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 چکیده

زنی کاربران های مفید، نیازمند شناخت رفتار برچسبو رابط کاربریهای خود و بهبود سیستم متخصصان برای طراحی: مقدمه

زنی رفتار برچسب زنی دارند، اماهای اجتماعی در خصوص برچسبای در شبکهکه کاربران ایرانی فعالیت گستردهدر حالیهستند. 

های عمومی شهر زنی اعضای کتابخانهشناخت رفتار برچسب پژوهش حاضر درصدد رو،از این؛ بررسی نشده استچندان  آنان

 اجتماعی اینستاگرام است. کرمانشاه در شبکه

 ها باداده. محتوای کیفی است پژوهش، تحلیل روش انجام شده و کیفی شناختیروش رویکرد پژوهش حاضر با :شناسیروش

 1396در پاییز سال  کرمانشاه شهر عمومی هایکتابخانه اعضایکنندگان مشارکت .است شده گردآوری عمیق مصاحبه از استفاده

تحلیل  روش از هایافته تحلیل و تجزیه گیری به روش هدفمند انجام گرفت و تا اشباع اطالعات ادامه یافت. برایبودند. نمونه

 آوری اطالعات انجام گرفت.زمان با جمعها هممحتوای کیفی استفاده شد. تحلیل داده

مقوله اصلی شد. هفت مقوله اصلی  7مقوله فرعی و  25مفهوم،  84گیری های مصاحبه منجر به شکلتجزیه و تحلیل دادها: هیافته

ها، ساختاردهی، سنجش و دشوارهای زنی، نوع برچسبگیری، راهبردهای برچسبزنی، تصمیمهای برچسبشامل انگیزه

 زنی اعضا بود.برچسبهای مختلف رفتار زنی بود که نشانگر جنبهبرچسب

گیری شده، سپس راهبردهایی های خود وارد فرآیند تصمیمفرد به دنبال انگیزهنتایج حاکی از آن است که  گیری:بحث و نتیجه

کند. سپس چند روز پس را در پیش گرفته و تعدادی برچسب را تعیین و متناسب با شبکه اجتماعی، ساختاری را به آن اضافه می

های تعیین شده پرداخته و در صورت لزوم طلب، به سنجش صحت نگارش و ساختار، اثربخشی و کارایی برچسباز انتشار م

ها شود که ممکن است ناشی از محدودیتهایی مواجه میدهد. در تمامی این مراحل فرد با دشواریاصالحی را انجام می اقدامات

ها و زنی با چالشهای خویش در برچسبها و سطح مهارت و تجربهانگیزهیا الزامات شبکه باشد، یا خود فرد بر اساس اهداف و 
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مسائلی مواجه شود و یا به دلیل تنوع واژگان از نظر معنایی و ترادف و نظایر آن، با مسائل و مشکالتی رو به رو شود. این هفت 

 پوشانی هم دارند.هم همهایی با زنی کامالً از یکدیگر مستقل نبوده، بلکه در بخشجنبه از رفتار برچسب

 کرمانشاه.شهر های عمومی، زنی، شبکه اجتماعی اینستاگرام، اعضای کتابخانهرفتار برچسب ها:کلیدواژه

 

 مقدمه

 به و انتشار ایجاد، برای را ، کاربران2.0 وب بر مبتنی هایبرنامه یا 1اجتماعی محاسبات

 جدید مسیر این. ساخته استها توانمند ایرسانه دیگر چند و ویدئو تصویر، متن، مانند محتوا گذاریاشتراک

 مدیریت، برای جدیدی فنون نیازمند اطالعات شده است؛ اما انفجار محبوب ایفزاینده طور به محتوا ایجاد

 (.Lee, Goh, Razikin & Chua, 2009) است محتوایی چنین به دسترسی و وجوجست

 هایانهکتابخ یا اسناد مخازن وب، در محتوا کشف و مدیریت برای رویکردی اجتماعی، زنیبرچسب

 نشده کنترل یکلید واژگان تعیین را با مفید به منابع پیوند کاربران تا دهدمی است که اجازه دیجیتالی

 ,Macgregor & McCulloch) را در آینده، تسهیل نمایند خود نویسی کنند و دسترسیحاشیه (هابرچسب)

 محتوا اندهیسازم برای که هستند کاربر توسط شده تولید هایفراداده از شکل یک هابرچسب (.2006

ز موتورهای اها در واقع یک روش جایگزین برای کشف و دسترسی به محتوا، جدا آن .شوندمی استفاده

تواند به طور بالقوه ها، کاربر میوجو و راهنماهای موضوعی هستند. عالوه بر این، از طریق برچسبجست

 (.Lee, 2006)دیگری را که دارای عالئق مشترک موضوعی با وی هستند، شناسایی کند  فکرهمکاربران 

هایی به محتوای اربران به عنوان حاشیههای کوتاهی هستند که کهای اجتماعی، کلمات یا عبارتبرچسب

 ,Sen, Vig, & Riedl)کنند می اضافه دیگر یهارسانه یا هافیلم تصاویر، وب، صفحات اسناد، مانند وب،

زنی فرایندی است که از سوی عامه کاربران به شکل آزادانه، به صورت ذهنی و بر اساس برچسب (.2009

 شود.درک آنها از محتوا و بدون اعمال کنترل واژگان انجام می

« 2فوکسونومی»تولید یک منجر به  هابرچسب از استفاده که کنندمی زنی استداللطرفداران برچسب

 Brooks)شود می تعیین جامعه میان در آن از استفاده توسط برچسب یک معنای آن سیستمی که در شود؛می

& Montanez, 2006.) 

خالصه « 3زنیرفتار برچسب»ها در تمام پیچیدگی آن تحت عنوان ارتباط بین کاربران و برچسب

هایی را برای در ارتباط است و پاسخزنی کاربر در هنگام برچسب طور خاص با رفتارشده است. این جنبه به
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یا دادن یک زنی توان برای تسهیل برچسبیا از چه وسایلی میزنند؟ چرا کاربران برچسب می رینظاالتی ؤس

 (.Peters, 2009) کندساختار به آن استفاده کرد؟ فراهم می

نویسی بر جاد گروه، ایجاد کتابخانه شخصی، حاشیه، اشتراک منابع و محتوا، ایزنیبه منظور برچسب

 زنیهای برچسبهای بسیار زیادی تحت عنوان سایتهایی از این نوع، سایتها و قابلیتمنابع و سایت

 را نام برد. 3الیکیوو سایت 2، دلیشز1بیبسونومی تواناند که از آن جمله میاجتماعی طراحی شده

 مخازن ها،رسانه گذاریاشتراکهای سایت ،4هاویکی ها،وبالگ درهمچنین  اجتماعی زنیبرچسب

ها به روش پذیرفته شده مدیریت و است؛ زیرا آن گرفته قرار استفاده نیز مورد دیجیتال هایکتابخانه و اسناد

 حال در (.  ,.2009Lee & et.alاست ) 7یوتیوب و 6، کانوتا5ها شامل فلیکراند. مثالکشف محتوا تبدیل شده

مورد  10هاهشتگ در قالب ،9اینستاگرام و 8توییتر مانند اجتماعی مختلف هایفرمپلت در زنیبرچسب حاضر،

 بحث تشویق همچنین و مرتبط منابع وجویجست و توصیف برای ابزاری عنوان به که گیرداستفاده قرار می

در  اجتماعیزنی گفت برچسب توانمیبنابراین  (.Bruhn & Syn, 2018)کند خدمت می کاربران، میان در

 است. های اجتماعی قابل استفاده و کاربردانواع مختلف رسانه

توان به رویکرد سازماندهی منابع توسط کاربران دارای مزایای متعددی است که از جمله آن می

پذیری بیشتر؛ بندی؛ انعطافهای پیچیده ردهموارد ذیل اشاره کرد: عدم نیاز به دانش و یادگیری سیستم

پذیری؛ هزینه کمتر؛ مشارکت عده بیشتری در سازماندهی منابع و افزایش سرعت سازماندهی و دسترس

شوند؛ امکان استفاده از بندی میهای سنتی به دشواری ردهسازماندهی منابع با تنوع موضوعی که در سیستم

بندی توصیف گسترده منابع غیر متنی که در رده کارگیری آن توسط افراد؛زمان با انتشار و بهمفاهیم نوین هم

ها پرداخته شده است، نظیر تصاویر و فیلمها و بهبود دسترسی به آنها؛ نزدیکی بیشتر به ذهن سنتی کمتر به آن

رفتار  زنی، چگونهاما باید دید کاربران به ویژه غیر متخصصان در حوزه برچسبو زبان کاربر و نظایر آن. 
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ایجاد های جدید و های خود، طراحی سیستمکنند؛ چرا که متخصصان و پژوهشگران برای بهبود سیستممی

زنی کاربران هستند. همچنین بر پایه چنین شناختی، های مفید، نیازمند شناخت رفتار برچسبرابط کاربری

های بهبود آن نیز توسط زنی و شیوههای الزم به کاربران نظیر آشنایی با مفهوم برچسبلزوم ارائه آموزش

گذاری و شود تا بتوان از حداکثر توان غیر متخصصان برای سازماندهی، به اشتراکمتولیان امر، مشخص می

های اجتماعی به ویژه ای در رسانهکه کاربران ایرانی فعالیت گستردهبازیابی منابع وب استفاده کرد. در حالی

؛ از بررسی نشده استچندان  آنانزنی زنی دارند، اما رفتار برچسببرچسبهای اجتماعی در حوزه شبکه

های عمومی شهر کرمانشاه زنی اعضای کتابخانههدف اصلی پژوهش حاضر شناخت رفتار برچسب رو،این

 در شبکه اجتماعی اینستاگرام است.

 

 وهشژپیشینه پ

ای یافته هی تولید شده در فضای مجازی، اهمیت ویژمحتوا زنی اجتماعی به دلیل افزایشبرچسب

زه بررسی های مختلف، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است؛ از جمله در حواست. این حوزه از جنبه

تر پژوهشی به شود. اگرچه در بین آثار ایرانی، کمزنی که در پژوهش حاضر به آن پرداخته میرفتار برچسب

ر یک با تعریف زنی کاربران پرداخته بود، اما منابعی به زبان انگلیسی یافت شد که هسببررسی رفتار برچ

 شوند.می داده ترین این آثار شرحاند. در ادامه مرتبطزنی کاربران را بررسی کردهخاص خود، رفتار برچسب

 هابرچسب نیواهمخ میزان و اطالعات گذاریبرچسب ( رفتار1398پناهی، نوکاریزی و دیانی )تقی

با استفاده از  نستاگرامای اجتماعی شبکه پذیریرؤیت در موفق و آموزشی هایصفحه را در محتوا مضمونِ با

 رویکرد اساس بر که اینستاگرام آموزشی و موضوعی هایصفحه برچسب از 2800 از تحلیل مضمون بیش

 داد نشان پژوهش هایبررسی کردند. یافته بودند، شده انتخاب هدفمند نمونه صورت به رقابتی افزارسنجی

 هایبرچسب از ترمک و شده داده اختصاص محتوا به تربیش انحصاری و متداول های موضوعی،برچسب

 اشتراک به ایمحتو مضمون با بررسی مورد هایبرچسب از درصد 76. بود شده استفاده انتقادی و تأکیدی

 برده بهره بیشتر موضوعی هایبرچسب از پذیریرؤیت در موفق هایصفحه داشت. همخوانی شده گذاشته

 تواندمی گذاریبرچسب بودند. پژوهشگران دریافتند رفتار کرده استفاده نسبت به نیز هامقوله سایر از و

  باشد. نیز اطالعات اشتراک هایانگیزه دهندهنشان

 زنیهای برچسبانگیزه (Marlow Naaman, Boyd & Davis, 2006)مارلو، نعمان، بوید و دیویس 

 اهداف برای شخصی اطالعات مدیریت بودند از: ها عبارتترین انگیزهرا شناسایی کردند. مهم کاربران
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 عالئق و رقابت؛ معرفی شخصیت و شخصی؛ بازی منابع به توجه تسهیم و اشتراک؛ جلب آینده، بازیابی

 آن. انتشار به میل و نظر خود؛ و بیان

فرد، تأثیر  زنیها، ترجیحات و عادات برچسبگرایشتأثیر  (Sen & et.al.,  2006) سن و همکاران 

 1لنزگر مویدر سیستم توصیهزنی کاربران ها را بر رفتار برچسبزنی جامعه و فرم نمایش برچسببرچسب

زنی، های برچسبسیستمها نشان داد کاربر بر اساس ترجیحات و تجربیاتش از سایر بررسی کردند. یافته

کاربران متأثر بودند. عالوه بر  دیگرزنی های برچسبها را انتخاب کرده است. کاربران از از عادتبرچسب

شود. کاربران ها هدایت میکاربران توسط خود سیستم با شیوه نمایش برچسب زنیبرچسبهای این، عادت

، سازماندهی و همچنین تعیین بازیابی و ربط خودمعرفی های خود را به اهداف خاص شامل اغلب برچسب

 منابع مرتبط کردند.

ها در زنی عکسدر خصوص چرایی و انگیزه برچسب (Ames & Naaman, 2007)آمز و نعمان 

زنی عبارت های برچسبانجام دادند. انگیزه کاربرانرا با  مصاحبه عمیق 13، 2تگهای فلیکر و زونرسانه

اطالعاتی؛ برقراری ارتباط؛ ذخیره  اطالعاتی؛ یافتن منابع منابع وجوی؛ بازیابی؛ جستبودند از: سازماندهی

  .اطالعات مربوط به منابع

های .ام، انگیزه.افهای دو سایت آمازون و لستبرچسب تحلیلبا تجزیه و   (Zollers, 2007زولر )

 ،یان افکاربانگیزه اجتماعی شامل  این پژوهش سه زنی را بررسی کرد.اجتماعی در حال ظهور برای برچسب

نند که مخاطب عملکرد و فعالیت را شناسایی کرد و نشان داد دانش حضور اجتماعی )یعنی اگر کاربران بدا

 ار باشد.زنی کاربران اثرگذتواند بر رفتار برچسبگیرد( میدارند و رفتارشان مورد مشاهده قرار می

 تطبیقی تحلیل و با تجزیه (Heckner, Neubauer & Wolff, 2008)هکنر، نیوباور و ولف 

( و یوتیوب (، فلیکر )عکسمارکوتا )مقاله علمی(، دلیشز )بوکها در چهار سایت کانهای برچسبویژگی

ها با یکدیگر متفاوت و کاربران ده در این سایتهای اختصاص داده ش)فیلم(، نشان دادند میانگین برچسب

 اند.داشتهزنی متفاوتی رفتار برچسب

رفتار  (Rodrigues, Milic-Frayling & Fortuna, 2008)رودیگز ، میلیک فرایلینگ و فورتانا 

محور در خدمات اجتماعی آنالین شامل خدمت زنی اجتماعی را در پاسخ به سؤاالت اجتماعبرچسب

 
1. MovieLens recommender system 

2. Flickr and ZoneTag 
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 نشان داد ارزشها )سؤال و جواب آنالین( بررسی کردند. یافته 2و الیو کیو.ان.ای 1یاهو هایپاسخ

 موضوعات است ممکن مربوطه سؤاالت زیرا باشد، کم تواندمی های اجتماعی شخصیبرچسب متمایزکننده

 سرویس، توسط هابرچسب خودکار هایتوصیه دلیل به ها احتماالً برچسب از دهند. بعضی پوشش را مختلفی

اکثر کاربران استفاده شدند. عمده های رایج هم به کرات و توسط گرفتند. برچسب قرار استفاده مورد

 مرتبط بودند. هاپرسش اصلی موضوع برچسب ها در هر دو سایت، با

 هابرچسب اصلی هایویژگی اکتشافی تحلیلدر  (Vuorikari & Ochoa, 2009)ووریکاری و اوچوا 

 های خودبرچسب کاربران که دادند نشان 3زبانه در پورتال کالبریت چند زمینه یک در منابع زنیبرچسب و

 هایسیستم از که صورتی در کنند،می تنظیم( انگلیسی مثالً) 4فرا زبان در همچنین و مادری زبان در را

 دارند. آگاهی زبانه زنی چندبرچسب

  ,Santos-Neto, Andrade, Iamnitchi, & Ripeanuسانتوس نتو، اندراد، ایمانیچی و ریپیونو  )

الیک بررسی کردند. یوزنی کانوتا و سایتهای برچسبکاربران را در سیستم( رفتار فردی و جمعی 2009

ازماندهی محتوا، ها نشان داد کاربران عمدتاً از برچسب های قبلی استفاده کردند. نیاز فردی برای سیافته

ران وهشگپژ بندی آن است. دوم،زنی نسبت به همکاری با دیگران برای طبقهتری برای برچسبانگیزه قوی

کردند و نشان  استفاده سیستم در عالئق اشتراک توصیف برای کاربران هایفعالیت بین دوگانه شباهت از

 در ضویتع مانند همکاری هایشاخص به اشتراک عالئق را سطوح کندمی دادند که این سنجه تالش

 کند. مرتبط برچسب، واژگان معنایی شباهت و وگوگفت هایگروه

رابطه بین رفتار  (Golbeck, Koepfler & Emmerling, 2011) امرلینگ ، کوپفلر وبکگل  

های تصویر، بررسی کردند. زنی و نوع تصویر را با تحلیل یک مجموعه داده آنالین از برچسببرچسب

هایی که کاربران بر اساس تجارب گذشته ها نشان داد تفاوت معناداری بین تعداد، ترتیب و نوع برچسبیافته

 های تصاویر، وجوددهند، نوع تصویر برچسب خورده و دیگر ویژگییک تصویر اختصاص میخود به 

های ها نیز در مقولهبرچسب اکثریت ها اثرگذار بود.ها بر تعداد برچسبداشته است. همچنین موضوع عکس

 عمومی قرار گرفتند.

 
1. Yahoo! Answers service 

2. Live QnA 

3. Calibrate portal 

4. Meta language 
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زنی یی برچسبها و چراانگیزه (Strohmaier, Körner & Kern, 2012)استرومایر، کورنر و کرن  

ها بر نتایج فوکسونومی و برچسبها را از طریق مطالعه متون و مطالعهای تجربی در هفت و نحوه تأثیر آن

سیستم مختلف برچسبزنی بررسی کردند. نتایج نشان داد که انگیزه کاربران برای برچسبزنی نه تنها در 

بین سیستمهای مختلف برچسبزنی اجتماعی مانند بیبسونومی، دلیشز و فلیکر، بلکه همچنین در داخل آنها 

نیز متفاوت است. همچنین انگیزه کاربران از برچسبزنی بر نتایج برچسبها و فوکسونومی اثرگذار بوده 

 است.

های تم( رفتار انتخاب برچسب کاربر را در سیسZhang, Lv, Yu, & Li,  2015ژانگ، لو، یو و لی )

بر  دو هر جمعی پیشین دانش و افراد پیشین نشدا که ها نشان دادکردند. یافته زنی اجتماعی بررسیبرچسب

 کاربر، اثرگذار بودند. برچسب انتخاب رفتار

به منظور درک اینکه چرا و چگونه  (Dhir, Nieminen, Malik ,2015)مالیک، دیر و نیمینن 

 67 ای کیفی را بازدند، مطالعهبرچسب می 2بوکفیسهای دیجیتالی را در عکس، 1نوجوانان هندی

 اجتماعی اعتبار، نماد عنوان به را عکس زنیبرچسب نوجوان، پسران داد نشان انجام دادند. نتایج کنندهشرکت

 حال، عین در. انددانسته بیشتر تأیید و نظر جلب توجه و موقعیت اجتماعی، دریافت برای ابزاری و شدن

بوک را های فیسرسانی، عکسسرگرمی و اهداف اطالع ،3بیانگری-خود برای هندی نوجوان دختران

 بیانگری-خود و اعتبار اجتماعی، موقعیت بر آن مستقیم تأثیر دلیل به را زنیبرچسب پسران. برچسب زدند

 مفید همساالن نفوذ و مد نماد استنتاج دلیل به را زنیبرچسب نوجوان دختران برعکس، .دانستند مفید خویش

 با ارتباط برقراری در را هاآن قدرت که کردند درک مفید را هاییفعالیت اغلب نوجوان دختران. دانستند

 . دهد ارتقاء دیگران

های زنی کاربران را در وبالگهای رفتار برچسب( ویژگیLi & Zhang ,2016لی و ژانگ )

 داده رخ وبالگ هایپست عنوان در هابرچسب از ازدرصد  44ها . بر اساس یافتهدانشگاهی بررسی کردند

 غالباً  هابرچسب از درصد 39هستند.  زنیبرچسب مهم منابع از یکی عنوان کلمات که دهدمی نشان است که

 استفاده الباًغ داده، رخ نیز وبالگ هایپست در ندرت به که هاییبرچسب و داده رخ وبالگ هایپست در

 کوتاه و برخی کلمات ها،اسم با را دانشگاهی هایوبالگ هایپست کاربرانشده است. در مجموع 

 کردند. زنیبرچسب موضوعی اصطالحات

 
1. Digital natives 

2. Facebook 
3. Self-expression 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strohmaier%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23471473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strohmaier%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23471473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%26%23x000f6%3Brner%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23471473
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های بایگانی زنی را در مجموعههای رفتار برچسبویژگی (Choi & Syn ,2016)چوی و سین 

تال دیجیتال یک پور برچسب از 8310دیجیتالی حوزه علوم انسانی بررسی کردند. برای این منظور، مجموعه 

تکراری بودند.  برچسب، منحصر به فرد و بقیه 1540که  داد نشان هامورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته

بودند.  محتوای منابع به مربوط هابرچسب از نیمی از بیش ای و بقیه عبارتی بودند.واژهها، تکعمده برچسب

 هایبرچسب ماهیت است ممکن کاربران نیازهای و زنیبرچسب هدف مجموعه، به گفته نویسندگان نوع

 کند. مشخص را اجتماعی

 و هاچینی اجتماعی زنیبرچسب ( رفتارهایHu, Lin, Han, & Li, 2017هو، لین، هان و لی )

با استفاده از روش تجربی با یکدیگر  1لنز و دوبانهای مویها را از دیدگاه بین فرهنگی در سیستمآمریکایی

زنی برچسب رفتار بر آمریکایی و چینی کاربران بین شناختی فرهنگی هایها، تفاوتمقایسه کردند. بنابر یافته

 اثرگذار بوده است.  آنها

ها، پژوهشگران با شناسایی و بررسی انگیزه: دادهای مورد بررسی، موارد ذیل را نشان مرور پژوهش

زنی؛ عادات و تأثیرپذیری از دیگر های برچسبزنی و علل عالقه یا بیزاری از آن؛ شیوهچرایی برچسب

زنی دارند؛ بررسی خود برچسب با کشف و خود سیستم؛ مالحظاتی که کاربران در هنگام برچسب کاربران

ها و نظایر گرایی برچسبها، سطح اخصها، زبان مورد استفاده در بیان آننوع، تعداد، میزان تکرار برچسب

کاربر به سراغ کاربر رفته و  اند. برخی به منظور شناخت رفتارزنی کاربران پرداختهآن به تبیین رفتار برچسب

ها همه این موارد را با یکدیگر بررسی اند. هیچ یک از پژوهشها را تجزیه و تحلیل کردهبرخی خود برچسب

اند. در پژوهش حاضر، عمده ها را در یک پژوهش مدنظر قرار دادهنکرده، بلکه تعداد اندکی از این ویژگی

ها اکثراً با شده و خود کاربر، مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش این موارد، اما با رویکرد کیفی بررسی

اند. در هایی نیز با رویکرد کیفی و با استفاده از مصاحبه، انجام شدهاند، اما پژوهشرویکرد کمی انجام شده

وگوی مستقیم با خود کاربر، شناخت و پژوهش حاضر نیز رویکرد کیفی انتخاب شده است، چرا که گفت

زنی وی به دست داده و حاوی اطالعات و دانش های مختلف رفتار برچسبتری از زوایا و جنبهدرک عمیق

زنی اجتماعی، های برچسبای برای مطالعات کمی باشد. عالوه بر سایتتواند پایهجدیدی خواهد بود که می

گذاری فیلم های اشتراکسایت های اجتماعی،شبکه ها،های دیگری نظیر وبالگزنی در رسانهرفتار برچسب

و ... نیز بررسی شده است. در پژوهش حاضر با توجه  های دیجیتالیگر، مجموعههای توصیهو عکس، سایت

 
1. Movielens &  douban 

http://www.emeraldinsight.com/author/Lin%2C+Xin
http://www.emeraldinsight.com/author/Han%2C+Shuguang
http://www.emeraldinsight.com/author/Li%2C+Lei
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در  گذاری(زنی )تحت عنوان هشتگاجتماعی اینستاگرام در ایران و انجام برچسب به پرکاربرد بودن شبکه

 مدنظر قرار گرفت.  در آنزنی کاربران ، شناخت رفتار برچسباین شبکه

 

 

 

 

 روش پژوهش

محتوای کیفی  پژوهش، تحلیل روش انجام شده و کیفی شناختیروش رویکرد پژوهش حاضر با

 بودند.  1396در پاییز سال  های عمومی شهر کرمانشاهاعضای کتابخانه ،این پژوهش جامعه آماری. است

اجتماعی اینستاگرام و  عنوان مدیر در شبکه شوندگان، فعالیت بهمصاحبه انتخاب برای اصلی مالک

ان کتابخانه که در زنی و آشنایی با مفهوم آن بود. به واسطه دو نفر از کتابدارداشتن تجربه و سابقه برچسب

با دو نفر از  های اجتماعی مربوط به کتابخانه مسئولیت و فعالیت داشتند و همچنین آشنایی نویسندهشبکه

های اولیه برای مصاحبه در زمینه کتاب و کتابخوانی در اینستاگرام فعالیت داشتند، نمونهاعضای کتابخانه که 

شونده شناسایی های اولیه و به روش گلوله برفی سایر افراد مصاحبهشناسایی شدند و سپس با کمک نمونه

 هایمصاحبه زا ادهاستف ها باداده .داشت بستگی هااطالعات و تکرارپذیری داده اشباع به نمونه شد. حجم

 و ه متونهدف و سؤال پژوهش، مطالع اساس بر مصاحبه سؤاالت .شد و نیمه ساختاریافته گردآوری عمیق

اجرای  در زمان .شد شوندگان تنظیمنفر از مصاحبه 3مشابه و همچنین مصاحبه مقدماتی با  هایپژوهش

از دستگاه  شوندگان با استفادهاز مصاحبهبرداری از نکات ضروری با کسب اجازه ها ضمن یادداشتمصاحبه

ل ها ضبط شد. همچنین در خصوص دالیل انجام مصاحبه و اطمینان از رعایت اصضبط صوت، مصاحبه

دت آن بین ممصاحبه انجام شد و  14شوندگان توضیح داده شد. در مجموع محرمانگی در مطالعه به مصاحبه

 دقیقه متغیر بود. 40تا  25

( 1384) 1و کوربین استراوسمطابق با روش  کیفی محتوای تحلیل از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه

بر روی کاغذ پیاده و سپس در رایانه تایپ و  شده ضبط هایمصاحبه متن به این ترتیب که ابتدا. شد انجام

مرور شدند. در  ها چندین بار خوانده وها، متن مصاحبهذخیره شدند. سپس به منظور تسلط پژوهشگر بر داده

 شدند،می مشترک مفهوم یک ایجاد باعث که مصاحبه از هاییبخش یا هاپاراگراف جمالت، ادامه تمامی

 
1. Strauss & Corbin 
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های اصلی مقوله تشکیل به منجر شده ایجاد مفاهیم بعدی، مرحله در. شد سازیمفهوم سپس و جمع هم کنار

 شد. و فرعی

اعتبارپذیری و قابلیت اطمینان که جایگزین روایی و پایایی به منظور اعتبارسنجی پژوهش از معیارهای 

ها برای در پژوهش کمی هستند، استفاده شد. اعتبارپذیری عبارت است از درجه اعتماد به واقعی بودن یافته

؛ نقل 1985، 1ای که پژوهش در آن انجام گرفته است )لینکلن و گوباکنندگان پژوهش و برای زمینهشرکت

شوندگان، مالقات مرتب (. به این منظور راهکارهای صرف زمان نسبتاً طوالنی با مصاحبه1385در حریری، 

شناسی و دانشجویان دکتری که سروکاری با نفر از استادان علم اطالعات و دانش 3نظر و بحث با و تبادل

 گان به کار گرفته شد.کنندنفر از مشارکت 4ها به پژوهش نداشتند و ارائه اطالعات استخراج شده از مصاحبه

 جای به رپژوهشگ که معنا این به. است کیفی پژوهش در مفهوم پایایی جایگزین اطمینان، قابلیت

 توجه با که شود اعدمتق که خواننده است آن پی در برسند، نتایج همان به مشابه شرایط در افراد بخواهد اینکه

فرایند  کردن یابیرد قابل است. برای برخوردار اطمینان قابلیت از هایافته پژوهش، در شده طی فرایند به

ژوهش نیز فراهم پپژوهش، برای افراد خارج از  اطمینان پژوهش و برای اینکه امکان بازرسی و کنترل قابلیت

 نحوه و هاهداد گردآوری چگونگی به مربوط جزئیات که معنا این به. شد تهیه «حسابرسی مسیرنمای» شود،

 تهیه رسی،حساب برای پایی جای عنوان به پژوهش فرایند در شده طی هایتحلیل و تفسیرها ها،گیریتصمیم

 برگه ها،مصاحبه شده بردارینسخه متون شده، ضبط هایمصاحبه شامل مسیرنما این. شودمی نگهداری و

 داشته نظر در هاداده تحلیل جریان در پژوهشگر که هاییفرضیه شوندگان،مصاحبه فهرست مصاحبه، راهنمای

 (.1385 حریری،) است پژوهشگر هاییادداشت و هاداده از شده استتناج هایمقوله و
 

 هایافته

نفر  8نفر آقا و  6نفر،  14های دموگرافیک نمونه مورد مطالعه به این شرح بود: از مجموع ویژگی

نفر کاردانی  1نفر کارشناسی،  5نفر کارشناسی ارشد،  4سال بودند. دو نفر دکتری،  40تا  22خانم با بازه سنی 

زنی در سال، سابقه برچسب 3از  نفر بیش 4سال و  3تا  2نفر  4سال،  2نفر دیپلم بودند. شش نفر کمتر از  2و 

 25مفهوم شد که در  84گیری های مصاحبه منجربه شکلهای اجتماعی را داشتند. تجزیه و تحلیل دادهشبکه

های مختلف رفتار ها که جنبهبندی شدند. این مقولهمقوله اصلی طبقه 7مقوله فرعی و در نهایت در 

 
1. Lincoln and Guba 
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های ها، مقولهدر ادامه به شرح این مقوله تصویر شده است. 1نمایاند، در شکل زنی کاربران را میبرچسب

 شود.ها پرداخته میفرعی و مفاهیم مرتبط با آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اجتماعی اینستاگرام شبکه در عمومی هایکتابخانه اعضای زنیبرچسب رفتار اصلی هایمقوله. 1 شکل
 

زنی کاربران های رفتار برچسبترین جنبهزنی یکی از مهمهای برچسبانگیزه زنی:های برچسب. انگیزه1

شوندگان پژوهش حاضر برخی از آنچه را که ها متنوع بوده و هر یک از مصاحبهدهد. این انگیزهرا نشان می

م بیان اجتماعی اینستاگرا زنی در شبکههای خود از برچسبآمده است، به عنوان انگیزه 1در جدول شماره 

زنی را بازیابی مطالب ترین انگیزه خود از برچسبکردند. نکته قابل توجه آنکه، اگر چه اکثر کاربران مهم

حاکی از آن است که بازیابی در نزد آنان  شوندگانمصاحبههای توسط دیگران عنوان کردند، اما صحبت

ب مرتبط در پاسخ به نیاز مخاطب. این در را دارد و نه صرفاً بازیابی مطال« دیده شدن توسط دیگران»معنای 

حالی است که متخصصان از جمله کتابداران، سازماندهی مطالب و منابع را با هدف اصلی بازیابی اثربخش 

اما انگیزه ؛ دهند، بازیابی مطالبی که کامالً مرتبط با نیاز و درخواست مطرح شده توسط کاربر استانجام می

 10شونده کد شماره د معنای خود بازیابی را داشته باشد. در این زمینه مصاحبهتوانبازیابی توسط خود، می

 اجتماعی های عمومی در شبکهزنی اعضای کتابخانهرفتار برچسب

اینستاگرام
زنیهای برچسبانگیزه  

گیریتصمیم  

زنیراهبردهای برچسب  

هانوع برچسب  

 ساختاردهی

 سنجش

ی
وار

دش
ب

چس
 بر

ی
ها

نی
ز
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خواهم تمام اشعاری را که گذارم. چند وقت بعد میام میمثالً شعری از رهی معیری را در صفحه»گوید: می

بر خت و زمانها بدون استفاده از هشتگ بین هزاران مطلب، خیلی ساز این شاعر دارم، بخوانم. پیدا کردن آن

پذیری مطالب شوندگان نیز به طور مستقیم انگیزه خود را رؤیتدر راستای این انگیزه برخی از مصاحبه«. است

 جاری و مطالب قبلی خود عنوان کردند.

غیر  وگذاری مطالب متنی های اجتماعی، اشتراگطور که یکی از اهداف و کارکردهای شبکههمان

ها را در گذاری آنزنی مطالب خود، امکان اشتراگعنوان کردند با برچسب شوندگانمتنی است، مصاحبه

 کنند.سطحی وسیع فراهم می

ها و نظرات خود ها، عالئق، دیدگاههای اجتماعی بستر مناسبی برای شناساندن و معرفی قابلیتشبکه

دا جفراهم کند.  های مختلفهای مختلف است که ممکن است موجبات ارتقای فرد را در عرصهدر حوزه

درج نظر توسط  از ارتقای فرد، دیده شدن در جامعه و دریافت تأیید و بازخورد مثبت در قالب الیک شدن و

ای در جامعه هنفس فرد و یافتن دوستان تازهای منتشر شده، موجب افزایش اعتماد بهدیگر کاربران در پست

ه شدن در زنی را راهی برای شناختشوندگان برچسبشود. بیش از نیمی از مصاحبه)حتی جامعه مجازی( می

 بخش دانستند. زنی را خوشایند و لذتجامعه و ایجاد ارتباط عنوان کردند و عمل برچسب

استرومایر و همکاران  زنی بود. در این های برچسبوجو از جمله دیگر انگیزهپذیری و جستدسترس

(Strohmaier & et.al., 2012) های بسیار نزدیک بندیها بر اساس دستهاظهار داشتند از آنجا که برچسب

کننده مناسب برای ناوبری و مرور توانند به عنوان تسهیلیشوند، آنها مهای ذهنی کاربران تعیین میبه مدل

 عمل کنند.

حوادث  وها، اخبار، رویدادها ها، کارگاهها، همایشزنی مطالب مربوط به برگزاری مراسمبرچسب

های نگیزهشوندگان از جمله اشود. برخی مصاحبهرسانی گسترده در سطح شبکه میروز جامعه، موجب اطالع

 رسانی مربوط به موارد یاد شده عنوان کردند. رسانی و آگاهیالعخود را اط

ی مهم بازاریابی و تبلیغات و ترویج موضوعات، رویدادها و مباحث دلخواه یکی از کارکردها

ه حل بشوندگان بود. کمک های اجتماعی است که انگیزه جانبی دو نفر از مصاحبهزنی در شبکهبرچسب

شکالت در خصوص م»شوندگان بود. وی گفت: ز انگیزه یکی دیگر از مصاحبهمسائل و مشکالت جامعه نی

ا که در حل این اقتصادی روستای ]...[ فیلمی منتشر شد که من آن را در صفحه خودم قرار دادم و افرادی ر

توانند مطلب کنند میوجو میمشکالت وظیفه دارند، برچسب زدم. چون افرادی که اسامی مسئوالن را جست

 «.رسیدما هم ببینند ... صرفاً با انتخاب برچسبی بر اساس موضوع اصلی فیلم، به هدفم نمیمر

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strohmaier%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23471473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strohmaier%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23471473
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انگیزه قابل  زنی به دلیل نفوذ دیگر کاربران و همراهی و هماهنگی با آنان نیز دیگرانجام برچسب

های فرعی و مقولهشوندگان نمود دارد. توجه بود که احتماالً به علت تحت تأثیر جمع بودن در مصاحبه

 آمده است. 1زنی در جدول شماره های برچسبمفاهیم مرتبط با مقوله اصلی انگیزه

 

 

 

 

 
 

 های فرعی و مفاهیم مرتبطزنی و مقولههای برچسب. مقوله اصلی انگیزه1جدول 
 

 مفاهیم های فرعیمقوله مقوله اصلی

های انگیزه
 زنیبرچسب

 بازیابی

 بازیابی توسط خود
 توسط کاربرانبازیابی 

 وجو و ...بازیابی توسط موتورهای جست

 پذیریرؤیت
 پذیری مطلب جاریافزایش رؤیت

 موضوع داخلیپذیری مطالب همافزایش رؤیت

 گذاری مطالباشتراک

 گذاری مطالب با خانواده و بستگاناشتراک
 گذاری مطالب با دوستاناشتراک

 هاهمکالسیگذاری مطالب با اشتراک
 گذاری مطالب با همکاراناشتراک

 گذاری مطالب با سایریناشتراک

 ایجاد ارتباط و تعامل
 جذب مخاطب

 یافتن دوستان و آشنایان
 ارتباط با سایر کاربران با عالئق مشابه

 معرفی خود

 بیان عالئق
 بیان احساسات

 بیان دیدگاه و نظر
 تحصیلی و شغلیبیان پیشینه 

 هابیان عملکرد، دستاوردها و موفقیت
پذیری و دسترس

 وجوجست
 وجوسهولت دسترسی و جست

 افزایش دسترسی
ارتقای شخصی و کسب 

 منفعت
 کسب جایگاه در موضوع منتشرشده )برندشدن(

 افزایش استناد به مقاالت و کتب خود

 برقراری پیوند
 داخلیایجاد پیوند با مطالب 

 ایجاد پیوند با مطالب بیرونی
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 مفاهیم های فرعیمقوله مقوله اصلی

 قرار دادن مطلب خود در شبکه موضوعی ایجاد شده در شبکه

مدیریت و ساختاردهی 
 مطالب

 سازماندهی مطالب
 ساختاردهی به مطالب
 توصیف مطلب یا منبع

 ای عمل کردنحرفه

 سایر

 جلب توجه
 رسانی و ترویجاطالع

 تبلیغبازاریابی و 
 هماهنگی با سایر کاربران

 کمک به حل معضالت و مشکالت جامعه
 

ظیر تعیین زنی در خصوص مسائلی نشوندگان اظهار داشتند قبل از اقدام به برچسبمصاحبهگیری: . تصمیم2

فرایند کنند و سپس وارد می ها تصمیماتی را اتخاذها، زبان و جایگاه و موقعیت برچسبتعداد و نوع برچسب

 زنی کاربران متفاوت خواهد بود.شوند. تابع این موارد، رفتار برچسبزنی میبرچسب

دادند )هم از نظر تعداد دفعات زنی را در اینستاگرام انجام میشوندگان بیشترین برچسبمصاحبه

برچسب د بودند ها(. برخی از آنها معتقزنی در هر بار ایجاد پست یا مطلب و هم از نظر تعداد برچسببرچسب

های پذیری بیشتر مطالب را به دنبال خواهد داشت، برخی دیگر استفاده از برچسببیشتر، بازیابی و رؤیت

ها در مطالب برچسب( را نامناسب دانسته و عنوان کردند تعدد برچسب 5طور مثال بیشتر از بسیار زیاد )به

گوید: می 11کننده کد شماره اشت. شرکتمنتشر شده، وجهه خوبی را برای فرد به دنبال نخواهد د

خواهم برای آن برچسب بگذارم، عکس شود. البته اینکه مطلبی که میهایش شناخته میاینستاگرام با هشتگ»

کننده است. حتی خود مطلب هم مهم است؛ اگر برایم مهم باشد مطلبی بیشتر باشد یا فیلم یا متن هم تعیین

«. کنمهای بیشتری استفاده میو الیک و نظر دریافت کند، از برچسبتوسط کاربران شبکه دیده شده 

اگر احساس کنم مطلبی برای دیگران مفید خواهد بود، از »هم اظهار داشت:  2شونده کد شماره مصاحبه

شونده کد شماره اما مصاحبه«. کنم تا افراد بیشتری به آن دسترسی پیدا کنندهای بیشتری استفاده میبرچسب

خواهد مطلبم شلوغ شود. ممکن است مردم کنم. دلم نمیبرچسب استفاده می 4یا  3نهایتاً از »گوید: می 14

پذیری بیشتر باعث افزایش تعداد بنابراین در جایی انگیزه بازیابی و رؤیت«. کنند عقده دیده شدن دارمفکر 

محدودی  باعث درنظرگرفتن تعدادها شد و در جای دیگر انگیزه حفظ وجهه و شأن اجتماعی فرد، برچسب

ها بیشتر ها شد. اینکه رفتار غالب در بین کاربران چگونه است، به این شکل که تعداد برچسببرچسباز 
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کنند، های اجتماعی از چند برچسب استفاده میگیرد و اکثر کاربران شبکهتحت تأثیر کدام انگیزه قرار می

 است. نیازمند انجام تحقیقاتی با رویکرد کمی

ح دانش و تجربه مخاطبان گذارد، توجه به سطها اثر میهایی که بر تعداد و نوع برچسباز بین مؤلفه

عیین است. رفتاری که در بین متخصصان سازماندهی اطالعات هم مرسوم است. آنان نیز در هنگام ت

ت تعداد موضوعاگرایی و های پذیرفته شده و اختصاص موضوع به مدارک و تعیین سطح اخصسرعنوان

خاطب را گیرند. هم متخصص و هم کاربر، توجه به ماختصاص داده شده به مدارک، مخاطب را در نظر می

شوندگان انتزاع بهدهند. نکته دیگری که از متن مصاحبه یکی از مصاحبا دید بازیابی بهتر و بیشتر انجام می

سطح گسترده  مطالب خود و عدم بازیابی آن درشد آن بود که اگر قصد از انتشار مطلب ذخیره آن در بین 

ر نظر نگیرند. باشد، کمترین برچسب را به آن خواهند داد و حتی ممکن است اصالً برچسبی را برای مطلب د

هم نیست بستگی دارد موضوع مطلبم چه باشد. مطلبی هست که خیلی برایم م»گوید: ای میمصاحبه شونده

رچسب کسی آن را بخواند. مثل یک یادداشت شخصی. در این صورت بو شاید زیاد دوست نداشته باشم 

 «.دهمخیلی کمی به آن می

تان، های شخصی برای خانواده، دوسزنی متون و عکسکنندگان نشان داد برچسباظهارات مشارکت

ثال مزنی مطالب عمومی برای عموم کاربران متفاوت است. به طور ها و همکاران با برچسبهمکالسی

جمعی از خانواده یا دوستانم وقتی در اینستاگرام عکسی دسته»در این زمینه گفت:  2شونده کد شماره حبهمصا

هایی مربوط به زمان گرفتن عکس، حال و هوا و خاطرات آن روز یا حتی نام افراد دهم، برچسبقرار می

ا موضوع کنم، متناسب بوقتی عکس یا مطلبی عمومی را منتشر می ولی؛ کنمحاضر در عکس را انتخاب می

 «.کنمهایم استفاده میتر هم در بین برچسبهای کلیدهم و از برچسبمی مطلب، برچسب

کننده زبان برچسب است. شوندگان اظهار داشتند مخاطب متن، زبان و نوع متن، عنصر تعیینمصاحبه

هایی به ها و برچسبتاگرام که ویژه اعضای فامیل است، استفاده از متنای خصوصی در اینسمثالً در صفحه

ها به زبان فارسی خواهد بود و اما اگر صفحه فرد عمومی باشد، مطالب و برچسب زبان کردی رایج است؛

ه اگر قصد انتشار مطلبی در سطح دنیا و دریافت بازخورد و نظر وجود داشته باشد، از زبان انگلیسی هم استفاد

ممکن است از برچسب انگلیسی هم استفاده کنم. مثالً خواستم »گوید: ای میشوندهخواهند کرد. مصاحبه

هم استفاده کردم و چند نفر خارج از  Villageها از کلمه روستایمان در سطح دنیا دیده شود، در برچسب

زنی مشخص که، جایگاه برچسبهمچنین با توجه به نوع شب«. کشور مطلب من را دیده و آن را الیک کردند!

های خود را در انتهای مطالب و بعد از بیان نظرات خود دادند برچسبشود. اما اکثر کاربران ترجیح میمی
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گیری در جدول شماره های فرعی و مفاهیم مرتبط با مقوله اصلی تصمیممقولهاضافه کنند نه در داخل متن. 

 آمده است. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های فرعی و مفاهیم مرتبطگیری و مقولهاصلی تصمیم. مقوله 2جدول 
 

 مفاهیم های فرعیمقوله مقوله اصلی

 گیریتصمیم

 هاانتخاب تعداد و نوع برچسب

 بر حسب نوع شبکه اجتماعی

 بر حسب نوع منبع )متنی یا غیر متنی(

 زنیبر حسب انگیزه برچسب

 برحسب موضوع مطلب )عمومی یا شخصی(

 سطح دانش و تجربه مخاطبان بر حسب

برحسب اهمیت مطلب در نزد خود و دیگران )شامل خانواده و 

 دوستان و آشنایان و دیگر مخاطبان(

 زنیانتخاب زبان برچسب

 بر حسب زبان متن

 برحسب مخاطب

 بر حسب نوع منبع )متنی یا غیر متنی(

 تعیین جایگاه برچسب
 در درون متن

 متندر خارج از 

 

ها از سه شیوه یا راهبرد شوندگان نشانگر آن است که آنهای مصاحبهگفته زنی:. راهبردهای برچسب3

های در ستون عنوان مقوله 3گیرند که در جدول شماره های خود بهره میبرای انتخاب و تعیین برچسب

های ها ممکن است از پیشنهادهای سایت استفاده کنند و یا با انتخاب برچسبفرعی نشان داده شده است. آن

ها بهره گیرند. همچنین بر اثر آزمون و خطا و کسب های آنیگر کاربران به نوعی از پیشنهادها و تجربهد

های کاراتر و مؤثرتر در بازیابی مطالب، دست به انتخاب برچسب بزنند. یکی تجربه در نحوه انتخاب برچسب



  1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9ل سا                     دانشگاه فردوسی مشهد         نامه کتابداری و اطالع رسانی، پژوهش   278

 

کلماتی را با توجه به موضوع عکس  شیوه خاصی ندارم. صرفاً»شوندگان در این زمینه عنوان کرد: از مصاحبه

ام یا خیر. البته های مناسبی انتخاب کردهشوم که آبا برچسبکنم و بعداً متوجه مییا متن مطلب انتخاب می

زنی بلد اندازم. قبالً که برچسبها میهای آنزنم، نگاهی به برچسبهر وقت هم به صفحات دوستانم سر می

گاهی برچسبی را که انتخاب »گوید: کننده دیگری میشرکت«. گرفتممینبودم، از دوستانم راهنمایی 

کند و اگر بازیابی کرد، کنم تا ببینم آیا مطالبی را بازیابی میوجو میهای اجتماعی جستکنم در شبکهمی

های منتشر شده توسط سایر کاربران هایم در بین بعضی از پستدهم پستچه نوع مطالبی است. ترجیح می

شوندگان انتزاع شد این بود که آنان به عنوان یک های مصاحبهای که از صحبتنکته«. که قرار نگیردشب

بدون »گوید ای میشوندهکنند. مصاحبههای خود استفاده میراهبرد، از تعدادی برچسب ثابت در همه پست

زنم. مناسبت و علت درج می استثناء هر مطلبی را که بگذارم، حتماً نام خودم با عنوان مطلبم را برچسب

خواهم اما اگر حرفی را که می»... گوید: هم می 5کننده کد شماره مصاحبه«. زنممیمطلب را هم برچسب 

کنم؛ چون بیشتر شناخته شده و توسط دیگران هم بزنم در بین پیشنهادهای شبکه باشد، از آن استفاده می

 «.استفاده شده است
 

 های فرعی و مفاهیم مرتبطزنی و مقولههبردهای برچسب. مقوله اصلی را3جدول 
 

 مفاهیم های فرعیمقوله مقوله اصلی

 زنیراهبردهای برچسب

 پیشنهادها
 های مورد استفاده توسط دیگرانبرچسب

 ده توسط سایتهای پیشنهاد شبرچسب

 گیری از تجارببهره
 تجارب خود

 تجارب دیگران

 آزمون و خطا
 بازخورد مثبتدریافت 

 دریافت بازخورد منفی

 

شوندگان در شبکه اجتماعی ها و مشاهده صفحات برخی از مصاحبهتحلیل متن مصاحبه ها:. نوع برچسب4

کنند که این امر ها را از نظر محتوا و ترکیب استفاده میاینستاگرام نشان داد که آنان انواع مختلف برچسب

زنی و بشوندگان، موضوع مطلب، اهمیت مطلب، تجربه و مهارت آنان در برچسهای مصاحبهتابع انگیزه

شوندگان ممکن است بر اساس موضوع مطلب، برچسبی کامالً مرتبط و یا مصاحبهمواردی نظیر اینهاست. 

های مربوط به تر را انتخاب کنند و یا متناسب با درج مطلب در مناسبتی خاص، از برچسببرچسبی عمومی

های اختصاص داده کننده برچسبعنوان مناسبت، استفاده کنند. بنابراین صرفاً موضوع اصلی مطلب، تعیین

تواند با موضوع مطلب کاماًل های تعیین شده میبرچسبشوندگان عنوان کردند که مصاحبهباشد. شده نمی
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خواهم می»گوید: می 8شونده کد شماره مرتبط بوده، یا ارتباط کمی داشته و یا اصاًل مرتبط نباشد. مصاحبه

در »ای اظهار داشت: شوندهمصاحبه«. ست از هر برچسبی استفاده کنممطلبم بازیابی شود. بنابراین ممکن ا

هفته کتاب در خصوص علل مطالعه مطلبی تهیه کرده بودم، اما بعد از چند روز متوجه شدم مطلب اصاًل 

های مطلب را به برچسب 96آبان  24های روز کتاب و کتابخوانی، هفته کتاب و بازیابی نشده است. برچسب

شونده کد مصاحبه «....[ مطلب را گذاشتند و به آن استناد کردند]های م و مشکل حل شد! سایتاضافه کرد

کنم از عنوان، نام نویسنده و مترجم برای انتخاب برچسب وقتی کتابی را معرفی می»نیز بیان کرد:  1شماره 

کنم. موضوع ا نیز اضافه میطور کلماتی نظیر رمان، کتابخوانی، کتابخانه و مانند آن رگیرم. همینکمک می

 «.دهمها در چند خط توضیح میکتاب را قبل از هشتگ

کاربران متفاوت  زنیهای روز جامعه نیز رفتار برچسبها، رویدادها و بحثهمچنین تابع مناسبت

های فرد یزهبه موجب انگ عالئق دیگران و شرایط جامعهاین سطح از اثرپذیری از  است. شاید بتوان گفت

های ی برچسبزنی کاربران بر کارایی، معنا و قابلیت بازیابهای برچسبانگیزهدهد و از سوی دیگر خ میر

استرومایر، کورنر  در این زمینهای است. انتخاب شده اثرگذار هستند. این موضوع نیازمند انجام تحقیقات ویژه

ها( به جای گی استفاده از برچسب( اظهار کردند عملکرد هر برچسب توسط عملگرایی )چگون2012و کرن )

 شود.دهند( تعیین میمعناشناسی آن )آنچه که آنها معنی می

واژه، مل تکهای مختلفی شاشوندگان با توجه به معنا و رسا بودن مفهوم واژگان، از ترکیبمصاحبه

تر را وتاههای کرچسبها معموالً بکردند. آنها استفاده میعبارت و جمله در هنگام تعیین برچسب

 وسازماندهی معمول در نزد متخصصان علم اطالعات  پسندیدند، اما نکته جالب توجه برخالفمی

ای اظهار شوندهشوندگان بود. مصاحبهشناسی، انتخاب یک جمله در نقش برچسب در بین مصاحبهدانش

بپسندم، همان را هشتگ ای از متن را ممکن است جمله های من طوالنی نیست، امامعموالً برچسب»داشت: 

ب بعضی جاها یک کلمه جوا»گوید: شونده دیگر میمصاحبه«. هاستزنم، مثالً پاییز عروس فصلمی

ازخوردی که کلمه کرمانشاه یا کلمه تسلیت به تنهایی ممکن است آن ب«. کرمانشاه تسلیت»دهد. مثل نمی

نیز تابع موضوع،  کتابداران«. مثل کلمه زلزلهمدنظر شماست را ندهد. اما بعضی جاها یک کلمه مفهوم دارد. 

های فرعی و کنند. مقولهها استفاده میهای مخالف سرعنوانمخاطب و مسائل زبانی و معنایی، از ترکیب

 آمده است. 4 ها در جدول شمارهمفاهیم مرتبط با مقوله اصلی نوع برچسب
 

 فاهیم مرتبطهای فرعی و مها و مقوله. مقوله اصلی نوع برچسب4جدول 

 مفاهیم های فرعیمقوله مقوله اصلی

 های موضوعی عامبرچسب هامحتوای برچسب هانوع برچسب
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 مفاهیم های فرعیمقوله مقوله اصلی

 های موضوعی خاصبرچسب

 های موضوعی مناسبتیبرچسب

 های غیر موضوعی )برچسب نویسنده، مترجم، عنوان و ناشر(برچسب

 هاترکیب برچسب

 ایواژههای تکبرچسب

 ایهای دو یا چند واژهبرچسب

 های عبارتیبرچسب

 ایهای جملهبرچسب
 

اع شد، شوندگان انتزهای مصاحبهزنی کاربران که از صحبتجنبه دیگر از رفتار برچسب. ساختاردهی: 5

دهد نشان می 5های جدول شماره طور که دادههمان های تعیین شده بود.دادن ساختار به برچسب

های خود استفاده شوندگان از ابزارهایی نظیر اصطالحنامه و نظایر آن جهت دادن ساختار به برچسبمصاحبه

جه دوم استفاد از شده توسط شبکه و در درها در درجه اول استفاده از عالئم تعیینکار آنکنند، بلکه راهنمی

های مورد استفاده دیگر کاربران شبکه است و به این ترتیب از شنهادی شبکه و برچسبهای پیبرچسب

زنی خود وعی کنترل بر عملکرد برچسبکنند و این کار را نهای موجود در شبکه استفاده میبرچسب

اده استف»ت: را خوشایند دانست و گف« هشتگ»شوندگان امکان استفاده از عالمت مصاحبه از یکیدانند. می

اند، گذاری شدهشود مطالب در سایتی که مخصوص بازیابی مطالبی است که هشتگاز هشتگ باعث می

 «.بازیابی شده و میزان بازدید مطالبم باالتر رود
 

 های فرعی و مفاهیم مرتبط. مقوله اصلی ساختاردهی و مقوله5جدول 
 

 مفاهیم های فرعیمقوله مقوله اصلی

 ساختاردهی

 عالئم سایتاستفاده از 
 در ابتدای برچسب« #»عالمت 

 در بین کلمات« _»عالمت 

 زنیهماهنگی در برچسب
 هماهنگی با شبکه

 هماهنگی با سلیقه عموم کاربران

 

های زمانی مختلف )عمدتاً کمتر از های اختصاص داده شده به مطالب در دورهمرور برچسب. سنجش: 6

ای از رفتار ها، جنبهمشاهده افزایش میزان بازیابی مطلب با استفاده از برچسب یک هفته از انتشار مطلب( و

شوندگان بود که تمایز آشکاری با رفتار سازماندهی متخصصان حوزه سازماندهی زنی مصاحبهبرچسب

و زنی، مرور ها از برچسبها و اهداف آنشوندان اظهار داشتند با توجه به انگیزهاطالعات دارد. مصاحبه

زنی است. آنان عنوان کردند این رفتار ها گامی مهم در فرایند برچسبسنجش اثربخشی و کارایی برچسب
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های سودمندی که باعث ها صورت گرفته و در نهایت برچسبشود اصالحات الزم بر روی برچسبباعث می

ها ایجاد شود. را برای آنهای کاای از برچسباند، مشخص شوند و به این ترتیب شبکهبیشترین بازیابی شده

روم معموالً سه روز پس از انتشار مطلب، سراغ آن می»گوید: در این زمینه می 10شونده کد شماره مصاحبه

های من باعث جذب مخاطب به شوم کدام یک از برچسبکنم و متوجه میو میزان بازدید آن را بررسی می

کنم ... در صورتی که الزم باشد وجو میجست هایم. حتی خودم هم با برچسباندسوی مطلب شده

 6های فرعی و مفاهیم مرتبط با مقوله اصلی سنجش در جدول شماره مقوله «.کنمها را اصالح میبرچسب

 آمده است.

 

 

 

 
 

 های فرعی و مفاهیم مرتبط. مقوله اصلی سنجش و مقوله6جدول 
 

 مفاهیم های فرعیمقوله مقوله اصلی

 سنجش

 مرور

 های سایترعایت الزاممرور 

 هامرور نگارش برچسب

 بررسی نقش برچسب در میزان بازیابی مطلب

 های پرکاربرد شبکهمرور جایگاه برچسب در بین برچسب

 های شخصی مورد استفادهبررسی جایگاه برچسب در لیست برچسب

 ارزیابی

 هااصالح نگارش برچسب

 هااصالح ساختار برچسب

 های ناکارآمدحذف برچسب

 های کارااضافه کردن برچسب

 هاتعیین برترین برچسب

 

زنی نمود زنی که در مراحل مختلف انجام برچسبای از رفتار برچسبجنبه زنی:برچسب های. دشواری7

های فردی و های سیستم، دشواریزنی بود که در سه مقوله فرعی دشواریهای برچسبداشت، دشواری

زنی به نوعی (. این جنبه از رفتار برچسب7های جدول شماره بندی شد )دادههای واژگان دستهدشواری

نکته قابل تأمل که از اظهارات زنی هم بود. ات کاربران در زمان انجام برچسبگویای مالحظ

و حتی تر عمومیهای پرتکرار، شوندگان دریافت شد این بود که آنان خود را به انتخاب برچسبمصاحبه

کردند؛ چرا که این شیوه را موجب جذب کم ارتباط و بی ارتباط با موضوع مطالب محدود و حتی ملزم می
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هایی که منجر تواند نشانگر آن باشد که برچسبپنداشتند. این امر میمخاطب و بازدید بیشتر مطالب خود می

تر از ارتباط موضوعی دقیق است. این مسئله شاید ناشی از عدم به افزایش بازیابی مطالب کاربران شود، مهم

دقیق در بین جامعه وسیع های انتخاب برچسب موضوعی زنی و مهارتدرک مفهوم برچسب و برچسب

ها باشد که همانا برقراری ارتباط و به های اجتماعی و یا شرایط و هدف خاص این شبکهکاربران شبکه

 گذاری مطالب است.اشتراک

 

 

 

 

 

 

 
 

 های فرعی و مفاهیم مرتبطزنی و مقولههای برچسب. مقوله اصلی دشواری7جدول 
 

 مفاهیم های فرعیمقوله مقوله اصلی

 هایدشواری

 زنیبرچسب

 های سیستمدشواری

 در بین کلمات« _»اجبار به استفاده از عالمت 

 عدم امکان استفاده از فاصله، نقطه و دیگر عالئم نگارشی در بین کلمات

 سبحلی برای انتخاب کاراترین برچنبود راه

 های فردیدشواری

 های پر تکرارمحدود کردن خود به انتخاب برچسب

 های کاربرپسندمحدود کردن خود به انتخاب برچسب

 ترارتباطتر و حتی کمهای کلیمحدود کردن خود به انتخاب برچسب

 ترین برچسبدشواری در انتخاب کلیدی

 هاگرایی برچسبدشواری انتخاب سطح اخص

 دشواری واژگان

 هامترادف

 هاچند معنایی

 جمع و مفردها

 

 گیرینتیجهبحث و 

های عمومی شهر کرمانشاه در شبکه زنی اعضای کتابخانههدف این پژوهش شناخت رفتار برچسب

های مقوله اصلی شامل انگیزه 7ها، اجتماعی اینستاگرام بود. بر اساس مفاهیم استخراج شده از متن مصاحبه

هی، سنجش و دشوارهای ها، ساختاردزنی، نوع برچسبگیری، راهبردهای برچسبزنی، تصمیمبرچسب

های اصلی زنی اعضا بود. این مقولههای مختلف رفتار برچسبزنی به دست آمد که نشانگر جنبهبرچسب
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گیری شده، سپس راهبردهایی را در پیش گرفته های خود وارد فرآیند تصمیمنشان داد که فرد به دنبال انگیزه

کند. سپس چند ه اجتماعی ساختاری را به آن اضافه میکند و متناسب با شبکو تعدادی برچسب را تعیین می

های اختصاص روز پس از انتشار مطلب، به سنجش صحت نگارش و ساختار، اثربخشی و کارایی برچسب

دهد. در تمامی این مراحل فرد با داده شده به آن پرداخته و در صورت لزوم اقدامات اصالحی را انجام می

ها یا الزامات شبکه اجتماعی باشد، یا خود ه ممکن است ناشی از محدودیتشود کهایی مواجه میدشواری

ها و مسائلی مواجه زنی با چالشهای خود در برچسبها و سطح مهارت و تجربهفرد بر اساس اهداف و انگیزه

 7ود. این شود و یا به دلیل تنوع واژگان از نظر معنایی و ترادف و نظایر آن، با مسائل و مشکالتی رو به رو ش

 پوشانی دارند.هایی با هم همزنی کامالً از یکدیگر مستقل نبوده، بلکه حتی در بخشجنبه از رفتار برچسب

های اثر حاضر در ها با یافتهها و نتایج آنراستایی عمده یافتههای مرتبط حاکی از همبررسی پژوهش

 شود.ها پرداخته میهای مختلف است که در ادامه به شرح آنبخش

زنی است، از جمله زنی که گویای اهداف، چرایی و کاربردهای برچسبهای برچسبانگیزه

 ,.Sen & et.al) سن و همکاران های زنی در بین اعضا بود. نتایج پژوهشهای رفتار برچسبترین جنبهمهم

زولر ؛ (Ames & Naaman, 2007)؛ آمز و نعمان (Marlow & et.al., 2006)مارلو و همکاران  ؛(2006

(Zollers, 2007)رودیگز و همکاران ؛ (Rodrigues & et.al., 2008) سانتوس نتو و همکاران  )؛Santos-

2009et.al., &  Neto)  و مالیک و همکاران(2015& et.al.,  Malik) باشد. سو میبا نتایج پژوهش حاضر هم

 هایانگیزه دهندهنشان تواندمی گذاریبرچسب ( نیز دریافتند رفتار1398پناهی، نوکاریزی و دیانی )تقی

ش حاضر در زنی بیان شده در پژوههای برچسبالبته موارد اندکی از انگیزه باشد. نیز اطالعات اشتراک

رتباط، جلب توجه، است. معرفی خود، سازماندهی، بازیابی، برقراری امطالعات پیشین مورد اشاره قرار گرفته 

های . سایر انگیزههای مورد بررسی بودهای مورد اشاره در پیشینهظر بیشترین انگیزهرسانی و دریافت ناطالع

و یافتن اطالعات،  وجویجستنظر،  اشتراک منابع، بیان دسترسی، افزایشها نیز مورد اشاره در این پیشینه

یافتن  ومخاطب پذیری، جذب رؤیتاعتبار و جایگاه عنوان شد.  ذخیره اطالعات مربوط به منابع و کسب

ری پیوند پذیری مطالب، ارتقای شخصی و کسب منفعت، برقرادوستان و آشنایان، سهولت و افزایش دسترس

ای عمل کردن، با مطالب داخلی و بیرونی، قرار دادن مطلب در شبکه موضوعی ایجاد شده در شبکه، حرفه

در پژوهش  ضالت و مشکالت جامعه کهبازاریابی و تبلیغات، هماهنگی با سایر کاربران و کمک به حل مع

 زنی کاربران نبود.های برچسبحاضر به دست آمد، در مطالعات پیشین جزء انگیزه
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زنی دانست. در این مرحله فرد قبل از انتخاب گیری را شاید بتوان دومین جنبه از رفتار برچسبتصمیم

کند. گیری میها تصمیمجایگاه برچسبها، زبان و ها در خصوص مواردی نظیر تعداد و نوع برچسببرچسب

ها از مواردی نظیر نوع شبکه اجتماعی، نوع منبع )متنی یا نکته مهم در اینجا تأثیرپذیری تعداد و نوع برچسب

 سن و همکاران زنی، موضوع و مخاطبان مطلب است. در این راستا در پژوهش های برچسبغیر متنی(، انگیزه

(Sen & et.al.,  2006) پژوهش . در اثر داشته است هاترجیحات کاربر بر انتخاب برچسبعنوان شد که  نیز

زنی کاربران اثرگذار بود. در پژوهش حاضر دانش حضور اجتماعی بر رفتار برچسب  (Zollers, 2007زولر )

در پژوهش هکنر و  شوندگان اثرگذار بود.زنی مصاحبهنیز، جایگاه مطلب در بین مخاطبان بر برچسب

های اختصاص داده شده اثرگذار نیز نوع رسانه بر میانگین برچسب (Heckner & et.al., 2008)اران همک

 کاربران کهنیز حاکی از آن بود  (Vuorikari & Ochoa, 2009)بود. نتایج پژوهش ووریکاری و اوچوا 

 ,.Strohmaier & et.al)پژوهش استرومایر و همکاران  کردند. در تنظیم مادری زبان در را های خودبرچسب

بک و گل ها اثرگذار بود. در پژوهش زنی بر نتایج برچسبهای برچسبنیز نوع شبکه و انگیزه (2012

های یافته ها اثرگذار بود.نیز موضوع مطلب بر تعداد و نوع برچسب (Golbeck & et.al., 2011همکاران )

 نیازهای و زنیبرچسب هدف مجموعه، نیز نشان داد نوع (Choi & Syn ,2016)پژوهش چوی و سین 

 کند.تعیین می را اجتماعی هایبرچسب کاربران، ماهیت

های دهنده اساس و شیوهنی است که نشانزهای از رفتار برچسبزنی، جنبهراهبردهای برچسب

ها شامل استفاده از های اجتماعی است. در پژوهش حاضر این شیوهزنی کاربران در شبکهبرچسب

گیری از تجارب و آزمون و خطا و دریافت بازخورد مثبت و منفی عنوان پیشنهادهای سایت و کاربران، بهره

ی مورد استفاده هاهم از برچسب (Sen & et.al., 2006) اران کاربران پژوهش سن و همکشد. در این راستا 

هایشان ها بر انتخاب برچسبهای آنهو تجرب های پیشنهادی سایت استفاده کردنددیگران و هم از برچسب

 خودکار های( نیز از توصیهRodrigues & et.al.,  2008) رودیگز و همکاران مؤثر بود. کاربران پژوهش 

های رایج استفاده کردند. کاربران پژوهش سانتوس نتو و همکاران  توسط سایت و از برچسب هابرچسب

(Santos-Neto & et.al., 2009نیز عمدتًا از برچسب )دهنده آن است های قدیمی استفاده کردند که نشان

کنند. در پژوهش ها مورد استفاده دیگران استفاده میکه کاربران از تجارب پیشین خود و احتماالً برچسب

های ها اثرگذار بود. یافتهنیز تجربه بر تعداد و نوع برچسب (Golbeck & et.al., 2011بک و همکاران )گل

جمعی  پیشین دانش و افراد پیشین دانش که ( نشان دادZhang & et.al., 2015پژوهش ژانگ و همکاران  )

شوندگان از تجارب قبلی کاربر، اثرگذارند. در پژوهش حاضر نیز مصاحبه  برچسب انتخاب بر رفتار دو هر

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strohmaier%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23471473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strohmaier%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23471473
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های تحت بررسی زنی استفاده کردند. در هیچ یک از پژوهشخود و از تجارب سایرین در هنگام برچسب

 زنی نشده بود.ای به فرآیند آزمون و خطا به عنوان شیوه برچسباشاره

ها که شامل محتوا )موضوعی و غیر عیین نوع برچسبزنی کاربران، تبرچسبدر فرآیند رفتار 

رند، به ای مهم است که به ویژه در مطالعاتی که رویکرد کمی داموضوعی( و ترکیب برچسب است، جنبه

ه آنان شوندگان گویای توجهای مصاحبهشود. در پژوهش حاضر نیز صحبتها پرداخته میطور مفصل به آن

پناهی، نوکاریزی و تقینتایج پژوهش الزم در این زمینه بود. در این راستا به این جنبه و اتخاذ تصمیمات 

 همخوانی شده هگذاشت اشتراک به محتوای مضمون با بررسی مورد های( نشان داد اکثر برچسب1398دیانی )

 به نیز هامقوله سایر از و برده بهره بیشتر موضوعی هایبرچسب از پذیریرؤیت در موفق هایصفحه داشت.

ها نشان نیز یافته (Rodrigues & et.al., 2008) اران بودند. در پژوهش رودیگز و همک کرده استفاده نسبت

های دیگری هم استفاده شد. ضمن ها مرتبط با موضوع مطلب بودند، اما از برچسبداد اگرچه عمده برچسب

 موضوعات ودب ممکن مربوطه التسؤا کم بود، زیرا اجتماعی شخصیهای برچسب متمایزکننده اینکه ارزش

های پست نکاربرا که داد ( نیز نشانLi & Zhang ,2016دهند. نتایج پژوهش لی و ژانگ ) پوشش را مختلفی

ز کلمات کردند، اما استفاده ا زنیبرچسب موضوعی اصطالحات کوتاه و برخی کلمات ها،اسم با را خود

. در پژوهش حاضر استفاده از فعل هم به عنوان برچسب رایج بودعنوان و کلماتی خارج از متن هم رایج بود. 

مله هم در نقش برچسب تر مورد پسندتر بود و کاربران با توجه به عالقه خود از جهای کوتاههم برچسب

  کردند.استفاده 

الئم در خصوص مقوله ساختاردهی که در پژوهش حاضر شناسایی شد، مقوله فرعی استفاده از ع

ست که ازنی، مورد اشاره قرار نگرفته های تحت بررسی حوزه رفتار برچسبصراحت در پیشینهسایت به 

رالین های متفاوت تحت مطالعه بوده که ممکن است به طور مثال از هشتگ و آندیک دلیل آن، رسانه

گیرد ن صورت میهای آنااستفاده چندانی نکرده باشند. اما هماهنگی با سایر کاربران که با استفاده از برچسب

های پر استفاده صورت گیری از پیشنهادهای آن و استفاده از برچسبو همچنین هماهنگی با شبکه که با بهره

زنی(، سبراهبردهای برچ)گیرد، در مطالعات پیشین مورد اشاره قرار گرفته است که در قسمت قبلی می

 ته شد.گیری از تجارب خود و دیگران به آن پرداختحت عنوان بهره

زنی کاربران بود که در پژوهش حاضر شناسایی شد، اما در مطالعات ای از رفتار برچسبسنجش، جنبه

زنی کاربران و عامل ای مهم در رفتار برچسبکه مرحلهای به این جنبه نشده است. در حالیپیشین اشاره

های از نتیجه این گام ایجاد شبکهزنی است. های خویش از برچسبدستیابی آنان به اهداف و و تحقق انگیزه
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ها باشد تواند راهنمای کاربر در انتخاب برچسبواژگان آزموده شده و مورد استفاده توسط فرد است که می

 زنی وی شود.دستی بیشتری در برچسبو یک و موجب هماهنگی

های هن شبکتواند حاوی نکات ارزشمندی برای طراحازنی میدشوارهای کاربران در هنگام برچسب

های خود را بهبود و توانند با تکیه بر این موارد، سایتها میها باشد. آنزنی آناجتماعی و بخش برچسب

( در Hu & et.al., 2017هو و همکاران  )  های بهتری طراحی کنند. اگر چهتوسعه بخشند و رابط کاربری

کر این نکته های آنان به نوعی تذاما یافته زنی نام نبردند،های برچسبپژوهش خود به صراحت از دشواری

ای که در پژوهش ها باید تابع فرهنگ جوامع مختلف باشد. نکتهبه طراحان سایت بود که پیشنهاد برچسب آن

 حلی برای انتخاب کاراترین برچسب به آن اشاره شد.حاضر تحت عنوان دشوارهای سایت و نبود راه

زنی، اجتماعی اینستاگرام از برچسب اصلی کاربران شبکهها نشان داد هدف در مجموع یافته

د درخواست سازماندهی اطالعات با دید تخصصی کتابداران و پاسخ به نیاز مخاطب متناسب با موضوع مور

آگاهی از  های اجتماعی بیشتر محلی برای برقراری ارتباط و تعامل، کسب خبر ووی نیست؛ چرا که شبکه

به انتخاب  شوندگان لزومین اوقات فراغت و نظایر آن هستند. بنابراین مصاحبهموضوعات عمومی، گذراند

زنی و فعالیت مندی به برچسبدیدند. اما عالقهیهای خود را نمهایی کامالً متناسب با موضوع پستبرچسب

ومی کسونتواند نشانگر آن باشد که فوهای مختلف آن، میگسترده در این زمینه و در نظر گرفتن جنبه

دهندگان منابع نتوانند به عنوان سازماتواند رویکرد مناسبی برای سازماندهی مطالب باشد و کاربران میمی

شود، ب استفاده میدر نظر گرفته شوند. اما الزم است در جایی که از کاربران برای سازماندهی منابع و مطال

کنند، طراحی شوند تا حدودی هوشمند عمل میهای که ها داده شود و رابط کاربریهای الزم به آنآموزش

، نقش کتابداران و تر باشند. با این حالزنی اصولیتا بتوانند تا حد امکان راهنمای کاربر در فرآیند برچسب

ته توجه و متخصصان اطالعات و سازماندهی سنتی در کنار سازماندهی نوین منابع، ضرورتی است که شایس

های اجتماعی است های آتی است. نکته دیگر در رابطه با خود کاربران شبکههای بیشتر در پژوهشبررسی

ها را ا بازیابی مطالب آنشان، شاید در ابتدارتباط با مطالبهای بیو این مسئله که استفاده مکرر از برچسب

تعامل که و  بیشتر کند، اما ممکن است جذب مخاطب دائمی را با مشکل مواجه سازد؛ چون برقراری ارتباط

 به دنبال گیرد و کاربر معموالًدر پژوهش حاضر نیز به آن اشاره شد، از طریق اشتراک عالئق صورت می

 ,.Santos-Neto & et.alرود که عالئق وی را تأمین کند. در پژوهش سانتوس نتو و همکاران  )مطالبی می

 .انسته شدوگو مرتبط دگفت هایگروه در ( نیز، اشتراک عالئق با عضویت2009
 

 منابع
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