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 های پیشنهاددهنده مقاله های مرتبطمقایسه اثربخشی سامانه

 در پایگاه های وب آو ساینس و گوگل اسکالر  
 2*جواد عباس پور ، 1صبا سعدین خرم

 
 22/3/1398تاریخ پذیرش: 20/11/1397 تاریخ دریافت:

 چکیده

که به نياز  نهاد دهندرا پيشمنابعی با اين هدف بوجود آمدند تا به کاربر  یمنابع علم يامانه هاي پيشنهاددهنده : سهدف

مقاله هاي  هدف اصلی پژوهش حاضر، مقايسۀ ميزان اثربخشی سامانه هاي  پيشنهاددهنده اطالعاتی او نزديک است.

 ضوعی از ديدگاه کاربران است. حوزه  مو چهار رداسکالر ساينس و گوگلآوهاي  وبمرتبط در پايگاه

به دو  پژوهشنمونه  است. ياسهياز نوع مقا یفيروش، توص ثيو از ح  يکاربرد هدفپژوهش حاضر از نظر روش:

 ۴افراد از  نيا ي بود.نفر از دانشجويان مقطع دکتر 120نمونه انسانی شامل . شودیم ميمقاالت تقس ی وانسان نمونه گروه

. نمونه نفر ۳0ر حوزه هاز  ی بودند وپزشکو دام يو کشاورز یمهندس-یفن ه،يعلوم پا ،یعلوم انسان یموضوع ۀحوز

پژوهش  نيا يهاداده هر يک از دو پايگاه بود. در پيشنهاد شدهمرتبط  ۀمقال 1200مقاله مرتبط متشکل از  2۴00مقاالت، 

  .گردآوري شد هاپايگاه شبيه سازي محيط افزارتوسط دو ابزار پرسشنامه و نرم

 پيشنهاددر  و گوگل اسکالر نسيآوساوب هاياز ديد کاربران، سامانه پيشنهادهنده پايگاه ها نشان داديافته نتایج:

هاي مرتبط در چهار حوزۀ تفاوت معنا دار وجود است، همچنين، بين اثربخشی مقالهمرتبط اثربخش عمل نموده  يهامقاله

هاي مرتبط و بيشترين ها، کمترين تعداد مقالهپايگاه در حوزۀ موضوعی علوم انسانی نسبت به ساير حوزهداشت و هر دو 

 هاد داده بودند.هاي نامرتبط را به کاربران بپيشنتعداد مقاله

مرتبط  دهنده مقاالت عليرغم اهميت سامانه هاي پيشنهادهنده مقاله ها، پژوهشی که اثربخشی سامانه هاي پيشنهاداصالت: 

 نشد. آوساينس و گوگل اسکالر را از ديدگاه کاربران مورد بررسی قرار داده باشد، مشاهدهدر پايگاه وب

هاي مرتبط ، پايگاه گوگل اسکالر، پايگاه وب آو ساينس، بازيابی اطالعات، ربط کاربرمدار، مقالهواژگان کلیدی: 

 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 

است و تنها در ذهن  1از آنجا که نياز اطالعاتی داراي ماهيتی ذهنیاطالعات به امري دشوار تبديل شده است. 

توانند نياز اطالعاتی خود گاه نمیکنندگان از سامانۀ بازيابی اطالعات، هيچوجوگر وجود دارد، استفادهجست

(؛ از اين رو، نتايجی که سامانه در پاسخ به 2011، ۳درآورند )ديشيوا و ديشو 2را به طور دقيق در قالب پرسش

نمايد؛ بنابراين، گاهی نياز اطالعاتی کاربر را به طور کامل برطرف نمی کند، نيازپرسش براي کاربر بازيابی می

است کاربر چندين بار به اصالح مجدد کليدواژه هاي پرسش بپردازد تا در نهايت بتواند به مدارک دلخواه و 

ا با بهره گيري متناسب با نياز اطالعاتی خود دسترسی يابد. از اين رو، سامانه هاي بازيابی اطالعات تالش دارند ت

هاي فناورانه ، به کاربران کمک کنند تا بتوانند با صرف حداقل زمان به نتايج بهتر و مرتبط تري از قابليت

 يیبا شناساکه دهنده اشاره کرد هاي پيشنهادها می توان به سامانهدسترسی يابند.  از جمله مهمترين اين تالش

را به تک تک کاربران  هايیشنهاديکرده و پ شيرا پاال در سامانه دکاربر، اطالعات موجو يها تيو اولو قيعال

 ،یمسافرت يتورها ،یکيالکترون يفروشگاههاطيف وسيعی دارد و از سامانه ها  نيا دموارد کاربرکنند.  یارائه م

و  اي ابخانهکتي نرم افزارهاپيشنهاد منبع علمی در  گرفته تا ها  مارستانيب ي ها ورستوران ها، موزه ها و گالر

 شود. ی را شامل میاطالعات يگاههايپا

که به نياز د پيشنهاد ده رامنابعی به کاربر  آمد تابا اين هدف بوجود  منابع علمیهاي پيشنهاددهنده  امانهس

 نينخست. سامانه هاي پيشنهاددهنده مقاله هاي علمی يکی از اين نوع سامانه ها است. اطالعاتی او نزديک است

 یطراح1998توسط بالکر و همکارانش در سال   ۴ريتسيدر قالب پروژه سا له هاي علمیمقا پيشنهاددهندهامانه س

فرآيند کار معموالً در سامانه هاي پيشنهاد مقاله هاي مرتبط اين  (.19985شد )بالکر، الرنس و گيلز، و ارائه 

د می کند؛ در کنار فهرست نتايج بازيابی گونه است که ابتدا کاربر کليد واژه مورد نظر خود را در سامانه وار

تواند با به کار گرفتن اين گزينه براي شود و کاربر میهاي مرتبط براي هر مدرک ايجاد میشده، گزينه مقاله

اي که کامال يا تا حدودي مرتبط با نياز اطالعاتی اوست، مقاله هاي مشابه را مشاهده نمايد و نتايج جستجو مقاله

کار کرده  دايپ ی قبالًقيطربه هر که  شناخته شده شد. همچنين، کاربر می تواند با يک مقاله مرتبطرا بهبود ببخ

استفاده  مرتبط يهامقاله ۀنياز گز مقالهآن  يبراهمان را در سامانه وارد نمايد؛ و سپس، آغاز کند و خود را 

اي از مقاله هاي مشابه بندي شدهفهرست رتبههاي مرتبط ، سامانه (. با انتخاب گزينۀ مقاله6،2008. )سموکرکند

کند که در فهرست مقاله هاي مرتبط، کند. اين کار می تواند تا جايی ادامه پيدا با مقاله انتخاب شده، ايجاد می

(. در واقع مقاله هاي مرتبط درون 2008وجوگر مقاله مرتبط ديگري وجود نداشته باشد)سموکر،از نظر جست

دهد که از يک مدرک به مدرک ديگر گر پيوند داده شده اند و اين امکان را به کاربر میيک شبکه به يکدي

  (.2006حرکت کند)سموکر و آالن، 

                                                           
1 Subjective  
2 Query  
3 Dicheva & Dichev 
4 CiteSeer 
5 Bollacker, Lawrence, & Giles 
6 Smucker 
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مهم در رابطه با سامانه هاي پيشنهاد مقاله هاي مرتبط اين است که پايگاهها و نرم افزارهاي موجود چالش 

اند؛ يا به عبارتی، به چه داف از پيش متصور دست يافتهبا بکارگيري اين قابليت، در عمل به چه ميزان به اه

 هاي پيشنهاددهندهسامانه اند اثربخشیپژوهشگران تالش کرده به همين دليل، اند.ميزان اثربخش عمل کرده

 هاپژوهشرا مطالعه نمايند؛ اين پژوهش ها را می توان به سه دسته کلی تقسيم کرد. برخی از  هاي مرتبطمقاله

مرتبط را به  يمقاله ها سامانه پيشنهاداطالعات با استفاده از  يجستجو یکاربر مدارانه، اثربخش يکرديبا رو

؛ براي مثال، کرده اند ی، بررس، از جمله جستجوي کليدواژه ايجستجو يروش هاساير با  سهيدر مقا اي يیتنها

 ۴ينفوسرچا پايگاه در« ۳جستجو»و « 2مقاله هاي مشابه»با بررسی اثربخشی دو قابليت  (1991) 1دومايس و شميت

 ند.کردمی استفاده  يتربه طور اثربخش« جستجو»نسبت به  «مقاله هاي مشابه»از  کاربران به اين نتيجه رسيدند که

با يکديگر مقايسه  6( دو شيوه بهبود جستجو را در موتور جستجوي اکسايت2000) 5سپينک، جانسن و اوزملتو

کردند. نتايج نشان داد تنها يک پنجم از کاربران بازنويسی دوباره پرسش را به عنوان راهی براي بهبود جستجو 

آنها به گونه اي را مورد استفاده قرار دادند و تمامی « مدارک مشابه»انتخاب کردند و ساير کاربران گزينه 

 7يلبورو و يگورينگر ،ديکوچيو ين،لموفقيت آميز و اثربخش براي بهبود نتايج جستجو از اين گزينه بهره بردند. 

-نتايج پژوهش نشاند انجام دادند. مپابپايگاه در مقاله هاي مرتبط  یاثربخش بررسی منظوربهپژوهشی  (2007)

 "هاي مرتبط پيشنهاديمقاله"بار روي گزينه درصد( حداقل يک 19داد حدود يک پنجم از جستجوگران )

. پژوهشگران نتيجه گرفتند، کاربران بوداطالعات  يجستجودر  يرناپذ يیجدا ئیجز ارک ينا کليک کردند و

است، به دليل پايين بودن  ود.شپيشنهاد مقاله هاي مرتبط قابليتی سودمند و کارآمد در اين پايگاه محسوب می

 مانعيت، گزينه صفحات مشابه اثربخشی الزم را براي بازيابی مدارک مرتبط ندارد. 

هاي مرتبط را در يک سامانه بازيابی هايی هستند که اثربخشی سامانه پيشنهاد مقالهدسته دوم پژوهش

لين و ؛ 2006سموکر و آالن ،اند )مانند هاي آزمايشی مورد سنجش قرار دادهاطالعات با استفاده از مجموعه

و دسته آخر پژوهش هايی  (2008يلبور، و و يگورينگر ،ديکوچيو ين،ل؛ 2008، 9لين و سموکر؛ 2007؛ 8ويلبور

هستند، که همانند اين پژوهش، سامانه پيشنهاد مقاله هاي مرتبط را از لحاظ ميزان اثربخشی ميان دو پايگاه 

يافت شد که اثربخشی ( 201۳) 10يفروکیچار و آجمقايسه نموده اند. با مرور گسترده متون، تنها پژوهش 

اين پژوهش  يجنتابا يکديگر مقايسه کرده بودند.  پسوو سک ينسآوساوب هاي مرتبط را در دو پايگاهمقاله

                                                           
1 Dumais & Schmitt 
2 Like these 
3 Lookup 
4 InfoSearch 
5 Spink, Jansen & Ozmultu 
6 excite 
7 Lin, DiCuccio, Grigoryan & Wilbur 
8 Lin & Wilbur 
9 Lin & Smucker 
1 0 Char & Ajiferuke 
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اثربخش  ،پسوو سک ينسآوساوب يگاههر دو پا يبرا 1مآخذ مشترک يقطر زمدارک مرتبط ا يابینشان داد باز

 .شتوجود ندا اين دو پايگاهدر عملکرد  يداربود و تفاوت معنا

خش بوده و در هاي مرتبط اثربپيشنهاددهنده مقالههاي که در مجموع، سامانه مرور متون نشان می دهد

شود اين طرح میمارتقاء عملکرد سامانه هاي بازيابی اطالعات نقش موثري دارند؛ با اين وجود، نکته اي که 

کنندگان پايگاه  است که در اين پژوهش ها ديدگاه مستقيم کاربران در ارزيابی پايگاه و تفاوت هاي استفاده

عاتی عمومی اثربخشی در نظر گرفته نشده است. پوشش موضوعی بسياري از پايگاه هاي اطال در تعيين ميزان

يا از نظر اين است که آ مطرحاست و کاربران حوزه هاي موضوعی مختلف از آن استفاده می کنند. مسأله 

آنها را به مقاله  ندهاي پيشنهاد مقاله هاي مرتبط می تواهاي موضوعی مختلف استفاده از سامانهکاربران حوزه

اي مرتبط را به عنوان هاي مرتبط مورد نيازشان هدايت کند يا خير؛ به عبارت ديگر، آيا می توان قابليت مقاله ه

يشنهاد کرد پيک نسخه واحد جهت تسهيل در بازيابی مقاالت مرتبط در کمترين زمان ممکن به همه کاربران 

 ها را مد نظر قرار داد.يا اينکه بايد تفاوت در حوزه هاي موضوعی آن

گل اسکالر که براي بررسی اين امر، در اين پژوهش دو سامانه پيشنهادهنده مقاالت وب آو ساينس و گو 

هاي بين المللی نمايه سازي و بازيابی مقاالت در علوم مختلف هستند ترين و مهمترين سامانهازجمله جامع

مقاله هاي معتبر و در  با سابقه اي بيش از نيم قرن در نمايه سازي و بازيابیانتخاب شدند. پايگاه وب آو ساينس 

هاي متفاوتی براي هرکدام از الگوريتممقابل پايگاه گوگل اسکالر به عنوان بزرگترين موتور جستجوي علمی، 

هاي مختلف کنند. هر دو پايگاه به لحاظ پوشش موضوعی، حوزهشناسايی و پيشنهاد مدارک مرتبط استفاده می

ين دو استفاده اهاي مختلف موضوعی به طور وسيعی از ها و حوزهدهند و کاربران در رشتهعلوم را پوشش می

اربران به چه ميزان ککنند؛ با اين وجود، مشخص نيست که سامانه پيشنهادهنده مقاالت اين دو پايگاه از نظر می

دارند. پس از آن نيز  ن در بازيابی مقاله هاي مرتبط اثربخشیمقاله هاي مرتبط را پيشنهاد می کند و به چه ميزا

علوم  فهاي موضوعی مختلاثربخشی دو پايگاه با يکديگر مقايسه خواهد شد تا مشخص شود که در حوزه

اه را به چه ميزان مقاالت مرتبط دو پايگ کاربران مهندسی و کشاورزي و دامپزشکی -انسانی، علوم پايه، فنی

فاوتی وجود تنند و آيا بين اثربخشی مقاالت مرتبط دو پايگاه در حوزه هاي موضوعی مختلف دااثربخش می

 دارد. با توجه به مساله مطرح شده اين پژوهش قصد دارد تا به سواالت زير پاسخ گويد؛

اسکالر به چه و گوگل ساينسآووب در پايگاهمرتبط  يمقاله هااثربخشی سامانه پيشنهاددهنده  .1

 ؟ميزان است

 ساينسآوه وبميان اثربخشی سامانه پيشنهاددهنده مقاله هاي مرتبط پايگا معناداري تفاوت آيا .2

 دارد؟ وجود اسکالر و گوگل

-در حوزه اسکالرو گوگل ساينسآوپايگاه وبسامانه پيشنهاددهنده مرتبط  يهامقاله یاثربخش .۳

  هاي موضوعی مختلف به چه ميزان است؟

                                                           
1 Bibliographic coupling  
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دو پايگاه  هاي مرتبط حوزه هاي موضوعی مختلف سامانه پيشنهاددهندهاثربخشی مقالهآيا بين  .۴

 تفاوت معنی داري وجود دارد؟ وب آوساينس و گوگل اسکالر

 روش پژوهش

اي است. نمونه پژوهش پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردي و از حيث روش، توصيفی از نوع مقايسه

 120تعداد هاي مرتبط ، يم می شود. براي تعيين اثربخشی مقالهبه دو دسته، نمونه انسانی و نمونه مقاله ها، تقس

از سطح  رسشنامه،پ براساس ارزيابی انجام گرفته از طريق اوالً  از دانشجويان دکتري دانشگاه شيراز کهنفر 

که انجام  يیهاهشبه واسطه پژواً برخوردار بودند و دومبراي قضاوت مقاله هاي مرتبط  یسيزبان انگل مطلوب

الزم به ذکر است  .دانتخاب شدنهدفمند  يريگبا روش نمونه ،داشتند يشتريب يیآشنا گاهيبا دو پا ادند،دمی

ين افراد اکه به منظور بررسی وضعيت اثربخشی پيشنهاد مقاله هاي مرتبط درحوزه هاي موضوعی مختلف، 

نفر  ۳0از هر حوزه و  ،یشکپزو دام ياورزو کش یمهندس-یفن ه،يعلوم پا ،یعلوم انسان یموضوع ۀحوز ۴از 

 انتخاب شدند.

فرايند کار اينگونه بود که از افراد شرکت کننده در پژوهش خواسته شد، در پرسشنامه اي که در اختيار 

مقاله انگليسی زبان را که اخيرا مطالعه کرده بودند، به پژوهشگر معرفی کنند. مقاله هاي  ۳آنها قرار گرفت، 

توسط کاربران توسط پژوهشگر در دو پايگاه وب آو ساينس و گوگل اسکالر جستجو شد و  معرفی شده

مقاله و از  کي)هر فرد يکی از آنها که مشترکا در دو پايگاه نمايه شده بود، به عنوان مقاله اصلی انتخاب شد 

 ساينس آو وب پايگاه . در مرحله بعد،  مقاله منتخب توسط پژوهشگر در هر دومقاله( ۳0 موضوعی هر حوزه

ها، ده مقاله نخست فهرست نتايج گوگل اسکالر جستجو شد و با استفاده از سامانه مقاله هاي مرتبط پايگاه و

کاربران قرار گرفت. بنابراين استخراج شد و براي قضاوت درمورد ميزان مرتبط بودن آنها در اختيار کاربر 

 يمقاله مرتبط موتور جستجو 10و  نسيوب آو سا گاهيپا   مقاله مرتبط 10خود، ی هر مقاله اصل يبه ازا

محدودساختن تعداد مدارک مرتبط به  .دادنمورد قضاوت قرار د از لحاظ ربط و یبررسرا  گوگل اسکالر

 ن،يسازد. همچن یپژوهش را عمل يصورت گرفت که اجرا ليدل نيبه ا یاصل ۀهر مقال يمقاله برا 10

شده را مورد  یابيباز جياول نتا ۀدرصد( فقط صفح 58) ربراناز کا یمياز ن شياند که بها نشان دادهپژوهش

مشابه با موضوع قضاوت ربط،  يها(. در پژوهش2000، 1و ساراسويچ نکي)جنسن، سپ دهندیاستفاده قرار م

همبروک و  اکيمز، گرانکا، پن، جو و(، 201۴) ی، تيندروگرو، پاتريج و ادواردزنليازجمله در پژوهش ک

                                                           
1 Jansen, Spink  & Saracevic 
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کار پژوهشگران قرار گرفته  ياطالعات مبنا یابيباز ۀشده از سامان یابياول باز جهينت 10تعداد  ،( 2005) 1گی

 است. 

زي محيط رابط پرسشنامه و نرم افزار شبيه ساگردآوري داده ها در دو مرحله و به وسيله دو ابزار 

را   ت شناختیاطالعات جمعي بود: بخش اولپرسشنامه داراي دو بخش انجام شد. کاربر دو پايگاه اطالعاتی 

ان مقاله، نام کرد. در بخش دوم پرسشنامه، کاربران می بايست اطالعات کتابشناختی )شامل عنوگردآوري می

ود را که اخيرا خنويسنده يا نويسندگان، نام مجله و سال انتشار( سه مقاله انگليسی علمی در حوزه پژوهشی 

ر سه مقاله معرفی به پژوهشگر معرفی کنند. پس از بازگشت هر پرسشنامه، عناوين ه مطالعه کرده بودند، درج و

 و شد وجوجست آوساينسوب پايگاه و اسکالرگوگل وجويجست موتور پژوهشگر در شده در آن، توسط

 تخابان مقالۀ اصلی داشت، به عنوان وجود پايگاه دو هر آن به طور مشترک در کامل اطالعات که هاآن از يکی

بتدايی فهرست امرتبط  مقالۀ 10 به مربوط( هاکليدواژه و چکيده عنوان،) کتابشناختی اطالعات سپس، شد؛

 در خيره شد؛در يک فايل اکسل ذ و استخراج ساينس،آواسکالر و پايگاه وبوجوي گوگلنتايج موتور جست

 و عناوين ها،کليدواژه شامل هاآن از يکی که شد تشکيل دو فايل اکسل مقاله، عنوان هر براي نهايت،

 و اسکالر بودگوگل وجويجست موتور   مرتبط هايمقاله گزينۀ در شده پيشنهاد ابتدايی مقاله ده هايچکيده

 به فهرست اين هايمقاله اخرت و تقدم. بود ساينسآووب پيشنهادي پايگاه مرتبط هايمقاله شامل ديگري

 نگذارد تاثير کاربر اوتقض بر اطالعات بازيابی سامانۀ بنديرتبه که بود اين علت. کردتغيير می تصادفی صورت

 .  شود کنترل عامل اين و

بودند و آمادگی  در گام دوم، مجدداً با کاربرانی که در مرحلۀ اول اقدام به تکميل پرسشنامه نموده

بزار گردآوري ه وسيله دومين اخود را براي مشارکت در مرحلۀ دوم اعالم کرده بودند، تماس گرفته شد و ب

ين نرم افزار توسط اگرفته شد.  ها آزمونداده هاي پژوهش، يعنی نرم افزار شبيه سازي محيط رابط کاربر پايگاه

را و مشکالت يکی از متخصصين حوزه برنامه نويسی رايانه طراحی شد و در چند مرحله به صورت آزمايشی اج

، ابتدا فايل اکسل رد تاييد جمعی از اساتيد قرار گرفت. براي شروع آزمونآن برطرف گرديد و از نظر روايی مو

شد. سپس کاربر با انتخاب گزينه شروع، به افزار بارگذاري میتوسط پژوهشگر در محيط نرم هاي مرتبطمقاله

رتبط که توسط مرتبط و نام يمرتبط، تاحد ياسه درجه اسِيبراساس مقبايست صفحه اي هدايت می شد که می

ده است، ش هيقضاوت ربط توص ي( برا1۳8۳؛ نقل در اخوتی، 1969ساراسويچ  مانند) حوزه  نيصاحبنظران ا

 .به قضاوت مقاله هاي مرتبط بپردازد

 

 

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

-و گوگل نسیساآووب گاهیپاهای پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط در سامانه میزان اثربخشی 

 از نگاه کاربرانر  اسکال

 نسيساآووب گاهيپاهاي مرتبط به منظور مشخص نمودن ميزان اثربخشی سامانه پيشنهاددهنده مقاله

بر اساس نتايج اشاره از ديدگاه کاربران، از آزمون ناپارامتري خی دو تک متغيره استفاده شد.  راسکالو گوگل

ميان ميزان ربط مقاله هاي مرتبط  اسکالر از نظر کاربران، در سامانه پيشنهاددهنده گوگل، 1شده در جدول

 . 1200, N=2( 2χ )= (P ˂ 86.645 ,0.01پيشنهاد شده تفاوت معناداري وجود دارد)

هاي مرتبط قضاوت شده اند، بيشترين فراوانی را بين مقاالت دارند و اين مقاالتی که به عنوان مقاله

می باشد. به  1۳5مقدار با فراوانی مورد انتظار عددي مثبت و برابر با  است. اختالف اين 5۳5مقدار برابر با 

( به عنوان مقاله مرتبط تلقی شده اند. فراوانی ۴00مقاله، بيشتر از مقدار موردانتظار ) 1۳5عبارت ديگر تعداد 

اختصاص داده می باشد و کمترين فراوانی را به خود  272مقاالت قضاوت شده به عنوان نامرتبط نيز برابر با 

 128است و به اين معنی است که تعداد 128است. اختالف فراوانی طبقه نامرتبط مقداري منفی و برابر با منفی 

مقاله کمتر از مقدار مورد انتظار به عنوان مقاله نامرتبط قضاوت شده اند؛ بنابر توضيحات ذکر شده، می توان 

اي مرتبط گوگل اسکالر در پيشنهاد مقاله هاي مرتبط اثربخش هپيشنهاد مقاله گفت، از ديد کاربران، سامانه

 عمل نموده است.

 آوساينس وگوگل اسکالرهاي مرتبط درپايگاه وب. نتايج اثربخشی سامانه پيشنهادهنده مقاله1جدول 

( پيرامون ميزان اثربخشی مقاله هاي مرتبط سامانه پيشنهاددهنده 1همچنين نتايج آزمون خی دو )جدول

آوساينس از ديدگاه کاربران نشان می دهد که ميان ميزان ربط مقاالت مرتبط پيشنهاد شده تفاوت پايگاه وب

 .(χ2 (2, N=1200) =100.880, P ˂ 0.01) وجود داردداري معنی

است و با اختالفی برابر با مثبت  5۴0در اين پايگاه فراوانی تعداد مقاله هاي مرتبط قضاوت شده برابر با 

و اختالفی برابر  256بيشترين فراوانی را بين اين سه طبقه دارد. در مقابل فراوانی مقاله هاي نامرتبط برابر با  1۴0

(. بنابراين با توجه به موارد 1از فراوانی مورد انتظار که کمترين فراوانی را شامل می شود)جدول 1۴۴منفی  با

                2χp         اختالف         فراوانی مشاهده شده       فراوانی مورد انتظار          درجه ربط            
الر

سک
ل ا

وگ
گ

 
 df=2                 1۳5                       ۴00                        5۳5                     مرتبط

 0.000                              -7                        ۴00                    ۳9۳               تاحدي مرتبط

          86.6۴5             -128                     ۴00                   272                       نامرتبط

                              1200                       کل

ب
و

س
اين

وس
آ

 

 df=2                 1۴0                       ۴00                      5۴0                     مرتبط

 0.000                                    ۴                        ۴00                  ۴0۴               تاحدي مرتبط

          100.880           -1۴۴                     ۴00                 256                        نامرتبط

                              1200                       کل
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-ذکر شده، می توان گفت کاربران مقاالت مرتبط پيشنهادي پايگاه وب آو ساينس را هم اثربخش تلقی می

 کردند.

ساینس و آوگاه وبمقایسۀ اثربخشی سامانه پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط در پای 

 اسکالرگوگل

اسکالر به منظور مقايسه اثربخشی مقاله هاي مرتبط سامانه پيشنهادهنده پايگاه وب آو ساينس و گوگل

دهد تفاوت معنی داري بين از حيث ميزان ربط، از آزمون خی دو استفاده شد. نتايج اين آزمون نشان می

هاي پيشنهادهنده موتور جستجوي گوگل اسکالر و پايگاه وب آو ساينس اثربخشی مقاله هاي مرتبط سامانه

. براين اساس می توان گفت اين دو پايگاه از (χ2 (2, N=1200) =86.645, P ˃ 0.01)وجود ندارد 

 حيث پيشنهاد مقاله هاي مرتبط و ميزان ربط آنها با هم تفاوتی ندارند.

مرتبط  هایمقاله خشی سامانه پیشنهاددهندهاثرب نظر از مختلف موضوعی هایمقایسۀ حوزه 

 آوساینساسکالر و وبگوگل پایگاه

براي مقايسۀ اثربخشی سامانه پيشنهاددهنده مقاله هاي مرتبط چهار حوزۀ موضوعی علوم انسانی، علوم 

دو استفاده شد. ها، از آزمون خیمهندسی و کشاورزي و دامپزشکی، همچنين سنجش تفاوت آن-پايه، فنی

هاي موضوعی مختلف از نظر ميزان اثربخشی اسکالر درحوزهايج نشان داد در سامانه پيشنهاد دهنده گوگلنت

 .P ˂ 34.624) =2( 2Χ) ,0.05(داري وجود داردمقاله هاي پيشنهادشده تفاوت معنی

 

 

 
 اسکالرهاي مرتبط گوگلمقاله سامانه پيشنهادهنده هاي موضوعی چهارگانه از لحاظ ميزان اثربخشیمقايسۀ حوزه.1نمودار

هاي مرتبط نمايش داده شده است، در پايگاه گوگل اسکالر بيشترين مقاله 1همان طور که در نمودار 

هاي تاحدي مرتبط در حوزه علوم مقاله(؛ بيشترين مقاله 152پزشکی)پيشنهاد شده در حوزه کشاورزي و دام

 مقاله(. 101تبط در حوزه علوم انسانی قرار داشتند)هاي نامرو بيشترين مقاله مقاله(؛ 11۳پايه )

 آوساينس،ها در پايگاه وبمقايسۀ اين چهار حوزه و سنجش تفاوت آندو همچنين نتايج آزمون خی 

داري هاي موضوعی مختلف از نظر ميزان اثربخشی تفاوت معنیساينس بين حوزهآودر پايگاه وبنشان داد 

 .  )P ˂ 68.186) =2( 2Χ ,0.5(وجود دارد
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 ساينسآوهاي مرتبط  در پايگاه وبهاي موضوعی از لحاظ ميزان اثربخشی سامانه پيشنهاددهنده مقاله. مقايسۀ حوزه2مودارنن 

هاي مقاله(؛ بيشترين مقاله 16۴، بيشترين تعداد مقاالت مرتبط متعلق به حوزۀ علوم پايه  )2با توجه به نمودار 

هاي نامرتبط متعلق به حوزۀ علوم انسانی مقاله( و بيشترين مقاله 122مهندسی )-متعلق به حوزۀ فنی تاحدي مرتبط

 مقاله(.   97است)

تفاوت دو پایگاه وب آو ساینس و گوگل اسکالر از حیث اثربخشی سامانه پیشنهاددهنده 

 های مرتبط حوزه های موضوعی مختلفمقاله

به منظور بررسی تفاوت دو پايگاه از حيث ميزان اثربخشی مقاالت مرتبط پيشنهادي در حوزه هاي 

ناپارامتريک يومان ويتنی استفاده شد. نتايج  ها، از آزمونموضوعی مختلف با توجه به نرمال نبودن توزيع داده

فنی مهندسی، علوم پايه وکشاورزي  اين آزمون نشان داد بين اثربخشی سامانه پيشنهاددهنده مقاالت حوزه هاي 

؛ اما در حوزه علوم در دو پايگاه وب آوساينس و گوگل اسکالر تفاوت معناداري وجود دارددامپزشکی و 

 (.2)جدولانسانی تفاوتها معنادار نيست 
 ر دو پايگاه اثربخشی سامانه پيشنهاددهنده مقاالت حوزه هاي موضوعی مختلف د. نتايج آزمون يومان ويتنی تفاوت 2جدول

 

 حوزه

معنی  سطح Zآماره  Uآماره  رتبه  میانگین

 داری
 گوگل اسکالر وب آو ساينس

 0.0۴9 -1.95 ۴1197.50 ۳1۳.18 287.8۳ فنی مهندسی

 0.0۳ -2.097 ۴09۴6.50 ۳1۴.01 286.99 علوم پایه

 0.0۴ -2.0۴ ۴0976.00 287.09 ۳1۳.91 کشاورزی، دامپزشکی

 0.۳6 -0.908 ۴۳18۳.50 29۴.۴5 ۳06.56 علوم انسانی

مهندسی و علوم پايه مقاالت پيشنهاد شده  -ها نشان می دهد که کاربران در حوزه فنیمقايسه ميانگين رتبه

کاربران  ،اند؛ در مقابلدانستهپايگاه وب آوساينس را اثربخش تر از مقاالت پيشنهاد شده پايگاه گوگل اسکالر 

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

سکالر از آوساينس و گوگل اهاي مرتبط وباين پژوهش اثربخشی سامانه پيشنهاد دهنده مقالهدر 

 يمقاله ها پيشنهاد در هر دو سامانه پيشنهاد دهنده ن دادکاربران به محک آزمون گذاشته شد. نتايج نشاديدگاه 

موتور جستجوي  همچنين يافته ها نشان داد از ديدگاه کاربران، بين عملکرد. مرتبط اثربخش عمل نموده است

اوت معناداري گوگل اسکالر و پايگاه وب آو ساينس، ازنظر ميزان اثربخشی پيشنهاد مقاله هاي مرتبط ، تف

، بر  ه هاي مرتبط؛ بنابراين می توان نتيجه گرفت عملکرد هيچکدام از آنها از حيث پيشنهاد مقالنداشتوجود 

وب آو ساينس،  مقاله مرتبط پيشنهاد شده توسط گوگل اسکالر و پايگاه 2۴00. با بررسی نداشتديگري برتري 

درصد  8.1اد تنها عنوان مقاله در هر دو پايگاه به طور مشترک بازيابی شده اند. اين تعد 195مشخص شد تنها 

ابی اطالعات، اشتراک ر می رسد اين دو سامانه بازياز کل مقاالت پيشنهاد شده را شامل می شود. بنابراين به نظ

ا نمی توان به کمی در مقاالت دارند و شباهت دو پايگاه در بازيابی اثربخش مقاله هاي مرتبط پيشنهادي ر

نهادي، ممکن است اشتراک در نتايج بازيابی شده ربط داد. اين عدم اشتراک در بازيابی مقاله هاي مرتبط پيش

هاد مدارک مشابه شنر الگوريتم هاي به کار گرفته شده توسط دو پايگاه نيز باشد. سازوکار پيبه دليل تفاوت د

استفاده شده  گوگل اسکالر دقيقاً مشخص نيست، اما به نظر می رسد ترکيبی از چند رويکرد در اين سامانه

رتبط پيشنهادي مله هاي است. بنا به آنچه در متون مختلف آمده است، پايگاه وب آو ساينس براي پيشنهاد مقا

اله هاي مشترک، از سنجه استناد محور اشتراک در مآخذ استفاده می کند و مبناي شباهت دو مدرک را وجود مق

اي به ه.  علی رغم تفاوت در الگوريتم (201۳ ،چار و آجيفروکی) در مآخذ آن دو مدرک قرار می دهد

يز در کنار استفاده رسد که موتور جستجوي گوگل اسکالر ن کارگرفته شده در اين دو سامانه، اينگونه به نظر می

ستفاده می کند و از سنجه هاي متن محور، از تعدادي از سنجه هاي استناد محور براي پيشنهاد مدارک مرتبط ا

. (1۳92پورحافظی و نوروزي، )آتشکار، علیاين سنجه مشابه سنجه استفاده شده در پايگاه وب آو ساينس است 

است ناشی از  و ممکن تمام اين تفاوت ها، نتيجه به دست آمده حاکی از اثربخشی هردو پايگاه استبا وجود 

رتبط پيشنهادي دارند. اين امر باشد که هرکدام از اين دو سامانه نقاط قوت خاص خود را در بازيابی مقاله هاي م

ده اي که شو استنادات کنترل اين دو سرويس مکمل هم هستند، وب آو ساينس با محتواي علمی تضمين شده 

 د عمل می کند.فراهم می کند و گوگل اسکالر با مجموعه گسترده منابع ازجمله مقاالت دسترسی آزاد، سودمن

ايگاه وب آو پاز آنجايی که اشتراک مقاله هاي مرتبط پيشنهادي بازيابی شده براي يک مقاله واحد در دو 

ردوي اين سامانه هآنها از نظر کاربران اثربخشی داشتند، می توان ساينس و گوگل اسکالر کم بود، اما هر دو 

ي اثربخش تر را در رفع ها را براي پيشنهاد دسترسی به مقاله هاي مرتبط مورد استفاده قرار داد و انتظار عملکرد

  نياز اطالعاتی کاربران داشت. 

ميان اثربخشی در چهار حوزۀ موضوعی  نشان دادنتايج  هاي موضوعی مختلف،در ارتباط با حوزه 

هاي مرتبط پيشنهادي در هريک از دو پايگاه  ، تفاوت معنا دار وجود داشت.  هر دو پايگاه در حوزه علوم مقاله

هاي مرتبط اثربخشی مقالهنامرتبط را به کاربران پيشنهاد داده اند و  انسانی کمترين مقاله مرتبط و بيشترين مقاله

کوشا و هاي طور که در پژوهشها است.  همانکاربران حوزه علوم انسانی، کمتر از ساير حوزهي دو پايگاه برا
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؛ 201۳هارزينگ،؛ 2010بارايالن، ؛  1،2010؛ مينگرز و ليپيتاکيس2008؛ جکسو،2008بارايالن،؛ 2007تلوال،

 ۀدر حوز آوساينس و وب اسکالرگوگل یموضوعاشاره شده، پوشش  2015، 2هادوي، کالينز،کافلين و کريک

يکی از علل  و همين امر ممکن است است فيعلوم ضع يهاحوزه رينسبت به سا ،یو علوم اجتماع یعلوم انسان

 ها باشد.بازيابی مدارک مرتبط  کمتر به نسبت ساير حوزه

هاي حوزههاي توان به ماهيت پژوهشهاي مرتبط را میاز طرف ديگر يکی از داليل تفاوت در اثربخشی مقاله

مورد بررسی نسبت داد. مطالعات مربوط به حوزه علوم پايه، نظير فيزيک و شيمی توسط پژوهشگران سراسر 

المللی دارند؛ اما، در تحقيقات شود و نتيجه پژوهش قابليت انتشار و کاربرد در سطح بيننقاط جهان انجام می

متمايل  ايا به سمت موضوعات ملی يا منطقههعلوم اجتماعی و علوم انسانی، بخش قابل توجهی از پژوهش

(. 1988، ۳شود )کايويکها و انتشارات ملی و محلی چاپ مینوشتهها در دستاست و نتيجه اين پژوهش

که در  یو علوم اجتماع یعلوم انسان قاتيتحق جينتابنابراين با توجه به تفاوتهاي موجود در جوامع و مسائل ، 

از سوي ديگر مقاالت با  نباشد. ديکشورها مف ريمحققان سا يبرا کن استمم ديآکشور به دست می کي

شود و در نتيجه به زبان انگليسی نيستند موضوعات ملی و بومی معموالً در مجالت با زبان محلی چاپ می

 ساينسآوهاي علمی از جمله وباسکالر در مقايسه با ساير پايگاهرغم اينکه گوگل(. علی1992، ۴)چوپفلين

(، امکان پوشش تمام انتشارات موجود 2007کند )يانگ و مهو، مقاالت به زبان هاي غير انگليسی را نمايه می

 با انسانی علوم و اجتماعی علوم حوزه در مهم اروپايی مجالت از همچنين بسياري در سراسر جهان را ندارد.

با   .(2006، 5)نيدرهوف اندنشده ساينس نمايهآووب پايگاه در ولی شدند چاپ انگليسی زبان به اينکه وجود

هاي مرتبط مقاله پيشنهادراي ، بهاي مرتبط حوزۀ علوم انسانیدر پيشنهاد مقاله توجه به عملکرد ضعيف دو پايگاه

 دارند. پوشش موضوعی اين حوزه نياز به بازنگري و تقويت 

پيشنهادي در اين دو  اينکه اثربخشی مقاله هاي مرتبطدر نهايت بايد بر اين نکته تاکيد شود که با توجه به 

 مرتبط ياري کند، و در پايگاه تاييد شد، استفاده از اين قابليت می تواند کاربران را در يافتن مقاله هاي کامال

اه ها به پژوهشگران وقت کاربر صرفه جويی نمايد، بنابراين الزم است نحوه استفاده از اين گزينه در همه پايگ

د و کارکرد اين موزش داده شود. طی روند کار با کاربران، تقريبا اکثر قريب به اتفاق پژوهشگران از وجوآ

ه ها و کتابداران، گزينه اطالع و آگاهی نداشتند. پس الزم است با برگزاري کارگاه هاي آموزشی توسط کتابخان

ابليت را به نحوي ود پايگاه ها نيز اين قاين قابليت را به پژوهشگران آموزش داد. از طرف ديگر الزم است خ

 مايند.نمشخص تر، در رابط کاربر خود نمايش دهند و کاربران را به استفاده از اين قابليت تشويق 
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