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 فصلنامه 

 1399، بهار 1شماره  ،دوازدهمو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  

 

استفاده در   ی مناسب برا یی موجود و ارائه الگو ی های تاکسونوم ی های ژگ ی و ییشناسا

ران یا
 

 4، مهدی رحمانی3، فرزانه دواشی2یعلی جاللی دیزج ، *1العابدینی محسن حاجی زین 

 

 تهران، ایران )نویسنده مسئول(  ،ی بهشت دی دانشگاه شه  یشناسگروه علم اطالعات و دانش  یعلم  ئتیعضو ه  .1

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایرانعضو هیئت علمی گروه علم اطالعات و دانش  .2

 شناسی، تهران، ایران کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش  .3

نشناسی، تهران، ایراعلم اطالعات و دانش  دکتری .4

 اطالعات مقاله

 98/ 12/ 07 تاریخ پذیرش:  07/04/97 تاریخ دریافت:

 چکیده

 است. رانیاستفاده در ا یبرا یشنهادی پ ییو ارائه الگو  یتاکسونوم های¬یژگیو  ییهدف از پژوهش حاضر شناسا: هدف

های پیمایشی با استفاده از تکنیک  پژوهشها از نوع  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده   شناسی:روش

جامعه آماری .  ها طراحی گردیدای بر مبنای آنهای تاکسونومی استخراج شده و پرسشنامهپس از مطالعه و مرور متون، ویژگی  دلفی بود.

پژوهش در دو مرحله انجام    اند.مند انتخاب شده گیری هدفکه از طریق نمونه  بوده   رسانیپژوهش شامل متخصصان کتابداری و اطالع

ویژگی ابتدا  پایگاه گرفت؛  برخی  از  تاکسونومی  استخراج شدهای  اطالعاتی  منابع  و  رشته    ها  متخصصان  از  نظرسنجی  دوم  مرحله  در  و 

 رسانی در مورد تاکسونومی انجام گرفت.  کتابداری و اطالع

ی دارای خصیصه چندگانه و ترکیبی هستند. اشکال متفاوت تاکسونومی دارای  های پیشنهادی تاکسونومکه اکثر ویژگی  دادنتایج نشان    ها:یافته 

 ای بر اساس عام یا خاص بودن تاکسونومی استفاده کرد. توان در شرایط ویژه کاربردهای متفاوتی هستند و از اشکال مختلف آن می

گوی پیشنهادی برای ایجاد تاکسونومی در ایران است که  های تاکسونومی، النتایج حاصل از پژوهش، افزون بر شناسایی ویژگیگیری:  نتیجه 

ریزی تاکسونومی، بازبینی و مدیریت و نگهداری با مراحل فرعی هر  ریزی، شناسایی مفاهیم درون تاکسونومی، طرحشامل پنج مرحله برنامه

 مرحله برای تاکسونومی است. 

 ی موضوع یبندطبقه ،یدلف کیتکن  ، یو اطالع رسان ی کتابدار  ،یتاکسونوم ها:کلیدواژه 

  :نویسنده مسئول*

 استناد به این مقاله:  

در درخت    شناسیعلم اطالعات و دانش  گاه یجا  .(1399)  العابدینی، محسن، جاللی دیزجی، علی، دواشی، فرزانه، رحمانی، مهدیحاجی زین
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 و بیان مسئله  مقدمه

اند تا برای سازماندهی اطالعات، یک نظام منطقی را  های متمادی تالش کرده رسانی، سالمتخصصان کتابداری و اطالع

. این      مناسب و کارآمد به اطالعات مورد نظر دست یافتتوسعه دهند تا بدین ترتیب بتوان به طور  

ها، در طول تاریخ به دلیل تحول علوم و فناوری تحت تأثیر قرار گرفته و تغییرات مهمی را شاهد بوده است. از جمله این  تالش

طیف وسیعی از   "های سازماندهی دانشنظام"  اشاره کرد. اصطالح  "1های سازماندهی دانش نظام "  توان به ظهورتغییرات می

بر میطرح نظام های رده گیرد و شامل طرحها را برای سازماندهی، تسهیل، توصیف و کشف منابع در  بندی  های رده بندی، 

ان  های جغرافیایی و دیگر انواع واژگها، فرهنگشناسی، هستی 2ها های موضوعی، تاکسونومیها، سرعنوانخاص، اصطالحنامه

ها تالش دارند تا الگویی را برای ایجاد  این نظام   شودکنترل شده استاندارد می

های سازماندهی دانش بخشی از یک  یک حوزه خاص با هدف بازیابی بهتر اطالعات فراهم نمایند. نظام  درساختاری معنایی  

ها هستندشده از جمله تاکسونومیدیجیتال از طریق واژگان کنترلتالش برای بهبود دسترسی به منابع  
   

بندی  تاکسونومی به عنوان یکی از ابزارهای سازماندهی دانش، اگرچه به لحاظ لغوی پدیده نوظهوری نیست و هر نوع رده 

برد آن در سازماندهی اطالعات وب، موضوعی است که به  شود، اما به لحاظ کاربندی موجودات و اشیاء را شامل میو طبقه

  موضوعی   هایبندی مقوله   از   استفاده   زمینه   در   ایتازه   هایگرایش   کیفی،  بازیابی   به   نیل  منظور  . به تازگی به آن پرداخته شده است

 .  است آمده   وجود    به وب  اطالعات سازماندهی برای  سلسله مراتبی ساختار با

ها  های موضوعی است که ممکن است شامل تعریف موضوعمراتبی چندگانه از مقوله تاکسونومی نوعی فهرست سلسله 

های  ها و هستی شناسی نامه تواند شامل اصطالح ها را با یکدیگر بیان کند. تاکسونومی مینشود، بلکه فقط رابطه سلسله مراتبی آن

بندی اشیاست  توان عنوان کرد که تاکسونومی علم طبقه تعریف ارائه شده می  قطب  .ساده شود

های  ها و گروه های مختلف است که در آن هر رده و گروه به زیررده بندی اشیا و حقایق به رده و شامل اصولی کلی برای تقسیم 

. در نهایت  ادامه دارد  شوند و این سیر  تر تقسیم میهای فرعیها و رده های فرعی به گروه فرعی و رده 

نام می برای  نظامی  تاکسونومی  که  گفت  موجودیت توان  سازماندهی  و  به گذاری  گروه ها  دارای  صورت  که  است  هایی 

 های مشابهی هستندویژگی

 مروری بر مبانی نظری و پیشنیه پژوهش

گذشته مد نظر بوده است اما با اسامی متفاوت. با این توصیف، در مورد    تاکسونومی به عنوان نظامی برای موضوعات از 

ها  هایی انجام گرفته است که در زیر به تعدادی از آن های آن به صورت های مختلف، پژوهشتاکسونومی و شناسایی ویژگی

 شود:اشاره می

اطالعات در اینترنت را مورد بررسی و ارزیابی قرار  های معمول بازیابی در پژوهشی ابتدا شیوه  

است. وی  سازی و سازماندهی منابع اینترنتی را توضیح داده  ای جهت ذخیره بندی کتابخانههای رده داده، سپس استفاده از طرح
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هایی که امکان  ایتهایی از وب س ای بر شمرده و به نمونهبندی را نسبت به جستجوی کلیدواژه بر اساس رده   مزایای جستجو

های ای را معرفی کرده و ویژگیها نمونهاست. او برای هرکدام از آنکنند، اشاره نموده  بندی را فراهم میبر اساس رده   جستجو

در مرحله دوم یک طرح پژوهشی، با استفاده از      هر یک را مورد توجه قرار داده است.

ب  پیمایشی،  شیوه روش  پیرامون  متخصص  کتابداران  دیدگاه  بررسی  در وب ه  اطالعات  سازماندهی  کتابخانه های  های  سایت 

اند. نتایج این پژوهش نشان داد که اکثریت کتابداران اعتقاد دارند که باید هر یک از انواع منابع در یک  دانشگاهی پرداخته

نوع آن  نمایش  و سازماندهی شود و در  ارائه  از اصطالحصفحه مستقل  استفاده گردد.ها  متعارف  به      های 

  یهاطراحی و توسعه ابزارهای کاوش در اینترنت با تاکید بر راهنماهای موضوعی پرداخته است. در این طرح با مروری بر جنبه 

های ایران به زبان  تراهنمای موضوعی وب درباره ایران، به طراحی و توسعه راهنمای موضوعی سای  30محتوایی و ساختاری  

و فرهنگی کشور توصیف شده است. در    های آن با هدف تقویت شبکه علمیپرداخته شده و مزایا و قابلیت  1هو( فارسی )ایران

 های ایرانی تاکید شده است. این مقاله بر لزوم ایجاد یک راهنمای موضوعی با واسط جستجوی فارسی به منظور بازیابی سایت 

عنوان  پژوهشی    رد   اطالعات"تحت  نقش آن در سازماندهی  و  تاکسونومی  بر  و    "درآمدی  به معرفی 

تعریف تاکسونومی پرداخته و انواع مختلف آن را بر شمرده است. همچنین کاربردهای مختلف تاکسونومی را در معماری 

 ح داده است. نویسی شیءگرا به تفصیل شرها، هوش مصنوعی و برنامه شناسیاطالعات، هستی

تاکسونومی عددی و کاربرد آن در  "پژوهشی تحت عنوان    رد  

بندی مناطق و چگونگی  گیری سودمند از این روش در رده به بررسی نحوه اجرای روش تاکسونومی و بهره   "تحقیقات اجتماعی

اولویت  پرداخت.تعیین  منطقه  هر  عنوان      های  پژوهشی تحت  توسعه  "در  ارزیابی  و  بررسی 

یافتگی با به بررسی و ارزیابی توسعه "یافتگی با استفاده از روش تاکسونومی عددی در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی

ها  یافتگی آنثیری بر میزان توسعهالمللی تااستفاده از روش تاکسونومی پرداخت، نتایج نشان داد که نزدیکی به مرزهای بین 

 های قومی و زبانی عامل تعیین کننده سطح توسعه یافتگی در شهرستان های مورد بررسی است.نداشته است، بلکه تفاوت 

بررسی کارآیی و کاربردپذیری تاکسونومی چندوجهی در جستجو و  "پژوهشی با عنوان      

بندی  بندی چندوجهی را با رده اند. این پژوهش به روش تجربی انجام شده است و روش رده انجام داده   "هامرور در وب سایت

کاربر از دانشجویان و کارکنان    19یک بعدی در دو وب سایت نمونه در یک مؤسسه دانشگاهی مقایسه کرده است. تعداد  

معیارهای دستیابی مؤثر، موفقیت در جستجو، فهم محتوا،    اند. در این پژوهش،مؤسسه آسیایی فناوری اطالعات انتخاب شده 

نتایج مربوط و میزان رضایت کاربران مورد نظر بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رویکرد ترکیبی و چندبعدی  

 تر است.ها جهت مرور و جستجوی اطالعات مناسبدر تاکسونومی وب سایت

های سازماندهی دانش در کتابخانه دیجیتالی آمریکای نظام"پژوهشی را با عنوان   

بیشترین تعداد آن   269انجام دادند. در این پژوهش    "شمالی ها از سرعنوان موضوعی  کتابخانه دیجیتالی شناسایی شدند که 

های محلی استفاده  ابخانه از تاکسونومیکت  113اند و  ی موضوعی خاص استفاده کرده نامهکتابخانه کنگره به همراه اصطالح

       اند.اند. تعداد کمی هم از رده بندی دهدهی دیویی و نمایه الفبایی استفاده کرده کرده 

اطالعات با هدف  ها برای ایجاد تاکسونومی در سازماندهی  بندی و اصطالح نامههای رده استفاده از طرح"پژوهشی با عنوان  

رده   "جستجو طرح  از  تاکسونومی،  این  ایجاد  در  دادند.  اصطالحانجام  سه  دیویی،  و  نامه  بندی  اریک،  و  لیزا   ،

از طرح رده  استفاده شده است.  ایجاد ساختار و مقوله نامهبندی و اصطالحتاکسونومی علم اطالعات  برای  با  ها  بندی مرتبط 

 
 رسانی کرد، ولی تعطیل شد.ایجاد شده و مدتی خدمات  . این راهنمای موضوعی با نشانی 1

http://www.iranhoo.com/
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های اصلی با توجه به نظر متخصصان بانک اطالعاتی و مشورت انجمن سازماندهی  ه شده است. مقوله موضوع تاکسونومی استفاد

 است.  منابع و تاکسونومی مرتبط با حوزه مورد نظر تعیین شده 

ارائه شد،    2008که در هفتاد و چهارمین جلسه عمومی ایفال در سال      در پژوهش

 مرحله را برای ایجاد تاکسونومی پیشنهاد کردند، همچنین نکاتی را قبل از ایجاد تاکسونومی متذکر شدند. هفت 

پژوهشی در زمینه ایجاد یک تاکسونومی سلسله مراتبی در پورتال وب کودکان و ارزیابی یک سایت وب    

سال انتخاب شدند و جستجوی تاریخ    6موزان ابتدایی باالی  نفر داوطلب از دانش آ  13نمونه از دیدگاه کاربران انجام داد.  

کانادا را به دو روش انجام دادند. یکی از طریق سطوح سلسله مراتبی و دیگری الگوی بصری اطالعات. نتایج پژوهش نشان  

. از نظر  ای در بین سطوح سلسله مراتبی و تاکسونومی بصری وجود نداشتداد که تفاوت محسوسی بین جستجوی کلیدواژه 

ای زمان کمتری صرف بازیابی اطالعات نسبت به جستجو از طریق تاکسونومی نمایشی زمان نیز، از طریق جستجوی کلیدواژه 

آموزان پسر برای جستجو و بازیابی اطالعات صرف  آموزان دختر زمان بیشتری را نسبت به دانششد. از لحاظ جنسیت نیز دانش 

عنوان    پژوهشی  کردند. تاکسونومی"با  ابزارهای ساخت  و    12بر روی    "بررسی  داد  انجام  وب سایت 

درصد از ابزارهای ساخت تاکسونومی    50ها را بر اساس یک سیاهه وارسی سنجید. نتایج پژوهش نشان داد که  های آنویژگی

ها را دارند. همه  نامهمکان استفاده از واژه درصد از ابزارها ا  80کنند.  انتخاب شده، تاکسونومی ترکیبی و خودکار را حمایت می

-کنند. معیار کاربرپسندی در بعضی ابزارها وجود داشت و از ابزارها و ماژولبندی را پشتیبانی میگذاری و رده ابزارها برچسب

نیز در بعضی سایت پژوهشی    ر د  ها استفاده شده بود.های بصری برای نمایش محتوا 

بیان کرد که ابزارهای کتابشناختی برای ساخت    "پتانسیل ابزارهای کتابشناختی در توسعه تاکسونومی سازمانی"تحت عنوان  

سازی گیرند. در طرح طبقه بندی، سه اصطالحنامه در بخش نمایه تاکسونومی سازمانی در حوزه اطالعات مورد استفاده قرار می

گیرند، وجود دارند.  بندی دانش مورد استفاده قرار میدآوری اطالعات مرتبط در حوزه طبقهو دو نوع تاکسونومی که در گر

 ها در شناسایی و ایجاد ساختار جدید مفید هستند. نامههای رده بندی و اصطالح وی در ادامه بیان کرد که طرح

سازی ها و پیاده پژوهش در رابطه با تاکسونومیهای این موضوع در ایران و خارج از آن، کمبود و فقدان  بررسی پیشینه

های تاکسونومی با تاکید بر ارائه الگویی پیشنهادی جهت  رسد که شناسایی ویژگینظر می  به شود.  آن به خوبی احساس می

.  های بررسی شده، به خصوص در ایران، مورد توجه قرار نگرفته استاجرای آن، که رویکرد پژوهش حاضر است، در پیشینه 

دانست با      های تاکسونومی، پژوهش حاضر را مشابه با پژوهش  توان از لحاظ شناسایی و ارائه ویژگیمی

های موجود به ارائه سیاهه وارسی جهت ارزیابی ابزارهای ساخت تاکسونومی  این تفاوت که چودری با بررسی تاکسونومی

ونومی به معنایی که در این پژوهش مدنظر است شناخته شده نیست، پژوهش حاضر  پرداخته ولی با توجه به اینکه در ایران تاکس

  های تاکسونومی و الگویی جهت اجرای آن تاکید دارد.به ارائه ویژگی
 

 هدف پژوهش

ایران بوده است.   در استفاده   برای مناسب الگویی ارائه  و  موجود هایتاکسونومیهای شناسایی ویژگی  هدف پژوهش

های پژوهش پرسش

های تاکسونومی در معیار بسط از دیدگاه متخصصان کدام است؟ ویژگی -1
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های تاکسونومی در معیار تنظیم از دیدگاه متخصصان کدام است؟ ویژگی -2

های تاکسونومی در معیار نمایش از دیدگاه متخصصان کدام است؟ ویژگی -3

از دیدگاه متخصصان کدام است؟  های تاکسونومی در معیار نگهداری ویژگی -4

ها از دیدگاه متخصصان کدام است؟محیط اطالعاتی پشتیبان/ پایگاه داده  های تاکسونومی در معیارویژگی -5

 برای ایجاد تاکسونومی در ایران چه الگویی مناسب است؟  -6
 

 پژوهش  روش

از لحاظ شیوه گردآوری داده   پژوهش حاضر از نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و  از  ها  استفاده  با  پیمایشی  های 

چون شواهدی درباره سازماندهی دانش به روش تاکسونومی در ایران وجود نداشت  در پژوهش حاضر    تکنیک دلفی است.

جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش    نماید.  توانست به توسعه و اعتباریابی تاکسونومی کمکبنابراین تکنیک دلفی می

های تاکسونومی  های اولیه بوده که برای شناسایی ویژگیاست. بخش اول به دلیل استفاده از روش دلفی نیازمند استخراج مؤلفه

ضوعی،  های مو بندی مثل دیویی و کنگره، سرعنوانهای رده استفاده شده است، شامل متون و منابع موجود در زمینه طرح

 است. بوده های ایجاد شده در خارج و داخل کشور ها و تاکسونومینامه اصطالح

ها و ارائه الگو بر مبنای ابزار پژوهش، متخصصان رشته علوم کتابداری  سازماندهی ویژگیبخش دوم جامعه آماری جهت  

شود که درباره موضوع مورد  ادی استفاده میگیرند، از افردر مطالعاتی که از تکنیک دلفی بهره می  اند.و اطالع رسانی بوده 

 شود ها یاد میاز آن  2یا متخصصان  1مطالعه صاحب دانش هستند و با نام پانل افراد آگاه 

تاکسونومی  های مرتبط با حوزه  هایی که در زمینه تاکسونومی و موضوع با توجه به پژوهش  پژوهش حاضردر  . 

مند انتخاب شدند. به این صورت که ابتدا  گیری هدف توسط افراد مختلف انجام گرفته بود اعضای پنل دلفی بر اساس نمونه 

انتخاب  های انجام شده و پیشینهبر اساس پژوهش ای که در زمینه مورد مطالعه موجود بود، افراد صاحب نظر در این زمینه 

کتا انجمن  طریق  از  سپس  اطالعشدند،  و  آدرس  بداری  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  الکترونیکی  بحث  گروه  و  ایران  رسانی 

رسانی بوده و مطالعاتی  نفر از افرادی که دارای تحصیالت کتابداری و اطالع  31الکترونیکی افراد منتخب به دست آمد. تعداد  

یوه اجرای آن از طریق پست الکترونیکی  در این زمینه داشتند انتخاب گردیدند. سپس مختصری در مورد هدف پژوهش و ش

و یا مراجعه حضوری برای ایشان توضیح داده شد و از ایشان درخواست شد تا موافقت خود را جهت شرکت در تکنیک  

نفر عدم همکاری خود را    13نفر موافقت خود را اعالم نمودند، تعداد    11نفر انتخابی تعداد    31دلفی اعالم کنند که از میان  

نفر که همگی دارای تحصیالت دکتری علوم    6کرده و از تعداد بقیه نیز هیچ پاسخی دریافت نشد و در نهایت تعداد  اعالم  

ای، به مرور متون و  ابتدا با استفاده از روش کتابخانه رسانی بودند به عنوان اعضای پنل دلفی انتخاب شدند.کتابداری و اطالع

ای بر مبنای اطالعات به دست آمده طراحی  سپس پرسشنامه  .ها تهیه گردیداز ویژگی  منابع مربوط پرداخته شد و فهرستی جامع

به همراه توصیف مختصری از تاکسونومی و شیوه پاسخ دادن به پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی  شد و برای متخصصان  

برای هریک از افرادی که موافقت خود را اعالم نموده بودند ارسال گردید. 

بندی شد و نتایج آن در ستونی در کنار پرسشنامه دور اول  ها گردآوری و رتبهها، پاسخدریافت دور اول پرسشنامهپس از  

ها اضافه شده و اگر در مواردی توضیح و یا ابهامی وجود  گویان پیشنهاد شده بود به آن ارائه شد. برخی موارد که توسط پاسخ

های  ای ویژگیپیش از انجام مطالعه دلفی، بر اساس مطالعه کتابخانه  ارسال گردید. گویان  داشت رفع شده و دوباره برای پاسخ

 
.
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های تاکسونومی از طریق تخصیص  تاکسونومی از میان متون و منابع مختلف استخراج شد. هدف از مطالعه دلفی، تعیین ویژگی

گانه رویکردهای پایه بود.  از مراحل پنج های پیشنهادی برای تاکسونومی )استخراج شده از ادبیات پژوهش( در هریکگزینه

های به دست آمده بر اساس پنج معیار اصلی بسط، تنظیم، نگهداری، نمایش و محیط اطالعاتی پشتیبان،  به همین منظور، ویژگی

مکن  های مها و حالت های مربوط به هر معیار در زیر هر یک از معیارها گردآوری شد و سپس گزینه بندی شد و ویژگیطبقه

برنامه  برای ایجاد تاکسونومی در معیار فرعی مربوط برای هریک پیشنهاد شد و در یک فهرست چند صفحه  ای در محیط 

می  اکسل شامل  را  زیر  موارد  انتخابی  معیارهای  گردید.  طراحی  سه سطح  ساختار در  به  که  تنظیم  و  بسط  معیار  دو  شود: 

کند و دو معیار نگهداری و محیط اطالعاتی  ری تاکسونومی را ارزیابی می تاکسونومی مربوط است و معیار نمایش که جنبه بص

بررسی می را  تاکسونومی  پشتیبانی  و  پرسشنامهپشتیبان که جنبه مدیریت  اینکه  به  با توجه  دلفی  پژوهش  ها توسط  کند. در 

نقطه گروهی متخصص پاسخ داده می انجام پژوهش دلفی،  اعمال میشود و در حین  تعیین  نظرات آنان  به  نیازی  لذا  گردد 

هایی غیر از زبان فارسی استفاده کرده  روایی پرسشنامه نیست؛ اما از آنجا که پژوهشگر برای آماده کردن پرسشنامه از نسخه

بود، برای تعیین روایی، از روش روایی صوری استفاده شد. در خصوص پایایی ابزار پژوهش حاضر، مطابق تکنیک دلفی  

ها اعمال گردید که این خود دلیلی  تخصص در دو مرحله اخذ و در هر مرحله پاسخ یکسانی از طرف آن های منظرات گروه 

ها و  بر پایایی ابزار پژوهش بود. در دور اول پژوهش حاضر در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود داشت. پس از دریافت پرسشنامه

وری شده بود و نظراتی که در مورد برخی از موارد ابراز  بررسی پاسخ اعضای دلفی، مواردی را که از سوی متخصصان یادآ

کرده بودند در دور دوم پژوهش دلفی در پرسشنامه اعمال شد؛ سپس، با حفظ مخفی بودن افراد شرکت کننده، نظرات اعضا  

ها  گزینه  در پرسشنامه مرحله دوم به صورت آماری لحاظ شد به این صورت که تعداد پاسخ افراد شرکت کننده به هر یک از 

در جدولی در ادامه پرسشنامه ذکر شد و در مرحله دوم نیز از پاسخ دهندگان درخواست شد که پاسخ مرحله اول را مالحظه  

ها پاسخ دهند. در این مرحله، توافق نظر کامل در اکثریت موارد پرسشنامه وجود داشت  کرده و در مرحله دوم نیز به پرسش

ها از روش آمار توصیفی استفاده  برای تجزیه و تحلیل داده   مرحله سوم پرسشنامه باقی نماند.به صورتی که الزامی بر اجرای  

های مربوطه از  . برای تعیین رتبه ویژگیشدشد. آمار توصیفی جهت تنظیم و ارائه نمودارها و جداول مربوط به کار گرفته  

 شاخص فراوانی و رتبه درصدی استفاده شد. 

 

 ی پژوهشهایافته

هایی که در متون ذکر شده بود به شیوه تحلیل محتوا یادداشت گردید  از مطالعه و مرور متون مرتبط هر یک از ویژگیپس  

نتایج    بندی موضوعی عام آن نسبت داده شد.ها، مفهوم عام مناسب به منظور مقولهسپس به هریک از ویژگی  .و گردآوری شد

دهد که در مجموع بیست و سه ویژگی برای تاکسونومی از طریق  نشان می  1های جدول  یافته  ارائه شده است.   1  در جدول 

های به دست آمده در زیر پنج مقوله )معیار(  بررسی منابع گردآمده به عنوان جامعه آماری پژوهش شناسایی شده است؛ ویژگی

پایگاه داده  پشتیبان/  نمایش، نگهداری و محیط اطالعاتی  تنظیم،  نشان میاصلی بسط،  فراوانی، درصد فراوانی و    دهد.ها را 

از ویژگیبندی شاخصرتبه  اهمیت هریک  نیز  نشان میها  از رده ها را  استفاده  بر همین اساس ویژگی  های سنتی  بندیدهد. 

های اصلی  روابط مناسب بین مقوله   ها جهت ایجاد شناسیهای موضوعی، هستیها، فهرست سرعنواننامه ای، اصطالحکتابخانه

های موضوعی،  های امکان ایجاد تاکسونومی با زمینهدرصد( باالترین نمره را به دست آورد. ویژگی  54/7)  8و فرعی با فراوانی  
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زنی منابع به صورت دستی و خودکار  بندی و برچسبسازمانی و ...؛ امکان ایجاد تاکسونومی در اشکال مختلف؛ امکان مقوله

های مختلف به جز منابع اسنادی؛ و داشتن اشکال مختلف؛ هریک با فراوانی بندی انواع منابع در زمینهو یا هردو؛ امکان مقوله

ها و عمق در تاکسونومی در ها، گره های امکان ایجاد مقوله های مهم و ویژگیدرصد( رتبه دوم حلقه اول ویژگی  66/5)  6

ها  تغییر و ویرایش تاکسونومی توسط مدیر؛ امکان نمایش مقوله  سطوح مختلف با توجه به نیاز کاربران؛ امکان حذف، ایجاد،

فراوانی   با  تعدد سطوح؛ هریک  و  و عمق  تاکسونومی؛  مختلف  انواع  دوم ویژگی  71/4)  5در  اهمیت  درصد( حلقه  با  های 

 دهند. شناسایی شده را تشکیل می
 تاکسونومی های عام موضوعی ها و مقولههای توصیفی مربوط به ویژگییافته. 1جدول  

 

 فراوانی  ها ویژگی ردیف
درصد 
 فراوانی 

 مفهوم  رتبه

1 
ها، فهرست  نامهای، اصطالحهای سنتی کتابخانهبندی استفاده از رده 

ها جهت ایجاد روابط مناسب بین  شناسی های موضوعی، هستیسرعنوان
 های اصلی و فرعی مقوله

 تنظیم   

 بسط و گسترش     موضوعی، سازمانی و ...  های ینهامکان ایجاد تاکسونومی با زم 2

 بسط و گسترش     امکان ایجاد تاکسونومی در اشکال مختلف 3

4 
صورت دستی، خودکار و یا هر  بندی و برچسب زنی منابع به  امکان مقوله

 بسط و گسترش     دو

 تنظیم     های مختلف به جز منابع اسنادی بندی انواع منابع در زمینه امکان مقوله 5

 تنظیم     داشتن اشکال مختلف  6

7 
ها و عمق در تاکسونومی در سطوح مختلف با  ها، گره امکان ایجاد مقوله

 بسط و گسترش     کاربران توجه به نیاز 

 نگهداری     امکان حذف، ایجاد، تغییر و ویرایش تاکسونومی توسط مدیر 8

 نمایش     ها در انواع مختلف تاکسونومی امکان نمایش مقوله  9

 بسط و گسترش     عمق و تعداد سطوح  10

 بسط و گسترش     داشته باشد ها  پذیری الزم را برای ایجاد مقوله انعطاف 11

 تنظیم     بندی های مناسب برای مقوله استفاده از الگوریتم 12

 بسط و گسترش     بندی منابع را با دقت انجام دهد بندی و رده تاکسونومی بتواند مقوله  13

 بسط و گسترش     ها تعداد گره 14

 بسط و گسترش     تاکسونومی به صورت باال به پایین و بالعکس رویکردهای ایجاد  15

 نمایش     سازی تاکسونومی توسط کاربرانامکان شخصی 16

 بسط و گسترش     امکان ورودی و خروجی در تاکسونومی  17

 بسط و گسترش     های مناسب پشتیبانی از منابع در قالب 18

 نگهداری     تحلیل منابع جدید و حفظ ساختار تاکسونومی تجزیه و   19

 بسط و گسترش     های گوناگون توانایی پشتیبانی از زبان  20

 نمایش     شیوه نمایش منابع بازیابی شده 21

 بسط و گسترش     مرور و ردیابی منابع به همراه نمایش نتایج بازیابی شده 22

 بسط و گسترش     همارایی( های ترکیبی )پیش همارایی و پسبندی واژهمقولهنوع  23

    ها های اطالعاتی و سیستم عاملاستفاده از پایگاه  24
محیط اطالعاتی  

 پشتیبان
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بود. برای پاسخگویی به  های تاکسونومی در معیار بسط از دیدگاه متخصصان  ویژگی  در پی شناسایی  سوال اول پژوهش

 ها ارائه شده است.نتایج تحلیل پاسخ  2سوال اول پژوهش از بخش معیارهای بسط پرسشنامه استفاده شد در جدول 
 

 های معیار بسط تاکسونومی نتایج پاسخ متخصصان برای ویژگی .2جدول  
 

معیار بسط تاکسونومی  ویژگی 
پاسخ در دور دومپاسخ در دور اول 

 رتبه ویژگی 
درصدفراوانی درصدفراوانی 

 روش ساخت تاکسونومی 
 دستی

 خودکار 
 ترکیبی

 ها بر اساس ایجاد مقوله روش 
 شیوه قرارگرفتن ریشه اصلی 

 باال به پائین 
 پائین به باال 

 ترکیبی از هر دو

 تاکسونومی عام 
 1000کمتر از 

 20000تا  1000بین 
 2000075بیش از 

 موضوعی تاکسونومی 
1000کمتر از 

 گزینه بازخورد 
در دور اول 

 
 20000تا  1000بین 

 20000بیش از 

 هانوع ترکیب اصطالحات و مقوله 

 پیش همارا
 پس همارا

 ترکیبی از هر دو

پیش همارایی در پس همارایی 
 بازخورد گزینه 

 در دور اول 

 تعداد سطوح درخت تاکسونومی 
 ( 10-5سطح اول ) 
 ( 20-10سطح دوم )

 ( 20سطح سوم )بیش از  
قالب مناسب برای پشتیبانی از  

 هاورودی
هاو خروجی

 
 
 

پشتیبانی چند زبانه 
انگلیسی 

 گزینه بازخورد 
در دور اول 

 
 فارسی
 عربی 

 استفاده از تاکسونومی پیش ساخته 
 گزینه بازخورد بلی 

اول در دور 
 

 خیر

 اشکال مناسب تاکسونومی 
 )انتخاب چند گزینه مجاز است(

 (فهرستی )
 (درختی )

 ( سلسله مراتب )

 ( سلسله مراتب چندگانه )

 ( ماتریسی )
 ( چهریزه ای )

 ( نقشه نظام ) 

یکپارچه سازی تاکسونومی با سایر 
 ابزارها 

ابزارهای جستجو )مانند راهنماهای موضوعی، موتورهای 
کاوش..( 

  

 ابزارهای مدیریتی
 هاپورتال 

 های بایگانی نظام
 های اطالعاتی پایگاه

 ها ت یوب سا
 ابزارهای بصری )نمایش( 

 نظام مدیریت محتوا 
 های کاربردی برنامه 
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شود در ویژگی روش ساخت تاکسونومی روش ترکیبی باالترین رتبه و روش دستی  مشاهده می  2همانطور که در جدول  

ها بر اساس شیوه قرار گرفتن ریشه اصلی، رویکرد ترکیبی است. در ویژگی روش ایجاد مقولهترین رتبه را کسب کرده  پایین

در   داراست.  را  رتبه  گره باالترین  تعداد  از  ویژگی  بیش  عام  تاکسونومی  در  از    20000ها  کمتر  و  رتبه  باالترین    1000گره 

  گره مناسب تشخیص داده شده   20000تا    1000است. در تاکسونومی موضوعی تعداد گره بین  رتبه را کسب کرده   ترینیینپا

ها، ترکیبی از پیش همارایی و پس همارایی هو باالترین رتبه را کسب کرده است. در ویژگی نوع ترکیب اصطالحات و مقول 

ای بود  همارایی، گزینههمارایی در پساست. در این بخش گزینه پیشباالترین رتبه را به خود اختصاص داده و پیشنهاد شده 

سطوح    که در دور اول پژوهش دلفی توسط یکی از اعضا پیشنهاد شد که در دور دوم به پرسشنامه اضافه شد. در ویژگی تعداد

ها،  ها و خروجیدرخت تاکسونومی، سطح سوم باالترین رتبه را کسب کرد. در ویژگی قالب مناسب برای پشتیبانی از ورودی

است. ویژگی پشتیبانی چند زبانه، در دور دوم پیشنهاد شد و به پرسشنامه اضافه شد و    باالترین رتبه را داشته   ایکس ام اِل قالب  

بان انگلیسی باالترین رتبه را به دست آورد. استفاده از تاکسونومی پیش ساخته، ویژگی بود که اکثر  در دور دوم پشتیبانی به ز

گویان در وجود آن توافق داشتند. در ویژگی اشکال مناسب تاکسونومی، گزینه سلسله مراتب چندگانه باالترین رتبه را  پاسخ

است.  اند. همچنین ویژگی ماتریسی حائز کمترین رتبه بوده رار داشتهای در رتبه دوم قهای درختی و چهریزه دارا بوده و گزینه

 است. سازی تاکسونومی با دیگر ابزارها، استفاده از ابزارهای جستجو باالترین رتبه را کسب کرده در ویژگی یکپارچه

نتایج    3در جدول  بود.  های تاکسونومی در معیار تنظیم از دیدگاه متخصصان  ویژگیدر پی شناسایی    سوال دوم پژوهش 

 های معیار تنظیم تاکسونومی ارائه شده است.پاسخ متخصصان برای ویژگی
 

 ای معیار تنظیم تاکسونومی هنتایج پاسخ متخصصان برای ویژگی .3جدول  
 

معیار تنظیم  

تاکسونومی 
معیار تنظیم تاکسونومی زیر 

رتبه  پاسخ در دور دوم پاسخ در دور اول 

 ویژگی
درصدفراوانی درصدفراوانی 

می
ونو

کس
 تا

منه
دا

 موضوعی )اختصاص به یک موضوع خاص( 

 سازمانی )مربوط به یک سازمان( 

ترکیبی از هر دو )مربوط به موضوع فعالیت  

سازمان( 
 

 تجاری 

 عمومی 

ی 
ند

ه ب
قول

ش م
رو

 

 دستی

 خودکار

 ترکیبی از هر دو 

ور
لگ

ا
ی

هاتم
 ی 

جو
ست

ج

 زبانشناختی و معنایی 

 یها تمیاستفاده از الگوهای ماشینی و الگور 

آماری 
 

 عصبی  یهاشبکه

 برداری

 منطق فازی 
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معیار تنظیم  

تاکسونومی 
معیار تنظیم تاکسونومی زیر 

رتبه  پاسخ در دور دوم پاسخ در دور اول 

 ویژگی
درصدفراوانی درصدفراوانی 

ب 
اس

 من
ی

دها
دار

ستان
ا

 

 

 

 

 

 

از  
ده 

تفا
اس

 و  
مه

حنا
طال

اص ست
ه

ی
اس

شن
 های

در  

می 
ونو

کس
تا

 اختصاصی درون تاکسونومی 

 بیرون از تاکسونومی 

 هیچکدام 

از  
ده 

تفا
اس ده 

ر
ی

ند
ب

ی  
ها در  

ی 
سنت

می 
ونو

کس
 بلی تا

 خیر

به  
ت 

مثب
خ 

اس
ت پ

ور
 ص

در

ی
ند

ه ب
رد

از 
ده 

تفا
اس

ی  
ها ی، 

وم
سون

اک
ر ت

ی د
سنت

 

ده
م ر

دا
ک

ب  
اس

 من
ی

ند
ب

ت؟
اس

 رده بندی دهدهی دیویی

 رده بندی کتابخانه کنگره

رده بندی دهدهی جهانی 

 166/163رده بندی کولن 

می 
ونو

کس
 تا

 از
ش

زار
 گ

هیه
ع ت

نو

 گزینه بازخورد اعالم تعداد منابع تحت پوشش 

در دور اول 
433/331 

 266/162تعداد منابع تحت پوشش در یک موضوع خاص

 133/83تعداد منابع استفاده نشده

 266/162تعداد منابع بازیابی شده

 266/162تعداد منابع با بیشترین مراجعه

 133/83اعالم نتایج مربوط 

از  
ده 

تفا
اس

ت  
رس

فه

ی  
 ها

ان
نو

رع
س

ی  
وع

وض
م

اد  
یج

ت ا
جه

ب  
رات

ه م
سل

سل

عی 
ضو

 610061001بلی مو

2خیر

ع 
نو

ی 
 ها

ان
نو

رع
 س

ت
رس

فه
 

ده
تفا

 اس
رد

مو
ی 

وع
وض

م
 

می 
ونو

کس
 تا

در

 گزینه بازخورد  سرعنوان موضوعی فارسی 

در دور اول 
3751 

 1252سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره

3سرعنوان موضوعی سیرز 

3سرعنوان موضوعی پزشکی 
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معیار تنظیم  

تاکسونومی 
معیار تنظیم تاکسونومی زیر 

رتبه  پاسخ در دور دوم پاسخ در دور اول 

 ویژگی
درصدفراوانی درصدفراوانی 

ده  
ت ر

ابلی
ق

ی  
ند

ب وله
مق

ها
 یی

به  

ناد
 اس

 610061001بلی جز

2خیر

وله
 مق

ایر
س

ها
 ی

ناد 
 اس

جز
به 

ی 
وم

سون
اک

ش ت
وش

ت پ
تح

 35/12621/161هامکان

 466/16481/102محصوالت و تولیدات 

 35/12481/102مردم

 466/16621/161موجودات

 466/16621/161اشیاء

 466/16481/102وقایع 

 116/4310/83مناظر و چشم اندازها 

 233/8481/102زمانی  یهادوره 

می
ونو

کس
 تا

ط
وس

ی ت
یبان

شت
د پ

ور
ع م

مناب
ب 

قال

 رتبه ویژگی درصد  فراوانی قالب منابع مورد پشتیبانی توسط تاکسونومی

5 36/111 

5 36/111 

3 81/62 

5 36/111 

5 36/111 

5 36/111 

1 27/24 

1 27/24 

3 81/62 

254/43 

3 81/62 

3 81/62 

3 81/62 

 

دامنه تاکسونومی،  های معیار تنظیم تاکسونومی، در ویژگی  در پاسخ به ویژگی  3با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول   

بندی،  گزینه ترکیبی یعنی مربوط به موضوع فعالیت سازمان در باالترین رتبه قرار گرفت. در ویژگی مربوط به روش مقوله 

های جستجو،  های مربوط به الگوریتمگزینه ترکیبی از دستی و خودکار باالترین رتبه را به دست آورد و پیشنهاد شد. در ویژگی

او  ترین رتبه را کسب کردند. در ویژگی استانداردهای مناسب، استاندارد االترین رتبه و روش برداری پایین های عصبی بشبکه

شناسی در تاکسونومی، نامه و هستیرتبه دوم را کسب کرد. در ویژگی استفاده از اصطالح   آر دی اِف باالترین رتبه و    دابلیو اِل

ی اختصاصی درون تاکسونومی باالترین رتبه را به دست آورد. ویژگی استفاده از  هاشناسیها و هستینامهاستفاده از اصطالح
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بندی دیویی باالترین  ها استفاده شود توافق داشتند و رده بندی های سنتی در تاکسونومی همگی در اینکه باید از رده بندی رده 

بندی کولن به طور مشترک در  جهانی و رده   بندی دهدهیبندی در تاکسونومی کسب کرد و رده رتبه را در استفاده از رده 

گزارشپایین روش  ویژگی  در  گرفتند.  قرار  رتبه  در  ترین  پوشش  تحت  منابع  تعداد  اعالم  روش  تاکسونومی،  از  گیری 

تاکسونومی باالترین رتبه را کسب کرده و ویژگی اعالم تعداد منابع استفاده نشده کمترین رتبه را به دست آورد. در ویژگی  

های موضوعی در تاکسونومی، اکثر اعضای دلفی بر امکان استفاده از آن توافق داشتند و در این امر که از  اده از سرعنواناستف

از سرعنوان  کتابخانه  کدام یک  و سرعنوان موضوعی  پیشنهاد شده  فارسی  استفاده شود، سرعنوان موضوعی  های موضوعی 

های مکان، موجودات و اشیاء  هایی به جز اسناد، گزینهبندی مقولهابلیت رده است. در ویژگی قکنگره رتبه دوم را کسب کرده  

های  است. همچنین در ویژگی قالب منابع مورد پشتیبانی توسط تاکسونومی، قالبباالترین رتبه را کسب کرده 

 ند.اهای مختلف اسناد و منابع کسب کرده باالترین رتبه را در بین قالب  

بود. جهت پاسخگویی  های تاکسونومی در معیار نمایش از دیدگاه متخصصان  ویژگی  در پی شناسایی  سوال سوم پژوهش

به این سوال از بخش معیارهای نمایش تاکسونومی پرسشنامه استفاده شد. نتایج پاسخ متخصصان برای ویژگی معیار نمایش 

 ارائه شده است.  4تاکسونومی در جدول 
 

 نتایج پاسخ متخصصان برای ویژگی معیار نمایش تاکسونومی .4جدول    
 

معیار نمایش تاکسونومی 
پاسخ در دور دوم پاسخ در دور اول 

رتبه ویژگی 
درصد فراوانی درصد فراوانی 

قابلیت نمایش ساختار 
 تاکسونومی برای 

ایجاد، ویرایش و پاالیش 

 610061001بلی

00002خیر

شیوه نمایش ساختار  
تاکسونومی 

 35/37571/351نمایش گرافیکی 

 450571/351ی انمایش شبکه

 گزینه بازخورد سلسله مراتبی 

در دور اول 

228/142 

 114/73ترسیمی 

 15/12114/73نمایش نموداری 

شیوه نمایش منابع بازیابی شده

 22515/122متن اصلی

 55/626751ارجاع به منبع با پیوند فرامتنی 

 15/1215/122مشخصات کتابشناختی

شیوه نمایش، مرور و  
جستجوی نتایج 

 222/22266/162فهرست الفبایی 

 555/556501مرور سلسله مراتبی
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 گزینه بازخورد کتابشناختیمشخصات 

در دور اول 

266/162 

 133/83ی اکلید واژه

 222/22133/83مرور چهریزه ای 

ابزارهای بصری برای نمایش  
مربوط به   یهاروابط بین مقوله 

محتوا 

 330222/222درخت/ گره

 550555/551نقشه موضوعی

 110111/113ی استاره

 110111/113یاپوشه

قابلیت شخصی سازی نتایج 
 610061001بلی

 00002خیر

شیوه شخصی سازی نتایج 

جهت ایمیل   د ییایجاد یک ماژول تأ

آگاهی رسانی محتوای جدید 
436/364501 

امکان ایجاد هشدار جهت یادآوری  

از طریق ایمیل یا پیامک 
218/1815/123 

امکان اعمال سالیق شخصی در  

نمایش یا تعیین نوع رنگ، اندازه و  

فونت

218/1815/123 

 327/272252امکان ایجاد کتابخانه من 

 

گویان قابلیت نمایش ساختار کند. پاسخهای معیار نمایش در تاکسونومی را به شرح ذیل بیان میویژگی  4نتایج جدول   

ای به صورت مشترک  اند، در ویژگی شیوه نمایش ساختار تاکسونومی، نمایش گرافیکی و شبکهدانستهتاکسونومی را الزم  

اول   دلفی در دور  پنل  اعضای  از  توسط یکی  و ترسیمی  مراتبی  نمایش سلسله  را کسب کردند و دو ویژگی  رتبه  باالترین 

رجاع به منبع با پیوند فرامتنی باالترین رتبه را کسب  پژوهش پیشنهاد شد. در ویژگی شیوه نمایش منابع بازیابی شده، امکان ا

مراتبی باالترین رتبه را کسب کرد و ویژگی مشخصات کتابشناختی  کرد. در شیوه نمایش و مرور نتایج جستجوها، مرور سلسله

شناختی و  ای در دور اول پژوهش توسط یکی از اعضای پنل دلفی پیشنهاد شد و ویژگی مشخصات کتابو جستجوی کلیدواژه 

ها، ویژگی  الفبایی به طور مشترک رتبه دوم را کسب کردند. در ویژگی ابزارهای بصری مناسب برای نمایش روابط بین مقوله

به دست آورده   قابلیت  نقشه موضوعی باالترین رتبه را کسب کرده و ویژگی درخت / گره رتبه دوم را  است. در ویژگی 

رسانی  جهت ارسال ایمیل آگاهی  یید شده و ویژگی امکان ایجاد یک ماژول تأ  یید آن تأ  شخصی سازی نتایج بازیابی شده، وجود

 محتوای جدید باالترین رتبه را به دست آورد و ویژگی امکان ایجاد کتابخانه من هم رتبه دوم را کسب کرد. 

  5نتایج جدول    بود.ن  های تاکسونومی در معیار نگهداری از دیدگاه متخصصاویژگیدر پی شناخت    پرسش چهارم پژوهش 

ویژگی قابلیت انطباق و سازگاری با تغییرات در تاکسونومی با توجه به نتایج جدول  کند.  های معیار نگهداری را بیان میویژگی

به این صورت بیان شده است که ویژگی امـکان بسـط و ساخـتاربندی مجدد تاکسونومی پس از اعمال تغییرات باالترین رتبه    5

های نگهداری سابقه تغییرات، و امکان افزودن جزئیات نیز مطابق با نظر اکثر است. ویژگیده و مهم دانسته شده  را کسب کر

بندی مجدد محتوا به صورت خودکار پس از اعمال تغییرات،  اند. همچنین امکان رده اعضای پنل، مثبت و با اهمیت شناخته شده 

 است. تشخیص داده شده  ها نیز مناسب و الزم و مدیریت تغییر قابلیت 
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 . نتایج پاسخ متخصصان برای معیار نگهداری تاکسونومی 5جدول  
 

رتبه ویژگی پاسخ در دور دوم پاسخ در دور اول معیار نگهداری تاکسونومی 
درصد فراوانی درصد فراوانی تغییراتقابلیت انطباق و سازگاری با  

 37561001با بسط و ساختاربندی مجدد محتوای تاکسونومی 
125002بدون بسط و ساختاربندی مجدد محتوای تاکسونومی  

 رتبه ویژگی درصد فراوانی درصد فراوانی قابلیت نگهداری سابقه تغییرات
 461001بلی 
0002خیر

 رتبه ویژگی درصد فراوانی درصد فراوانی امکان افزودن جزئیات، یادداشت دامنه در تاکسونومی 
 610061001بلی 
00002خیر

رده بندی مجدد محتوا به صورت خودکار پس از اعمال تغییرات در  
تاکسونومی 

درصد فراوانی درصد فراوانی 
 رتبه ویژگی 

 610061001بلی 
00002خیر

 رتبه ویژگی درصد فراوانی درصد فراوانی   ییهاتیمدیریت تغییر قابل 
 610061001بلی 
00002خیر

 

ها از دیدگاه  های تاکسونومی در معیار محیط اطالعاتی پشتیبان/پایگاه داده ویژگی  در پی شناسایی  پرسش پنجم پژوهش 

از بخش معیار محیط اطالعاتی پشتیبان/پایگاه داده   متخصصان این سوال پژوهش  به  تاکسونومی بود.جهت پاسخگویی  های 

برای معیار محیط اطالعاتی پشتیبان/پایگاه داده   6استفاده شد. در جدول   ارائه شده  نتایج پاسخ متخصصان  تاکسونومی  های 

 است.
 

 تاکسونومی یها اطالعاتی پشتیبان / پایگاه دادهنتایج پاسخ متخصصان برای معیار محیط . 6جدول  
 

معیار اطالعاتی پشتیبان/ پایگاه  
هاداده

پاسخ در دور دوم پاسخ در دور اول 
 رتبه ویژگی

درصدفراوانی درصدفراوانی 

انواع محیط اطالعاتی  
)سیستم عامل(

ویندوز 
 گزینه بازخورد 

در دور اول

466/661 

 166/162لینوکس/ یونیکس 

 166/162سان سوالریس 

های  پایگاه داده 
پشتیبان

218/18257/282 
436/36414/571 
327/27004 

109/9004 

های اطالعاتی شیءگرا  پایگاه 
)شیءمدار(

 گزینه بازخورد 
در دور اول

128/143 

004پایگاه مستندات 

109/9004
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ترین محیط اطالعاتی پشتیبان در تاکسونومی که در دور اول  است که مناسبنتایج بدین صورت بیان شده    6در جدول  

های پشتیبان،  است. در ویژگی پایگاه داده   است، سیستم عامل ویندوز باالترین رتبه را کسب کرده پژوهش دلفی پیشنهاد شده  

های اطالعاتی  بخش، پایگاه در این    رتبه دوم را دارد.   و    باالترین رتبه را کسب کرده   پایگاه داده  

 شد. هایی بودند که در دور اول پژوهش پیشنهاد داده شیءگرا و پایگاه مستندات گزینه

در  .  برای ایجاد تاکسونومی در ایران چه الگویی مناسب استدر پی پاسخگویی به این بود که  سوال ششم پژوهش  

های  واع الگوهای ایجاد تاکسونومی و همچنین با توجه به ویژگیاین پژوهش، پس از مطالعه و مرور متون و منابع مختلف و ان

های ایجاد  تاکسونومی حاصل از تکنیک دلفی، الگوی پیشنهادی در پنج گام تدوین گردید که به همراه مراحل هر یک از گام

گردد: تاکسونومی به شرح ذیل ارائه می

 

 ریزیگام اول. برنامه
تعیین هدف  -

مخاطبان تعیین کاربران و  -

رسانی و کتابداری، متخصصان موضوعی  تشکیل گروهی به عنوان ایجادکننده تاکسونومی شامل مدیر، متخصصان اطالع -

و متخصصان فناوری اطالعات 

تعیین نقش و مسئولیت هریک از اعضای گروه  -

ربران.های ممکن مانند مصاحبه با کاربران و تمرکز روی نیاز کانیازسنجی از کاربران از طریق روش -

 گام دوم. شناسایی و تعیین مفاهیم درون تاکسونومی 

تعیین دامنه تاکسونومی -

تعیین حجم، اندازه، عمق و سطح تاکسونومی -

تعیین محتوای مورد نیاز کاربران از طریق جستجو، تحلیل، استخراج و گزینش محتوا  -

مقوله  - و  مفاهیم  بین  روابط  اصطالحات،  مفاهیم،  بتعیین  فرعی  و  اصلی  اصطالح های  از  استفاده  رده نامها  و  های  بندی ها 

موجود و مرتبط با تاکسونومی

 ریزی تاکسونومیگام سوم. طرح

تعیین نوع نمایش، ساختار، قالب منابع، اشکال مناسب تاکسونومی مورد نظر -

بندی بندی و طبقه ها، نوع مقولهتعیین روش ایجاد مقوله -

های مناسب تاکسونومیالگوریتمهای استاندارد و تعیین قالب  -

 گام چهارم. بازبینی تاکسونومی 

بازبینی صورت می  تاکسونومی،  از طراحی و اجرای  این گام، پس  بازبینی توسط متخصصان موضوعی و  در  گیرد که 

شود.  اعمال میشود و این بازبینی بر اساس تغییراتی است که در مرحله مدیریت و نگهداری  ایجادکنندگان تاکسونومی انجام می

 این مرحله همواره پس از هرگونه اعمال تغییرات تکرارپذیر است. 

 گام پنجم. مدیریت و نگهداری 

تعیین محیط اطالعاتی و سیستم عامل مناسب -

های مورد نیاز تعیین فناوری  -
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ایجاد امکانات شخصی سازی -

ایجاد امکانات تغییر و ویرایش  -

گیری.تعیین نوع گزارش -

توان به صورت  های به دست آمده و ارائه شده در پنج گام، الگوی پیشنهادی ایجاد تاکسونومی در ایران را مییافتهبر پایه 

 خالصه کرد.   1کلی در نمودار 

 

 
 الگوی پیشنهادی ایجاد تاکسونومی در ایران  .1نمودار  

 
 

الگوی مراحل سطح دوم مربوط به پنج گام اصلی الگوی پیشنهادی ایجاد تاکسونومی در ایران به طور کامل   نیز  2نمودار در  

کشیده شده است به تصویر 

 

 
 الگوی مراحل سطح دوم مربوط به پنج گام اصلی الگوی پیشنهادی ایجاد تاکسونومی در ایران. 2نمودار  
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 گیریبحث و نتیجه

با توجه به نتایج پژوهش، معیار بسط اولین معیاری بود که مورد بررسی قرار گرفت. این معیار شامل شش معیار فرعی است  

ها، تعداد سطوح تاکسونومی، قالب مناسب برای  ترکیب اصطالحات و مقولهکه عبارتند از: رویکرد ساخت تاکسونومی، نوع  

 سازی تاکسونومی با دیگر ابزارها.ها، اشکال مختلف تاکسونومی و یکپارچهها و خروجیپشتیبانی از ورودی

یق نظرخواهی  نظر در الگوی ایجاد تاکسونومی در ایران نمره رتبه به دست آمده از طر  های موردبرای تعیین ویژگی    

اعضای شرکت کننده در دلفی معیار سنجش قرار گرفت و بر این مبنا در ویژگی رویکرد ساخت تاکسونومی ترکیبی از دو  

( پیشنهاد شد. این به این معناست که روش خودکار برای  درصد  71/85رویکرد دستی و خودکار با باالترین درصد و رتبه )

گیرد و رویکرد دستی نیز جهت استفاده از عامل انسانی و فکر انسان پیشنهاد شده  ار میسهولت و سادگی کار مورد استفاده قر

های صرفاً خودکار کارآیی الزم را نخواهد داشت و استفاده از رویکرد  ها گاهی استفاده از روشاست. در هنگام ایجاد مقوله 

نیز باالترین رتبه را رویکرد ترکیبی کسب کرده بود    (2010تر باشد. در پژوهش چودری )تواند کارسازتر و دقیق ترکیبی می

 که با پژوهش حاضر همسوست. 

ها  ( را برای نوع ترکیب اصطالحات و مقولهدرصد   41/71همارایی و پس همارایی نیز باالترین درصد و رتبه )ویژگی پیش  

می که  آورده  دست  اینبه  راهنماهتوان  همانند  تاکسونومی  در  که  گرفت  نتیجه  مقوله گونه  ایجاد  برای  موضوعی  و  ای  ها 

ها به  ها و جستجوی آنتوان جهت ایجاد امکان ترکیب مقوله شود اما گاهی میهمارایی استفاده میاصطالحات از روش پیش 

همارایی و با استفاده از عملگرهای بولی استفاده کرد. زمان و در کنار هم مانند موتورهای جستجو از روش پس صورت هم

 ها پیشنهاد داده بود.همارایی را برای ترکیب مقوله ( نیز در پژوهش خود پیش 2005)شوارتس  

های مختلف است. این ویژگی در  های تاکسونومی توانایی ورودی و خروجی در قالب یکی دیگر از مهمترین ویژگی 

های دیگر منتقل کرد که با  نظام   های تاکسونومی را بههای جدید مفید خواهد بود تا بتوان خروجیتوسعه و بسط تاکسونومی

( به دلیل سادگی درصد 44/71با باالترین درصد و رتبه ) توجه به نتایج حاصل از تکنیک دلفی در این پژوهش، قالب 

برای ورودی و    نیز باالترین رتبه را قالب      است. در پژوهش  و سهولت کاربرد آن پیشنهاد شده  

 ی کسب کرده بود.خروجی تاکسونوم

ها  کند و با استفاده از تاکسونومی آنهای متفاوت کمک میپشتیبانی چندزبانه در تاکسونومی به مدیریت اسناد در زبان  

بنابراین میرا سازماندهی می های متفاوت کمک کرده و همچنین در فهم  ها در زبان تواند به کشف روابط میان مقوله کند. 

های به دست آمده درباره پشتیبانی زبانی تاکسونومی هم این دیدگاه را  های دیگر کمک نماید. یافتهه زبانها ب ها و مقوله واژه 

کند و به دلیل اینکه در ایران بیشتر منابع به زبان انگلیسی، فارسی و عربی است استفاده از این سه زبان برای  و تقویت می ییدتأ

( را کسب نموده نباید تعجب  درصد  46/38ه زبان انگلیسی باالترین درصد و رتبه )پشتیبانی از منابع توصیه شده است. این ک 

کرد زیرا این زبان، زبان غالب منابع در حیطه شبکه وب جهانی است و شاید بتوان گفت اکثر منابع الکترونیکی و بسیاری امور  

 مربوط به آن به زبان انگلیسی است. 

 دیگر از معیارهای فرعی بسط تاکسونومی است که در این پژوهش پیشنهاد شده ساخته یکی  استفاده از تاکسونومی پیش 

-کند. این خود به مفهوم اجرای پژوهشساخته به صرف زمان کمتر جهت ایجاد تاکسونومی کمک میاست. تاکسونومی پیش

حوزه  به  متعلق  تاکسونومی  عناصر  درک  جهت  الزم  مورهای  عناصر  اعمال  و  پرکاربرد  موضوعی  الگوهای  های  در  دنظر 

 ساخته برای ایجاد تاکسونومی دلخواه کاربران است. تاکسونومی پیش



 ...  مناسب یی موجود و ارائه الگو یهای تاکسونوم  یهای ژگیو یی شناسا : العابدینی و همکارانزینحاجی 

110 

 
 

 

 

با توجه به کاربردهای متفاوتی که هریک از اشکال تاکسونومی دارند، همچنین با توجه به دامنه تاکسونومی مورد نیاز   

مراتب چندگانه  دست آمده از پژوهش شکل سلسلهتوان اشکال مختلفی را برای تاکسونومی در نظر گرفت. بر پایه نتایج به می

( بهترین  درصد  71/35به دلیل ایجاد ارتباط بیشتر بین مفاهیم مختلف موجود در محتوای تاکسونومی با باالترین درصد و رتبه )

های پژوهش  تههای مفهومی استفاده کرد. یافتوان از آن در ایجاد مقوله شکل برای ایجاد تاکسونومی شناخته شده و البته می

با )شکل چهریزه  نیز  با نتایج مربوط به ویژگی پیشدرصد  42/21ای را  نتیجه  همارایی و  ( در رتبه دوم نشان داده است. این 

همارایی برای ایجاد ارتباط  توانند در مرحله پس ها میهمارایی در یک راستا قرار دارد و بدین مفهوم است که چهریزه پس

 م به کار روند.هرچه بیشتر بین مفاهی

های پیشنهادی در پژوهش حاضر است. با توجه به  سازی تاکسونومی با دیگر ابزارها نیز یکی دیگر از ویژگییکپارچه 

می دارند  اسناد  مدیریت  در  ابزارهای جستجو  از  هریک  که  متفاوتی  کارآیی  کاربردهای  افزایش  برای  ابزارها  این  از  توان 

سازی تاکسونومی با ابزارهای جستجو نظیر موتورهای  دهد که یکپارچه های پژوهش نشان میتاکسونومی استفاده کرد. یافته

است  کنندگان در پنل دلفی داشته  ( بیشترین اهمیت را از نظر شرکتدرصد  07/23کاوش و نظایر آن با باالترین درصد و رتبه )

 که باید در ساختار تاکسونومی لحاظ گردد.

آید، معیار تنظیم و معیارهای فرعی آن از جمله ویژگی مهم دیگری صل از این پژوهش بر میطور که از نتایج حاهمان

بندی محتوا با استفاده از تاکسونومی و  توان برشمرد. تنظیم به معنای توانایی پشتیبانی از مقولهاست که برای تاکسونومی می

های مناسب، روش تهیه گزارش،  ظیم، عبارتند از: الگوریتمسازماندهی محتوا است. معیارهای فرعی زیرمجموعه معیار اصلی تن

ها و  نامهها، اصطالحبندی های اسناد و منابع، استفاده از رده بندی انواع منابع عالوه بر اسناد، پشتیبانی از انواع قالبامکان مقوله

 های موضوعی در ایجاد تاکسونومی.سرعنوان

های متفاوتی را متناسب با شرایط و  توان الگوریتمها میرد هریک از الگوریتمبا توجه به نقاط قوت و ضعف و نوع کارب

های عصبی باالترین  دهد که شبکه های پژوهش نشان میموقعیتی که برای ایجاد تاکسونومی وجود دارد به کار گرفت. یافته

های عصبی به  گونه توجیه کرد که شبکهاین  است. شاید بتوان  ها داشته( را در بین دیگر الگوریتمدرصد 66/66درصد و رتبه )

های  های عصبی دارای گره اند. همچنین شبکه بندی متون و تصاویر را دارا هستند مورد توجه قرار گرفتهکه قابلیت دستهدلیل این 

 کرد. های خبره استفاده توان از آن برای ایجاد ارتباط بین اجزای تاکسونومی در نظام به هم مرتبط هستند و می

ها، روش اعالم تعداد منابع تحت پوشش باالترین رتبه و درصد  در ویژگی تهیه گزارش از منابع و اسناد مربوط با مقوله  

بوده درصد  33/33) تعداد منابع تحت پوشش می( را دارا  از  به کاربر در مورد دامنه و عمق منابع تحت  است. آگاهی  تواند 

ز این طریق، میزان اطالعاتی که از این تاکسونومی دریافت خواهد کرد را تخمین بزند.  تواند اپوشش اطالع دهد و کاربر می

های تاکسونومی است که در این پژوهش مورد  ها و منابع عالوه بر اسناد نیز یکی دیگر از ویژگیبندی انواع مقوله امکان مقوله

رود نوع منابع و مقوله مورد نظر در  ها به کار میو سازمان ها بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه تاکسونومی در انواع موضوع

توان از انواع  آن نیز متفاوت است. به طور مثال در تاکسونومی که موضوع مورد بحث در آن آثار تاریخی یک کشور باشد می

دوره مقوله یا  و  تاریخی  آثار  اص های  دامنه  و  موضوع  که  هنگامی  یا  و  کرد  استفاده  خاص  زمانی  در  های  بحث  مورد  لی 

های پژوهش  های اصلی و فرعی استفاده کرد. یافتهتوان از آن به عنوان مقوله تاکسونومی گیاهان و یا موجودات زنده باشند می

( را در بین  درصد  21/16بندی مواردی چون مکان، موجودات و اشیاء، باالترین درصد و رتبه )دهد که امکان مقوله نشان می
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گونه بیان  اند را این ها قرار گرفتهها در رتبه باالتری نسبت به دیگر مقولهاند. شاید بتوان دلیل اینکه این مقولهشتهها داسایر مقوله

تری برخوردار ها از طیف گسترده ها نسبت به دیگر مقولهها و موجودات از لحاظ طبقات و تنوع وجودی آن کرد که اشیاء، مکان

 هستند. 

های مختلفی از قبیل صوت،  تواند قالبتوانند ذخیره شوند. گاهی یک فایل میهای مختلف میب منابع و اسناد در قال 

ها را داشته باشد که در  تصویر، متن، عکس و ... به خود بگیرد که یک تاکسونومی خوب باید امکان پشتیبانی از این قالب

ها  ( در بین دیگر قالبدرصد  71/85رصد و رتبه )حائز باالترین د  های  پژوهش حاضر، قالب 

ها دانست. افزون بر این، از نظر استفاده و  تری نسبت به دیگر قالبهای پراستفاده و رایجتوان قالبها را میشدند زیرا این قالب

 تر هستند. تر و راحتهای مذکور ساده کاربرد نیز قالب

توان به  ها میای هستند که از آنشده های استاندارد و تعریفهای موضوعی قالبها و سرعنواننامهها، اصطالح بندیرده  

است،  ( را داشتهدرصد  71/85بندی دیویی که باالترین درصد و رتبه )عنوان زمینه اصلی تاکسونومی استفاده کرد. مثالً از رده 

ایجاد سلسلهمی برای  بین مقولهتوان  ایجاد مقولهمهناها استفاده کرد و اصطالحمراتب  برای تعریف و  های موضوعی و  ها را 

بین آن به کار برد. در این پژوهش، رده روابط  پیشنهاد  بندی دهدهی دیویی و رده ها  این منظور  برای  بندی کتابخانه کنگره 

پژوهششده  در  توسط  است.  شده  انجام  رده     های  ساختانیز  اصلی  زمینه  عنوان  به  دیویی  ر  بندی 

همارایی  همارایی و پسهای پیش آور است و با نتایج مربوط به ویژگیتاکسونومی استفاده شده است. این نتیجه از جهتی تعجب 

بندی کولن انعطاف بیشتری را در  و اشکال تاکسونومی مطابقت و سازگاری زیاد ندارد زیرا که به عنوان مثال استفاده از رده 

 سازد. رایی مربوط به دو ویژگی مذکور فراهم میهماراستای دستیابی به هدف پس

آورد تا  ها فراهم میهای زیرمجموعه آن در تاکسونومی یک محیط گرافیکی را برای نمایش مقولهمعیار نمایش و مقوله

ی اطالعات،  ها را مشاهده کرد. مرور و ردیابها و روابط بین آنها در میان دیگر مقولهسادگی و سهولت بتوان جایگاه مقوله ه ب

شود که در پژوهش حاضر مرور سلسله مراتبی با باالترین  ای را شامل میروش مرور سلسله مراتبی، الفبایی، فهرستی و چهریزه 

های  ها و مقولهکه روابط بین مقولهاست. مرور سلسله مراتبی به علت این ( بیشتر مورد تاکید قرار گرفته  درصد  50درصد و رتبه )

طور مشترک رتبه دوم  شناختی که به دهد مناسب تشخیص داده شده است. البته مرور الفبایی و کتاب ا نشان میاصلی و فرعی ر

اند نیز حائز اهمیت هستند، مرور الفبایی به علت سهولت و سرعت استفاده از مقوله موردنظر در جایگاه الفبایی  را کسب کرده 

شناختی هم به دلیل عرضه اطالعات الزم و مفید درباره نتایج  صات کتاب است و نمایش مشخخود بیشتر مورد توجه واقع شده 

 جستجو در کانون توجه بوده است. 

است. این ویژگی به  هایی است که در این پژوهش در معیار نمایش پیشنهاد شده  سازی یکی دیگر از ویژگیشخصی 

تاکسونومی به نحو دلخواه استفاده کند، مثالً در مواقعی که مقوله جدیدی  دهد که از امکانات موجود در  کاربر این امکان را می

می اضافه  تاکسونومی  میبه  اطالع  شود  کاربران  به  پیامک  و  الکترونیکی  پست  طریق  از  میتوان  کاربر  همچنین  تواند  داد؛ 

دهد که ایجاد یک  وهش نشان میهای پژتری از آن استفاده کند. یافتهجستجوهای خود را ذخیره کرده و در زمان مناسب

است. این  ( را داشتهدرصد  50رسانی محتوای جدید برای کاربران باالترین درصد و رتبه )ماژول جهت دریافت ایمیل آگاهی 

های اطالعاتی  تر بتواند تازه بدین معناست که کاربر بدون صرف زمان و انجام یک بار جستجو و ایجاد یک درخواست، راحت

نظر نماید. کسب جایگاه دوم توسط  طریق پست الکترونیکی دریافت کند و از انجام جستجوهای تکراری صرف خود را از  

دهد اطالعات مفید بازیابی شده را برای  است چرا که به کاربر فرصت میویژگی امکان ایجاد کتابخانه من هم بی دلیل نبوده 

 سازی و نگهداری نماید. کاربردهای بعدی ذخیره 



 ...  مناسب یی موجود و ارائه الگو یهای تاکسونوم  یهای ژگیو یی شناسا : العابدینی و همکارانزینحاجی 

112 

 
 

 

 

هداری در تاکسونومی شامل قابلیت انطباق با تغییرات، امکان مدیریت تغییرات جدید و نگهداری سابقه تغییرات  معیار نگ

ها پس از اعمال تغییرات و امکان افزودن جزئیات و یادداشت جدید در تاکسونومی بندی مجدد و خودکار مقوله قبلی، رده 

های جدید را در تاکسونومی ایجاد  کند تا تغییرات و ویرایشکمک میها به مدیران تاکسونومی و کاربران  این ویژگی  است.

ای به ساختار تاکسونومی وارد شود و برای تاکسونومی امکان سازگاری با تغییرات جدید و در نتیجه  کنند بدون اینکه لطمه

را می مفید طوالنی  تغعمر  اعمال  و  ویرایش  بازبینی،  ارزیابی،  است که در هنگام  نباید در  دهد. مسلم  تاکسونومی  یرات در 

کارکرد تاکسونومی خللی وارد شود و باید به شکلی تاکسونومی را مدیریت کرد تا امکان انطباق با شرایط و تغییرات جدید  

های پژوهش حاکی از آن است که بسط و ساختاربندی مجدد محتوای تاکسونومی پس از اعمال تغییرات  را داشته باشد. یافته

است که این خود گواه بر این مطلب است که بسط و ساختاربندی مجدد محتوا  ( را داشتهدرصد   100صد و رتبه )باالترین در

های  پس از اینکه تغییرات در تاکسونومی ایجاد شد ضروری است تا سازگاری الزم را با تغییرات جدید داشته باشد و مقوله

 رفته و ساختاربندی شوند. های قبلی جای گجدید به راحتی بتوانند در بین مقوله

دهد  های پژوهش نشان میافزارهای مناسب و کاربردی استفاده کرد. یافتهافزارها و سختدر هر تاکسونومی باید از نرم

تواند به دلیل کاربرد و رواج این  ها را کسب کرده که این امر می( پاسخدرصد  66/66که سیستم عامل ویندور باالترین رتبه )

توان دانست که در  هایی میدر ایران بوده است. همچنین سهولت و سادگی استفاده از آن را نیز از جمله علت   سیستم عامل

اطالعاتی   پایگاه  این،  بر  افزون  است.  بوده  مؤثر  دلفی  متخصصان  از سوی  گزینه  این  انتخاب  نیز    زمینه 

ست که امروزه به دلیل تناسب بیشتر آن با محیط شبکه وب جهت  ترین و در عین حال پرکاربردترین پایگاه اطالعاتی ارایج

(  درصد  14/57های پژوهش حاضر این گزینه باالترین درصد و رتبه )شود و طبق یافته افزارهای کاربردی استفاده میطراحی نرم

  های اطالعاتی  پایگاه   است و از محبوبیت بیشتری برخوردار است. البتههای اطالعاتی کسب کرده را در بین دیگر پایگاه 

 های آن در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. هم به دلیل ویژگی

هایی که از نتایج این پژوهش حاصل شد الگویی مطابق با  با توجه به مطالعه الگوهای مختلف ایجاد تاکسونومی و ویژگی

در    1نمودار   که  شد  گرفته  5پیشنهاد  شکل  این  گام  عبارتن  5است.  برنامهگام  از  درون  د  مفاهیم  تعیین  و  شناسایی  ریزی، 

ریزی تاکسونومی، بازبینی تاکسونومی، و مدیریت و نگهداری تاکسونومی است. الزم است صرف نظر از  تاکسونومی، طرح

و مسئولیت  فرایند ایجاد تاکسونومی یادشده، در هنگام ایجاد تاکسونومی ابتدا باید اهداف، مخاطبان، گروه ایجاد کننده و نقش  

ها، دامنه، و تعداد و  ها و روابط میان آناعضای گروه و نیز نیازسنجی کاربران تاکسونومی موردنظر تعیین گردد، سپس مقوله 

های موضوعی مربوط به  ها و سرعنواننامهها، اصطالح بندیتوان از رده های اصلی و فرعی تعیین شود. در اینجا میسطح مقوله

ریزی تاکسونومی صورت بگیرد که در این مرحله باید استانداردها،  تفاده کرد. در مرحله بعد باید طرححوزه تاکسونومی اس

و ایجاد شده    ها، و ساختار مختلف تاکسونومی را در نظر داشت. در پایان این مرحله که تاکسونومی تا حدی شکل گرفتهقالب

، مدیران و سایر متخصصان مرتبط با تاکسونومی آن را مورد  است بایستی وارد مرحله بعد شده و باید متخصصان موضوعی

بازبینی قرار داده و نظرات و پیشنهادها خود را ارائه دهند. در مرحله آخر نیز مدیریت و نگهداری تاکسونومی قرار دارد که  

ه دارد که پس از اینکه  مسئولیت اعمال نظرات و پیشنهادها، ویرایش و تغییرات در تاکسونومی را پس از نهایی شدن بر عهد

ای تکرارپذیر است که پس از هربار اعمال تغییرات  شود. مرحله بازبینی مرحلهتغییرات اعمال شد دوباره وارد مرحله بازبینی می

 تواند تکرار شود. می
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تاکسونومی  هایی که برای  توان نتیجه گرفت که ویژگیهای پژوهش، میبا توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر و پیشینه 

توان به صورت محض یک  ها و نقاط قوت و ضعف مربوط به خود هستند و نمیها، قابلیت به کار رفته هر کدام دارای توانایی 

هایی که در هر گزینه برای تاکسونومی آید اکثر ویژگیویژگی را به تاکسونومی نسبت داد. همان طور که از نتایج پژوهش برمی

به صورپیشنهاد شده  بوده است  یا خصیصه  ویژگی  از چند  ترکیبی  یا  و  بوده  تعیین شکل  ت چندگانه  مثال در  به طور  است. 

نمی اشکال  تاکسونومی  از  دلیل که هریک  این  به  برد  نام  تاکسونومی  برای  را  تاکسونومی  از  تنها یک شکل  منحصراً  توان 

 توان برای تاکسونومی در نظر گرفت.ی را میتاکسونومی دارای کاربردهای متفاوتی بوده و در شرایط خاص اشکال مختلف

عالوه بر این با توجه به اینکه در این پژوهش تاکسونومی هم به صورت عام و هم به صورت خاص در نظر گرفته شد،   

برخی ویژگیمی نتیجه گرفت که  تنها میتوان  برشمردیم  تاکسونومی  برای  مثالً  هایی که  تاکسونومی خاص  تواند در یک 

اص، و یا در حوزه کاری یک سازمان و یا محصوالت یک فروشگاه به کار گرفته شود و در تاکسونومی با هدف  موضوع خ

 دیگر کاربرد نداشته باشد. 

توانست در ایجاد یک تاکسونومی مؤثر واقع شود اما بدین معنا  هایی بود که میهدف از پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی 

ها به صورت کامل است بلکه شرایط محیطی، امکانات  کسونومی داشتن تمام این ویژگینیست که شرط الزم برای ایجاد تا 

های  کند. به دلیل اینکه در زمینه تاکسونومی پژوهشتر تاکسونومی کمک فراوانی میمختلف موجود و در اختیار به تحقق کامل

هایی در این حوزه هموار سازد و به  جام پژوهش اندکی در ایران انجام گرفته است، این پژوهش قصد داشت تا راه را برای ان

   کند.های بیشتر راه تهیه و استفاده از این فناوری اطالعات در ایران را هموار میطور قطع پژوهش

 

 پیشنهادهای پژوهش

های ویژگیهای مورد نیاز ایران با بکارگیری  استفاده از نتایج این پژوهش و اجرای عملی آن جهت تهیه تاکسونومی •

؛ نام برده شده در پژوهش

های مختلف های ذکر شده در این پژوهش برای تاکسونومی و اجرای آن در سازمانتوصیه به استفاده از ویژگی •

؛جهت سازماندهی منابع الکترونیکی آن سازمان

از • هریک  برای  پژوهش  این  در  که  کاربردهایی  به  توجه  با  آن  مختلف  اشکال  در  تاکسونومی  اشکال    اجرای 

؛تاکسونومی ذکر شده 

تهیه الگوهای آماده ساخت و تهیه تاکسونومی جهت استفاده در ابزارهای ساخت تاکسونومی به منظور تسهیل فرایند   •

.طراحی تاکسونومی

 
 تعارض منافع

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان گزارش نشده است. 
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