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تاریخ دریافت 1397/11/20 :تاریخ پذیرش1398/3/22:

چکیده
هدف :سامانه هاي پيشنهاددهنده ي منابع علمی با اين هدف بوجود آمدند تا به کاربر منابعی را پيشنهاد دهند که به نياز
اطالعاتی او نزديک است .هدف اصلی پژوهش حاضر ،مقايسۀ ميزان اثربخشی سامانه هاي پيشنهاددهنده مقاله هاي
مرتبط در پايگاههاي وبآوساينس و گوگلاسکالر در چهار حوزه موضوعی از ديدگاه کاربران است.
روش:پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از حيث روش ،توصيفی از نوع مقايسهاي است .نمونه پژوهش به دو
گروه نمونه انسانی و مقاالت تقسيم میشود .نمونه انسانی شامل  120نفر از دانشجويان مقطع دکتري بود .اين افراد از ۴
حوزۀ موضوعی علوم انسانی ،علوم پايه ،فنی-مهندسی و کشاورزي و دامپزشکی بودند و از هر حوزه  ۳0نفر .نمونه
مقاالت 2۴00 ،مقاله مرتبط متشکل از  1200مقالۀ مرتبط پيشنهاد شده در هر يک از دو پايگاه بود .دادههاي اين پژوهش
توسط دو ابزار پرسشنامه و نرمافزار شبيه سازي محيط پايگاهها گردآوري شد.
نتایج :يافتهها نشان داد از ديد کاربران ،سامانه پيشنهادهنده پايگاههاي وبآوساينس و گوگل اسکالر در پيشنهاد
مقالههاي مرتبط اثربخش عمل نموده است ،همچنين ،بين اثربخشی مقالههاي مرتبط در چهار حوزۀ تفاوت معنا دار وجود
داشت و هر دو پايگاه در حوزۀ موضوعی علوم انسانی نسبت به ساير حوزهها ،کمترين تعداد مقالههاي مرتبط و بيشترين
تعداد مقالههاي نامرتبط را به کاربران بپيشنهاد داده بودند.
اصالت :عليرغم اهميت سامانه هاي پيشنهادهنده مقاله ها ،پژوهشی که اثربخشی سامانه هاي پيشنهاد دهنده مقاالت مرتبط
در پايگاه وبآوساينس و گوگل اسکالر را از ديدگاه کاربران مورد بررسی قرار داده باشد ،مشاهده نشد.
واژگان کلیدی :بازيابی اطالعات ،ربط کاربرمدار ،مقالههاي مرتبط  ،پايگاه گوگل اسکالر ،پايگاه وب آو ساينس،
اثربخشی ،سامانه پيشنهاددهنده مقاله هاي مرتبط
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مقدمه

با توجه به رشد روز افزون منابع اطالعاتی ،بازيابی مدارک مورد نياز کاربران از طريق سامانه هاي بازيابی
اطالعات به امري دشوار تبديل شده است .از آنجا که نياز اطالعاتی داراي ماهيتی ذهنی1است و تنها در ذهن
جستوجوگر وجود دارد ،استفادهکنندگان از سامانۀ بازيابی اطالعات ،هيچگاه نمیتوانند نياز اطالعاتی خود
را به طور دقيق در قالب پرسش2درآورند (ديشيوا و ديشو)2011 ۳،؛ از اين رو ،نتايجی که سامانه در پاسخ به
پرسش براي کاربر بازيابی میکند ،نياز اطالعاتی کاربر را به طور کامل برطرف نمینمايد؛ بنابراين ،گاهی نياز
است کاربر چندين بار به اصالح مجدد کليدواژه هاي پرسش بپردازد تا در نهايت بتواند به مدارک دلخواه و
متناسب با نياز اطالعاتی خود دسترسی يابد .از اين رو ،سامانه هاي بازيابی اطالعات تالش دارند تا با بهره گيري
از قابليت هاي فناورانه  ،به کاربران کمک کنند تا بتوانند با صرف حداقل زمان به نتايج بهتر و مرتبط تري
دسترسی يابند .از جمله مهمترين اين تالشها می توان به سامانههاي پيشنهاددهنده اشاره کرد که با شناسايی
عاليق و اولويت هاي کاربر ،اطالعات موجود در سامانه را پااليش کرده و پيشنهادهايی را به تک تک کاربران
ارائه می کنند .موارد کاربرد اين سامانه ها طيف وسيعی دارد و از فروشگاههاي الکترونيکی ،تورهاي مسافرتی،
رستوران ها ،موزه ها و گالري ها و بيمارستان ها گرفته تا پيشنهاد منبع علمی در نرم افزارهاي کتابخانهاي و
پايگاههاي اطالعاتی را شامل میشود.
سامانه هاي پيشنهاددهنده منابع علمی با اين هدف بوجود آمد تا به کاربر منابعی را پيشنهاد دهد که به نياز
اطالعاتی او نزديک است .سامانه هاي پيشنهاددهنده مقاله هاي علمی يکی از اين نوع سامانه ها است .نخستين
سامانه پيشنهاددهنده مقاله هاي علمی در قالب پروژه سايتسير۴توسط بالکر و همکارانش در سال 1998طراحی
و ارائه شد (بالکر ،الرنس و گيلز .)51998 ،فرآيند کار معموالً در سامانه هاي پيشنهاد مقاله هاي مرتبط اين
گونه است که ابتدا کاربر کليد واژه مورد نظر خود را در سامانه وارد می کند؛ در کنار فهرست نتايج بازيابی
شده ،گزينه مقالههاي مرتبط براي هر مدرک ايجاد میشود و کاربر میتواند با به کار گرفتن اين گزينه براي
مقاله اي که کامال يا تا حدودي مرتبط با نياز اطالعاتی اوست ،مقاله هاي مشابه را مشاهده نمايد و نتايج جستجو
را بهبود ببخشد .همچنين ،کاربر می تواند با يک مقاله مرتبط شناخته شده که به هر طريقی قبالً پيدا کرده کار
خود را آغاز کند و همان را در سامانه وارد نمايد؛ و سپس ،براي آن مقاله از گزينۀ مقالههاي مرتبط استفاده
کند( .سموکر .)20086،با انتخاب گزينۀ مقالههاي مرتبط  ،سامانه فهرست رتبهبندي شدهاي از مقاله هاي مشابه
با مقاله انتخاب شده ،ايجاد میکند .اين کار می تواند تا جايی ادامه پيدا کند که در فهرست مقاله هاي مرتبط،
از نظر جستوجوگر مقاله مرتبط ديگري وجود نداشته باشد(سموکر .)2008،در واقع مقاله هاي مرتبط درون
يک شبکه به يکديگر پيوند داده شده اند و اين امکان را به کاربر میدهد که از يک مدرک به مدرک ديگر
حرکت کند(سموکر و آالن.)2006 ،
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چالش مهم در رابطه با سامانه هاي پيشنهاد مقاله هاي مرتبط اين است که پايگاهها و نرم افزارهاي موجود

با بکارگيري اين قابليت ،در عمل به چه ميزان به اهداف از پيش متصور دست يافتهاند؛ يا به عبارتی ،به چه
ميزان اثربخش عمل کردهاند .به همين دليل ،پژوهشگران تالش کردهاند اثربخشی سامانههاي پيشنهاددهنده
مقالههاي مرتبط را مطالعه نمايند؛ اين پژوهش ها را می توان به سه دسته کلی تقسيم کرد .برخی از پژوهشها
با رويکردي کاربر مدارانه ،اثربخشی جستجوي اطالعات با استفاده از سامانه پيشنهاد مقاله هاي مرتبط را به
تنهايی يا در مقايسه با ساير روش هاي جستجو ،از جمله جستجوي کليدواژه اي ،بررسی کرده اند؛ براي مثال،
دومايس و شميت )1991(1با بررسی اثربخشی دو قابليت «مقاله هاي مشابه» 2و «جستجو» ۳در پايگاه

اينفوسرچ۴

به اين نتيجه رسيدند که کاربران از «مقاله هاي مشابه» نسبت به «جستجو» به طور اثربخشتري استفاده می کردند.
سپينک ،جانسن و اوزملتو ) 2000(5دو شيوه بهبود جستجو را در موتور جستجوي اکسايت6با يکديگر مقايسه
کردند .نتايج نشان داد تنها يک پنجم از کاربران بازنويسی دوباره پرسش را به عنوان راهی براي بهبود جستجو
انتخاب کردند و ساير کاربران گزينه «مدارک مشابه» را مورد استفاده قرار دادند و تمامی آنها به گونه اي
موفقيت آميز و اثربخش براي بهبود نتايج جستجو از اين گزينه بهره بردند .لين،

ديکوچيو ،گريگورين و ويلبور7

( )2007پژوهشی بهمنظور بررسی اثربخشی مقاله هاي مرتبط در پايگاه پابمد انجام دادند .نتايج پژوهش نشان-
داد حدود يک پنجم از جستجوگران (19درصد) حداقل يک بار روي گزينه "مقالههاي مرتبط پيشنهادي"
کليک کردند و اين کار جزئی جدايی ناپذير در جستجوي اطالعات کاربران بود .پژوهشگران نتيجه گرفتند،
پيشنهاد مقاله هاي مرتبط قابليتی سودمند و کارآمد در اين پايگاه محسوب میشود .است ،به دليل پايين بودن
مانعيت ،گزينه صفحات مشابه اثربخشی الزم را براي بازيابی مدارک مرتبط ندارد.
دسته دوم پژوهشهايی هستند که اثربخشی سامانه پيشنهاد مقالههاي مرتبط را در يک سامانه بازيابی
اطالعات با استفاده از مجموعههاي آزمايشی مورد سنجش قرار دادهاند (مانند سموکر و آالن 2006،؛ لين و
ويلبور؛2007 8؛ لين و سموکر2008 9،؛ لين ،ديکوچيو ،گريگورين و ويلبور )2008 ،و دسته آخر پژوهش هايی
هستند ،که همانند اين پژوهش ،سامانه پيشنهاد مقاله هاي مرتبط را از لحاظ ميزان اثربخشی ميان دو پايگاه
مقايسه نموده اند .با مرور گسترده متون ،تنها پژوهش چار و آجيفروکی )201۳(10يافت شد که اثربخشی
مقالههاي مرتبط را در دو پايگاه وبآوساينس و سکوپس با يکديگر مقايسه کرده بودند .نتايج اين پژوهش
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نشان داد بازيابی مدارک مرتبط از طريق مآخذ مشترک1براي هر دو پايگاه وبآوساينس و سکوپس ،اثربخش
بود و تفاوت معناداري در عملکرد اين دو پايگاه وجود نداشت.
مرور متون نشان می دهد که در مجموع ،سامانههاي پيشنهاددهنده مقالههاي مرتبط اثربخش بوده و در
ارتقاء عملکرد سامانه هاي بازيابی اطالعات نقش موثري دارند؛ با اين وجود ،نکته اي که مطرح میشود اين
است که در اين پژوهش ها ديدگاه مستقيم کاربران در ارزيابی پايگاه و تفاوت هاي استفاده کنندگان پايگاه
در تعيين ميزان اثربخشی در نظر گرفته نشده است .پوشش موضوعی بسياري از پايگاه هاي اطالعاتی عمومی
است و کاربران حوزه هاي موضوعی مختلف از آن استفاده می کنند .مسأله مطرح اين است که آيا از نظر
کاربران حوزههاي موضوعی مختلف استفاده از سامانههاي پيشنهاد مقاله هاي مرتبط می تواند آنها را به مقاله
هاي مرتبط مورد نيازشان هدايت کند يا خير؛ به عبارت ديگر ،آيا می توان قابليت مقاله هاي مرتبط را به عنوان
يک نسخه واحد جهت تسهيل در بازيابی مقاالت مرتبط در کمترين زمان ممکن به همه کاربران پيشنهاد کرد
يا اينکه بايد تفاوت در حوزه هاي موضوعی آنها را مد نظر قرار داد.
براي بررسی اين امر ،در اين پژوهش دو سامانه پيشنهادهنده مقاالت وب آو ساينس و گوگل اسکالر که
ازجمله جامعترين و مهمترين سامانه هاي بين المللی نمايه سازي و بازيابی مقاالت در علوم مختلف هستند
انتخاب شدند .پايگاه وب آو ساينس با سابقه اي بيش از نيم قرن در نمايه سازي و بازيابی مقاله هاي معتبر و در
مقابل پايگاه گوگل اسکالر به عنوان بزرگترين موتور جستجوي علمی ،هرکدام از الگوريتمهاي متفاوتی براي
شناسايی و پيشنهاد مدارک مرتبط استفاده میکنند .هر دو پايگاه به لحاظ پوشش موضوعی ،حوزههاي مختلف
علوم را پوشش میدهند و کاربران در رشتهها و حوزههاي مختلف موضوعی به طور وسيعی از اين دو استفاده
میکنند؛ با اين وجود ،مشخص نيست که سامانه پيشنهادهنده مقاالت اين دو پايگاه از نظر کاربران به چه ميزان
مقاله هاي مرتبط را پيشنهاد می کند و به چه ميزان در بازيابی مقاله هاي مرتبط اثربخشی دارند .پس از آن نيز
اثربخشی دو پايگاه با يکديگر مقايسه خواهد شد تا مشخص شود که در حوزههاي موضوعی مختلف علوم
انسانی ،علوم پايه ،فنی -مهندسی و کشاورزي و دامپزشکی کاربران مقاالت مرتبط دو پايگاه را به چه ميزان
اثربخش میدا نند و آيا بين اثربخشی مقاالت مرتبط دو پايگاه در حوزه هاي موضوعی مختلف تفاوتی وجود
دارد .با توجه به مساله مطرح شده اين پژوهش قصد دارد تا به سواالت زير پاسخ گويد؛
 .1اثربخشی سامانه پيشنهاددهنده مقاله هاي مرتبط در پايگاه وبآوساينس و گوگلاسکالر به چه
ميزان است؟
 .2آيا تفاوت معناداري ميان اثربخشی سامانه پيشنهاددهنده مقاله هاي مرتبط پايگاه وبآوساينس
و گوگلاسکالر وجود دارد؟
 .۳اثربخشی مقالههاي مرتبط سامانه پيشنهاددهنده پايگاه وبآوساينس و گوگلاسکالر در حوزه-
هاي موضوعی مختلف به چه ميزان است؟
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 .۴آيا بين اثربخشی مقالههاي مرتبط حوزه هاي موضوعی مختلف سامانه پيشنهاددهنده دو پايگاه
وب آوساينس و گوگل اسکالر تفاوت معنی داري وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردي و از حيث روش ،توصيفی از نوع مقايسهاي است .نمونه پژوهش
به دو دسته ،نمونه انسانی و نمونه مقاله ها ،تقسيم می شود .براي تعيين اثربخشی مقالههاي مرتبط  ،تعداد 120
نفر از دانشجويان دکتري دانشگاه شيراز که اوالً براساس ارزيابی انجام گرفته از طريق پرسشنامه ،از سطح
مطلوب زبان انگليسی براي قضاوت مقاله هاي مرتبط برخوردار بودند و دوماً به واسطه پژوهشهايی که انجام
میدادند ،با دو پايگاه آشنايی بيشتري داشتند ،با روش نمونهگيري هدفمند انتخاب شدند .الزم به ذکر است
که به منظور بررسی وضعيت اثربخشی پيشنهاد مقاله هاي مرتبط درحوزه هاي موضوعی مختلف ،اين افراد
از  ۴حوزۀ موضوعی علوم انسانی ،علوم پايه ،فنی-مهندسی و کشاورزي و دامپزشکی ،و از هر حوزه  ۳0نفر
انتخاب شدند.
فرايند کار اينگونه بود که از افراد شرکت کننده در پژوهش خواسته شد ،در پرسشنامه اي که در اختيار
آنها قرار گرفت ۳ ،مقاله انگليسی زبان را که اخيرا مطالعه کرده بودند ،به پژوهشگر معرفی کنند .مقاله هاي
معرفی شده توسط کاربران توسط پژوهشگر در دو پايگاه وب آو ساينس و گوگل اسکالر جستجو شد و
يکی از آنها که مشترکا در دو پايگاه نمايه شده بود ،به عنوان مقاله اصلی انتخاب شد (هر فرد يک مقاله و از
هر حوزه موضوعی  ۳0مقاله) .در مرحله بعد ،مقاله منتخب توسط پژوهشگر در هر دو پايگاه وب آو ساينس
و گوگل اسکالر جستجو شد و با استفاده از سامانه مقاله هاي مرتبط پايگاهها ،ده مقاله نخست فهرست نتايج
استخراج شد و براي قضاوت درمورد ميزان مرتبط بودن آنها در اختيار کاربر قرار گرفت .بنابراين کاربران
به ازاي هر مقاله اصلی خود 10 ،مقاله مرتبط پايگاه وب آو ساينس و  10مقاله مرتبط موتور جستجوي
گوگل اسکالر را بررسی و از لحاظ ربط مورد قضاوت قرار دادند .محدودساختن تعداد مدارک مرتبط به
 10مقاله براي هر مقالۀ اصلی به اين دليل صورت گرفت که اجراي پژوهش را عملی سازد .همچنين،
پژوهشها نشان دادهاند که بيش از نيمی از کاربران ( 58درصد) فقط صفحۀ اول نتايج بازيابی شده را مورد
استفاده قرار میدهند (جنسن ،سپينک و ساراسويچ .)2000 1،در پژوهشهاي مشابه با موضوع قضاوت ربط،
ازجمله در پژوهش کينلی ،تيندروگرو ،پاتريج و ادواردز ( ،)201۴و جواکيمز ،گرانکا ،پن ،همبروک و

Jansen, Spink & Saracevic
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گی ، )2005(1تعداد  10نتيجه اول بازيابی شده از سامانۀ بازيابی اطالعات مبناي کار پژوهشگران قرار گرفته
است.
گردآوري داده ها در دو مرحله و به وسيله دو ابزار پرسشنامه و نرم افزار شبيه سازي محيط رابط
کاربر دو پايگاه اطالعاتی انجام شد .پرسشنامه داراي دو بخش بود :بخش اول اطالعات جمعيت شناختی را
گردآوري میکرد .در بخش دوم پرسشنامه ،کاربران می بايست اطالعات کتابشناختی (شامل عنوان مقاله ،نام
نويسنده يا نويسندگان ،نام مجله و سال انتشار) سه مقاله انگليسی علمی در حوزه پژوهشی خود را که اخيرا
مطالعه کرده بودند ،درج و به پژوهشگر معرفی کنند .پس از بازگشت هر پرسشنامه ،عناوين هر سه مقاله معرفی
شده در آن ،توسط پژوهشگر در موتور جستوجوي گوگلاسکالر و پايگاه وبآوساينس جستوجو شد و
يکی از آنها که اطالعات کامل آن به طور مشترک در هر دو پايگاه وجود داشت ،به عنوان مقالۀ اصلی انتخاب
شد؛ سپس ،اطالعات کتابشناختی (عنوان ،چکيده و کليدواژهها) مربوط به  10مقالۀ مرتبط ابتدايی فهرست
نتايج موتور جستوجوي گوگلاسکالر و پايگاه وبآوساينس ،استخراج و در يک فايل اکسل ذخيره شد؛ در
نهايت ،براي هر عنوان مقاله ،دو فايل اکسل تشکيل شد که يکی از آنها شامل کليدواژهها ،عناوين و
چکيدههاي ده مقاله ابتدايی پيشنهاد شده در گزينۀ مقالههاي مرتبط موتور جستوجوي گوگلاسکالر بود و
ديگري شامل مقالههاي مرتبط پيشنهادي پايگاه وبآوساينس بود .تقدم و تاخر مقالههاي اين فهرست به
صورت تصادفی تغيير میکرد .علت اين بود که رتبهبندي سامانۀ بازيابی اطالعات بر قضاوت کاربر تاثير نگذارد
و اين عامل کنترل شود.
در گام دوم ،مجدداً با کاربرانی که در مرحلۀ اول اقدام به تکميل پرسشنامه نموده بودند و آمادگی
خود را براي مشارکت در مرحلۀ دوم اعالم کرده بودند ،تماس گرفته شد و به وسيله دومين ابزار گردآوري
داده هاي پژوهش ،يعنی نرم افزار شبيه سازي محيط رابط کاربر پايگاهها آزمون گرفته شد .اين نرم افزار توسط
يکی از متخصصين حوزه برنامه نويسی رايانه طراحی شد و در چند مرحله به صورت آزمايشی اجرا و مشکالت
آن برطرف گرديد و از نظر روايی مورد تاييد جمعی از اساتيد قرار گرفت .براي شروع آزمون ،ابتدا فايل اکسل
مقالههاي مرتبط توسط پژوهشگر در محيط نرمافزار بارگذاري میشد .سپس کاربر با انتخاب گزينه شروع ،به
صفحه اي هدايت می شد که میبايست براساس مقياسِ سه درجهاي مرتبط ،تاحدي مرتبط و نامرتبط که توسط
صاحبنظران اين حوزه ( مانند ساراسويچ 1969؛ نقل در اخوتی )1۳8۳ ،براي قضاوت ربط توصيه شده است،
به قضاوت مقاله هاي مرتبط بپردازد.

Joachims, Granka, Pan, Hembrooke & Gay
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یافته های پژوهش

میزان اثربخشی سامانههای پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط در پایگاه وبآوساینس و گوگل-
اسکالر از نگاه کاربران
به منظور مشخص نمودن ميزان اثربخشی سامانه پيشنهاددهنده مقالههاي مرتبط پايگاه وبآوساينس
و گوگلاسکالر از ديدگاه کاربران ،از آزمون ناپارامتري خی دو تک متغيره استفاده شد .بر اساس نتايج اشاره
شده در جدول ،1در سامانه پيشنهاددهنده گوگل اسکالر از نظر کاربران ،ميان ميزان ربط مقاله هاي مرتبط
پيشنهاد شده تفاوت معناداري وجود دارد(.) χ2 (2, N=1200) =86.645, P ˂ 0.01
مقاالتی که به عنوان مقاله هاي مرتبط قضاوت شده اند ،بيشترين فراوانی را بين مقاالت دارند و اين
مقدار برابر با  5۳5است .اختالف اين مقدار با فراوانی مورد انتظار عددي مثبت و برابر با  1۳5می باشد .به
عبارت ديگر تعداد  1۳5مقاله ،بيشتر از مقدار موردانتظار ( )۴00به عنوان مقاله مرتبط تلقی شده اند .فراوانی
مقاالت قضاوت شده به عنوان نامرتبط نيز برابر با  272می باشد و کمترين فراوانی را به خود اختصاص داده
است .اختالف فراوانی طبقه نامرتبط مقداري منفی و برابر با منفی 128است و به اين معنی است که تعداد 128
مقاله کمتر از مقدار مورد انتظار به عنوان مقاله نامرتبط قضاوت شده اند؛ بنابر توضيحات ذکر شده ،می توان
گفت ،از ديد کاربران ،سامانه پيشنهاد مقالههاي مرتبط گوگل اسکالر در پيشنهاد مقاله هاي مرتبط اثربخش
عمل نموده است.
جدول  .1نتايج اثربخشی سامانه پيشنهادهنده مقالههاي مرتبط درپايگاه وبآوساينس وگوگل اسکالر
درجه ربط

فراوانی مشاهده شده

گوگل اسکالر

مرتبط
تاحدي مرتبط
نامرتبط
کل

وبآوساينس

مرتبط

5۳5
۳9۳
272

۴00
۴00
۴00

1۳5

df=2

-7
-128

0.000
86.6۴5

1200
5۴0

تاحدي مرتبط

۴0۴

نامرتبط

256

کل

فراوانی مورد انتظار

اختالف

χ2

p

۴00
۴00
۴00

1۴0

df=2

۴
-1۴۴

0.000
100.880

1200

همچنين نتايج آزمون خی دو (جدول )1پيرامون ميزان اثربخشی مقاله هاي مرتبط سامانه پيشنهاددهنده
پايگاه وب آوساينس از ديدگاه کاربران نشان می دهد که ميان ميزان ربط مقاالت مرتبط پيشنهاد شده تفاوت
معنیداري وجود دارد (.)χ2 (2, N=1200) =100.880, P ˂ 0.01
در اين پايگاه فراوانی تعداد مقاله هاي مرتبط قضاوت شده برابر با  5۴0است و با اختالفی برابر با مثبت
 1۴0بيشترين فراوانی را بين اين سه طبقه دارد .در مقابل فراوانی مقاله هاي نامرتبط برابر با  256و اختالفی برابر
با منفی  1۴۴از فراوانی مورد انتظار که کمترين فراوانی را شامل می شود(جدول .)1بنابراين با توجه به موارد
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ذکر شده ،می توان گفت کاربران مقاالت مرتبط پيشنهادي پايگاه وب آو ساينس را هم اثربخش تلقی می-
کردند.
مقایسۀ اثربخشی سامانه پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط در پایگاه وبآوساینس و
گوگلاسکالر
به منظور مقايسه اثربخشی مقاله هاي مرتبط سامانه پيشنهادهنده پايگاه وب آو ساينس و گوگلاسکالر
از حيث ميزان ربط ،از آزمون خی دو استفاده شد .نتايج اين آزمون نشان میدهد تفاوت معنی داري بين
اثربخشی مقاله هاي مرتبط سامانههاي پيشنهادهنده موتور جستجوي گوگل اسکالر و پايگاه وب آو ساينس
وجود ندارد ) .(χ2 (2, N=1200) =86.645, P ˃ 0.01براين اساس می توان گفت اين دو پايگاه از
حيث پيشنهاد مقاله هاي مرتبط و ميزان ربط آنها با هم تفاوتی ندارند.
مقایسۀ حوزههای موضوعی مختلف از نظر اثربخشی سامانه پیشنهاددهنده مقالههای مرتبط
پایگاه گوگلاسکالر و وبآوساینس
براي مقايسۀ اثربخشی سامانه پيشنهاددهنده مقاله هاي مرتبط چهار حوزۀ موضوعی علوم انسانی ،علوم
پايه ،فنی-مهندسی و کشاورزي و دامپزشکی ،همچنين سنجش تفاوت آنها ،از آزمون خیدو استفاده شد.
نتايج نشان داد در سامانه پيشنهاد دهنده گوگلاسکالر درحوزههاي موضوعی مختلف از نظر ميزان اثربخشی
مقاله هاي پيشنهادشده تفاوت معنیداري وجود دارد).)Χ2 (2) =34.624, P ˂ 0.05
152

142
96
62

200
113

90
58

136
101

94

105

150
100

51

50
0
فنی مهندسی

کشاورزی و دام پزشکی
نامرتبط

علوم پایه
تا حدی مرتبط

علوم انسانی

مرتبط

نمودار.1مقايسۀ حوزههاي موضوعی چهارگانه از لحاظ ميزان اثربخشی سامانه پيشنهادهنده مقالههاي مرتبط گوگلاسکالر

همان طور که در نمودار  1نمايش داده شده است ،در پايگاه گوگل اسکالر بيشترين مقالههاي مرتبط
پيشنهاد شده در حوزه کشاورزي و دامپزشکی( 152مقاله)؛ بيشترين مقالههاي تاحدي مرتبط در حوزه علوم
پايه ( 11۳مقاله)؛ و بيشترين مقالههاي نامرتبط در حوزه علوم انسانی قرار داشتند( 101مقاله).
همچنين نتايج آزمون خیدو مقايسۀ اين چهار حوزه و سنجش تفاوت آنها در پايگاه وبآوساينس،
نشان داد در پايگاه وبآوساينس بين حوزههاي موضوعی مختلف از نظر ميزان اثربخشی تفاوت معنیداري
وجود دارد). (Χ2 (2) =68.186, P ˂ 0.5
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122

200

164

145

127
85

97

95

88

104 99

100

41

33

150
50
0

فنی مهندسی

کشاورزي و دام پزشکی
نا مرتبط

علوم پايه
تا حدودي مرتبط

علوم انسانی
مرتبط

ننمودار .2مقايسۀ حوزه هاي موضوعی از لحاظ ميزان اثربخشی سامانه پيشنهاددهنده مقالههاي مرتبط در پايگاه وبآوساينس

با توجه به نمودار  ،2بيشترين تعداد مقاالت مرتبط متعلق به حوزۀ علوم پايه ( 16۴مقاله)؛ بيشترين مقالههاي
تاحدي مرتبط متعلق به حوزۀ فنی-مهندسی ( 122مقاله) و بيشترين مقالههاي نامرتبط متعلق به حوزۀ علوم انسانی
است( 97مقاله).
تفاوت دو پایگاه وب آو ساینس و گوگل اسکالر از حیث اثربخشی سامانه پیشنهاددهنده
مقالههای مرتبط حوزه های موضوعی مختلف
به منظور بررسی تفاوت دو پايگاه از حيث ميزان اثربخشی مقاالت مرتبط پيشنهادي در حوزه هاي
موضوعی مختلف با توجه به نرمال نبودن توزيع دادهها ،از آزمون ناپارامتريک يومان ويتنی استفاده شد .نتايج
اين آزمون نشان داد بين اثربخشی سامانه پيشنهاددهنده مقاالت حوزه هاي فنی مهندسی ،علوم پايه وکشاورزي
و دامپزشکی در دو پايگاه وب آوساينس و گوگل اسکالر تفاوت معناداري وجود دارد؛ اما در حوزه علوم
انسانی تفاوتها معنادار نيست (جدول.)2
جدول .2نتايج آزمون يومان ويتنی تفاوت اثربخشی سامانه پيشنهاددهنده مقاالت حوزه هاي موضوعی مختلف در دو پايگاه
میانگین رتبه
حوزه

وب آو ساينس

گوگل اسکالر

آماره U

آماره Z

معنی

سطح
داری

فنی مهندسی

287.8۳

۳1۳.18

۴1197.50

-1.95

0.0۴9

علوم پایه

286.99

۳1۴.01

۴09۴6.50

-2.097

0.0۳

کشاورزی ،دامپزشکی

۳1۳.91

287.09

۴0976.00

-2.0۴

0.0۴

۳06.56

29۴.۴5

۴۳18۳.50

-0.908

0.۳6

علوم انسانی

مقايسه ميانگين رتبهها نشان می دهد که کاربران در حوزه فنی -مهندسی و علوم پايه مقاالت پيشنهاد شده
پايگاه وب آوساينس را اثربخش تر از مقاالت پيشنهاد شده پايگاه گوگل اسکالر دانستهاند؛ در مقابل ،کاربران
حوزه کشاورزي و دامپزشکی مقاالت پيشنهاد شده در پايگاه گوگل اسکالر را اثربخش تر از مقاالت پيشنهاد
شده در پايگاه وب آوساينس دانسته اند.
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بحث و نتیجه گیری
در اين پژوهش اثربخشی سامانه پيشنهاد دهنده مقالههاي مرتبط وبآوساينس و گوگل اسکالر از
ديدگاه کاربران به محک آزمون گذاشته شد .نتايج نشان داد هر دو سامانه پيشنهاد دهنده در پيشنهاد مقاله هاي
مرتبط اثربخش عمل نموده است .همچنين يافته ها نشان داد از ديدگاه کاربران ،بين عملکرد موتور جستجوي
گوگل اسکالر و پايگاه وب آو ساينس ،ازنظر ميزان اثربخشی پيشنهاد مقاله هاي مرتبط  ،تفاوت معناداري
وجود نداشت ؛ بنابراين می توان نتيجه گرفت عملکرد هيچکدام از آنها از حيث پيشنهاد مقاله هاي مرتبط  ،بر
ديگري برتري نداشت .با بررسی  2۴00مقاله مرتبط پيشنهاد شده توسط گوگل اسکالر و پايگاه وب آو ساينس،
مشخص شد تنها  195عنوان مقاله در هر دو پايگاه به طور مشترک بازيابی شده اند .اين تعداد تنها  8.1درصد
از کل مقاالت پيشنهاد شده را شامل می شود .بنابراين به نظر می رسد اين دو سامانه بازيابی اطالعات ،اشتراک
کمی در مقاالت دارند و شباهت دو پايگاه در بازيابی اثربخش مقاله هاي مرتبط پيشنهادي را نمی توان به
اشتراک در نتايج بازيابی شده ربط داد .اين عدم اشتراک در بازيابی مقاله هاي مرتبط پيشنهادي ،ممکن است
به دليل تفاوت در الگوريتم هاي به کار گرفته شده توسط دو پايگاه نيز باشد .سازوکار پيشنهاد مدارک مشابه
گوگل اسکالر دقيقاً مشخص نيست ،اما به نظر می رسد ترکيبی از چند رويکرد در اين سامانه استفاده شده
است .بنا به آنچه در متون مختلف آمده است ،پايگاه وب آو ساينس براي پيشنهاد مقاله هاي مرتبط پيشنهادي
از سنجه استناد محور اشتراک در مآخذ استفاده می کند و مبناي شباهت دو مدرک را وجود مقاله هاي مشترک،
در مآخذ آن دو مدرک قرار می دهد (چار و آجيفروکی .)201۳ ،علی رغم تفاوت در الگوريتم هاي به
کارگرفته شده در اين دو سامانه ،اينگونه به نظر می رسد که موتور جستجوي گوگل اسکالر نيز در کنار استفاده
از سنجه هاي متن محور ،از تعدادي از سنجه هاي استناد محور براي پيشنهاد مدارک مرتبط استفاده می کند و
اين سنجه مشابه سنجه استفاده شده در پايگاه وب آو ساينس است (آتشکار ،علیپورحافظی و نوروزي.)1۳92 ،
با وجود تمام اين تفاوت ها ،نتيجه به دست آمده حاکی از اثربخشی هردو پايگاه است و ممکن است ناشی از
اين امر باشد که هرکدام از اين دو سامانه نقاط قوت خاص خود را در بازيابی مقاله هاي مرتبط پيشنهادي دارند.
اين دو سرويس مکمل هم هستند ،وب آو ساينس با محتواي علمی تضمين شده و استنادات کنترل شده اي که
فراهم می کند و گوگل اسکالر با مجموعه گسترده منابع ازجمله مقاالت دسترسی آزاد ،سودمند عمل می کند.
از آنجايی که اشتراک مقاله هاي مرتبط پيشنهادي بازيابی شده براي يک مقاله واحد در دو پايگاه وب آو
ساينس و گوگل اسکالر کم بود ،اما هر دو آنها از نظر کاربران اثربخشی داشتند ،می توان هردوي اين سامانه
ها را براي پيشنهاد دسترسی به مقاله هاي مرتبط مورد استفاده قرار داد و انتظار عملکردي اثربخش تر را در رفع
نياز اطالعاتی کاربران داشت.
در ارتباط با حوزههاي موضوعی مختلف ،نتايج نشان داد در چهار حوزۀ موضوعی ميان اثربخشی
مقالههاي مرتبط پيشنهادي در هريک از دو پايگاه  ،تفاوت معنا دار وجود داشت .هر دو پايگاه در حوزه علوم
انسانی کمترين مقاله مرتبط و بيشترين مقاله نامرتبط را به کاربران پيشنهاد داده اند و اثربخشی مقالههاي مرتبط
دو پايگاه براي کاربران حوزه علوم انسانی ،کمتر از ساير حوزهها است .همانطور که در پژوهشهاي کوشا و
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تلوال2007،؛ بارايالن2008،؛ جکسو2008،؛ مينگرز و ليپيتاکيس 20101،؛ بارايالن2010 ،؛ هارزينگ201۳،؛
هادوي ،کالينز،کافلين و کريک 2015 2،اشاره شده ،پوشش موضوعی گوگلاسکالر و وب آوساينس در حوزۀ
علوم انسانی و علوم اجتماعی ،نسبت به ساير حوزههاي علوم ضعيف است و همين امر ممکن است يکی از علل
بازيابی مدارک مرتبط کمتر به نسبت ساير حوزهها باشد.
از طرف ديگر يکی از داليل تفاوت در اثربخشی مقالههاي مرتبط را میتوان به ماهيت پژوهشهاي حوزههاي
مورد بررسی نسبت داد .مطالعات مربوط به حوزه علوم پايه ،نظير فيزيک و شيمی توسط پژوهشگران سراسر
نقاط جهان انجام میشود و نتيجه پژوهش قابليت انتشار و کاربرد در سطح بينالمللی دارند؛ اما ،در تحقيقات
علوم اجتماعی و علوم انسانی ،بخش قابل توجهی از پژوهشها به سمت موضوعات ملی يا منطقهاي متمايل
است و نتيجه اين پژوهشها در دستنوشتهها و انتشارات ملی و محلی چاپ میشود (کايويک.)1988 ۳،
بنابراين با توجه به تفاوتهاي موجود در جوامع و مسائل  ،نتايج تحقيقات علوم انسانی و علوم اجتماعی که در
يک کشور به دست میآيد ممکن است براي محققان ساير کشورها مفيد نباشد .از سوي ديگر مقاالت با
موضوعات ملی و بومی معموالً در مجالت با زبان محلی چاپ میشود و در نتيجه به زبان انگليسی نيستند
(چوپفلين .)1992 ۴،علیرغم اينکه گوگلاسکالر در مقايسه با ساير پايگاههاي علمی از جمله وبآوساينس
مقاالت به زبان هاي غير انگليسی را نمايه میکند (يانگ و مهو ،)2007 ،امکان پوشش تمام انتشارات موجود
در سراسر جهان را ندارد .همچنين بسياري از مجالت اروپايی مهم در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی با
وجود اينکه به زبان انگليسی چاپ شدند ولی در پايگاه وبآوساينس نمايه نشدهاند (نيدرهوف .)2006 5،با
توجه به عملکرد ضعيف دو پايگاه در پيشنهاد مقالههاي مرتبط حوزۀ علوم انسانی ،براي پيشنهاد مقالههاي مرتبط
اين حوزه نياز به بازنگري و تقويت پوشش موضوعی دارند.
در نهايت بايد بر اين نکته تاکيد شود که با توجه به اينکه اثربخشی مقاله هاي مرتبط پيشنهادي در اين دو
پايگاه تاييد شد ،استفاده از اين قابليت می تواند کاربران را در يافتن مقاله هاي کامال مرتبط ياري کند ،و در
وقت کاربر صرفه جويی نمايد ،بنابراين الزم است نحوه استفاده از اين گزينه در همه پايگاه ها به پژوهشگران
آ موزش داده شود .طی روند کار با کاربران ،تقريبا اکثر قريب به اتفاق پژوهشگران از وجود و کارکرد اين
گزينه اطالع و آگاهی نداشتند .پس الزم است با برگزاري کارگاه هاي آموزشی توسط کتابخانه ها و کتابداران،
اين قابليت را به پژوهشگران آموزش داد .از طرف ديگر الزم است خود پايگاه ها نيز اين قابليت را به نحوي
مشخص تر ،در رابط کاربر خود نمايش دهند و کاربران را به استفاده از اين قابليت تشويق نمايند.

4

Mingers & Lipitakis
Haddaway, Collins, Coughlin & Kirk
4
kyvik
5
Schoepflin
7
Nederhof
2

23

1398  بهار،53  دوره،تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی
.......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

منابع

 شناسايی ميزان آشنايی دانشجويان تحصيالت تکميلی.)1۳92( . ي، و نوروزي، م، علیپورحافظی، م،آتشکار
.61-78 ،)1(9 ، فصلنامه نظام ها و خدمات اطالعاتی.با پايگاههاي گوگل اسکالر

 اطالع. مروري بر نظريهها و ادبيات موجود: مفهوم ربط در نظامهاي بازيابی اطالعات.)1۳8۳( . م،اخوتی
.۴6-2۳ ،5 ،شناسی
Bar-Ilan, J. (2008). Which h-index?—A comparison of WoS, Scopus and
Google Scholar. Scientometrics, 74(2), 257-271.
Bar-Ilan, J. (2010). Citations to the “Introduction to informetrics” indexed by
WOS, Scopus and Google Scholar. Scientometrics, 82(3), 495-506.
Bollacker, K. D., Lawrence, S., & Giles, C. L. (1998). CiteSeer : An
Autonomous Web Agent for Automatic Retrieval and Identification of
Interesting Publications. In Proceedings of the 2nd International
Conference
on
Autonomous
Agents
(pp.
116–123).
http://doi.org/10.1145/280765.280786.
Char, D. C., & Ajiferuke, I. (2013, October). Comparison of the effectiveness
of related functions in Web of Science and Scopus. In Proceedings of the
Annual Conference of CAIS/Actes du congrès annuel de l'ACSI.
Dicheva, D., & Dichev, C. (2011, October). Can collective use help for
searching?. In Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge
Discovery (CyberC), 2011 International Conference on (pp. 24-31). IEEE.
Dumais, S. T., & Schmitt, D. G. (1991, September). Iterative searching in an
online database. In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics
Society Annual Meeting (Vol. 35, No. 5, pp. 398-402). SAGE Publications.
Haddaway, N. R., Collins, A. M., Coughlin, D., & Kirk, S. (2015). The role of
Google Scholar in evidence reviews and its applicability to grey literature
searching. PloS one, 10(9), e0138237.
Jansen, B. J., Spink, A., & Saracevic, T. (2000). Real life, real users, and real
needs: a study and analysis of user queries on the web. Information
processing & management, 36(2), 207-227.
Joachims, T., Granka, L., Pan, B., Hembrooke, H., & Gay, G. (2005, August).
Accurately interpreting clickthrough data as implicit feedback.
In Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference
on Research and development in information retrieval (pp. 154-161).
Acm.
Jacsó, P. (2008). Google scholar revisited. Online information review, 32(1),
102-114.
Kinley, K., Tjondronegoro, D., Partridge, H., & Edwards, S. (2014). Modeling
users' web search behavior and their cognitive styles. Journal of the
Association for Information Science and Technology, 65(6), 1107-1123.
Kousha, K., & Thelwall, M. (2008). Sources of Google Scholar citations
outside the Science Citation Index: A comparison between four science
disciplines. Scientometrics, 74(2), 273-294.

24

مقایسه اثربخشی سامانه¬های پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط

______________________________________________________________

Kyvik, S. (1988). INTERNATIONALITY OF THE SOCIAL-SCIENCESTHE NORWEGIAN CASE. International Social Science Journal, 40(1),
163-172.
Lin, J., & Smucker, M. D. (2008, July). How do users find things with
pubmed?: towards automatic utility evaluation with user simulations.
In Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on
Research and development in information retrieval (pp. 19-26). ACM.
Lin, J., & Wilbur, W. J. (2007). PubMed related articles: a probabilistic topicbased model for content similarity. BMC bioinformatics, 8(1), 1.
Lin, J., DiCuccio, M., Grigoryan, V., & Wilbur, W. J. (2007). Exploring the
effectiveness of related article search in PubMed. LAMP-TR-145/CS-TR4877/UMIACS-TR-2007-36, Univ. of Maryland, College Park.
Lin, J., DiCuccio, M., Grigoryan, V., & Wilbur, W. J. (2008). Navigating
information spaces: A case study of related article search in
Pubmed. Information Processing & Management, 44(5), 1771-1783.
Mingers, J., & Lipitakis, E. A. (2010). Counting the citations: a comparison of
Web of Science and Google Scholar in the field of business and
management. Scientometrics, 85(2), 613-625.
Nederhof, A. J. (2006). Bibliometric monitoring of research performance in
the social sciences and the humanities: A review. Scientometrics, 66(1),
81-100.
Schoepflin, U. (1992). Problems of representativity in the social sciences
citation index. In Representations of science and technology (pp. 177188). DSWO Press.
Smucker, M. D. (2008). Evaluation of find-similar with simulation and network
analysis (Doctoral dissertation, University of Massachusetts Amherst).
Smucker, M.D. & Allan,J. (2006).Find-Similar: Similarity Browsing as a
Search Tool. In SIGIR’06, August 6–11, 2006, Seattle, Washington, USA.
Spink, A., Jansen, B. J., & Cenk Ozmultu, H. (2000). Use of query
reformulation and relevance feedback by Excite users. Internet
research, 10(4), 317-328.
Yang, K., & Meho, L. I. (2006). Citation analysis: a comparison of Google
Scholar, Scopus, and Web of Science. Proceedings of the American
Society for Information Science and Technology, 43(1), 1-15.

25

