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سال پنجم ،شماره  ،48اردیبهشت 1401

تاکسونومی و فولکسونومی :کاربردها ،شباهت ها ،تفاوت ها ،مزایا و معایب -آیا
فولکسونومی زیرمجموعه تاکسونومی است؟
مژگان سادات موسویان  ، 1فائزه

دلقندی 2

 1دانشجوی دکتری گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران (نویسنده مسئول)
 2استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور .ایران

چکیده
هدف این پژوهش بیان تعاریف ،کاربردها ،شباهت ها ،تفاوت ها ،مزایا و معایب تاکسونومی و فلکسونومی ،مقایسه این دو روش
نوین سازماندهی منابع وب و یافتن پاسخ برای این پرسش ها است که آیا می توان گفت فلکسونومی زیرمجموعه تاکسونومی
است؟ روش پژوهش حاضر کتابخانه ای و از نوع پژوهش های مروری است .با وجود تفاوت هایی که در تاکسونومی ها و
فولکسونومی ها به عنوان ابزار وب معنایی و روش های نوین سازماندهی دانش ،وجود دارد اما مهمترین هدف مشترک
تاکسونومیها و فولکسونومیها تالش در جهت سازماندهی و بازنمایی اطالعات و دانش به قصد مرور ،جستجو ،بازیابی و
اشتراک آن در محیط وب است .تاکسونومی ها و فولکسونومی ها هر دو منجر به خلق دانش ،کشف فرصت های جدید و ایجاد
نگرش های جدید از رفتارها و نیازهای اطالعاتی کاربران می شوند .برچسب های موجود در فولکسونومی ها منابع دانش بالقوه
برای تولید تاکسونومی ها هستند  .تاکسونومی ها و فولکسونومی ها برای هدف های مشابهی کار می کنند اما به طور بنیادین
از کارکردها و شیوه های متفاوتی بهره می برند و نمی توان گفت که فولکسونومی ها زیرمجموعه تاکسونومی ها هستند.
فولکسونومی ها نقطه مقابل تاکسونومی ها نیستند بلکه مکمل یکدیگر هستند و هر یک از این دو در دیگری قابل استفاده
است .می توان به طور همزمان از رده بندی های مردمی و واژگان کنترل شده برای کمک به کاربران در یافتن و به اشتراک
گذاشتن اطالعات مناسب با نیازهایشان بهره برد.
واژههای کلیدی :تاکسونومی ،رده بندی تخصصی علوم ،فولکسونومی ،رده بندی مردمی ،نمایه سازی کاربر مدار ،برچسب زنی
اجتماعی
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مقدمه
متخصصان کتابداری و اطالع رسانی ،سال های متمادی تالش کرده اند تا برای سازماندهی اطالعات ،یک نظام منطقی را
توسعه دهند تا بدین ترتیب بتوان به طور مناسب و کارآمد به اطالعات مورد نظر دست یافت .این تالش ها ،در طول تاریخ به
دلیل تحول علوم و فناوری تحت تأثیر قرار گرفته و تغییرات مهمی را شاهد بوده است .از جمله این تغییرات می توان به ظهور
«نظام های سازماندهی دانش » اشاره کرد .اصطالح «نظام 1های سازماندهی دانش» طیف وسیعی از طرح ها را برای
سازماندهی ،تسهیل ،توصیف و کشف منابع در بر می گیرد و شامل طرح های رده بندی ،نظام های رده بندی خاص،
2
فرهنگ های جغرافیایی و دیگر انواع واژگان
اصطالحنامه ها ،سرعنوان های موضوعی ،تاکسونومی ها ،هستی شناسی ها،

کنترل شده استاندارد می شود این نظام ها تالش دارند تا الگویی را برای ایجاد ساختاری معنایی در یک حوزه خاص با هدف
بازیابی بهتر اطالعات فراهم نمایند .نظام های سازماندهی دانش بخشی از یک تالش برای بهبود دسترسی به منابع دیجیتال از
طریق واژگان کنترل شده از جمله تاکسونومی ها هستند .تاکسونومی به عنوان یکی از ابزارهای سازماندهی دانش ،اگرچه به
لحاظ لغوی پدیده نوظهوری نیست و هر نوع رده بندی و طبقه بندی موجودات و اشیاء را شامل می شود ،اما به لحاظ کاربرد
آن در سازماندهی اطالعات وب ،موضوعی است که به تازگی به آن پرداخته شده است .به منظور نیل به بازیابی کیفی ،گرایش
های تازه ای در زمینه استفاده از مقوله بندی های موضوعی با ساختار سلسله مراتبی برای سازماندهی اطالعات وب به وجود
آمده است ( .حاجی زین العابدینی  ،جاللی دیزجی  ،دواشی ،رحمانی .)1399 ،
وب اکنون به عنوان یک منبع اطالعاتی روزآمد و همیشه در دسترس در نظر گرفته می شود و به کتابخانه ای مبدل شده که
دانش های بشری را به شکلی الکترونیکی در خود گردآوری کرده است؛ اما مهم ترین و اصلی ترین تفاوت این به اصطالح
کتابخانه رقومی بزرگ با کتابخانه های معمولی ،در روند سازماندهی و رده بندی اطالعات و اسناد موجود در آنهاست؛ زیرا
استانداردها و قوانین مدونی با هدف گردآوری ،سازماندهی ،بازیابی و اشاعه اطالعات و دانش در کتابخانه ها تدوین گردیده که
ازجمله آنها می توان به قوانین فهرستنویسی انگلو -امریکن یا رده بندی های دهدهی دیویی و کنگره اشاره کرد (نوروزی،
منصوری و حسینی .)1386 ،اما در محیط وب به دلیل تنوع منابع اطالعاتی و نیز تنوع موضوعی ،استفاده از این نوع رده بندی
ها با نیازهای بالقوه کاربران منابع نه تنها منطبق نیست بلکه به هنگام و روزآمد هم نخواهد بود ( .اشرفی ریزی و کاظم پور،
)1388
به همین دلیل فناوری های اطالعاتی و ارتباطی مانند اینترنت و وب ،از یک سو ،روش ها و نظام های سازماندهی اطالعات
مطرح شده در حوزه کتابداری و اطالع رسانی را دستخوش تغییر و چالش کرده اند و از سوی دیگر باعث ظهور نظام های رده
بندی نوینی گشته اند .یکی از این نظام های رده بندی نوین که توسط کاربران (مردم) اینترنت به کار گرفته می شود ،نظام
«رده بندی مردمی » است .رده بندی مردمی 3
تنظیم منابع وب بر اساس درجه شباهت موضوعی آنها از نگاه کاربران است.

(نوروزی ،منصوری و حسینی)1386 ،
1

)Knowledge organization systems (KOS
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Taxonomies

3

Social classification
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رویـکردهاى سـازماندهـى و رده بنـدى اطالعات ،چه در محیط هاى سنتى کتابخانه اى و چه در وب ،تاکنون رویکردی از باال
به پایین بوده است؛ یعنى مدیران ،نمایهسازان ،و متخصصان فهرستنویسى با ابزارهاى موجود و نیز بازنمودهاى کنترل شده از
مفاهیم موجود در منابع ،در قالب توصیفگرها و اصطالحات ،اقدام به سازماندهى اطالعات میکنند .در محیط وب ،به دلیل تنوع
منابع اطالعاتی و نیز تنوع موضوعی ،سازگارى چنین بازنمودهایى با نیازهاى بالقوۀ کاربران منابع نه تنها منطبق نیست بلکه
بهنگام و روزآمد هم نخواهد بود .بنابراین ،در چندسال اخیر ،رویکردهاى کاربرگرامحور نظیر مفهوم وب  2و ایجاد نرم افزارهاى
اجتماعى تحت وب ظهور بیشتری داشته اند .فولکسونومى یکى از شیوههاى سازماندهى پایین به باال محسوب میشود که در
آن کاربران برای نظم دهی به منابع وب نظیر متون و اسناد الکترونیکی ،تصاویر ،کلیپ هاى ویدئویى ،و فایل هاى صوتى با
هدف بازیابی و به اشتراک گذارى آنها اقدام به برچسب گذارى میکنند .در چنین سیستم هایی کاربران به سازماندهی دانش با
روش شخصى خود و متناسب با نیازها و واژگان مورد نظر خود ترغیب میشوند .بنابراین فولکسونومى میتواند ابزاری بالقوه
براى مدیریت اطالعات باشد (مردانی)1388 ،
با پیدایش رسانه های اجتماعی این تصور به وجود آمد که کارکرد سازماندهی و بازنمون اطالعات و دانش که به طور تاریخی
4

توسط متخصصان حرفه ای انجام شده است ،را میتوان با مشارکت اجتماعی کاربران انجام داد( .می ) 2011،
خلق ابر داده ها به طور سنتی بر عهده متخصصان اطالعات مانند فهرستنویسان بوده است یا در مورد بسیاری از محتواهای
5
اطالعاتی گسترده و
اطالعاتی محیط وب ،ابر داده ها توسط خلق کنندگان محتواها ایجاد میشود (ماتز  ) 2004،اما در محیط
پویایی
مانند وب که کاربران بسیاری در آن وجود دارند ،اجرای تاکسونومی ] واژگان مهار شده [ از باال به پایین استاندارد شده شاید
امکان پذیر نباشد .به عنوان رویکردی جایگزین ،برچسبگذاری اجتماعی به طور گسترده ای پذیرفته شده است و به کاربران
اجازه داده میشود منابع برخط را به شیوهای شخصی سازماندهی کنند ( .خادمیان و کوکبی 1397 ،به نقل ازپورتر ) 2011 ،

بیان مسئله  :ضرورت و اهمیت پژوهش
علم تاکسونومی سالها از علوم مهجور جهان بوده است .با این که شاید اولین قدمها در این راه از زمان ارسطو برداشته شد ولی
مطمئناً شروع آن به روش نوین امروزی که ما میشناسیم توسط کارل فون لینه دانشمند و گیاهشناس سوئدی در سال 1758
میالدی بود که با ابداع سیستم نامگذاری دو بخشی به زبان التین تحولی شگرف در این زمینه پدید آورد .پس میتوان گفت
علم تاکسونومی هنوز علم نوپایی محسوب میگردد .ممکن است پرسیده شود علم تاکسونومی چه اهمیت و فوایدی دارد؟ از
دید بسیاری از کتابداران و اطالع رسانان ،تاکسونومی همان رده بندی است با نامی جدید .از طرفی با توسعه اینترنت  ،مسائل
پیرامون سازماندهی و بازیابی اطالعات الکترونیکی بسیار با اهمیت شده است  ،نابسمانی و آشفتگی منابع شبکه اینترنت و به
وجود آمدن مشکالتی در زمینه جستجو و بازیابی اطالعات در این شبکه  ،ضرورت انتخاب روش های نوینی را برای حل این
معضل ایجاب کرده است .فولکسونومی ها به عنوان تئوری جدیدی در رده بندی محتوای وب مورد توجه قرار گرفته اند که با
4
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کمک فناوری های نسل جدید موسوم به وب  ،2مانند  AJAX ، RSSو  Taggingراه حلی جدید برای ساماندهی و رده
بندی محتوای وب محسوب می شوند .معایب و مزایای فولکسونومی ها باعث شده است تا پژوهشگران و صاحب نظران دید
یکسانی در مقابل کاربرد آن ها در کنار رده بندی های کنترل شده از قبیل تاکسونومی ها نداشته باشند .مرور پژوهش های
مختلف در این زمینه نشان دهنده یافته های مختلف و اظهار نظرهای مشابه و گاها متفاوت در زمینه فولکسونومی ها است.
واژه های تاکسونومی و فولکسونومی جدید هستند و در ادبیات نوشتاری رشته کمتر به آن ها پرداخته شده است و همچنین در
حوزه نظری در این زمینه تعداد منابع فارسی بسیار اندک است .در فهم و بیان این عبارات باید از منابع خارجی و زبان انگلیسی
استفاده کنیم .به دلیل اهمیت و کاربرد رو به رشد و فزونی آن ها به عنوان شیوه های نوین سازماندهی دانش ،الزم است که به
دانشجویان رشته شناسانده شوند .از این رو این پژوهش پس از بیان تعاریف ،کاربردها ،شباهت ها ،تفاوت ها ،مزایا و معایب
تاکسونومی ها و فلکسونومی ها و مقایسه این دو به عنوان روش های نوین سازماندهی دانش ،به دنبال پاسخ به این پرسش ها
است که آیا فولکسونومی (رده بندی مردمی) زیر مجموعه تاکسونومی (رده بندی حرفه ای و تخصصی دانش) است یا فقط
دسته بندی برچسب دار منابع به حساب می آید؟ آیا فولکسونومی نقطه مقابل تاکسونومی است؟
تاکسونومی ها (رده بندی تخصصی علوم) :تعریف ،اصول و مفاهیم ،کاربردها ،مزایا و معایب
تاکسونومى نوعى فهرست سلسله مراتبى چنـدگـانه از مقـوله هـاى موضوعـى است که ممکن است شامل تعریف موضوع ها
نباشد  ،بلکه فقط رابطة سلسله مراتبى آنها را با یکدیگر بیان مى کند .تاکسونومى می تواند شامل اصطالحنامه ها و هستی
شناسى های ساده بشود .طبق تعریف دیگر ،تاکسونومى علم طبقه بندى اشیاست و شامل اصولى کلى برای تقسیم بندی اشیا و
حقایق به رده هاى مختلف است که در آن هر رده و گروه به زیررده ها و گروه هاى فرعى و همین گروه هاى فرعى و رده هاى
فرعى به گروه ها و رده های فرعى تر تقسیم مى شوند و این سیر ادامه دارد .در فرهنگ لغت وبستر تاکسونومی اینگونه تعریف
می شود« :تاکسونومی عبارت است رده بندی گیاهان و جانوران بنابر روابط طبیعی مفروض بین آنها»
تاکسونومى واژگان کنترل شد ٔە ساختارمندى است که یک اصطالح اصلى خاص را شناسایى مى کند تا مفهومى را ارائه دهد و
این اصطالح ممکن است با استفاده از چندین واژه توصیف شود .تاکسونومى ،عالوه بر کمک به کاربران نهایی در ارتباط با
مترادف ها ،روابط سلسله مراتبی بین مفاهیم را نیز روشن می سازند .تاکسونومی به صورت یک ساختار درختی نمایش داده
می شود .به اصطالحات یک تاکسونومی «گره» گفته می شود .هر گره ممکن است در داخل ساختار یک تاکسونومی در بیش از
یک جا تکرار شود که به آن «سلسله مراتب چندتایی» گفته می شود .نوع دیگر تاکسونومی با یک سلسله مراتب فرعی تر با
عنوان «تاکسونومی فرعی چندگانه» معروف است .ممکن است اصطالحات مترادف و ارجاعات در تاکسونومی وجود داشته باشد
و یا نباشد.
طبق تعبیر دیگر ،تاکسونومى ها بخش مهمى از مدیریت دانش و خدمات جستجو و به عبارت ساده تر راهنماهاى موضوعى
وب ،یا اصطالحنامه ها هستند که به ر وابط بین اشیا یا افکار نظم و معنا مى بخشند .همچنین ،تاکسونومى ،براى اطالعات
بازیابى شده ،نوعى بافت معنایى فراهم مى سازد و روابط مفهومى بین اصطالحات را ترسیم مى کند .تاکسونومى به
جستجوگران کمک مى کند تا از یک مفهوم به مفهوم مرتبط دیگرى بجهند و روابط مترادف بین اصطالحات را دریابند و
جستجوى خود را ،در بافتى سلسله مراتبى ،تعمیم بخشیده و به سراغ نمونه هاى تخصصى تر یک مفهوم بروند .تاکسونومى
نظـامـی بـراى نام گـذارى و سـازماندهـى موجودیت ها به صورت گروه هایى است که داراى ویژگى هاى مشابهى هستند .از
نظر ما موجودیت ه ا و اشیاى سازماندهى شده مى توانند هر چیزى باشند ،از موجودات زنده در حوزۀ زیست شناسى گرفته تا
مفاهیم چکیده نویسى شده و تولیدات و خدمات و حتى مردم .همچنین ،تاکسونومى براى راهبرى در میان مجموعة محتوا و
مفاهیم داراى مسیرى نظام مند است ،ذیل واژه که باعث پیوند فناورى با محیط مدیریت محتوا مى شود (صمیعی)1388 ،
هدف اصلی هر تاکسونومی نظام مند ساختن مجموعه ای از عناصر مختلف در یک ساختار سلسله مراتبی و کمک به بازیابی
اطالعات مرتبط است.
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تئورى و اصول تاکسونومى :تاکسونومى ها ریشه در علوم طبیعى ،منطق ،زبان شناسى ،علوم شناختى و مانند آن دارند.
تاکسونومى ها عملگرا هستند ،یعنى یک ساختار تاکسونومى باید حداقل در خدمت یک هدف مفید باشد و در غیر این صورت
باید حذف شود .فرد باید گاهى به عمل تاکسونومى برگردد تا فرضیه و اصول را تشخیص دهد و گاهى فرضیه و اصول را بررسى
کند تا بتواند به آن عمل کند .سـاختارهاى دانـش ،کـه از لحـاظ سلسله مراتبى مرتب مى شـوند ،اصـل و عمل مهم دیگرى
براى توسعة تاکسونومى است .سازماندهى و دسته بندى اشیا و اطالعات و مفاهیم ،غیر ارادى بوده و تمامى افراد به آنها استناد
کردند ،ولى به نظر مى رسد تنظیم رده ها از لحاظ سلسله مراتبى رفتارى  ،اکتسابى باشد.
درگذشته چهار اصل تعیین منطقى ،مشاهدۀ تجربى ،ترتیبات سلسله مراتبى براساس ویژگى هاى ذاتى ،و تاریخ تکاملى پایة
ساختار تاکسونومى ها به حساب مى آمدند .درک حاصل از زبا ن شناسى ،معناشناسى و روانشناسى شناختى از قرن بیستم به
بعد اصول و نظریه هاى جدیدى را مطرح کرد .ملزومات بسیار زیاد در برنامه نویسى هاى رایانه ای براى هوش مصنوعى ،برنامه
نویسی شیءگرا ،نظام هاى دستیابى به اطالعات ،معمارى اطالعات و مانند آن با توجه به درک زبان و این که ذهن چگونه کار
مى کند ،تغییر یافته است مشارکت مشخص حاصل از زبان شناسى درک ارتباط بین کلمات است .معناشناسى بر واژه هاى
مورد استفاده براى نامگذارى مفاهیم دسته بندى شده در ساختارهاى تاکسونومى تأکید مى کند .از روانشناسى ،آگاهى در مورد
این که چرا ذهن افکار را سازماندهى مى کند و زبان را پردازش مى کند حاصل مى شود.
با تاکسونومى افراد تصاویر ذهنى از موضوعات و مشکالت را در ذهن خود ایجاد مى کنند که مى توانند آنها را به گروه هاى
جزئى تر تقسیم کنند تا در نتیجه یادگیرى ،دانش پیچیده را آسان سازند .تاکسونومى ها مؤلفه هاى بنیادین یادگیرى،
ارتباطات و درک هستند که اهمیت سلسله مراتب به عنوان یکى از ویژگى هاى ساختار تاکسونومى مطرح است .نظریة دیگر،
تغییر شکل ذهنى بیان و اظهارات غیرسلسله مراتبى در شکل سلسله مراتبى است که احتماال تالش برای جاى دادن ادراکات
جدید درون برخى ب افت هاى گروه بندى مفاهیم مشابه است و ابزارى براى عمومیت دادن و آسان سازى است .ساختار
تاکسونومى ،فرایند ذخیره سازى مؤثر را براى داده ها و اطالعات ارائه مى کند و اگر چنین ساختارى به دقت ساختار ذهنى
باشد به احتمال زیاد سودمند خواهد بود.
کاربردها
تاکسونومی ها در بسیاری از حوزه های علوم از جمله علوم اجتماعی ،علوم رایانه و اطالعات از جمله هوش مصنوعی ،زبان
شناسی ،علوم روانشناسی ،علوم اطالع رسانی برای طبقه بندی اطالعات و منابع موجود روی وب ،برنامه نویسی شیء گرا ،نظام
های دستیابی به اطالعات استفاده می شوند.
کاربرد تاکسونومى در ابرداده ها :تاکسونومى نوعى طبقه بندى موضوع محور است که اصطالحات را در واژگان کنترل شد ٔە
محدود و در قالب سلسله مراتب مرتب مى کند .مزیت این رویکرد آن است که این امکان را فراهم مى سازد تا اصطالحات
مرتبط به روشى طبقه بندى شوند که یافتن یک اصطالح صحیح را تسهیل کند ،خواه براى جستجو باشد و خواه براى توصیف
یک شىء .براى مثال ،تاکسونومى مى تواند به کاربران و مؤلفان با روشن کردن اینکه دو اصطالح کامال باهم مرتبط هستند،
کمک کند .تاکسونومى ،به کاربران ،از طریق توصیف موضوعات کمک مى کند و از نقطه نظر ابرداده تفاوتى بین واژگان کنترل
شده و تاکسونومى نیست .ابرداده ،داده اى است که منابع اطالعاتى دیگر را توصیف کرده ،بازیابى و استفاده از آنها را تسهیل
مى کند و مجموعة ساخت یافته اى از عناصر است که منابع اطالعاتى را به منظور شناسایى ،کشف و استفاده از اطالعات
توصیف مى کند .ابرداده ها فقط اشیا را به موضوعات مرتبط می سازند ،حال آنکه در اینجا ما موضوعات را در یک سلسله
مراتب تنظیم و مرتب مى کنیم .بنابراین ،تاکسونومى موضوعاتى را توصیف مى کند که براى طبقه بندى موضوعات استفاده مى
شود و الزاما ابرداده نیست ،هرچند که مى تواند در یک ابرداده به کارگرفته شود.
تاکسونومى در نظام هاى دستیابى به اطالعات :انواع مختلف ساختارهاى مربوط به تاکسونومى اجزاى ضرورى تشکیل
دهند ٔە نظام هاى دستیابى به اطالعات هستند ،اما رشد و توسعة سریع وب و اینترانت هاى مختلف ،باب تحقیق جدیدى را در
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سازماندهی دانش گشوده است .در آغاز دهة  ،1990تاکسونومى ،به استثناى چند مورد ،به تنظیم تشریحى موجودات زنده در
علوم طبیعى می پرداخت .محققان اغلب از تاکسونو مى ها به عنوان ابزارهاى تحقیق در علوم روانشناسى و علوم اجتماعى
استفاده می کردند .متخصصان رایانه از اصول تاکسونومى در هوش مصنوعى و برنامه نویسـی شـیءگرا استفـاده می کـردنـد .از
اواخر قرن بیستم به بعد ،تاکسونومى در تمامى نظام هاى دستیابى به اطالعات ،با هدف هماهنگ سازی کاربر با نظام اطالعاتی،
به کارگرفته شد .عالوه بر این ،رشد روزافزون حجم اطالعات بر روی وب و اینترنت ،نیاز به کنترل واژگان را برجسته ساخت.
محققان با تالش های بسیار ساختارهاى مربوط به تاکسونومى را به عنوان ابزارى براى ارائة نتایج جستجوى مفید و معقول از
فهرست هاى اینترنتى مشتمل بر میلیون ها سایت مختلف ایجاد کردند .انفجار اطالعات موجود در اینترنت و اینترانت ها،
توانایى جستجوى کلیدواژه اى ساده را براى بازیابى اطالعات افزایش داده است .بسیارى از وب سایت ها از طرح های رده بندى
نظیر دهدهی دیویی ،استفاده کر دند تا به کاربران براى یافتن اطالعات کمک کنند .برخى طراحان نظام هاى دستیابى به
اطالعات از شیوه هاى پردازش زبان طبیعى براى دسته بندى کردن کلیدواژه و عبارات متن استفاده مى کنند .این دسته بندى
ها مى تواند به عنوان طبقه بندى واحدى جهت بازیابى اطالعات از وب مطرح شود .ساختارهاى تاکسونومى در نظام هاى
دستیابى به اطالعات معموال طبق استانداردهاى کامال پذیرفته شده ،تهیه تاکسونومی های به کارگرفته شده معموال در نظام
های دستیابی به اطالعات به صورت سلسله مراتبی و درختی است .از نمونه های این تقسیم بندی می توان به اصطالحنامه ها
و سرعنوان های موضوعی اشاره نمود.
از تاکسونومی ها می توان در سفارشی کردن استفاده کرد .تاکسونومی می تواند توسط طراحان سایت استفاده شود و انتخاب
های سفارشی مدنظر کاربران وب سایت را فراهم آورده و یا تغییرات موردنظر را با سرعت باالتری ارائه نماید .تاکسونومی ها در
شخصی سازی کاربرد دارند .توانمند کردن کاربران در به کار گیری محتوای مورد نیازشان با استفاده از متاتگ ها و ارتباط با
سیستم مدیریت محتوا ( )CMSانجام می شود .تاکسونومی ها به عنوان هستی شناسی در هوش مصنوعی ،در برنامه نویسی
شیء گرا ،در معماری اطالعات نیز کاربرد دارند.
مزایا
یکی از مزایای مهم تاکسونومی دستیابی به اطالعات مرتبط با صرف زمان کمتر است ،به خصوص زمانی که این دستیابی سریع
به اطالعات درست و مناسب انجام گیرد و به کاربر هم اجازه داده شود که از یک مفهوم به مفهوم مرتبط دیگر بجهد و روابط
مترادف بین اصطالحات را دریابد  .تاکسونـومـی کمـک می کنـد که روابـط مفهومی درون و بین موضوعات مختلف نمایان
شود .سایر فواید و مزایای استفاده از تاکسونومی عبارتند از :افزایش اشتراک دانش  ،اجتناب از کوشش های مضاعف در داخل
سازمان های بزرگ و اتخاذ تصمیم هاى درست و مناسب در مدیریت در زمان کوتاه به عبارت دیگر کاهش زمان تصمیم گیری،
عدم تکرار اشتباهات گذشته ،به تصویر کشاندن روابط مابین اصطالحات ،به حداقل رساندن پیچیدگی ،افزایش بهره وری،
راهبری اقتصادی ( صرفه جویی اقتصادی برای سازمان ها) و کشف فرصت های جدید.
تاکسونومى از آغاز به عنوان فرایند و نظامى براى سازماندهى گیاهان و جانوران به کار رفته است و امروزه تا حد مجموعه هاى
مختلفى از طرح ها و عملیات رده بندی اطالعات توسعه یافته است و در بسیارى از نظام ها استفاده مى شود .در علوم طبیعى
مختلف به ویژه زیست شناسى ،ستاره شناسى و زمین شناسى تاکسونومى هنوز یک عمل مهم به شمار مى آید .تاکسونومی
مفاهیم عینی را بیان می کند.
تاکسونومی معموال از واژگان کنترل شده ای که ساختار سلسله مراتبی دارد ،بهره می برد .براى اطالعات بازیابى شده ،نوعى
بافت معنایى فراهم مى سازد و روابط مفهومى بین اصطالحات را ترسیم مى کند .تاکسونومى به جستجوگران کمک مى کند تا
از یک مفهوم به مفهوم مرتبط دیگرى دست یابند ،روابط مترادف بین اصطالحات را دریافته و جست و جوى خود را در بافتى
س لسله مراتبى ،تعمیم بخشند و به نمونه هاى تخصصى تر یک مفهوم دسترسی پیدا کنند .تاکسونومی باعث فعال شدن نمایه
سریع ،دقیق ،هماهنگ و نیز بازیابی محتوا می گردد .از این جهت مورد استفاده نمایه سازان و کاربران است.
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تاکسونومی برای موجودیت های دیجیتالی اهمیت بسیار دارد؛ فیلدهای فراداده ای مختلف را حمایت می کند .بنابراین طراحی
واژگان نیازمند یکپارچه سازی راهبردهای فراداده ای است .تاکسونومی برای راهبری در میان مجموعه محتوا و مفاهیم دارای
مسیری نظام مند است و باعث پیوند فناوری با محیط مدیریت محتوا می شود( .صمیعی)1388 ،
معایب
از معایب مهم تاکسونومی ها بازخورد ضعیف میان کاربر و سیستم نمایه سازی است .تاکسونومی ها توسط متخصصان حرفه
ای نمایه ساز با استفاده از واژگان کنترل شده تولید می شوند و این امر موجب عدم انعطاف پذیری و عدم تعامل میان کاربر و
فرد نمایه ساز است .در واقع تاکسونومی ها واژگان کنترل شده ساختارمند هستند که توسط نمایه سازان حرفه ای ساخته می
شوند و کاربران دخالتی در خلق آن ها ندارند .به دلیل استفاده از واژگان کنترل شده و تخصصی ،فهم و درک تاکسونومی ها در
بسیاری از مواقع از درک و فهم کاربران خارج است و توسط افراد متخصص درک می شود.
به دلیل استفاده از واژگان کنترل شده ،تاکسونومی ها اغلب روزآمد نیستند.
فلکسونومی ها (برچسب زنی اجتماعی -رده بندی مردمی) :تعریف ،کاربردها ،مزایا و معایب
برچسب زنی اجتماعی ،رویکردی برای مدیریت و کشف محتوا در وب ،مخازن اسناد یا کتابخانه های دیجیتالی است که اجازه
میدهد کاربران ،پیوند به منابع مفید را با تعیین واژگان کلیدی کنتر ل نشده (برچسب ها) حاشیه نویسی کنند و دسترسی
آیندة خود را از طریق ایجاد برچسب  ،تسهیل نمایند .برچسب های اجتماعی کلمات یا عبارت های کوتاهی هستند که
کاربران به عنوان حاشیه هایی به محتوای وب ،مانند اسناد ،صفحات وب ،تصاویر ،فیلمها ،صدا یا رسانههای دیگر اضافه می-
کنند .برچسبها یک شکل از فرادادههای تولیدشده توسط کاربر هستند که برای سازماندهی محتوا استفاده میشوند و به
همین دلیل ممکن است توسط دیگر کاربران سیستم برچسب زنی اجتماعی به اشتراک گذاشته شوند .آن ها در واقع ،یک
روش جایگزین برای کشف و دسترسی به محتوا ،جدا از موتورهای جست وجو و راهنماهای موضوعی هستند .عالوه بر این ،از
طریق برچسبها ،کاربر می تواند به طور بالقوه ،کاربران همفکر دیگری را که دارای عالئق مشترک موضوعی با وی هستند،
شناسایی کند و این امر منجر به ایجاد شبکههای اجتماعی میشود.
برچسب زنی صرفا به قصد سازماندهی و بازیابی کردن اطالعات صورت نمی گیرد .انگیزه های متفاوتی ازسوی کاربران وجود
دارد از قبیل :ارزش و استفاده شخصی آن ها ،قابلیت بازیابی دوباره اطالعات ،بیان عالئق ،جمع گرایی ،مطرح نمودن دنیای
درون در عرصه اجتماعی ،عمل گرایی و سرانجام انگیزه های شخصی مثل نیاز به نظم دادن به منابع و این که نظم مایه تسهیل
دستیابی به منابع دلخواه کاربران می شود .همچنین ساختن مجموعهای از منابع برای جستجو ،کشف ،اشتراک و ناوبری آسان-
تر .یک برچسب ،یک مرجع معنایی رسمی را در خود ندارد ،بلکه معانی غیررسمی وابسته به هر فرد است .بعضی از کاربران
ممکن است بخواهند منابع آنالین را دسته بندی کنند تا یافتن آن ها را در آینده آسان تر سازند؛ برخی ممکن است بخواهند
منابعی را که یافته اند با سایر کاربران به اشتراک بگذارند؛ برخی ممکن است بخواهند فیلمها ،ویدیوها و  ...را با ارائة نظرات
شخصی خود بررسی کنند و رأی بدهند؛ و برخی ممکن است بخواهند به سادگی به مدارک برخط ارجاع دهند یا استناد کنند.
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طرفداران برچسب زنی استدالل میکنند که استفاده از برچسبها منجر به تولید یک «فولکسونومی» میشود؛ سیستمی که
در آن معنای یک برچسب از طریق استفاده از آن در میان جامعه تعیین میشود .اصطالح فولکسونومی که طبیعت مشارکتی
8

(جمعی) آن را به خوبی نشان میدهد توسط «واندر وال» در اواخر سال  2004به عنوان ترکیبی از «مردمی » و «طبقه
9
برچسبها می تواند یک فولکسونومی « طبقه بندی مردمی » ،یک رده بندی تولید
بندی » مطرح شد .استفاده از

شده0

اجتماعی از پایین به باال به وجود آورد که متفاوت از شیوة سازماندهی سنتی از باال به پایین است ( .یاری ،حسینی بهشتی،
)1398
تعاریف زیادى از جنبه ها و نکات مختلف بـراى واژۀ فولکسونـومى مطـرح و حتـى اصطالحات متشابة دیگرى نیز برای تعریف
و توضیح این پدیده بیان شده ،اما این اصطالح براى رده بندى مردمى از پذیرش و اقبال بیشتری برخوردار بوده است .به خاطر
پژواک واژۀ  taxonomyفولکسونومى اغلب به گونة نادرستى به عنوان رده بندى توصیف شود ،ولى درواقع به طور صحیح
باید آن را نمایه سازى یا دسته بندی برچسب دار منابع به حساب آورد.
«رده بندى مردمى» در اصل عنوانی است که برای مجموعه ای از برچسب های داده شده به منابع اطالق می شود که توسط
عملکرد برچسب گذارى کاربر صورت گرفته است .بنابراین ،کاربر قابلیت خلق رده بندى را پیدا میکند؛ برخالف رده بندیهای
مستند سلسله مراتبى نظیر سرعنوان هاى کنگره یا اصطالحنامة موضوعى که فقط مدیران و نمایه سازان حرفه اى آنها را می-
سازند و کاربران هیچ دخالتی در خلق آنان ندارند .موجودیت رده بندى مردمى در تخصیص برچسب هایى است که توسط
کاربران برای منابع انتخاب و مشخص میشود .فرصت این که هر کاربر از طریق استفاده از واژه های مدنظر خود دریافت خود را
از هر اثری ارائه کند و آن را برچسب گذاری نماید و در سازماندهی دانش مشارکت یابد موجب شده است تا این پدیده براى
کسانى که در زمینة مدیریت واژگان کنترل شده کار میکنند و مشتاق به سنجش عالیق کاربران وب هستند ،موفقیت
چشمگیری محسوب شود  .این افراد بسیار عالقه مندند که دریابند کاربران چه اصطالحاتی را به عنوان برچسب هایی برای
بازیابی منابع انتخاب میکنند ،واژگان را چگونه برای منابع به کار خواهند برد و چگونه آنها را سازماندهی خواهند کرد؟
توماس وندروال سه جزء مهم را در رده بندیهای مردمى برمیشمرد .1 :کاربران :هر شخصى با هر دانشى که از منابع وب با
هر هدفى استفاده میکند .کاربر یا میتواند پدیدآورند ٔە اطالعات و داده ها باشد یا صرفا آن ها را در منابع وبى بازیابى کند.2 .
هاى به کار 1
صیفگرها یا برچسب 2
منابع توصیف شده به وسیلة یک شناسگر واحد نظیر یو ار ال یا آی اس بی ان  .3 .تو 1
رفته

براى توصیف منابع اطالعاتى .عالوه بر این ،رده بندیهای مردمى دو جنبة مهم دارند :یکى این که براى سازماندهى و بازیابى
شخصى انجام میشوند ،و دیگر این که سازوکار آن ها در یک محیط گروهى و جمعى رخ میدهد و شمار زیادى از کاربران
هستند که سیستم را بهبود بخشیده و تکامل میدهند( .مردانی )1388 ،فولکسونومی ها اجازه میدهند که منابع متنی یا
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غیرمتنی با زبان کاربران قابل یافتن باشند .آن ها بهعنوان یک توصیف جمعی از محتوای منابع ،بسیار ارزشمندند ( براون و
سین )2018 ،

1

3

بر خالف فرادادههای تعیین شده توسط نویسندگان یا نمایه سازان حرفه ای در کتابخانه ها ،برچسب های کاربر بسیار ذهنی و
منعکس کنندة درک شخصی وی از محتوا هستند .برچسب ها به عنوان یک ابزار قدرتمند برای انعکاس دیدگاه کاربر در مورد
1

4
کاربران در ایجاد و
یک منبع محسوب می شوند .این برچسب ها به هیچ یک از واژگان متمرکز متصل نیستند .بنابراین،

ترکیب برچسب ها آزاد هستند .استفاده از فولکسونومی ها ساده بوده و آ نها واژگان کاربران خود را منعکس می سازند.
برچسب زنی اجتماعی در وبال گها ،ویکیها ،سایتهای اشتراک گذاری رسانهها ،مخازن اسناد و کتابخانه های دیجیتال مورد
استفاده قرار می گیرد؛ زیرا آ نها به روش های پذیرفته شده ای برای مدیریت و کشف محتوا تبدیل شده اند اما به طور ویژه ،به
منظور برچسبزنی و اشتراک منابع و محتوا ،ایجاد گروه و برقراری ارتباط با دیگران ،ایجاد کتابخانة شخصی ،حاشیه نویسی بر
منابع و سایتها و قابلیتهایی از این نوع ،سایتهای بسیار زیادی تحت عنوان سایتهای برچسب زنی اجتماعی طراحی شده
1
5
حسینی 7بهشتی)1391 8 ،
بیبسونومی » را نام 6برد ( .یاری،
اند که از آن جمله میتوان «سایت یو الیک »  « ،دلیشز » و«

1

کاربردها
به طورکلى رده بندى مردمى به دالیلی از قبیل ایجاد ارتباط منطقى بین منابع هم موضوع موجود در وب براساس موضوع
دلخواه مردم (کاربران) ،دستیابى آسان مردم (کاربران) به منابع دلخواه ،تنظیم منابع وب براساس برچسب هاى دریافتى توسط
کاربران و کمک به کاربران وب در شناسایى و جایابى منابع موردنیاز از طریق برچسب ها و گروه بندى منابع هم موضوع با هم
ایجاد می شود( .مردانی)1388 ،
از نمونه هاى مطرح آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1
8
اطالعات از طریق فولکسونومى در محیط وب به شمار میرود.
اشتراکگذارى ،جستجو و اشاعة
دلیشز  :مهـمتریـن ابـزار بـه

فلکیر :سرویس بارگذارى ،سازماندهى و اشاعة تصاویر در وب که محبوبیت فراوانى در بین کاربران یافته است.
9
علمی ،در موضوعات مختلف در محیط 1وب را فراهم میکند.
سایتوالیک  :امکان اشتراک مقاالت
2
0
کتاب را براى کاربران فراهم میکند.
اطالعات کتابشناختى مقاالت و
بیب اسنومی  :امکان به اشتراکگذارى

13

Bruhn & Syn

14

Centralized Vocabulary

15

CiteULike

16

Delicious

17

Bibsonomy

18

Del.icio.us

19

Citeulike
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الیبرری ثینک  :با بهره گیرى از فاکتورهاى 1رده بندى مردمی نظیر برچسب2گذارى جمعى ،کاربران وب را قادر میسازدکتاب
هاى مورد عالقة خود را فهرست کرده و آنها را در وب به اشتراک بگذارند.
مزایا
برچسبزنی در سیستمهای مبتنی بر فولکسونومی مزایای متعددی دارد که عبارت است از :عدم نیاز به دانش و یادگیری
سیستمهای پیچیدة ردهبندی ،انعطا فپذیری بیشتر ،مشارکت عدة بیشتری در سازماندهی منابع و افزایش سرعت
سازماندهی و دسترس پذیری ،هزینة کمتر ،سازماندهی منابع با تنوع موضوعی که در سیستمهای سنتی به دشواری ردهبندی
میشوند ،امکان استفاده از مفاهیم نوین همزمان با انتشار و بهکارگیری آن توسط افراد ،توصیف گستردة منابع غیرمتنی که در
ردهبندی سنتی کمتر به آنها پرداخته شده است (نظیر تصاویر و فیلم ها) و بهبود دسترسی به آنها ،نزدیکی بیشتر به ذهن و
زبان کاربر و نظایر آن ( .یاری ،حسینی بهشتی)1398 ،
فوایدی که واژگان کنترل نشده نسبت به واژگان کنترل شده در این نوع رده بندی فراهم میآورد این است که براى وارد کردن
اصطالحات از سوی کاربران در رده بندى مردمى برای برچسبگذاری منابع موانعى از قبیل وقت ،انرژی ،کمبود نیروی
متخصص و سایر هزینه هاى شناخته شده نسبت به استفاده از نظام های رده بندی و نمایه سازی کنترل شدە منابع نظیر
دیویی و کنگره کمتر است .این قابلیت امکان پذیرش و کاربرد گستردۀ سیستم هاى برچسب گذارى و فولکسونومی را فراهم
خواهد کرد.
فولکسونومی ها چند بعدی هستند و کاربران قادرند تعداد زیادى از برچسب ها را براى بیان یک مفهوم اختصاص دهند و نیز
میتوانند آن ها را با هم ترکیب کنند .در فولکسونومی ها از زبان طبیعی خود کاربر استفاده میشود .اصطالحاتی که اغلب برای
کاربران معنی دار است این اصطالحات اغلب روزآمد هستند و کاربرد محلی دارند .در فلکسونومی ها از مفاهیم برگزیده کاربران
که برای آن ها معنی دار است و اهمیت دارند استفاده می شود .فولکسونومی ها باعث خلق دانش می شوند .برچسب ها می
توا نند به اشتراک گذاشته شوند و از طریق تراکم انبوه آن ها دانش خلق شود .فولکسونومی ها باعث ارتقاء مهارت کاربران در
مدیریت شخصی اطالعات متناسب با نیاز آن ها می شوند .رده بندی مردمی دارای جاذبه نوع دوستانه است .امکان مشارکت در
ایجاد پایگاه دانش را به کاربران می دهد و رشد ارتباطات را از طریق اشتراک نظرات و عالئق مشابه سبب میشود .برچسب
گذارى جمعـى آگاهـى مدیـران و فراهـم کنندگـان اطالعات را از زمینه هاى جذاب و مورد عالقة کاربران و نحوۀ توصیف
منابع از سوی کاربران فراهم میکند و در آنان نگرش جدیدی نسبت به کاربران رفتارها و نیازهای اطالعاتی آنها به وجود می-
آورد( .مردانی)1388 ،
رده بندی مردمی سیستمی دموکراتیک و مردم ساالرانه است .نظامی از واژگان کنترل نشده و نوعی سیستم رده بندی توزیع
یافته است شیوه سازماندهی پایین به باال است که از قوانین خاصی پیروی نمی کند اما مبنای فلسفی خود را دارد در واقع
نمایه سازی یا دسته بندی برچسب دار منابع است .برچسب گذاری توسط شخصی که مصرف کننده اطالعات است انجام می
20
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گیرد .برچسب گذاری یک جریان فردی و دسته بندی کردن متناسب با نیازها است تا جایی که هرکسی فرصت به اشتراک
گذاری و بهره گیری از تگ ها را بدون توجه به نگرش ،سابقه ،سوگیری سیاسی -فرهنگی یا اجتماعی دارد .مشارکتی و مردم
گرا و مبتنی بر نیازهای کاربران و چیزی جز برآیند عملکرد خود کاربران نیست .برچسب گذاری بسیار راحت ،سریع و مشخص
است .کاربران می توانند برچسب ها را بدون آموزش و تجربه رسمی در زمینه نمایه سازی و رده بندی تخصصی به کار گیرند.
در برچسب گذاری کاربر با انگیزه شخصی عمل می کند اما در نهایت کار ارزش جمعی پیدا می کند .در رده بندی های مردمی
کاربران برچسب های موجود را قضاوت و ارزیابی کرده و از طریق استفاده از برچسب های موجود ارتباطات مفید شکل می
گیرد .رده بندی های مردمی برچسب گذاری فردی را از طریق اجماع و توافق جمعی گسترش می دهند .در حالی که یک نظام
رسمی تحلیل شده بیرونی وجود ندارد .رده بندی مردمی با کارکرد اجتماعی خود ابهامی را که درباره خدمات رده بندی و
نمایه سازی کتابخانه وجود دارد مبنی بر این که تفسیر و ترجمه مفاهیم موجود درون منابع تا چه حد با نیازهای کاربران
هماهنگ است برطرف کرده است .مبنای فلسفی رده بندی مردمی استفاده از خرد جمعی کاربران در سازماندهی و مدیریت
اطالعات است.
رده بندی مردمی فرصتی برای توافق جمعی از طریق به اشتراک گذاری مفاهیم ایجاد نموده است اصل اشتراک گذاری
برچسب ها روح رده بندی مردمی است .برچسب های اختصاص داده شده می توانند با روش های متعدد اشتراک ،گروه بندی،
نمایش و مدیریت گردند.
رده بندی مردمی موجب شناسایی عالیق کاربران میشود .فهرست تگ های(برچسب ها) کاربران می تواند توصیفی از عالیق را
بررسی کند .هر تگ جدید یک عالقه یا طبقه جدید ازکاربر را نشان می دهد .در نتیجه افزایش آگاهی مدیران از زمینه های
جذاب و مورد عالقه کاربران و نحوه ی توصیف منابع از سوی کاربران فراهم می کند و نگرش های جدیدی از رفتارها و نیازهای
اطالعاتی آنها بوجود می آورد .نقاط ورود متفاوتی برای مجموعه اسناد فراهم می کند .کاربران ممکن است در امتداد روابط بین
برچسب ها ،کاربران و اسناد به مرور بپردازند  .این امر برای حرفه مندان غیر اطالعاتی ،جستجو با برچسب ها در مقایسه با
ابزارهای بازیابی مثل سیستم طبقه بندی بین المللی ،پروانه ثبت اختراعات آسان تر است .استفاده از برچسب زمانی که فرد
نمی داند فرآیند جستجو را از کجا شروع کند ،روش بسیار مناسبی است .بخصوص برای کاربرانی که با مشکل عدم تطبیق
زبانی یا ضعف زبان روبرو هستند مفید است و نقطه پرشی برای تحقیق دانشجویان ارائه می کند.
کاربران در انتخاب برچسب ها کامال آزاد هستند و می توانند برچسب ها را بر اساس اهداف سازمانی یا شخصی خود تعیین
کنند؛ بدون توجه به این که ممکن است کاربران دیگری بخواهند از آن ها استفاده کنند  .رده بندی مردمی تنظیم منابع
موجود در وب به شیوه ای است که در ابتدا برای خود کاربران و در مرحله بعد برای کسانی که اطالعات خاصی را جستجو می
کنند مفید باشد بنابراین هر شخص در واژگان برچسب های خود متخصص است .
عالئق کاربران در رده بندی های مردمی بیشتر ذهنی و غیرعینی هستند.
در رده بندی های مردمی نرم افزارهای اجتماعی امکان دسته بندی برچسب ها و تگ ها را برای کاربران فراهم می کنند نقش
واسطه بین کاربران و داده ها دارد.
برچسب ها عنصر اصلی و مهم به شمار می آیند و زمینه ارتباط فکری خالق برچسب را با منابع وب و دیگر کاربران فراهم می
کنند .و چون ساز و کار آنها در یک محیط گروهی و جمعی رخ می دهد شمار زیادی از کاربران سیستم را بهبود بخشیده و
تکامل می دهند.
برچسب های تولید شده در رده بندی های مردمی فهرستی باز  ،کاربرگرا ،کاربر ساز تولید می کند .ایجاد ارتباط منطقی بین
منابع هم موضوع موجود در وب بر اساس موضوع دلخواه کاربران را موجب می شود و از این طریق به کاربران وب در شناسایی
و جایابی منابع مورد نیاز از طریق برچسب ها و گروه بندی منابع هم موضوع با هم کمک می کند .همچنین عدم محدودیت در
استفاده از برچسب های متعدد ،باعث افزایش نقاط بازیابی و باال رفتن سطح دسترسی به منبع می شود.
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از طریق جمع آوری و تحلیل توصیفگرهای شخصی (برچسب ها) که کاربران به کتاب ها  ،تصاویر و یو آر ال ها می افزایند می
توان ابرداده های ارزشمندی درباره منابع وب ایجاد کرد.

معایب
ماهیت غیر کنترلی رده بندی مردمی و عدم محدودیت در استفاده از برچسب های متعدد باعث افزایش سطح بی نظمی در
نتایج جستجوی کاربران می شود و در نتیجه کمبود مانعیت و جامعیت را در پی دارد .جستجوی اطالعات برچسب گذاری شده
در نظام های رده بندی مردمی نگران کننده است .با آن که به نظر می رسدرده بندی مردمی صرفه اقتصادی دارد اما به دلیل
کمبود جامعیت و مانعیت ،زمانی که کاربران در هنگام بازیابی از این نظام کنترل نشده صرف می کنند تا به نتیجه مورد نظر
خود دست یابند ،زیاد است.
عدم کنترل واژگانی :استفاده از زبان طبیعی و عدم استفاده از واژگان کنترل شده موجب عدم دقت ،ابهام در مفهوم ،تفاوت
بین اصطالحات ،کثرت مترادف ها ،عدم کنترل و نظارت بر مترادف ها که منجر به خلق برچسب های متعدد با معانی ظاهرا
مشابه می شود .تفاوت های بین عبارات از نظر امالیی و نوشتاری ،کثرت مترادف ها ،اتخاذ سطوح متنوع از جزء نگری و اخص
نمودن در بیان مفاهیم ،فقدان دستورالعمل و راهنما برای انجام ترکیبات نحوی و تفاوت های امالیی و فرمول بندی کلمات،
فاصله گذاری بین واژه ها در ساخت واژگان ،تفکیک حروف بزرگتر و کوچکتر استفاده کاربران از سرنام ها کمبود راهنمایی
برای ترکیبات نحوی تفاوت های امالیی و فرمول بندی کلمات می شود.
ابهام ذاتی برچسب ها :به دلیل این که کاربران عبارت ها را در روش های مختلف و با معانی متفاوت برای برچسب گذاری
استفاده می کنند .اصطالحات درون یک رده بندی مردمی نیز دارای ابهام ذاتی هستند اختصاص اصطالحات متفاوت از سوی
کاربران برای بیان مفهومی واحد در زمانهای متفاوت ،فقدان دستورالعمل های روشن و نظام مند و فقدان یادداشت های دامنه
نیز موجب افزایش ابهام در برچسب های به کار رفته می شود .استفادۀ کاربران از سرنام ها در هنگام برچسب گذاری منابع به
عنوان بخش دیگری از ابهام محسوب می شود که اغلب در واژگان کنترل نشده به طور چشمگیری حضور دارند.
مترادف ها :در واژگان کنترل شده ،لغات مترادف و نزدیک به هم با گزینش یک لغت خاص ،یکدست می¬شوند .این امر با
استفاده از ارجاعات مختلف از لغات انتخاب شده به لغات انتخاب نشده ،صورت می¬گیرد و از پراکندگی در ساختار واژگان
جلوگیری کرده و کاربر را به سوی بهترین انتخاب و گزینه راهنمایی می¬کند .ضمن این که منابع مرتبط را نیز به یکدیگر
پیوند می دهد .ولی در رده بندى مردمى کنترل و نظارت بر واژگان مترادف وجود ندارد و این امر منجر به خلق برچسب های
متعدد با معانى ظاهراً مشابه می گردد .به عبارت دیگر عدم کنترل مترادف ها در فولکسونومی می تواند منجر به ظهور برچسب
های متفاوت به کار رفته برای مفهوم واحدی گردد
عدم ساختار ارجاعی ارجاع دهی ( عدم پیوند اصطالحات مرتبط و اصطالحات اعم و اخص)
قادر نبودن به تعریف روابط سلسله مراتبی،
عدم اطمینان از کیفیت برچسب های خلق شده توسط کاربران :خطاهای انسانی به دلیل دانش اندک کاربران و اشتباه در
کاربرد اصطالحات برچسب گذاری شده ،سهل انگاری در انتخاب واژگان به دلیل فقدان دانش تخصصی کاربران ،به کارگرفتن
توصیفگرهای ناکارآمد برای منابع اطالعاتی و استفاده از برچسب های ناکافی و ضعیف.
عدم تعهد و عدم پایداری کاربران به فلسفه رده بندی مردمی (فولکسونومی)

138

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،48اردیبهشت 1401

بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که مشکالت ذاتى واژگان کنترل نشده منجر به شمارى از ضعف ها و محدودیت ها در رده بندى
مردمى شده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر کتابخانه ای و از نوع پژوهش های نظری و مبتنی بر پیشینه های مرتبط با موضوع است .در این پژوهش ابتدا
ادبیات نظری و پیشینه مطالعاتی مرتبط با موضوع از منابع اطالعاتی گوناگون استخراج و مرور می شود .پس از بررسی و ارائه
تعاریف ،کاربردها ،شباهت ها و تفاوت های تاکسونومی ها و فولکسونومی ها ،به مقایسه این دو روش نوین سازماندهی دانش
پرداخته شد تا به سواالت پژوهش پاسخ داده شود.
پیشینه پژوهش
تاکسونومی به عنوان نظامی برای موضوعات از گذشته مد نظر بوده است اما با اسامی متفاوت .با این توصیف ،در مورد
تاکسونومی و شناسایی ویژگیهای آن به صورت های مختلف ،پژوهشهایی انجام گرفته است که در زیر به تعدادی از آ نها
اشاره میشود:
موسوی چلک ( )2005در پژوهشی ابتدا شیو ه های معمول بازیابی اطالعات در اینترنت را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده،
سپس استفاده از طرح های ردهبندی کتابخانه ای جهت ذخیره سازی و سازماندهی منابع اینترنتی را توضیح داده است .وی
مزایای جستجو بر اساس رده بندی را نسبت به جستجوی کلیدواژ ه ای بر شمرده و به نمونه هایی از وب سایت هایی که
امکان جستجو بر اساس رده بندی را فراهم میکنند ،اشاره نموده است .او برای هرکدام از آنها نمونه ای را معرفی کرده و
ویژگی های هر یک را مورد توجه قرار داده است .فتاحی و حسن زاده ( )2005در مرحله دوم یک طرح پژوهشی ،با استفاده از
روش پیمایشی ،به بررسی دیدگاه کتابداران متخصص پیرامون شیو ه های سازماندهی اطالعات در وب سایت کتابخا نه های
دانشگاهی پرداخته اند .نتایج این پژوهش نشان داد که اکثریت کتابداران اعتقاد دارند که باید هر یک از انواع منابع در یک
صفحه مستقل ارائه و سازماندهی شود و در نمایش نوع آنها از اصطالح های متعارف استفاده گردد .کوشا ( )2005به طراحی و
توسعه ابزارهای کاوش در اینترنت با تاکید بر راهنماهای موضوعی پرداخته است .در این طرح با مروری بر جنبه های محتوایی
و ساختاری  30راهنمای موضوعی وب درباره ایران ،به طراحی و توسعه راهنمای موضوعی سایت های ایران به زبان فارسی
(ایرانهو ) پرداخته شده و مزایا و قابلیت های آن با هدف تقویت شبکه علمی و فرهنگی کشور توصیف شده است .در این مقاله
بر لزوم ایجاد یک راهنمای موضوعی با واسط جستجوی فارسی به منظور بازیابی سایت های ایرانی تاکید شده است .صمیعی
( )2009در پژوهشی تحت عنوان «درآمدی بر تاکسونومی و نقش آن در سازماندهی اطالعات» به معرفی و تعریف تاکسونومی
پرداخته و انواع مختلف آن را بر شمرده است .همچنین کاربردهای مختلف تاکسونومی را در معماری اطالعات ،هستی شناسی
ها ،هوش مصنوعی و برنامه نویسی شیءگرا به تفصیل شرح داده است .ساروخالی ،توکلی ،روستا زاده ( )2012در پژوهشی
تحت عنوان «تاکسونومی عددی و کاربرد آن در تحقیقات اجتماعی» به بررسی نحوه اجرای روش تاکسونومی و بهره گیری
سودمند از این روش در رده بندی مناطق و چگونگی تعیین اولویت های هر منطقه پرداخت( .حاجی زین العابدینی ،دیزجی،
دواشی و رحمانی)1399 ،
پژوهش در زمینه برچسب گذاری اجتماعی از سال  2005مورد توجه قرار گرفته است .در ایران در نوشتارها به تعریف کلی و
ویژگیهای برچسب گذاری اجتماعی پرداخته شده است ،اما نوشتارهایی که در آنها به مقایسه رده بندی های مردمی و واژگان
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مهار شده پرداخته شده باشد وجود نداشت .ولی در سایر نقاط جهان شماری از نوشتارها برچسب گذاری اجتماعی را از جنبه
2

های مختلف بررسی کرده اند و بر مقایسه برچسب گذاری و نمایه سازی متمرکز بوده اند (کیپ  )2011 ،نویسندگان
مختلفی مانند اسپیتری (اسپیتری  ، )2007 ،نوروزی ( نوروزی ) 20073 ،و پیترسن ( پیترسن  ) 20082،با دیدگاه های

4

متفاوتی به مقایسه برچسب گذاری اجتماعی با واژگان مهار شده پرداخته اند ( خادمیان و کوکبی )1397 ،
از زمانى که توماس وندروال فولکسونومـى را مطـرح سـاخت تاکنـون تحقیقات مختلفى دربارۀ رده بندى مردمى ،مزایا و
آسیب ها ،و رویکردهاى بهبودسازى آن انجام شده است .در اینجا به پیشینه اى از آنها اشاره خواهیم داشت :دربارۀ فرصت ها
و قابلیت هایى که نظام هاى رده بندى مردمى براى کاربران خود خلق میکنند یودل ( )2004به این مسئله اشاره میکند 5که
در رده بندی هاى مردمى براى تعداد زیادى از کاربران فرصت هایى موجود است که در سایر نظام هاى سنتى نمایه سازى
وجود ندارد .به عبارتی ،رده بندى مردمى فرصتى براى توافق جمعى از طریق به اشتراک گذارى مفاهیم ایجاد نموده است .اما
در سیستم هایى که صرفا با تعداد محدودى نمایه ساز و همپوشانى کمترى ساخته شده اند بازخورد ضعیفى میان کاربر و
6
مردمی امکان برچسب گذارى منابع را2به کاربران می دهد آن را نوعی
سیستم وجود دارد .مانس ( )2006از این که رده بندی

عکس العمل سیستم به کاربران می داند .او در بررسى خود بر روى سرویس دهنده الیبرری ثینگ به این نکته اشاره دارد که

7

2

8
بندی مردمی از
این فهرست ،به فهرستی باز ،کاربرگرا ،و کاربرساز تبدیل شده است .وانزلر ( )2007بر این باور است که رده

نوعی قضاوت جمعى براى سازماندهى اطالعات برخوردار است که این قضاوت جمعى به شدت در خدمات وب 2کاربرد دارد.
همچنین او معتقد است که از طریق جمع آورى و تحلیل توصیفگرهاى شخصى (برچسب ها) که کاربران به کتاب ها ،تصاویر ،و
یو.آر.ال .ها مـیافزایند میتـوان ابرداده هـای ارزشمنـدى دربارۀ منابع در وب ایجاد کرد .زولرس ( )2007با این پیش فرض
که افراد از برچسب گذارى منابع انگیزه های خاصى را دنبال میکنند در بررسى خود ،با تجزیه و تحلیل برچسب هاى دو
سایتى که امکان برچسب گذارى کامال آزادى را براى کاربران خود فراهم مینمودند ،ابراز انگیزه هاى جمعى از سوی کاربران را
براى برچسب گذارى در رده بندى مردمى قائل شد .او انگیزه هایى از قبیل مطرح کردن خود ،عمل گرایى ،و اجرا کردن را بر
میشمرد و در نهایت بیان میدارد که مطرح نمودن دنیاى درون در عرصة اجتماعى انگیزۀ افراد براى برچسب گذارى است .اما
شیرکى ( )2005معتقد است که در برچسب 0گذارى اطالعات ابتدا افراد با 3انگیزه هاى شخصى به این کار میپردازند ،اما
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3

سرانجام این فرایند ماهیت و ارزشى اجتماعى پیدا خواهد کرد اما آنگوس ( )2008رسیدگى به الگوهاى کلى 1
کاربرد برچسب

ها و تعیین سودمندى برچسب هاى استفاده شده در گروه هاى تصویرى دانشگاهى در جامعة گستردە فلیکر  ،به این نتایج
دست یافتند که گرایش اعضاى این گروه هاى تصویرى به برچسب گذاری به گونه اى است که استفاده ازآن براى همة کاربران
سیستم مهیا باشد نه صرفا براى خالق برچسب ها .اسپیتری ()2005

 ،به این نکته اشاره دارد که 2رده بندى هاى مردمى

مشکالتى از قبیل ابهام در مفهوم ،تفاوت بین اصطالحات ،کثرت مترادف ها ،سطوح مختلف اخص کردن ،کمبود راهنمایى براى
ترکیبات نحوى و تفاوت هاى امالیى و فرمول بندى کلمات را به همراه دارند ،و همه را ناشى از عدم برخوردارى رده بندى
مردمى از یک نظام کنترل واژگانى در برچسب گذاری منابع از سوی کاربران مى داند .نوروزی و همکارانش ( )2007معتقدند
که ابداع روش رده بندى مردمی در واقع پاسخی است به یکی از نیازهاى اساسى کاربران وب ،یعنى نیاز به نظم دادن به منابع
و این که نظم مایة تسهیل دستیابى به منابع دلخواه آنها میشود.
خسروی و زین العابدینی ( )1385در تحقیقی با عنوان «سازماندهی صفحات وب با استفاده از نظام های رده بندی کتابخانه
ای» انجام دادند .این پژوهش با هدف بررسی وضعیت و ضرورت مستندسازی موضوعی پایگاه های اطالعاتی فارسی در محیط
اینترنت و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت .یافته ها نشان داد که اختالف فاحشی میان نتایج حاصل از جستجوی کلیدواژه
آزاد با کلیدواژه های مستند شده مشابه وجود دارد .آنچه از نتایج این پژوهش برمیآید گویای این موضوع است که ابزارهای
مهار مستندات میتواند پاسخگوی بسیاری از معضالت بازیابی اطالعات در یک محیط پیوسته باشد .اگر در یک محیط وب،
نظامی طراحی شود که اطالعات آن بر اساس یک اصطالحنامه استاندارد نمایه سازی و ذخیره شوند .قطعاً در زمان بازیابی
اطالعات با مشکالت کمتری روبرو خواهیم شد.
3
3
گذاری جمعی و رده بندی های مردمی در موزه
جستجو در توانمندی برای برچسب
جی ترانت ( )2006در پژوهشی با عنوان«

های هنری» کارکرد رده بندی های مردمی در طبقه بندی اشیا در موزه ها ،دو گروه  9نفری از فهرست نویسان متخصص موزه
و کارکنان غیرمتخصص را مورد بررسی قرار داد و با نشان دادن  9اثر از آنها خواست که با کلمات کلیدی خودشان این آثار را
فهرستنویسی کنند .نتایج نشان داد غیرمتخصصان جمعاً  138اصطالح که برابر با  ٪ 92اصطالحات بود را برای توصیف آثار به
کار بردند و در مقابل متخصصان جمعاً  112اصطالح که شامل  ٪ 24اصطالحات بود را برای توصیف آثار به کار بردند و
کتابداران به طور میانگین  2.6اصطالح و غیر کتابدارن  9.9اصطالح را برای توصیف هر اثر به کار بردند و از این میان تنها 45
 ٪همخوانی میان آنچه متخصصان برگزیدند و آنچه غیرمتخصصان برگزیدند وجود داشت.
پیترسون ( )2006در پژوهشی به بررسی تاکسونومی ها و فولکسونومی ها پرداخته است)فولکسونومی ها در مقایسه با
تاکسونومی ها که واژگان مهار شده توسط متخصصان هستند ،غیر نظام مند و از دیدگاه دانشمند علم اطالعات غیرعالمانه
هستند .اما از نظر کاربران اینترنت ،فولکسونومی ها هزینه های مقوله بندی محتوا را تا حد زیادی پایین آورده اند زیرا یادگیری
آنها پیچیده نیست.
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4
بررسی ویژگی های رده بندی های 3مردمی » واژگان کنترل شده و غیر
لین و همکارانش ( )2006در پژوهشی با عنوان«

کنترل شده(رده بندی مردمی) را در زمینه مربوط به مقاالت مجالت پزشکی با یکدیگر مقایسه نمودند .این تحقیق شامل
سنجش مشاهده ای تشابه میان برچسب های سایت رده بندی مردمی کنوتا و واژگان کنترل شده پزشکی 5یا همان مش از
3
مقایسه قرا گرفت .نتایج به طور تقریبی نشان داد که تقریب ًا
پاب مد است که برای  29سند نمایه 7شده در هر دو سایت مورد

 ٪ 11درصد از  920برچسب مقاله در سایت کنوتا به طور کامل با ترمینولوژی مش از پاب مد مطابقت داشت .به دنبال این
نتایج لین و همکارانش به این نتیجه دست یافتند که برچسب های سایت کنوتا به اندازه واژگان کنترل شده مش مدون و
رسمی نیستند؛ بنابراین مشاهده شد که به دنبال اثرات شخصی سازی برچسب ها کاربران سایت کنوتا برچسب های خود را به
عنصرهای کمتری محدود میکنند و از توصیفات کلی برای موضوعات خود استفاده میکنند.
رقابت میان توصیفگر و رده بندی 3
8
مردمی در موضوع آموزش و پرورش
مارتین لوتر کینگ ( )2008در پژوهشی با عنوان «

مربوط به تحقیقات علمی» با هدف بررسی میزان همخوانی میان واژگان کنترل شده و غیر کنترل شده بر روی برچسب های
سایت رده بندی مردمی سایت یوالیک در مقایسه با اصطالحات ،اصطالحنامه اریک انجام و نشان داد که از میان  4786مقاله
نمایه شده در سایت اریک که همان مقاالت در سایت یوالیک نیز وجود دارد که این مقایسه میان  4855توصیفگر سایت اریک
و  3176برچسب واحد سایت یوالیک و  1083کاربر صورت گرفت و تجزیه و تحلیل این اطالعات کتابشناختی نشان داد که
تنها  420برچسب از میان برچسب های سایت یوالیک با توصیفگرهای پایگاه اریک مطابقت دارد و در کل این تحقیق نشان
داد که تعداد کمی از برچسب توصیفگرها با هم مطابقت دارند و کاربرها سایت یوالیک از واژگان مشابه موجود در سایت
«اریک» استفاده نمی کنند.
9
دانش کاربران و میزان استفاده آنها 3از سایت های شبکه های اجتماعی و رده
میشل گافنی ( )2009تحقیقی با هدف بررسی

بندی مردمی انجام داد اطالعات بازیابی شده و میزان استفاده از برچسب گذاری جمعی و رده بندی مردمی در زمینه موسیقی
های مستقل از اهداف این تحقیق بود .سایت هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند عبارت بودند از لست اف ام ،
4
1
موسیقی های مستقل جهت
اسپیس  .همچنین 2در این تحقیق 34روش هایی که 4هرکدام از
پاندورا  ،آل میوزیک  ،مای
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برچسب گذاری استفاده کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که پاسخ دهندگان به سواالت
از شبکه های اجتماعی برای کشف موسیقی استفاده میکنند اما به طورکلی از رویکرد رده بندی مردمی این شبکه ها برای
پیدا کردن موسیقی اطالع ندارند .همچنین نتایج بررسی ها در هر  2سایت نشان داد که سایت های شبکه اجتماعی تأثیر
فراوانی در کشف موسیقی های مستقل دارند .انتشار دیجیتال دارای تأثیر فراوان در برچسب های مرتبط با موسیقی است و
درعین حال باعث به وجود آمدن توقعات زیادی در کاربران میشود.
لو و همکارانش ( )2010برچسب های اجتماعی را که 4به وسیله کاربران سایت رده 4
بندی مردمی الیبرری ثینگ ساخته شده

است را با اصطالحات تعریف شده به وسیله متخصصان (سر عنوان های موضوعی کتابخانه کنگره آمریکا) مورد مقایسه قرار داد.
از اهداف این پژوهش بررسی تفاوت ها و تشابهات میان برچسب های اجتماعی و اصطالحات متخصص ساخته و بررسی بیشتر
مشکالت و تسهیالت همزیستی این دو نظام باهم بود .نتایج پژوهش نشان داد که میتوان از برچسب های اجتماعی جهت
دسترسی بهتر به مجموعه کتابخانه ها بهره برد .با این حال وجود برچسب های غیر موضوعی مرتبط می تواند کارکرد برچسب
گذاری های اجتماعی را در کتابخانه ها با مشکل روبرو کند.
اکثر نتایج حاصل از تحقیقات ذکرشده نشان می دهد که بین آنچه در ذهن مخاطب برای جستجوی یک مفهوم شکل میگیرد
و آنچه متخصصان پیش بینی می کنند فاصله زیادی وجود دارد؛ بنابراین نمی توان از واژگان کنترل شده به عنوان یک ابزار
معتبر برای سازماندهی مواد یاد کرد از سوی دیگر مشکالت ناشی از عدم مدیریت واژگان در رده بندی مردمی نیز باعث می
شود که نتوان آن را به عنوان یک ابزار استاندارد در سازماندهی منابع وب پذیرفت؛ بنابراین پژوهشگران گاهی تلفیقی از این دو
نظام را به عنوان یک نظام قابل اعتماد برای سازماندهی منابع وب پیشنهاد می دهند و گاهی مستندسازی واژگان را راه حلی
برای از بین بردن این مشکالت می پندارند( .محمدپور ،مومنی ،حافظی)1395 ،
حسنی و همکارانش ( )1398در پژوهشی به مروری نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه ضرورت به کارگیری
فهرستنویسی اجتماعی در کتابخانه ها و شناسایی خالهای پژوهشی موجود پرداخته است .در پژوهشهای مورد بررسی «بررسی
همپوشانی و امکان همزیستی برچسب ها و واژگان کنترل شده» بیش از سایر اهداف و «امکانسنجی کاربرد برچسب ها در
فهرست های کتابخانه ای» کمتر از سایر اهداف ،مورد بررسی قرار گرفته است .از نظر روش شناسی« ،تحلیل محتوا» بیش از
سایر روش ها و «روش پیمایشی» کمتر از سایر روش ها در پژوهش های مورد استفاده قرار گرفته است .بیشترین پیشنهاد
مطرح شده نیز «پیشنهاد تلفیق برچسب زنی با واژگان کنترل شده» می باشد .اگر فهرستنویسی اجتماعی را به مفهوم
همزیستی مسالمت آمیز واژگان کنترل شده در کنار برچسب های اجتماعی و سایر ابرداده های کاربرساخته مد نظر قرار دهیم
عمده پژوهشگران با تحول فهرستنویسی سنتی به فهرستنویسی اجتماعی نظر موافق دارند .اما اگر تصور ما از فهرستنویسی
اجتماعی جایگزین کردن برچسب های اجتماعی ،یادداشت ها و نقطه نظرات کاربران با فهرستنویسی سنتی باشد ،اغلب
پژوهشگران با آن مخالفند (حسنی ،موسوی چلک ،شریف مقدم و سالمی.)1398 ،
یافته ها
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با توجه به مواردی که در رابطه با تاکسونومی ها و فولکسونومی ها ذکر شد اکنون به مقایسه و بررسی شباهت ها و تفاوت های
این دو می پردازیم:
شباهت ها
 .1تاکسونومی ها و فولکسونومی ها هر دو ابزار وب معنایی هستند.
 .2میتوان مهمترین هدف مشترک تاکسونومیها و فولکسونومیها را تالش در جهت سازماندهی و بازنمایی اطالعات و
دانش به قصد مرور ،جستجو ،بازیابی و اشتراک آن در محیط وب دانست .تاکسونومیها با ارائة روابط بین مفاهیم و
موجودیتها در یک حوزة موضوعی خاص و فولکسونومیها نیز با ارائة مفاهیم تخصیص داده شده به منابع اطالعاتی
بدون محدودیت موضوعی ،در این راه گام برمی دارد؛ اگرچه در حال حاضر ،روابط بین مفاهیم به شکلی که در
تاکسونومیها مرسوم است ،در برچسبها وجود ندارد .تاکسونومی ها و برچسبهای ایجاد شده به فرایند جستجو و
دستیابی به اطالعات کمک میکنند .جستجوی مبتنی بر فولکسونومیها و برچسب ها ،امکان موفقیت را می افزاید.
همچنین در فرآیند جستجو ،میتوان این دو را مکمل یکدیگر در نظر گرفت.
 .3تاکسونومی ها و فولکسونومی ها هر دو منجر به خلق دانش می شوند.
 .4تاکسونومی ها موجب کشف فرصت های جدید می شوند و فولکسونومی ها نیز نگرش های جدیدی از رفتارها و
نیازهای اطالعاتی کاربران بوجود می آورد.
تفاوت ها
 .1ساختار تاکسونومی ها سلسله مراتبی و ساختار فولکسونومی ها مسطح است.
 .2تاکسونومی ها نظام سلسله مراتبی دارند اما نظام فولکسونومی ها دموکراتیک و مردم ساالرانه هستند.
 .3تاکسونومى ها ریشه در علوم طبیعى ،منطق ،زبان شناسى ،علوم شناختى و مانند آن دارند و عملگرا هستند .مبنای
فلسفی فولکسونومی ها استفاده از خرد جمعی کاربران در سازماندهی و مدیریت اطالعات است.
 .4تاکسونومی ها از زبان و واژگان کنترل شده استفاده می کنند و فولکسونومی ها از زبان طبیعی و واژگان غیر کنترل شده
استفاده می کنند .تفاوت در نوع زبان و واژه های به کار گرفته شده در این دو نوع رده بندی منجر به اشکاالتی در هر
دو نظام می گردد که توضیح داده شد.
 .5تاکسونومی ها در فرآیند نمایه سازی از قواعد و دستورالعمل های خاص و معین پیروی می کنند در صورتی که
فولکسونومی ها هیچ قاعده و دستورالعمل مشخصی ندارند البته برخی سایت ها مانند فلکیر و الیبرری ثینک و  ..برای
کاربران در رابطه با ایجاد برچسب ها قوانینی تعیین کرده اند .مثال برخی سایت ها اجازۀ ایجاد فاصله و فضا را در
ساخت و ترکیب واژگان برچسب گذاری شده یا تفکیک حروف بزرگتر و کوچکتر را نمیدهند.
 .6تاکسونومی ها توسط افراد خبره و متخصص در امر نمایه سازی و سازماندهی اطالعات ایجاد می شوند اما فولکسونومی
ها توسط کاربران و افراد غیر متخصص ایجاد می شوند.
 .7تاکسونومی توسط یک گروه محدود ساخته میشود اما غنای یک محصول مهندسی شده را دارد .اما فولکسونومی می
توان د دیدگاه یک گروه گسترده تر را ارائه کند اما معنایی نسبتا ساده از روابط ضمنی میان برچسب های آن استخراج
میشود.
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 .8تاکسونومی ها مفاهیم انتزاعی را بیان می کنند و فولکسونومی ها مفاهیم عینی را در بر دارند.
 .9تاکسونومی ها رویکرد باال به پایین و توسط متخصصان ایجاد می شوند در صورتی که فولکسونومی ها رویکرد پایین به
باال و توسط کاربران وب طراحی می شوند.
 .10تاکسونومی ها به عنوان ابزار در جهت ایجاد محصول نهایی مورد استفاده قرار می گیرند اما در فولکسونومی ها برچسب
ها محصول نهایی هستند.
 .11برای ایجاد تاکسونومی ها نیاز به آموزش ،وقت ،هزینه و افراد متخصص است لذا تاکسونومی ها با هزینه باال و در طیف
محدود تولید می شوند اما فولکسونومی ها با هزینه پایین و توسط کاربران در طیف گسترده تولید می شوند و کاربران
برای ایجاد برچسب ها نیاز به آموزش خاصی ندارند.
 .12به دلیل استفاده از واژگان کنترل شده ،تاکسونومی ها اغلب روزآمد نیستند ولی فولکسونومی ها تداوم داشته و روزآمد
هستند.
.13

از آنجا که تاکسونومی ها با زبان رسمی بیان می شوند کاربران با دشواری های درک واژگان رسمی مواجه هستند.
فولکسونومی ها به دلیل استفاده از زبان طبیعی این محدودیت را ندارند و برچسب ها هر جا که نیاز باشد ساخته می
شوند و ساخت برچسب ها با نیاز و استفاده واقعی کاربران پیوند دارد.

 .14دخالت ناکافی کاربران در ساختن و ایجاد تاکسونومی ها یکی از دالیل کمبود پوشش ناخوشایند موجود در دامنه است.
یکی از دالیل این کمبود وجود موانع متعدد پیش روی کاربران عادی به منظور پیشنهاد عناصر مفهومی جدید است.
 .15خطاهای انسانی و مشکالت ناشی از آن در تاکسونومی ها بسیار کمتر از فولکسونومی ها است .خطاهای انسانی در
فولکسونومی ها ،به دلیل دانش اندک کاربران و اشتباه در کاربرد اصطالحات برچسب گذاری شده از سوی آنان قابل
توجه است.
بحث و نتیجه گیری
پس از بررسی و تاکسونومی ها و فولکسونومی ها این سوال مطرح می شود که آیا می توان گفت فولکسونومی ها زیرمجموعه
تاکسونومی ها هستند؟ آیا فولکسونومی ها نقطه مقابل تاکسونومی ها هستند؟ در پاسخ به این سواالت می توان اشاره کرد که
تاکسونومی ها و فولکسونومی ها برای هدف های مشابهی کار می کنند اما به طور بنیادین از کارکردها و شیوه های متفاوتی
بهره می برند و نمی توان گفت که فولکسونومی ها زیرمجموعه تاکسونومی ها هستند اما این دو نظام رده بندی مکمل یکدیگر
هستند و هر یک از این دو در دیگری قابل استفاده است .می توان به طور همزمان از رده بندی های مردمی و واژگان کنترل
شده برای کمک به کاربران در یافتن و به اشتراک گذاشتن اطالعات مناسب با نیازهایشان بهره برد.
استفاده از تاکسونومی ها در فولکسونومی ها ایجاد ساختار و رفع نقص ها و ضعف های آن را در سازماندهی ،جستجو ،بازیابی و
اشتراک اطالعات و دانش به دنبال دارد .استفاده از برچسب ها در تاکسونومی ها نیز به روز شدن ،کاربردی ترشدن و پذیرش
آن را در جامعة کاربران در پی دارد .دانش جدید و پویای ارائه شده توسط کاربران می تواند در تکامل ،توسعه و به روزرسانی
دانش رسمی تاکسونومی ها با افزودن مفاهیم و روابط بین آ نها مؤثر واقع شود .در واقع ،با ایجاد خوشه بندی و کشف روابط
معنایی بین برچسب ها ،از آ نها در جهت ساخت تاکسونومی ها بهره گرفته میشود .به ارتقای کیفیت آ نها در زمینه های
مربوط به سازماندهی و بازیابی اطالعات و دانش خواهد افزود و مشارکت و هم افزایی کاربران و متخصصان را به دنبال خواهد
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داشت .به این ترتیب ،تاکسونومی ها در عمل مورد استفادة گسترده قرار گرفته و برچسب زنی در شیوه ای ساختاریافته و
منسجم از لحاظ معنایی و با سرعت باالتر به سازماندهی ،جستجو ،بازیابی و مبادلة اطالعات و دانش کمک خواهد کرد ( .یاری،
حسینی بهشتی)1398 ،
با توجه به مواردی که ذکر شد می توان گفت که فولکسونومی ها منبع دانش بالقوه ای برای تولید تاکسونومی ها هستند.
تاکسونومی هایی که بر پایه برچسب های فولکسونومی ها تولید می شوند به دلیل ماهیت برچسب ها و فلسفه اشتراک برچسب
ها نسبت به آنهایی که به طور خودکار و توسط متخصص نمایه ساز از متن استخراج میشوند به تفکر انسانی نزدیک تر است چرا
که نشان دهنده نظرات و عقاید کاربران در باره توصیف منابع وب هستند .بنابراین برچسب های موجود در فولکسونومی ها منابع
دانش بالقوه برای تولید تاکسونومی ها هستند .
همانطور که برچسب ها و داد ه های فولکسونومی در ایجاد و ارتقای تاکسونومی ها کاربرد دارند ،می توان از تاکسونومی ها در
جهت افزودن ساختار و معنا در فولکسونومی ها استفاده کرد .میتوان از تاکسونومی ها در جهت ارائة راهنمایی به منظور
انتخاب برچسب مناسب توسط کاربر ،بصر ی سازی برچسب ها و روابط آ ن ها و یا در جهت نگاشت برچسب های مفهومی از
تاکسونومی ها استفاده کرد؛ چرا که از جمله مشکالت کاربران در هنگام برچسب زنی ،دشواری های فردی و دشواری های
مربوط به واژگان است .دشواری های فردی مربوط به محدود دبودن دایرة واژگان و مفاهیم آموخته شده توسط کاربر و معنا و
زمینة کاربرد آ ن ها و دشواری در انتخاب کلیدی ترین برچسب با سطح اصگرایی مناسب و مرتبط با موضوع است .دشواری
های مربوط به واژگان نیز ناشی از تعدد معانی ،تعدد مترادف ها و نظایر آن است؛ ضمن این که خود سیستم فولکسونومی نیز
نقص هایی در زمینة برچسب زنی نظیر عدم امکان ایجاد روابط بین برچسب ها ،عدم پیشنهاد برچسب های مناسب و نظایر آن
دارد .در همة این موارد ،وجود تاکسونومی ها در انتخاب برچسب توسط کاربر میتواند این ضعف ها و مشکالت را کاهش دهد.
در این صورت ،برچسب های استخرا ج شده ضمن این که به ذهن و زبان کاربر نزدیک تر است به واژه های استاندارد و کنترل
شده نیز نزدیک تر خواهد بود.
بنابراین می توان از تاکسونومی ها در جهت خودکارسازی برچسب زنی «پردازش زبان طبیعی» در سیستم بهره گرفت .در این
راستا می توان از فنون زبانی حمایت شده با تاکسونومی ها برای استخراج خودکار برچسب ها استفاده کرد .نکته قابل تامل در
کمک گرفتن از تاکسونومی ها برای هدایت کاربران به سمت انتخاب برچسب های مناسب و استاندارد برای توصیف منابع
اطالعاتی ،این است که حد و مرز هدایت کاربران باید به گونه ای باشد که فولکسونومی ها را از فلسفه و ماهیت ذاتی آن ها
(آزادی کاربران در برچسب گذاری با اهداف شخصی) دور نکند.
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