional indexer views of the words used as tags, descriptors, or author-assigned
keywords. The results showed that the consistency between the author-supported keywords
and user tags of the 499 articles in the Mendeley was 15 percent; while the consistency
between descriptors designated to the articles in the ERIC database and user tags associated
to the articles on the Mendeley were three percent. On the other hand, the consistency between
descriptors assigned to the articles in the ERIC database and the author-assigned keywords
were 4 percent. Finally, the language consistency between the three above-mentioned groups
was 1.1 percent. Also note that the presence of descriptors in the ERIC thesaurus was 34
percent, which were more than the author-supported keywords and tags.
The findings showed that the consistency between the keywords used by authors and
taggers were more than the keywords chosen by indexers and authors, and by indexers and
taggers. This means that three sides of the information representation triangle, i.e., indexer,
author and tagger are unfamiliar with each other’s language. It is worth noting that tags are
useful supplements to controlled vocabularies, since the former provide a means for social
organization of knowledge outside the framework of the latter. The low consistency between
tags and descriptors in this research indicates that Mendeley users do not use the same
terminology as subject specialists who maintain descriptors in the ERIC thesaurus. Further
research involving semantic analysis of Mendeley tags may reveal an emerging vocabulary
suitable for inclusion in the ERIC thesaurus as a controlled vocabulary.
Keywords: Collaborative Tagging, Social Indexing, Social Classification, Knowledge
Organization, ERIC, Mendeley, Folksonomies, Controlled Vocabulary
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چكيــده :هــدف ایــن پژوهــش شناســایی میــزان تطابــق زبــان نمایهســازان،
نویســندگان و برچســبگذاران در پایگاههــای اطالعاتــی «اریــک» و «مندلــی»
اســت .ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی اســت کــه بــرای انجــام آن از روش تحلیــل
محتــوا اســتفاده شــده اســت .جامعــة مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش شــامل 499
مقالــه از  20مجلــة حــوزة علــوم تربیتــی اســت کــه در ســال  2014در پایــگاه
اطالعاتــی «اریــک» نمایهســازی شــده بودنــد .برچس ـبهای تخصیــص دادهشــده
در فاصلــة زمانــی از اول ژانویــة ســال  2014تــا ســوم اوت ســال  2016از وبــگاه
«مندلــی» اســتخراج گردیــد .کلیدواژههــای تخصیــص دادهشــده بــه مقالههــا
توســط نویســندگان آنهــا ،از خــود مقالههــا اســتخراج گردیــد .دادههــای
گردآوریشــده بــرای بررســی میــزان تطابــق ایــن ســه زبــان بــا اســتفاده از
برنام ـهای بــهزبــان برنامهنویســی شــیءگرا «سیشــارپ» مــورد تجزیــه و تحلیــل
قــرار گرفــت .همچنیــن ،بهمنظــور مشخصشــدن میانگینهــا و فراوانیهــا از
آمــار توصیفــی اســتفاده شــد و بــرای تحلیــل و ارزیابــی دادههــا نرمافــزار «اکســل»
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 2013بــهکار گرفتــه شــد .یافتههــا نشــان میدهــد کــه میــزان تطابــق کلیدواژههــای تخصیــص
دادهشــده توســط نویســندگان مــدارک بــا برچس ـبهای تخصیــص دادهشــده توســط برچس ـبگذاران
بــه همــان مــدارک در وبــگاه «مندلــی»  15درصــد ،میــزان تطابــق توصیفگرهــای تخصیــص دادهشــده
توســط نمایهســازان بــه مــدارک در پایــگاه «اریــک» بــا برچســبهای تخصیــص دادهشــده توســط
برچســبگذاران بــه همــان مــدارک در وبــگاه «مندلــی»  3درصــد ،میــزان تطابــق توصیفگرهــای
تخصیــص دادهشــده توســط نمایهســازان بــه مــدارک در پایــگاه «اریــک» بــا کلیدواژههــای تخصیــص
دادهشــده توســط نویســندگان بــه همــان مــدارک  4درصــد ،و در نهایــت ،میــزان تطابــق هــر ســه زبــان
مــورد مطالعــه  1/1درصــد بــود .همچنیــن ،میــزان حضــور توصیفگرهــای تخصیــص دادهشــده توســط
نمایهســازان در اصطالحنامــة «اریــک»  34درصــد بــود کــه از دو گــروه نویســنده و برچسـبگذار بیشــتر
اســت .یافتههــا نشــان داد کــه تطابــق بیشــتری بیــن واژگان و زبــان نویســنده و برچس ـبگذار نســبت بــه
تطابــق بیــن واژگان و زبــان نمایهســاز و برچسـبگذار و همچنیــن ،تطابــق بیــن واژگان و زبــان نویســنده
و نمایهســاز وجــود دارد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه برچســبگذاران واژههایــی متفــاوت از
توصیفگرهــای نمایهســازان و کلیدواژههــای نویســندگان اســتفاده کردهانــد ،و ایــن نشــاندهندة عــدم
آشــنایی ســه گــروه «نمایهســاز ،نویســنده و برچس ـبگذار» بــه زبــان و واژگان مــورد اســتفادة همدیگــر
اســت .پیشــنهاد میشــود کــه بهمنظــور جس ـتوجوی ســودمند و بازیابــی اطالعــات در نظامهــای ســنتی
نمایهســازی در هنــگام کنتــرل واژههــا و همارایــی واژههــا (پیشهمــارا و پسهمــارا) زبــان کاربــر و
نویســنده مــورد توجــه قــرار گیــرد.
كليدواژههــا :نمایهســازی ،برچســبگذاری ،بازنمایــی اطالعــات ،ســازماندهی اجتماعــی اطالعــات،
کلیدواژههــای نویســنده ،اریــک ،مندلــی
 .1مقدمه و بیان مسئله

هــدف نظامهــای بازیابــی اطالعــات ،تســهیل در شناســایی مــدارک یــا منابــع اطالعاتــی اســت

کــه متناســب بــا نیازهــای اطالعاتــی جســتوجوگران باشــد .اســتفادهکنندگان اصطالحهــا بــا

فرهنگهــا و ســطوح دانــش متفــاوت ،گاهــی بــا کمتریــن اطــاع از وســعت و دامنــة اصطالحهــای

موضوعــی بــرای بازیابــی مــدارک بــه جســتوجو میپردازنــد .در ایــن میــان زبــان نمایهســازی

بــرای ایجــاد ایــن همزبانــی و عمــل انطبــاق بیــن مــدارک ذخیرهشــده و پرســش مطرحشــده نقــش

تعیینکننــدهای دارد .بنابرایــن ،انطبــاق میــان توصیفگرهــای نمای ـهای بــا پرســش یــا کلیدواژههــای

جس ـتوجوی کاربــران ،نقــش مهــم و تعیینکننــدهای در امــر بازیابــی اطالعــات دارد .بهعبــارت
دیگــر ،نحــوة اســتفاده از زبــان توســط نمایهســازان و جســتوجوگران بســیار متفــاوت اســت
(نــوروزی و والیتــی .)43 ،1389

نظامهــای بازیابــی اطالعــات اغلــب مبتنــی بــر زبــان طبیعــی یــا زبــان کنترلشــده هســتند.
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جس ـتوجو در یــک نظــام بازیابــی اطالعــات چــه بــا اســتفاده از زبــان طبیعــی و چــه بــا اســتفاده
از اصطالحهــای کنترلشــده فقــط در صورتــی نتایجــی را بــه همــراه خواهــد داشــت کــه کل

یــا بخشــی از عبــارت جســتوجوی کاربــر بــا کل یــا بخشــی از اصطالحهــای نمایــهای در

نظــام بازیابــی اطالعــات همخــوان باشــد .بــههمیــن دلیــل اســت کــه نمایهســازی بــا جس ـتوجو

رابطــهای تنگاتنــگ (کلیولنــد و کلیولنــد .)2001 ،از ســوی دیگــر ،ابــزار اصلــی نمایهســازی بــه

زبــان کنترلشــده ،اصطالحنامــه اســت و در حــال حاضــر ،بهدلیــل مشــکالتی نظیــر عــدم دسترســی
بــه اصطالحنامههــا ،عــدم آشــنایی بــا اصطالحنامههــا و روش اســتفاده از آنهــا بســیار کــم مــورد
اســتفادة کاربــران و جس ـتوجوگران اطالعــات قــرار میگیرنــد .در نتیجــه ،در یــک نظــام ذخیــره

و بازیابــی اطالعــات ،کاربــر بهطــور دقیــق نمیدانــد کــه چــه میخواهــد ،یــا نمیتوانــد آنچــه را
کــه میخواهــد ،بهطــور صریــح مطــرح کنــد .بنابرایــن ،منجــر بــه ایجــاد فاصلــه بیــن زبــان کاربــر
و زبــان نویســنده (زبــان مــدرک) میشــود .ایــن ،در حالــی اســت کــه زبــان نظــام ذخیــره و بازیابــی
اطالعــات و یــا بهعبارتــی ،زبــان نمایهســازی در پایــگاه اطالعاتــی ،ضمــن اینکــه خــود برگرفتــه
از زبــان کاربــر و زبــان نویســنده اســت ،بــا ایــن دو بســیار متفــاوت اســت.

امــروزه پایگاههــای اطالعاتــی بــا کمبــود بودجــه و نیــروی انســانی نمایهســاز مواجــه هســتند.

در نتیجــه ،در پایگاههــای اطالعاتــی از کلیدواژههــای تخصیــص دادهشــده توســط نویســندگان

1

مــدارک (اعــم از پایاننامههــا ،مقالههــا ،و طرحهــای پژوهشــی) اســتفاده میکننــد .بــه ایــن
معنــا کــه نویســندگان بــه مــدارک خــود کلیدواژههایــی تخصیــص میدهنــد کــه نشــاندهنده

و نمایانگــر موضــوع یــا موضوعهــای آن مــدارک اســت .پایگاههــای اطالعاتــی نیــز تمــام یــا

بخشــی از محتــوای موضوعــی یــا همــان کلیدواژههــای هــر مــدرک را در فیلدهــای مربــوط بــه آن
مــدرک نمایــش میدهنــد .از طــرف دیگــر ،بــا توجــه بــه اینکــه نظامهــای ردهبنــدی کتابخان ـهای

و نظامهــای ســنتی نمایهســازی کــه مبتنــی بــر پشــتوانة انتشــاراتی 2هســتند ،پاســخگوی نیازهــای

اطالعاتــی کاربــران اینترنتــی نیســتند ،اســتفاده از ردهبندیهــای کتابخانـهای نیازمنــد آشــنایی کامــل

بــا قواعــد فهرستنویســی و ردهبنــدی اســت .در نتیجــه ،نظــام ردهبنــدی اجتماعــی یــا نمایهســازی
اجتماعــی (فوکســونومی) 3کــه مبتنــی بــر فناوریهــای نوینــی چــون برچسـبگذاری مشــارکتی 4و

همــکاری ،نرمافزارهــای اجتماعــی و نشــانهگذاری اجتماعــی 5اســت و پشــتوانه کاربــری 6دارد ،بــا
3. folksonomy

2. literary warrant

1. author-driven keywords

6. user warrant

5. social bookmarking

4. collaborative tagging
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کمــک ســایر فناوریهــای نســل دوم وب راهحلــی نــو بــرای خودســازماندهی 1منابــع اطالعاتــی
وبــی در هــر جــای جهــان و بــا هــر زبانــی اســت .ایــن نظــام ســازماندهی اجتماعــی دانــش 2فرصــت
مناســبی را بــرای کاربــران فراهــم نمــوده تــا منابــع دلخــواه خــود را بهصــورت برخــط از طریــق
اینترنــت دســترسپذیر ســازند و همچنیــن امــکان شناســایی برچســبهای 3پربســامد را بــرای

کاربــران و کتابــداران (نمایهســازان) فراهــم نمــوده و اجــازه میدهــد تــا برچس ـبهای دادهشــده
بــه یــک اثــر را ســایر کاربــران شناســایی کننــد (نــوروزی .)1395

بــه دیگــر ســخن ،ســازماندهی اجتماعــی اطالعــات در محیــط وب دارای ســه ضلــع اســت کــه

عبارتانــد از :نویســندگان مــدارک ،نمایهســازان مــدارک ،و اســتفادهکنندگان (برچس ـبگذاران)

اطالعــات .در ایــن راســتا پژوهــش حاضــر بــه بررســی میــزان اشــتراک و انطبــاق زبــان نمایهســازان
(توصیفگرهــای نمایهســازی منتســب بــه هــر مــدرک) ،کلیدواژههــای نویســندگان مــدارک،
و برچســبهای تخصیــص دادهشــده توســط برچســبگذاران و اســتفادهکنندگان اطالعــات
میپــردازد.

قابــل ذکــر اســت کــه یکــی از مهمتریــن و قدیمیتریــن پایگاههــای اطالعاتــی جهــان،

پایــگاه اطالعاتــی علــوم تربیتــی (اریــک) 4اســت .ایــن پایــگاه بــهلحــاظ گــردآوری ،ســازماندهی
و نمایهســازی اطالعــات ،بهویــژه مجلههــا و منابــع الکترونیکــی ،نســبت بــه ســایر پایگاههــا

ســاختارمندتر و نظاممندتــر بــوده و دارای اصطالحنامــة تخصصــی اســت .همچنیــن ،پایــگاه

اطالعاتــی «مندلــی» 5یکــی از پایگاههــا و خدمــات اطالعاتــی مبتنــی بــر ردهبنــدی و نمایهســازی

اجتماعــی اســت کــه بــرای ســازماندهی اجتماعــی ،بهاشــتراکگذاری مقالههــای علمــی ،یافتــن

دادههــای پژوهشــی و همــکاری برخــط از آن اســتفاده میشــود .عــدم تطابــق ســاختار زبانــی
نویســنده و نمایهســاز ( )Bruce 2008مــا را بــر آن داشــت تــا ســاختار زبــان کاربــر (برچسـبگذار)

6

را بــا دو ســاختار پیشگفتــه مــورد مطالعــه قــرار دهیــم .بنابرایــن ،مســئلة اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن
اســت کــه آیــا میــان ســه نــوع ســاختار زبانــی مهارشــدة اصطالحنامهمحــور ،مهارنشــدة کاربرمــدار

و کلیدواژههــای تخصیــص دادهشــده بــه مــدارک توســط نویســندگان تطابــق و همخوانــی وجــود

دارد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ،پژوهــش حاضــر بــه بررســی میــزان تطابــق زبــان نمایهســازان،

نویســندگان و برچســبگذاران در پایــگاه اطالعاتــی «اریــک» و وبــگاه «مندلــی» میپــردازد.
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3. tag

2. social organization of knowledge

1. self-organization of information

6. tagger

5. Mendeley

4. ERIC
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 .2پرسشهای اساسی پژوهش

این پژوهش در صدد است به پرسشهای اساسی زیر پاسخ دهد:

1 .1میــزان تطابــق کلیدواژههــای تخصیـص دادهشــده توســط نویســندگان مــدارک بــا برچسـبهای
تخصیــصدادهشــده توســط برچس ـبگذاران بــه همــان مــدارک در وبــگاه «مندلــی» چگونــه
ا ست ؟

2 .2میــزان تطابــق توصیفگرهــای تخصی ـص دادهشــده توســط نمایهســازان بــه مــدارک در پایــگاه
«اریــک» بــا برچسـبهای تخصیــصدادهشــده توســط برچسـبگذاران بــه همــان مــدارک در

وبــگاه «مندلــی» تــا چــه انــدازه اســت؟

3 .3میــزان تطابــق توصیفگرهــای تخصیــصدادهشــده توســط نمایهســازان بــه مــدارک در پایــگاه
«اریــک» بــا کلیدواژههــای تخصیــصدادهشــده توســط نویســندگان مــدارک بــه همــان

مــدارک چگونــه اســت؟

4 .4میــزان تطابــق کلیدواژههــای تخصیــصدادهشــده توســط نویســندگان مــدارک و توصیفگرهــای

تخصیــص دادهشــده توســط نمایهســازان بــه مــدارک در پایــگاه «اریــک» و برچســبهای

تخصی ـص دادهشــده توســط برچس ـبگذاران بــه همــان مــدارک در وبــگاه «مندلــی» چگونــه
اســت؟

5 .5میــزان حضــور کلیدواژههــای تخصیــص دادهشــده توســط نویســندگان مــدارک و
توصیفگرهــای تخصیــصدادهشــده توســط نمایهســازان و برچس ـبهای تخصیــصدادهشــده

توســط برچســبگذاران در اصطالحنامــة «اریــک» چگونــه اســت؟

6 .6میــزان فراوانــی کلیدواژههــای بهکاررفتــه توســط ســه گــروه نویســنده ،نمایهســاز ،و
برچســبگذار چگونــه اســت؟

 .3پیشینة پژوهش

در زمینــة همخوانــی و تطابــق بیــن توصیفگرهــای نمایهســازان ،کلیدواژههــای نویســندگان

و برچس ـبهای برچس ـبگذاران در داخــل و خــارج از کشــور پژوهشهــای اندکــی انجــام شــده
اســت کــه برخــی از آنهــا بهشــرح زیــر اســت (جــدول .)1

«محمدپــور» بــه «بررســی میــزان همپوشــانی میــان توصیفگرهــای مقالههــای علــم اطالعــات و
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دانششناســی (کتابــداری) در پایــگاه لیســتا 1و برچس ـبهای اختصاصیافتــه بــه همــان مقالههــا در

وبــگاه ســایتیوالیک» 2پرداخــت .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد کــه کمتــر از  2درصــد

میــان برچســبهای اختصاصیافتــه بــه مقالههــای کتابــداری و توصیفگرهــای اختصاصیافتــه بــه
همــان مقالههــا همپوشــانی وجــود دارد (.)1390

«بهــادری و بنیاقبــال» بــه «بررســی میــزان انطبــاق توصیفگرهــای نمایهســازی و کلیدواژههــای

پایاننامــهای رشــتة پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا اصطالحنامــة پزشــکی فارســی و

 »Meshپرداختنــد .نتایــج نشــان داد کــه میــزان انطبــاق در توصیفگرهــای فارســی  50/1درصــد ،در
توصیفگرهــای انگلیســی  99/7درصــد ،در کلیدواژههــای فارســی  18درصــد و در کلیدواژههــای

ی  26/8درصــد همخوانــی وجــود داشــته اســت (.)1392
انگلیسـ 

«کیــپ» در پژوهــش خــود بــه «بررســی کاربــر ،نویســنده و نمایهســازان حرف ـهای در محتــوا:

پژوهشــی در عملکــرد برچســبگذاری در ســایتیوالیک» پرداخــت .میــزان انطبــاق بیــن

کلیــدواژة نویســنده و برچسـبهای برچسـبگذاران  33درصــد ،میــزان انطبــاق بیــن توصیفگرهــا و

برچسـبهای برچسـبگذاران  16درصــد و میــزان انطبــاق بیــن کلیــدواژة نویســنده و توصیفگرهــا
 19درصــد بــود (.)Kipp 2011

در زمینــه همخوانــی و تطابــق بیــن توصیفگرهــای نمایهســازان ،ســرعنوانهای موضوعــی

تخصیــصدادهشــده توســط فهرستنویســان و کلیدواژههــای نویســندگان در داخــل و خــارج از
کشــور پژوهشهایــی انجــام شــده اســت کــه برخــی از آنهــا در زیــر معرفــی میگــردد؛ هرچنــد
کــه خــارج از حــوزة موضوعــی پژوهــش حاضــر اســت.

«نقنــه اصفهانــی ،چشمهســهرابی ،بنیاقبــال» بــه «مطالعــة تطبیقــی کلیدواژههــای فارســی و

انگلیســی پایاننامههــای دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا اصطالحنامههــا و ســرعنوانهای

موضوعــی پزشــکی فارســی و انگلیســی» پرداختنــد .یافتههــا نشــان داد کــه بیــن میــزان تطابــق
کلیدواژههــای فارســی و انگلیســی بــا پزشــکی فارســی و  MeSHرابطــهای معنــادار وجــود دارد

و در ایــن میــان ســاختار کلیدواژههــا بیشــتر بــه ســمت ســاختار ترکیبــی و تــکواژهای و بیشــتر

کلیدواژههــا نیــز از چکیــده انتخــاب شــدهاند .همچنیــن ،بیشــتر کلیدواژههــای انتخابــی انگلیســی

بودنــد (.)1391

«رجبیــان» بــه «بررســی میــزان همخوانــی عبارتهــای جسـتوجوی کاربــران بــا اصطالحــات
2. CiteUlike
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پیشــنهادی مقالههــای پایگاههــای اطالعاتــی التیــن و تحلیــل ســاختار واژگانــی ایــن اصطالحــات

بــر اســاس روابــط اصطالحنامـهای» پرداخــت .یافتههــا نشــان داد کــه در پایــگاه «ابســکو» ،1بیشــترین

میــزان همخوانــی کلیدواژههــای نویســندگان ،همخوانــی کامــل ( 60/2درصــد) اســت .در پایــگاه

«آیتریپـلای» ،2بیشــترین میــزان همخوانــی در اصطالحــات «آیتریپـلای» ،همخوانــی نســبی (51/5
درصــد) ،در اصطالحــات کنترلنشــدة پایــگاه اطالعاتــی «اینســپک» ،3همخوانــی کامــل ()55/9

درصــد و در کلیدواژههــای نویســندگان ،همخوانــی نســبی ( 48/2درصــد) اســت .بیــن میــزان
همخوانــی کلیدواژههــای جســتوجوی کاربــران بــا کلیدواژههــای نویســندگان ،در پایــگاه

«ابســکو» و «آیتریپ ـلای» ،تفــاوت معنــاداری مشــاهده شــد (.)1391

«لــی» بــه «مقایســة تحلیلــی اصطالحهــای نمایــهای و برچســبهای اجتماعــی :ســرعنوان

موضوعــی پزشــکی در مقایســه بــا بیبســونومی 4و دلیشــز »5پرداخــت .یافتههــا نشــان داد کــه

میــزان تطابــق «مــش» بــا برچس ـبهای دادهشــدة کاربــران در کل 34 ،درصــد و میــزان تطابــق بــا
«بیبســونومی»  21/77درصــد و میــزان تطابــق بــا «دلیشــز»  8/22درصــد اســت (.)Lee 2015

«مینــت» و همــکاران «کیفیــت ســرعنوانهای موضوعــی پزشــکی (مــش) در حــوزة داروســازی

و تطابــق آن بــا مجلههــای داروســازی کــه در مدالیــن 6نمایهســازی شــدهاند» را مــورد بررســی

قــرار دادنــد .نتایــج جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل  6989مقالــه از  10مجلــة داروســازی بــود
کــه از ایــن میــان  328مقالــه ( 4/7درصــد) بهطــور کامــل نمایــه نشــده بودنــد .در نتیجــه ،دارای
اصطالحــی از «مــش» نبودنــد .از میــان  6661مقال ـهای کــه کام ـ ً
ا نمایهســازی شــده بودنــد 10/1
درصــد آن از «مــش» در نظــر گرفتــه شــده اســت .و در مجمــوع 3984 ،مقالــه از  6661مقالــه کــه
بهطــور خــاص در مــورد داروســازی اســت ،بــرای نمایهســازی آن از «مــش» اســتفاده شــده کــه

حــدود  0/9درصــد تطابــق دارد (.)Minguet et al. 2015

3. INSPEC

2. IEEE

1. EBSCO

6. Medline

5. Delicious

4. bibSonomy
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جدول  .1جمعبندی پیشینهها
مشخصات منبع

عنوان /هدف

جامعه

روش

یافتهها

محمدپور
()1390

بررسیمیزان
همپوشانی میان
توصیفگرهای
مقالههای کتابداری
در پایگاه لیستا
و برچسبهای
اختصاصیافته به
همان مقالهها در
سایتیوالیک

مقالههای کتابداری
منتشرشده در
پایگاه لیستا و
پایگاه فولکسونومی
سایتیوالیک

توصیفی-پیمایشی
و تطبیقی مبتنی بر
مشاهده

کمتر از  2درصد
میان برچسبهای
اختصاصیافته به
مقالههای کتابداری
و توصیفگرهای
اختصاصیافته به همان
مقالهها همپوشانی
وجود دارد.

بهادری و بنیاقبال
()1392

توصیفگرهای
پیمایشی بهشیوة
کلیة پایاننامههای
میزان انطباق
رشتة پزشکی از سال کتابسنجی مقایسهای فارسی  50/1درصد
توصیفگرهای
و کتابخانهای است همخوانی کامل12/9 ،
1389-1385
نمایهسازی و
درصد عدم حضور
و ابزار گردآوری
کلیدواژههای
دادههای چکلیستی .در اصطالحنامه؛
پایاننامهای رشتة
کلیدواژههای فارسی
پزشکی دانشگاه
 18درصد همخوانی
علوم پزشکی تهران با
کامل 44/4 ،درصد
اصطالحنامه پزشکی
عدم حضور در
فارسی و MESH
اصطالحنامه وجود
داشت.
میزان انطباق بین
کتابداری و علم اطالع آمار توصیفی-
کاربر ،نویسنده
روشهای اطالعسنجی کلیدواژة نویسنده
رسانی
ونمایهسازان
و برچسبهای
حرفهای در محتوا:
برچسبگذاران 33
پژوهشی در عملکرد
درصد ،میزان انطباق
برچسبگذاری در
بین توصیفگرها
سایتیو الیک
و برچسبهای
برچسبگذاران
16درصد و میزان
انطباق بین کلیدواژة
نویسنده و توصیفگرها
 19درصد بود.

)Kipp (2011

 .4روش پژوهش

روش ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف ،از نــوع کاربــردی اســت و میتــوان گفــت کــه از

نــوع مطالعــات پیمایشــی اســت کــه بــرای انجــام آن از روش تحلیــل محتــوا اســتفاده شــده اســت.

جامعــة مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش مجلههایــی را دربـردارد کــه در ســال  ،2014هــم در پایــگاه
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اطالعاتــی «اریــک» نمایهســازی شــده بودنــد و هــم در پایــگاه «مندلــی» برچس ـبگذاری شــده و

هــم دارای کلیدواژههــای نویســنده بودنــد و در محــدودة ضریــب تأثیــر ( 3/897باالتریــن رقــم

ضریــب تأثیــر) تــا  1/586در پایــگاه گــزارش اســتنادی مجلههــا در پایــگاه اطالعاتــی «آیاسآی

وبآوســاینس» قــرار گرفتــه بودنــد؛ چــون انتظــار مــیرود کــه چنیــن مجلههــای علمــی ســطح
باالیــی ،هــم در پایــگاه «اریــک» نمایهســازی شــده باشــند ،هــم در پایــگاه «مندلــی» حضــور داشــته

باشــند و هــم اینکــه دارای کلیدواژههــای نویســنده باشــند .هنــگام انتخــاب مجلههــا از بیــن

 30مجلــه کــه بــر اســاس ضریــب تأثیــر اولویتبنــدی شــده بودنــد ،در ســال  ،2014ده مجلــه در

پایــگاه اطالعاتــی «اریــک» نمایهســازی نمیشــدند و فقــط شــمارههای مربــوط بــه ســال 2013

و قبــل از آن موجــود بودنــد کــه در نهایــت 20 ،مجلــه در ســال  2014انتخــاب شــد کــه هــم در

پایــگاه «اریــک» بودنــد و هــم در پایــگاه «مندلــی» برچسـبگذاری شــده بودنــد .از بیــن  20مجلــة
مــورد نظــر کــه دارای  499مقالــه بودنــد 146 ،مقالــه در پایــگاه «مندلــی» در ســال  2014اصــ ً
ا

برچس ـبگذاری نشــده بودنــد و یــا حتــی خوانــده نشــده بودنــد .از ایــن  146مقالــه 127 ،مقالــه در

پایــگاه «مندلــی» فقــط خوانــده شــده بودنــد و برچسـبگذاران برچســبی بــه مقالههــا نــداده بودنــد.

در ایــن بررســی  19مقالــة موجــود در پایــگاه «اریــک» در پایــگاه «مندلــی» یافــت نشــد .در نهایــت،

 353مقالــه از  499مقالــة موجــود در پایــگاه «اریــک» در پایــگاه «مندلــی» برچس ـبگذاری شــده
بودنــد .در ضمــنِ اســتخراج کلیدواژههــای نویســندگان از مقالههــا ،تعــداد  79مقالــة موجــود فاقــد

کلیــدواژة نویســنده بودنــد .در واقــع ،در مبحــث مجموعههــا در علــم ریاضــی ،پژوهــش حاضــر

شــامل ســه مجموعــه اســت .ایــن ســه مجموعــه عبارتانــد از:

 =Iکلیدواژههــای مجموعــة مقالههــای دارای توصیفگرهــای نمایهســازی کــه  Nتعــداد کلیــدواژه

دارد؛

 =Aکلیدواژههای مجموعة مقالههای دارای کلیدواژة نویسنده که  Mتعداد کلیدواژه دارد؛ و
 =Tکلیدواژههــای مجموعــة مقالههــای دارای برچســبهای برچســبگذار کــه

کلیــدواژه دارد.

Z

تعــداد

در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه محدودیتهــای شــرح دادهشــده در بــاال ،بایــد گفــت کــه در

هــر مجموعــه تعــداد مقالههــا ثابــت و یکســان اســت و مقالــهای حــذف نمیشــود ،امــا در خــود

ی باشــند کــه در مجموعــة
مجموعــه تعــداد کلیدواژههــا تغییــر میکنــد .ممکــن اســت مقالههایــ 
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 Iدارای تعــداد کلیــدواژة توصیفگــر باشــند ،ولــی در مجموعــة  Aدارای تعــداد کلیــدواژة نویســنده

نباشــد و همچنیــن ،در مجموعــة  Tدارای کلیــدواژة برچســب هــم نباشــد یــا ممکــن اســت هــم باشــد.
برچس ـبهای تخصیــص دادهشــده بــه مقالههــای مــورد مطالعــه توســط برچس ـبگذاران در

فاصلــة زمانــی اول ژانویــه ســال  2014تــا ســوم اوت ســال  2016بــه آن مقالههــا ،از وبــگاه «مندلــی»
اســتخراج گردیــد .کلیدواژههــای تخصیــص دادهشــده بــه مقالههــا توســط نویســندگان ،از خــود
مقالههــا اســتخراج گردیــد .توصیفگرهــای منتســب بــه هــر مقالــه توســط نمایهســازان هــم از پایــگاه

اطالعاتــی «اریــک» گــردآوری شــد.

میــزان تطابــق ایــن ســه زبــان بــا اســتفاده از برنام ـهای مبتنــی بــر زبــان برنامهنویســی شــیءگرا

«سیشــارپ» مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .بــرای یکپارچهســازی دادههــا و بــرای اینکــه

دادههــا بــه شــکل مرتــب و منظــم در یــک قالــب و فرمــت یکپارچــه شــوند ،بایســتی از زبــان

شــیءگرا اســتفاده کــرد .عــاوه بــر ایــن ،بایــد از زبانــی اســتفاده شــود کــه قابــل فهــم و قابــل ذخیــره
در رایانــه باشــد .همچنیــن ،از آمــار توصیفــی بهمنظــور مشخصشــدن میانگینهــا و فراوانیهــا و
نرمافــزار «اکســل»  2013بهمنظــور تحلیــل و ارزیابــی دادههــا اســتفاده شــد (جــدول .)2
جدول  .2نمونة چگونگی بررسی میزان تطابق سه زبان
عنوان مقاله

کلیدواژة نویسنده

توصیفگرهای نمایهساز

برچسبهای برچسبگذار

What Counts as Validity

- Assessment

- Health Personnel

- Articles

Evidence? Examples

- Educational technology

- Professional Education

- Assessment

and Prevalence in a

- Evaluation

- Validity

- MS

Systematic Review

- Medical education

- Evidence

- Simulation-Based

of Simulation-Based

- Methods quantitative

- Simulation

Assessment

- Reliability

- Evaluation

- Reporting quality

- Predictor Variables

Education
- Simulation-Based
Medical Educat

- Simulation

- Systematic Review

- Validity

- Validation_ Studies
- Validity
- Validity Evidence
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برچسبهای برچسبگذار

توصیفگرهای نمایهساز

کلیدواژة نویسنده

عنوان مقاله

- CSCL

- Cooperative Learning

- Collaborative learning

Toward collaboration

- Dual Eye-Tracking

- Network Analysis

- Dual eye-tracking

sensing

- eye-tracking

- Eye Movements

- Network analysis

- Gaze Visualization

- Learning Activities

- Network Analysis

- Graphs
- Students
- Group Dynamics
- Prediction
- Correlation

- Case study

- Teacher Effectiveness

- Chapter 1

- Middle School Teachers - Middle grades teaching

Learning: Integrating Play

- Education

- Middle School Students

- Play

into Frameworks of Middle

- Guided play

- Teaching Methods

- Social studies teaching

Grades Teaching

- Joy

- Play

- Learning

- Social Studies

- Literature review

- Student Motivation

- Middle school

- Student Development

- Mise en place

- Context Effect

- Play

- Adolescent Development
- Imagination
- Creativity
- Role Playing
- Class Activities
- Independent Study
- Humor
- Classroom Environment
- Interviews
- Student Surveys
- Observation
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جدول  .2نمونه چگونگی بررسی میزان تطابق سه زبان (دنباله)
اشتراک کلیدواژة
نویسنده و
عنوان مقاله
توصیفگرهای نمایهساز

اشتراک کلیدواژة
نویسنده و
برچسبهای
برچسبگذار

اشتراک توصیفگرهای
نمایهساز و
برچسبهای
برچسبگذار

اشتراک کلیدواژة
نویسنده و
توصیفگرهای نمایهساز
و برچسبهای
برچسبگذار

What Counts as

Evaluation

Assessment

Validity

Validity

?Validity Evidence

Simulation

Validity

Examples and

Validity

Prevalence in a
Systematic Review
of SimulationBased Assessment
Toward

Network Analysis

Dual Eye-Tracking

Network Analysis

Network Analysis

Network Analysis

collaboration
sensing
Play

Toward More

Play

Play

Play

Joyful Learning:
Integrating Play
into Frameworks
of Middle Grades
Teaching

 .5تجزیه و تحلیل یافتهها

الــف .پرســش اول .میــزان تطابــق کلیدواژههــای تخصیــص دادهشــده توســط نویســندگان مــدارک

بــا برچســبهای تخصیــص دادهشــده توســط برچســبگذاران بــه همــان مــدارک در وبــگاه
«مندلــی» چگونــه اســت؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بــا توجــه بــه جــدول  ،3تعــداد واژههــای مشــترک بیــن تعــداد

کلیدواژههــای نویســنده و برچســبهای برچســبگذاران  408واژه بــوده اســت کــه ایــن تعــداد
بــر تعــداد کل واژههــا تقســیم شــده و نســبت اشــتراک آنهــا بهصــورت ( 15درصــد) بــه دســت

آمــده اســت.

جدول  .3تطابق بین کلیدواژة نویسنده و برچسبهای برچسبگذاران
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تعداد
کلیدواژه نویسنده

تعداد
برچسب

جمع کل
واژهها

تعداد
واژههای مشترک

نسبت اشتراک واژهها
به درصد

1468

1671

2731

408

15
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ب .پرســش دوم .میــزان تطابــق توصیفگرهــای تخصیــص دادهشــده توســط نمایهســازان بــه

مــدارک در پایــگاه «اریــک» بــا برچســبهای تخصیــص دادهشــده توســط برچســبگذاران بــه
همــان مــدارک در وبــگاه «مندلــی» تــا چــه انــدازه اســت؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بــا توجــه بــه جــدول  ،4تعــداد واژههــای مشــترک بیــن تعــداد

توصیفگرهــای نمایهســازان و برچســبهای برچســبگذاران  197واژه بــوده اســت کــه ایــن

تعــداد بــر تعــداد کل واژههــا تقســیم شــده و نســبت اشــتراک آنهــا بهصــورت ( 3درصــد) بیــان
گردیــده اســت.

جدول  .4تطابق بین توصیفگرهای نمایهسازان و برچسبهای برچسبگذاران
تعداد توصیفگر

تعداد برچسب

جمع کل واژهها

تعداد واژههای
مشترک

نسبت اشتراک واژهها
به درصد

4776

1978

6557

197

3

ج .پرســش ســوم .میــزان تطابــق توصیفگرهــای تخصیــص دادهشــده توســط نمایهســازان بــه

مــدارک در پایــگاه «اریــک» بــا کلیدواژههــای تخصیــص دادهشــده توســط نویســندگان مــدارک
بــه همــان مــدارک چگونــه اســت؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بــا توجــه بــه جــدول  ،5تعــداد واژههــای مشــترک بیــن تعــداد

توصیفگرهــای نمایهســازان و برچســبهای برچســبگذاران  315واژه بــوده اســت کــه ایــن

تعــداد بــر تعــداد کل واژههــا تقســیم شــده و نســبت اشــتراک آنهــا بهصــورت ( 4درصــد) بهدســت
آمــده اســت.

جدول  .5تطابق بین کلید واژة نویسنده و توصیفگرهای نمایهسازان
تعدادکلیدواژة
نویسنده

تعداد توصیفگر

جمع کل واژهها

تعدادواژههای
مشترک

نسبت اشتراک واژهها
به درصد

2167

6057

7909

315

4

د .پرســش چهــارم .میــزان تطابــق کلیدواژههــای تخصیــص دادهشــده توســط نویســندگان مــدارک
و توصیفگرهــای تخصیــص دادهشــده توســط نمایهســازان بــه مــدارک در پایــگاه «اریــک» و

برچسـبهای تخصیــص دادهشــده توســط برچسـبگذاران بــه همــان مــدارک در وبــگاه «مندلــی»
چگونــه اســت؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بــا توجــه بــه جــدول  ،6تعــداد واژههــای مشــترک بیــن تعــداد
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کلیدواژههــای نویســنده و توصیفگرهــای نمایهســازان و برچســبهای برچســبگذاران  74واژه

بــوده اســت کــه ایــن تعــداد بــر تعــداد کل واژههــا تقســیم شــده و نســبت اشــتراک آنهــا بهصــورت

( 1/1درصــد) تعییــن گردیــده اســت.

جدول  .6تطابق بین کلیدواژههای نویسنده و توصیفگرهای نمایهسازان و برچسبهای برچسبگذاران
تعداد کلیدواژة
نویسنده

تعداد برچسب

تعداد توصیفگر

جمع کل واژهها

تعداد واژهای
مشترک

نسبت اشتراک
واژهها به درصد

1468

1671

3960

7025

74

1/1

ه .پرســش پنجــم .میــزان حضــور کلیدواژههــای تخصیــص دادهشــده توســط نویســندگان مــدارک
و توصیفگرهــای تخصیــص دادهشــده توســط نمایهســازان و برچســبهای تخصیــص دادهشــده

توســط برچس ـبگذاران در اصطالحنامــه «اریــک» چگونــه اســت؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بــا توجــه بــه جــدول  ،7میــزان حضــور توصیفگرهــای تخصیــص

دادهشــده توســط نمایهســازان  34درصــد اســت .کــه تعــداد کل توصیفگرهــای مقالههــای
بررسیشــدة ایــن پژوهــش  1706واژة یکتــا بــوده اســت کــه تعــداد  586واژة آن در اصطالحنامــة

«اریــک» حضــور داشــتهاند.

جدول  .7میزان حضور واژهها در اصطالحنامة «اریک» بهتفکیک
تعداد کل واژهها

حضور واژهها در اصطالحنامة اریک نسبت حضور در اصطالحنامة اریک به درصد

نویسنده

1531

379

25

نمایهساز

1706

586

34

برچسبگذار 1428

352

25

جــدول  ،8اشــتراک بیــن تعــداد کلیدواژههــای نویســنده و تعــداد توصیفگرهــای نمایهســازان

و تعــداد برچســبهای برچســبگذاران بــ ه تفکیــک مجلههــا را نشــان میدهــد.
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جدول  .8اشتراک بین نویسنده و نمایهساز و برچسبگذار بهتفکیک مجله
درصد اشتراک

تعداد کل واژهها

تعداد واژههای
مشترک

تعداد مقالههایی
که اشتراک دارند

34/5

119

41

13

27/3

77

21

4

10/84

83

9

6

7/7

156

12

6

عنوان مجله
American
اشتراک بین
Educational
نویسنده و
 Research Journalبرچسبگذار
Reading
Research
Quarterly

اشتراک بین
نمایهساز و
برچسبگذار

Metacognition

اشتراک بین
نویسنده و نمایهساز

Educational

اشتراک بین
نویسنده و نمایهساز
و برچسبگذار

and Learning

Researcher

و .پرســش ششــم .میــزان فراوانــی کلیدواژههــای بهکاررفتــه توســط ســه گــروه نویســنده ،نمایهســاز

و برچسـبگذار چگونــه اســت؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بســیاری از کلیدواژههــای بهکاررفتــه توســط نویســندگان

و توصیفگرهــای مــورد اســتفادة نمایهســازان و برچســبهای دادهشــده بــه مــدارک توســط

برچسـبگذاران کــه در ایــن پژوهــش گــردآوری شــده ،دارای فراوانــی اســت .بــا توجــه بــه جــدول
 ،9کلیــدواژة ” “Educational Policyدارای بیشــترین فراوانــی ( 20مرتبــه) بــوده کــه نویســندگان

مــدارک بــهکار بردهانــد .همچنیــن ،در جــدول  ،10نمایهســازان از تخصیــص توصیفگــر

” “Correlationکــه دارای فراوانــی ( 88مرتبــه) بــوده ،بــه مــدارک در پایــگاه اطالعاتــی «اریــک»

اســتفاده کردهانــد .جــدول  ،11نشــان میدهــد کــه برچس ـبگذاران از برچســب ” “Educationکــه
دارای فراوانــی ( 28بــار) اســت ،در وبــگاه «مندلــی» بــه مــدارک اختصــاص دادهانــد.
جدول  .9بیشترین کلیدواژة بهکاررفتة نویسندگان مدارک
فراوانی

کلیدواژههای نویسنده

20

Educational Policy

15

Assessment

15

Higher Education

13

College Students
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فراوانی

کلیدواژههای نویسنده

12

Professional Development

12

Equity

11

Research Methodology

10

Science Education

جدول  .10بیشترین توصیفگرهای مورد استفادة نمایهسازان به مدارک در پایگاه «اریک»
فراوانی

توصیفگر

88

Correlation

71

Foreign Countries

65

Comparative Analysis

58

Teaching Methods

57

College Students

57

Statistical Analysis

55

Intervention

53

Elementary School Students

جدول  .11بیشترین برچسبهای مورد استفادة برچسبگذاران به مدارک در وبگاه «مندلی»
فراوانی

برچسب

28

Education

16

Folder - Recent Educational Journal Articles

14

Professional Development

11

K

10

Assessment

9

Higher Education

9

Proficiency

جــدول  ،12ترتیــب کلیدواژههایــی را نشــان میدهــد کــه بــه مــدارک حــوزة علــوم تربیتــی

در پایــگاه اطالعاتــی «اریــک» و وبــگاه «مندلــی» هــر ســه گــروه «نویســندگان ،نمایهســازان و
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برچس ـبگذاران» مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .در ایــن بررســی کلیــدواژه ” “Correlationبــا

فراوانــی ( 88مرتبــه) بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

جدول .12بیشترین کلیدواژههای بهکاررفتة مدارک در پایگاه «اریک» و وبگاه «مندلی»
فراوانی

کلیدواژة نویسنده و توصیفگر و برچسب

88

Correlation

75

College Students

72

Foreign Countries

69

Educational Policy

65

Comparative Analysis

62

Intervention

59

Teaching Methods

57

Statistical Analysis

54

Academic Achievement

 .6بحث

یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه میــزان انطبــاق و اشــتراک کلیدواژههــای نویســنده

و برچســبهای برچســبگذار بــه میــزان  15درصــد وجــود دارد .بهعبــارت دیگــر ،بیــن
کلیدواژههــای نویســنده و برچس ـبهای برچس ـبگذار همخوانــی و انطبــاق ضعیفــی وجــود دارد.

«کیــپ» در مطالعــهاش نشــان داد کــه انطبــاق بیــن کلیدواژههــای نویســنده و برچســبهای

برچسـبگذاران بــه میــزان  33درصــد وجــود دارد ( .)Kipp 2011نتایــج ایــن پژوهــش از آن جهــت
کــه بیــن کلیدواژههــای نویســنده و برچســبهای برچســبگذاران انطبــاق وجــود دارد و مثبــت
اســت ،بــا پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد.

یافتههــای پژوهــش حاضــر در خصــوص انطبــاق زبــان نمایهســازی و برچســبگذار نشــان

داد کــه انطبــاق و اشــتراک زبــان نمایهســاز و برچســبگذار بهمیــزان  3درصــد وجــود دارد .در
مطالع ـهای کــه «محمدپــور» انجــام داده بــود ،نشــان داد کــه کمتــر از  2درصــد میــان برچس ـبهای

اختصاصیافتــه بــه مقالههــای علــم اطالعــات و دانششناســی (کتابــداری) و توصیفگرهــای

تخصیصیافتــه بــه همــان مقالههــا انطبــاق و اشــتراک وجــود دارد ( .)1390نتایــج ایــن پژوهــش بــا
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پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد.

«کیــپ» در پژوهــش خــود نشــان داد کــه انطبــاق بیــن توصیفگرهــا و برچســبهای

برچســبگذاران بــه میــزان  16درصــد وجــود دارد

(2011

 .)Kippنتایــج پژوهــش وی بــا

پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد .یافتههــای پژوهــش حاضــر در خصــوص انطبــاق توصیفگرهــای
نمایهســازی بــا کلیدواژههــای نویســندگان مشــخص نمــود کــه انطبــاق و اشــتراک زبــان نمایهســاز

و زبــان نویســنده بــه میــزان  4درصــد وجــود دارد .در مطالعــه «کیــپ» نشــان داده شــد کــه انطبــاق

بیــن کلیدواژههــای نویســنده و توصیفگرهــای نمایهســازی بــه میــزان  19درصــد وجــود دارد (Kipp

 .)2011نتایــج پژوهــش وی بــا پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد.

جالــب توجــه اســت کــه در مطالعاتــی کــه در خصــوص میــزان تطابــق و همخوانــی

کلیدواژههــای پایاننامههــا و توصیفگرهــای تخصیــص دادهشــده بــه آنهــا توســط نمایهســازان

انجــام شــده ،نتایجــی بــر خــاف نتایــج پژوهشهــا در خصــوص میــزان تطابــق و همخوانــی
کلیدواژههــای مقالههــای مجلههــا و توصیفگرهــای اختصــاص دادهشــده بــه آنهــا توســط

نمایهســازان وجــود دارد .بــرای نمونــه ،در مطالعــهای کــه «بنیاقبــال ،خســروی و پیرهــادی» بــا

عنــوان «مقایســة واژههــای عنــوان و چکیــدة پایاننامههــا بــا توصیفگرهــای تعیینشــده در نمایــة
ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران» انجــام دادنــد ،نتایــج نشــان داد که میــزان همخوانــی واژههای

موجــود در چکیــده بــا توصیفگرهــا  53/5درصــد بــوده اســت ( .)1389نتایــج ایــن پژوهــش بــا

پژوهــش حاضــر متفــاوت اســت .در تفســیر ایــن نتایــج میتــوان گفــت کــه «نــوع مــدرک» ممکــن
اســت کــه در تطابــق و همخوانــی زبــان نویســنده و نمایهســاز تأثیرگــذار باشــد.

مقایســة ســه زبــان نویســنده ،نمایهســاز ،و برچس ـبگذار نشــان داد کــه میــزان انطبــاق زبــان

نویســنده و نمایهســاز و برچســبگذار بــه میــزان  1/1درصــد وجــود دارد .همچنیــن ،بهمنظــور

مشــخصنمودن میــزان حضــور واژههــای تخصیــص دادهشــدة مقالههــا توســط ســه گــروه نویســنده،

نمایهســاز ،و برچســبگذار پــس از بررســی مشــخص شــد کــه میــزان حضــور توصیفگرهــای

تخصیــص دادهشــده توســط نمایهســازان در اصطالحنامــة «اریــک»  34درصــد و از دو گــروه
نویســنده و برچســبگذار بیشــتر اســت.

فراوانــی برچســبهای برچســبگذاران امــکان شناســایی برچســبهای پربســامد را

بــرای کاربــران و کتابــداران (نمایهســازان) فراهــم نمــوده و اجــازه میدهــد کــه برچســبهای

دادهشــده بــه یــک اثــر توســط ســایر کاربــران نیــز شناســایی شــود کــه ایــن میتوانــد نقــش مهــم و
تعیینکننــدهای در امــر بازیابــی اطالعــات داشــته باشــد.
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بررســی یافتههــا نشــان داد کــه تطابــق بیشــتری بیــن زبــان نویســنده و برچس ـبگذار نســبت

بــه تطابــق بیــن زبــان نمایهســاز و برچسـبگذار و همچنیــن ،تطابــق بیــن زبــان نویســنده و نمایهســاز

وجــود دارد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه برچســبگذاران واژههایــی متفــاوت از
توصیفگرهــا و کلیدواژههــای نویســندگان اســتفاده میکننــد .همچنیــن ،کلیدواژههــای تخصیــص

دادهشــده بــه مــدارک توســط نویســندگان بــه همــان مــدارک متفــاوت از توصیفگرهایــی اســت
کــه نمایهســازان در پایــگاه اطالعاتــی «اریــک» بــه همــان مــدارک اختصــاص میدهنــد .ایــن

نشــاندهندة عــدم آشــنایی ســه گــروه «نمایهســاز ،نویســنده ،و برچســبگذار» از زبــان مــورد
اســتفادة همدیگــر و بهتبــع آن ناهمخوانــی در بازنمایــی اطالعــات اســت .از دیگــر اصطالحهایــی
کــه تطابــق نداشــتند میتــوان در بســط اصطالحنامــه بهعنــوان ابــزار نمایهســازی اســتفاده کــرد

تــا ایــن ســه زبــان را بیشــتر بــه هــم نزدیــک نمــود .همچنیــن ،از ایــن اصطالحهــا بــرای تســهیل

جس ـتوجو و پژوهــش در مقالههــای پایگاههــا میتــوان اســتفاده نمــود؛ زیــرا در برچس ـبگذاری
اجتماعــی بــه برچسـبگذاران اجــازه داده میشــود کــه عمومـاً و آزادانــه بــا اختصــاص کلیــدواژه
یــا هــر کلم ـهای بــه منابــع برچســب داده و همچنیــن نظــرات شــخصی خــود دربــارة همیــن منابــع
برچسبگذاریشــده را بــه اشــتراک بگذارنــد.

در هــر صــورت ،در پایگاههــا بــرای افزایــش مانعیــت و کاهــش جامعیــت ،اصطالحنامــه بایــد

بــهشــکل الکترونیکــی در اختیــار تمــام کاربــران قــرار گیــرد تــا امــکان همارایــی و ترکیــب واژههــا

در مرحلــة نمایهســازی اجتماعــی توســط کاربــران و در مرحلــة جس ـتوجو و بازیابــی اطالعــات
فراهــم شــود .همارایــی جــزء قویتریــن ابــزار مانعیــت اســت .بــا افزایــش تعــداد اصطالحهــا در
ترکیــب بــا یکدیگــر در نمایهســازی ،مفاهیــم مــورد نیــاز بــا دقــت بیشــتری بازیابــی میشــود و

اطالعــات اضافــی حــذف میگــردد و بدینســان از بازیابــی مــدارک نامربــوط جلوگیــری

میشــود .بنابرایــن ،جســتوجوی ســودمند و بازیابــی اطالعــات در نظامهــای ســنتی نمایهســازی

در هنــگام کنتــرل واژههــا ،همارایــی واژههــا (پیشهمــارا و پسهمــارا) بــدون آشــنایی بــا زبــان

کاربــر و نویســنده ،بــا مشــکل مواجــه میشــود .ترکیــب و تعامــل بیــن زبانهــای کنترلشــده و

طبیعــی میتوانــد فقــدان اخصبــودن در زبــان کنترلشــده را جبــران کنــد و مانعیــت را بهبــود

بخشــد ،در حالــی کــه زبــان کنترلشــده میتوانــد جامعیــت را از طریــق کنتــرل مترادفهــا و

نمایــش رابطههــا بهبــود بخشــد.
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داﻧﺸﮕﺎه
عالیــقاز
اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ارﺷﺪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
داﻧﺶ،داراي
ﻗﻨﻮاﺗﻲ
ﻣﺮﻳﻢ
اﺳﺖ.
اﻳﺸﺎن
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
ازمﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺪركﻋﻠﻢ
ﻧﻤﺎﻳﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
جملــه
ســنجی از
ﺳﻨﺠﻲعل
ســازی،
ﺳﺎزي،ه
دانــش ،نمای
ســازماندهی

اســت.
ایشــان
داﻧﺶ ،ﻧﻤﺎﻳﻪﺳﺎزي ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1355داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷـﺘﺔ ﻋﻠـﻮم

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ نوروزي
عليرضا
ﻋﻠـﻮم
اﺳﺖ .رﺷـﺘﺔ
دﻛﺘﺮي در
ﻣﺪرك
اﻛﺲداراي
،1355
ﻣﺘﻮﻟﺪاز ﺳﺎل
ﻧﻮروزي
اﻳﺸﺎن ﻫـﻢ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺎول ﺳﺰان(
ﻣﺎرﺳﻲ )ﭘ
داﻧﺸﮕﺎه
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﻃﻼﻋـﺎت و

متولــد ســال  ،1355داراي مــدرك تحصيلــي دكتــري در رشـــتة علـــوم
ﻫـﻢ
اﻳﺸﺎن
ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺳﺰان(
ﺎول
داراي )ﭘ
ﻣﺎرﺳﻲ
اﻛﺲ
داﻧﺸﮕﺎه
ارﺗﺒﺎﻃﺎت از
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ و
اﻃﻼﻋـﺎت
ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ
اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲ
،1355داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻋﻠﻮم
ﮔﺮوه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻛﻨـﻮن
رﺷـﺘﺔ ﻋﻠـﻮم
دﻛﺘﺮي در
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
ﻧﻮروزي
اطالعـــات و ارتباطــات از دانشــگاه اكــس مارســي (پاول ســزان) فرانســه اســت.
ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ
اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﮔﺮوه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻛﻨـﻮن
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺗﻬﺮانﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠـﻪ
ﺎولاز
ﺷﻨﺎﺳـﻲ
داﻧﺶوب
ﺳـﻨﺠﻲ ،و
اﺑـﺮداده ،ﻋﻠـﻢ
ﺳـﺎزي،
اﻃﻼﻋﺎت،
اﻳﺸﺎن ﻫـﻢ
اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺳﺰان(
ﻣﺎرﺳﻲ
ﻋﻠﻮماز
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻧﻤﺎﻳﻪو
اﻃﻼﻋـﺎت
دانشــگاه
شناســي
دانش
ـات)ﭘو
اﻛﺲاطالعـ
داﻧﺸﮕﺎهعلــوم
ـتاديار گــروه
اكنـــون اسـ
ايشــان هـم
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﻤﺎﻳﻪﺳـﺎزي ،اﺑـﺮداده ،ﻋﻠـﻢﺳـﻨﺠﻲ ،و وبﺷﻨﺎﺳـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ

اﺳﺖ.
اســت.
ويــران
ته
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ
اﻛﻨـﻮن
اﺳﺖ.
وي
بشناســ
ـنجي ،و
علـموســ
ـرداده،
ـازي ،ابــ
ﺳـﺎزي،هســ
ـات ،نماي
اطالعـ
بازنمايــي
ﺟﻤﻠـﻪـيﻋﻼازﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺷﻨﺎﺳـﻲو از
وب
ﺳـﻨﺠﻲ،
ﻋﻠـﻢ
اﺑـﺮداده،
ﻧﻤﺎﻳﻪ
اﻃﻼﻋﺎت،

جملـــه عالیــق پژوهشــي وي اســت.
وي اﺳﺖ.

ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺎﺧﺪا داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه

مریم ناخدا
داﻧﺸﮕﺎه
ﮔﺮوهﺎﺳﻲ
داﻧﺶﺷﻨ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﺖ ﻋﻠﻢ
رﺷﺘﻪ
دﻛﺘﺮي در
داراي
ﻋﻠﻢ ازاﻃﻼﻋﺎت
دﻳﺎر در
ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌ
ﻣﺪركﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻫﻢاﻛﻨﻮن
ﻧﺎﺧﺪاوي
ﻣﺮﻳﻢاﺳﺖ.
ﺗﻬﺮان

دارای مـدرک دکتـری در رشـته علـم اطالعـات و دانششناسـی از دانشـگاه

اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻤﻲﻋﻠﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮوه
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲاﺳﺘﺎدﻳﺎر در
دارد.ﺖ ﻋﻠﻤﻲ و
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌ
ﺗﻬﺮانﻋﻨﻮان
اﻛﻨﻮن ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲوي ﻫﻢ
داﻧﺶاﺳﺖ.
وﺗﻬﺮان
ﺗﺨﺼﺼﻲ،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
داﻧﺸﮕﺎه

درﺷﻨگروه
اسـتادیار
ﻋﻠﻢعلمـی و
هیئـت
ﻣﺪركبهعنـوان
دارايماکنـون
اسـت .وی ه
تهـران
ﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
عضـورﺷﺘﻪ
دﻛﺘﺮي در
ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺎﺧﺪا
ﺼﺼﻲ،
ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖودارد.
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻬﺮان
ﺷﻨﺎﺳﻲو داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺶ
و
سـازماندهیوي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
از
ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
رﺳﺎﻧﻲ
اﻃﻼع
ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاطالعـات و دانششناسـی دانشـگاه تهـران فعالیـت دارد.
علـم
وياﻃﻼﻋﺎت
ﭘﮋوﻫﺸﻲﻋﻠﻢ
ﻋﻼﻳﻖدر ﮔﺮوه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
و
ﻋﻠﻤﻲ
ﺖ
ﻫﻴﺌ
ﻋﻀﻮ
ﻋﻨﻮان
ﺑﻪ
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
وي
.
اﺳﺖ
ﺗﻬﺮان
ﺗﻐﻴﻴﺮ از
مدیریـتﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ و
علمـیﺧﺪﻣﺎت
اطالعـاتﻣﺮاﻛﺰ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ اطالعرسـانی و
خدمـات
مراکـز و
تخصصـی،
اﺳﺖ.داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ،
و
مدیریـت تغییـر از جملـه عالیـق پژوهشـی وی اسـت.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ و ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
اﺳﺖ.خطیر
اشکان

متولـد  1364دانشـجوی دکتـری مهندسـی فنـاوری اطالعـات در پژوهشـگاه

اﺷﻜﺎن ﺧﻄﻴﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1364داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه

علـوم و فنـاوری اطالعـات ایـران اسـت.

ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻨﺠدرﻲ از
ﻛﺎوي و ﻋﻠﻢ
ﭘﺮدازش ﻣﺘﻦ،
اﺳﺖ.
1364ﻳﺮان
اﻃﻼﻋﺎت ا
ﻋﻠﻮم و
ﮕﺎه
ﭘﮋوﻫﺸ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲدادهﻓﻨﺎور
ي دﻛﺘﺮي
داﻧﺸﺠﻮ
ﻓﻨﺎورﺮيﻣﺘﻮﻟﺪ
اﺷﻜﺎن ﺧﻄﻴ

پردازش متن ،دادهکاوی و علمسنجی از جمله عالیق پژوهشی ایشان است.

يﻳﺸﺎن
ﻓﻨﺎورﻲ ا
ﭘﮋوﻫﺸ
ﻋﻼﻳﻖ
اﺳﺖ .اﻳﺮان اﺳﺖ .ﭘﺮدازش ﻣﺘﻦ ،دادهﻛﺎوي و ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻮم و
ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

اﺷﻜﺎن ﺧﻄﻴﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1364داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان اﺳﺖ .ﭘﺮدازش ﻣﺘﻦ ،دادهﻛﺎوي و ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
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