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ڪلیدواژه ها 

عنارص ابرداده ای دابلین کور، ابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامنت،

 فیلدهای ابرداده ای، پایگاه های اطالعاتی تخصصی پزشکی

مقایسه  عنارص ابرداده ای و زبان نشانه گذاری فرامنت در پیشینه های بازیابی شده 

از پایگاه های اطالعاتی تخصصی پزشڪی ایران و جهان
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چڪیده

 هدف: عناصـر ابرداده ای دابلین كـور و مجموعـه ابرنشانه های زبان 
نشانه گذاری فرامنت موجود در رکوردهای حاصل از پایگاه های اطالعاتی 

تخصصی پزشکی ایران و جهان مقایسه شده اند.
روش/ رویكرد پژوهش: فیلدهای موجود در صفحات جست وجوی 
 Pubmed، Medline Ovid، MD پایـگاه هـای اطالعـاتی پزشکـی
Consult ، Medline Plus ، Iranmedex و Pars Medline ایـران 
و جهان، و سپس رکوردها مربوطه از لحاظ کاربرد عنارص ابرداده ای 
بررسی شدند. فیلدهای ابرداده ای موجود برای جست وجوی منابع 
اطالعاتی در پایگاه های اطالعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان، و نیز 
عنارص ابرداده ای به کاررفته در منابع موجود در پایگاه های اطالعاتی 
تخصصی پزشکی ایران و جهان مقایسه شدند. از روش تحلیل محتوا 
برای بررسی عنارص ابرداده ای به كاررفته در ركوردهای بازیابی شده و 
همچنین از روش های آماری توصیفی و آزمون های همبستگی متغیرها 

برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. 
یافتـه  ها: از عناصـر ابرداده ای دابلیـن كـور و ابرنشـانه های زبـان 
نشانه گذاری فرامنت در صفحات بازیابی شده بسیار کم است. همچنین 
اغلب ابرنشانه های مشاهده شده عنارصی بودند که در طراحی پایگاه 
اطالعاتی به کار رفته بودند و پایگاه اطالعاتی در سازماندهی رکوردهای 
خود به این عنارص توجهی نداشته است. این امر در همه پایگاه های 
اطالعاتی به جز پایگاه اطالعاتی Medline Plus مشاهده شد و 
تنها در پایگاه اطالعاتی Medline Plus عنارص ابرداده ای دابلین كور 
وجود داشت. این عنارص عبارتند از: عنوان، موضوع، نارش، تاریخ، نوع، 
شناسگر، زبان، رابطه. همچنین  در مدارک بازیابی شده از پایگاه های 
اطالعاتی پزشکی تخصصی همه ابرنشانه های زبان نشانه گذاری 
فرامنت به جز عنرص حق مؤلف به کار رفته بود. بیشرتین میزان کاربرد 
این عنارص مربوط به عناصـر عنوان، نوع منبـع، توصیف، پدیدآور، 
روبوت و كلیدواژه است. بیشرتین تعداد فیلد ابرداده ای مربوط به 
پایگاه اطالعاتی Pubmed و کمرتین تعداد مربوط به پایگاه اطالعاتی 
Medline Plus بود. فرضیه پژوهش مبنی بر وجود ارتباط معنی دار 
بین عنارص ابرداده ای موجود در منابع اطالعاتی و فیلدهای ابرداده ای 
موجود برای جست وجوی منابع اطالعاتی در پایگاه های اطالعاتی 
تخصصی پزشکی ایران و جهان، براساس آزمون مجذور کای تأیید شد. 
نتیجه گیری: فیلدها و عنارص ابرداده ای در پایگاه های اطالعاتی پزشکی 
ایران و جهان بسیارکم و نامناسب به کار رفته اند؛ درحالی که هرچه 
فیلدها و عنارص ابرداده ای بیشرتگسرتش یابند، جست وجو و بازیابی 
رکوردهای دقیق تر با نیاز کاربران بیشرت امکان پذیر خواهد شد. در 
پایگاه های اطالعاتـی پزشکـی ایران توجه کمتـری به این عنارص در 

بازیابی اطالعات شده است.
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مقدمه
سازمان دهي و نظم  دادن اطالعات و منابع دانش به منظور تسهيل بازيابي و دسترسي به منابع 
اطالعاتي، در طول تاريخ همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است؛ به طوري که در هر 
دوره شيوه هايي براي سازمان دهي منابع اطالعاتی به کارگرفته شده است. کتابخانه ها سال ها 
به توسعه نظام هايي براي توصيف و کشف منابع پرداخته اند )صفری، 1382(، چرا که کشف 
منبع بدون توصيف آن ممکن نيست )ديلون4 ، 2001(. قوانين فهرستنويسي انگلوامريکن، 
سرعـنوان هاي موضوعي کنگره، طبقه بندي ديويي و ساير روش ها با هـدف فراهم آوري 
مکانيسـم هايي براي دستيابـي به منابع اطالعاتـي توسعـه يافته اند. اطالعات توصيفـي که با 
اين نظام هاي سنتي ايجاد شده اند، نقش اصلي در جست وجو و دسترس پذيري به اطالعات 
ذخيره شده در کتابخـانه ها و پايگاه هاي داده سنتي دارند )صفری، 2004(؛ اما همزمان با 
پيدايـش شبکه جهـاني وب، منابـع در اين محيـط ويژگي هايي يافتـه اند که آنها را از 
منابع اطالعاتي سنتـي متفاوت مي کند. استانـداردهاي پيشين، مانند قواعد فهرستنويسي 
انگلوامريکن با اشياي فيزيکي سروکار دارند، اما در محيط وب از اشياي فيزيکي خبري 
نيست، به همين دليل کارکرد اين استانداردها در محيط وب کمـرنگ شده است )ديلون، 
2001(. بنابراين استانداردهاي جديد ابرداده اي اهميت يافته اند، زيرا سازمان دهي اطالعات 
در محيط وب به سازمان دهي و مديريت کارآمد ابرداده ها متکي شده است که از نشانه هاي 
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آن مي توان به جانشين شدن ابرداده به جاي واژه فهرستنويسي اشاره کرد )صفری، 1382(. 
ابرداده ها مجموعه هايي از عناصر ابرداده اي )مثل عنوان، نويسنده، تاريخ و ...( هستند 
که يا به صورت مستقيم در عنصر سرآيند5 يک مدرک و يا در پايگاه داده جداگانه جاي داده 

مي شوند. 
ابرداده ها به دو دليل استفاده مي شوند:

1(  تعريف و توصيف منابع اطالعاتي الکترونيک؛ و 
2(  تسهيل کشف و بهبود دسترسي به منابع اطالعاتي )استفنسون6 ، 1999(. 

ابرداده هـا با بيان خصوصيات و ويژگي هاي منـابع، آنها را توصيف مي کنند. کشف منبـع 
نيـز فرآيندي است که در آن از ابرداده ها براي يافتن، مکان يابی و خصوصيات منبع استفاده 

مي شود )موئن7 ، 2001(. 
يکي از روش هاي طراحـي ساختـار داده هـا در پايگاه هاي اطالعـاتي، استفـاده از عناصـر 
ابرداده اي است. در پايگاه هاي اطالعاتي، عناصر ابرداده اي از طريق برخي از ساختارهاي داده به 

اشياي موجود در پايگاه متصل مي شوند )لينچ8 ، 1997(.
پايگاه هاي اطالعاتي مجموعه اي از پيشينه ها هستند که هريک داده هاي مختلفي مانند 
داده هاي عددي، متني و تصويري را دربرگرفته و معموالً قابل جست وجو مي باشند. دامنه 
وسيعي از پايگاه هاي اطالعاتي از طريق اينترنت قابل دسترسي هستند مثل فهرست هاي 
کتابخانه اي، فهرست هاي تجاري و پايگاه هاي اطالعاتي کتابشناختي. برخي از پايگاه هاي 
اطالعاتي از همان ابتدا به صورت الکترونيکي يا چاپي وجود داشته اند، اما برخي ديگر فقط 
براي استفاده در وب يا تلنت9 به وجود آمده اند )کوک، 1382(. پايگاه هاي اطالعاتي به گونه اي 
سازمان دهي شده اند که برنامه کامپيوتري مي تواند به سرعت بخش هاي مورد نياز داده را 
انتخاب کند. واحد اصلي هر پايگاه اطالعاتي پيشينه است؛ هر پيشينه موجود در يک پايگاه 
اطالعاتي شامل تمام اطالعات مربوط به يک مقوله است. براي مثـال هر پيشينه موجود در 
يک پايگاه اطالعاتي ثبت اختراعات و اکتشافات شامل اطالعات مربوط به يک اختراع يا 
اکتشاف است. پيشينه ها به تعدادي فيلدهاي جداگانه تقسيم مي شوند، هر فيلد شامل يک 
عنصر اطالعاتي موجود در پيشينه است. براي مثال، در يک پايگاه اطالعاتي کتابشناختي 
فيلدهاي عنوان، پديدآور، منبع، سال نشر، زبان، نوع مدرک، چکيده و توصيفگر وجود دارد 

)الرج، تد و هارتلي، 1382(.
با گسـترش پايـگاه هاي اطالعـاتي پيوستـه در اينتـرنت، شاهـد پيشرفتـي عظيـم در 
دسترس پذيري اطالعات الکترونيـکي هستيـم. از آنجا که مقاالت موجـود در پايگاه هاي 
اطالعاتي، مقاالت پژوهشي  هستند و محققان، دانشجويان و اساتيد براي انجام پژوهش هاي 
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خود از اين پايگاه هاي اطالعاتي استفاده مي کنند، درنتيجه منابع اطالعاتي موجود در آنها بايد 
به گونه اي سازمان دهي شوند تا کشف و دستيابي به منابع اطالعاتي مرتبط را تسهيل کنند. 
استفاده از فيلدهاي ابرداده اي براي جست وجوي اطالعات و سازماندهي منابع اطالعاتي با 
استفاده از اين عناصر، بازيابي منابع اطالعاتي مرتبط را امکان پذير مي کند. اگر منابع اطالعاتي 
به صورت دقيق توسط ابرداده توصيف شوند و نيز از فيلدهاي ابرداده اي براي جست وجو و 
بازيابي منابع استفاده شود، مجموعه هاي بازيابي شده به سطوح قابل بررسي کاهش يافته و 

به صورت دقيق تري رتبه بندي خواهند شد )ژانگ و جاسترام 10، 2006(. 
بنابراين مسئله ای که در اين پژوهش مطرح مـی شود اين است که آيا در پيشينه های موجود 
در پايگاه های اطالعاتی تخصصی پزشکی ايران و جهان از عناصر ابرداده ای و ابرنشانه های 
زبان نشانه گذاری فرامتن استفاده شده است؟ و در صورت استفاده، کداميک از اين عناصر 
به کاررفته است؟ همچنين، در پايگاه های اطالعاتی مورد بررسی کدام فيلدهای ابرداده ای برای 

جست وجوی پيشينه ها درنظرگرفته شده اند؟ 
در بررسی های انجام شده مشخص شد پژوهش هايی در زمينه اهميت کاربرد عناصر 
ابرداده ای در صفحات وب انجام شده است، اما در زمينه کاربرد عناصر ابرداده ای در پايگاه های 

اطالعاتی پژوهش چندانی مشاهده نشد. 
در اين راستا، حاجی زين العابديني )1380( در بخشي از پايان نامه خود به ارزيابي ميزان 
به کارگيري عناصر ابرداده اي در منابع اينترنتي فارسي پرداخت. محقق به بررسي محدودي در 
زمينه ميزان به کارگيري عناصر ابرداده اي دابلين کور در سايت هاي فارسي موجود در اينترنت 
پرداخته است. در اين بررسي تعداد 38 سايت موجود در اينترنت که داراي خط فارسي بودند 
انتخاب شدند و ميزان استفاده از پانزده عنصر ابرداده اي دابلين کور در اين سايت ها مورد بررسي 
قرار گرفتند. نتايج نشان دادند که عنصر عنوان بيشترين و عناصر همکار، شناسه و منبع کمترين 
ميزان به کارگيري را دارا بوده اند. در کل، نتايج بيانگر عدم به کارگيري صحيح و کامل عناصر 

ابرداده اي در طراحي صفحات وب فارسي بوده است.
عليمحمدي )1382( در پژوهشي به اندازه گيري حضور ابرنشانه هاي توصيف و کليدواژه 
در وب سايت هاي ايراني براساس شاخص هاي بين المللي پرداخت. براي انجام پژوهش 346 
وب سايت ايراني از ميان 3342 وب سايت از ايران هو11 )راهنماي موضوعي سايت هاي ايراني( 
انتخاب شدند. کد منبع صفحات اصلي وب سايت هاي نمونه از نظر به کارگيري ابرنشانه هاي 
توصيف و کليدواژه بررسي شدند. يافته هاي پژوهش نشان دادند که 31/5 درصد و 24/6 درصد 
از وب سايت هاي ايراني به ترتيب داراي ابرنشانه هاي کليدواژه و توصيف هستند. نتايج نشان دهنده 

استفاده کمتر وب سايت هاي ايراني نسبت به وب سايت هاي غيرايراني از ابرنشانه هاست.
10. Zhang &Jastram

11. Iranhoo

مقایسه عناصر ابرداده ای و
زبان نشـانه گذاری فرامتـن در...
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شفيعي )1386( با هدف بررسي ميزان حضور عناصر ابرداده اي دابلين کور و مجموعه 
ابرنشانه هاي زبان نشانه گذاري فرامتن در صفحات وب، 90 صفحه وب را از طريق جست وجو 
در موتورهاي کاوش عمومي )گوگل، ياهو و ام اس ان( به عنوان نمونه انتخاب کرد. نتايج 
نشان دهنده حضور بسيار کم عناصر ابرداده اي دابلين کور و ابرنشانه هاي زبان نشانه گذاري 
فرامتن در صفحات بازيابي شده است، که بيانگر کاربرد بسيار کم عناصر ابرداده اي در 
صفحات وب مي باشد. به عالوه، هيچ گونه رابطه معني داري بين موتورهاي کاوش و حضور 
عناصر ابرداده اي وجود ندارد، و اين بدان معناست که با تغيير موتور کاوش ميزان کاربرد 

عناصر ابرداده اي تغيير نمي کند.
با بررسي پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور نيز مشخص شد پژوهش هاي 
چنداني درخصوص به کارگيري عناصر ابرداده اي در پايگاه هاي اطالعاتي انجام نشده است. 

کريون12 )2000( در پژوهش خود با عنوان »ساختار ابرنشانه هاي توصيف در صفحات 
خانگي عمومي« گزارش داد که از 628 صفحه وب ثبت شده در ياهو، 357 مورد )56/8 درصد( 

داراي ابرنشانه بودند که 163 مورد )25/9 درصد( از اين ابرنشانه ها، ابرنشانه توصيف بودند.
وينيارد13 )2001( تعدادي از صفحات وب را بين 24 فوريه 2001 و 12 مارس 2001 از 
لحاظ کاربرد ابرداده مورد بررسي قرار داد. براي جمع آوري صفحات وب، وي پنج کليدواژه 
را در سه موتور کاوش  هات بات14 ، آلتاويستا و گوگل مورد جست وجو قرار داد و 20 نتيجه 
اول از هر جست وجو را به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب کرد. از 299 صفحه وب بررسي 
شده، 212 صفحه )70/90 درصد( داراي حداقل يک ابرنشانه بودند و تنها 7 صفحه )2/34 
درصد( از عناصر ابرداده اي دابلين کور استفاده کرده بودند. محقق در اين پژوهش پيشنهاد 
مي کند که طراحان صفحات وب براي توصيف محتواي صفحات خود، از عناصر ابرداده اي 
استفاده کنند؛ به عالوه، طراحان موتورهاي کاوش نيز امکان جست وجو از طريق فيلدهاي 

ابرداده اي را براي کاربران فراهم کنند.
هگ و ناب15 )2003( در پژوهشي مزاياي استفاده از عناصر دابلين کور را در پايگاه 
اطالعات تصاوير ديجيتال مديسون16 بررسـي کردند. پايگاه اطالعـاتي تصاوير مديسون، 
يک سيستم توزيع محتوا مبتني بر اينترنت است که به مربيـان امکان آمـوزش با استفاده از 
تصاوير ديجيتالي و داده هاي فهرست تصاوير را مي دهد. در نگارش جديد MDID  از عناصر 
ابرداده اي دابلين کور براي تسهيل جست وجو بين مجموعه ها استفاده شد. نتايج نشان دادند که 

جست وجوي مجموعه ها با استفاده از عناصر دابلين کور دقيق تر است.
و درنهايت، ژانگ و جاسترام )2006( در مطالعه اي رفتار ايجاد ابرداده به وسيله گروه هاي 
مختلف کاربران اينترنت را مورد بررسي قرار دادند. چهـار حـوزه کتابـداري و اطالع رسـاني، 

12. Craven

13. Vineyard

14. Hotbot 

15. Hegg & Knab 

16. Madison Digital 

Image Database (MDID)
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اداره هاي دولتي و سازمان هاي غيرانتفاعي، کسب و کار و صنعت، و تکنولوژي اطالعات 
انتخاب شدند. از هر حـوزه موضوعـي مورد بررسي 600 صفحـه وب انتخاب شدند که در 
مجموع 2400 صفحه وب به دست آمدند. بعد از انتخاب صفحات، عناصر ابرداده اي موجود 
در اين صفحات بررسي شدند. نتايج بررسي نشان دادند که تنها 51/17 درصد از صفحات 
حوزه کتابداري و اطالع رساني، 66/67 درصد از صفحات اداره هاي دولتي و سازمان هاي 
غيرانتفاعي، 67 درصد از صفحات کسب و کار و صنعت و 66/5 درصد از صفحات 
تکنولوژي اطالعات داراي ابرداده بودند. به طورکلي از همه سايت هاي وب بررسي شده، 
62/83 درصد داراي ابرنشانه زبان نشانه گذاري فرامتن بودند. مرور زمينه هاي نظري پژوهش، 
بيانگر اهميت کاربرد عناصر ابرداده اي براي سهولت جست وجو و دستيابي به منابع رقومي 
است. همان طور که در تحقيقات انجام شده مشاهده شد، مطالعات اندکي درخصوص کاربرد 
عناصر ابرداده اي در پايگاه هاي اطالعاني انجام شده است، از اين رو لزوم انجام پژوهشي در 
مورد کاربرد عناصر ابرداده اي در پايگاه هاي اطالعاتي ضروري به نظر مي رسد. همچنين، اين 
موارد مي توانند نشان دهنده ضرورت و اهميت اجراي اين پژوهش به خصوص در جهت 

ارتقاء پايگاه های اطالعاتی پزشکی فارسی در اين حوزه باشند. 
هدف اصلی از انجام اين پژوهش، بررسي مقايسه اي عناصر ابرداده اي دابلين کور و مجموعه 
ابرنشانه هاي زبان نشانه گذاري فرامتن موجود در پيشينه هاي حاصل از پايگاه هاي اطالعاتي 

تخصصي پزشکي ايران و جهان است. 
تعيين فيلدهاي ابرداده اي موجود براي جست وجوي منابع اطالعاتـي در پايگاه هاي 
اطالعاتي تخصصي پزشکي ايران و جهان، تعيين عناصر ابرداده اي به کاررفته در منابع موجود 
در پايگاه هاي اطالعاتي تخصصي پزشکي ايران و جهان، مقايسه فيلدهاي ابرداده اي موجود 
براي جست وجوي منابع اطالعاتي در پايگاه هاي اطالعاتي تخصصي پزشکي ايران و جهان، 
و مقايسه عناصر ابرداده اي به کاررفته در منابع موجود در پايگاه هاي اطالعاتي تخصصي 

پزشکي ايران و جهان از اهداف فرعی اين پژوهش هستند.
اين بررسی براي پاسخ گويی به چهار پرسش زير انجام شد:

1. فيلـدهاي ابرداده اي موجود براي جست وجوي منابع اطالعـاتي، در پايگاه هـاي 
اطالعاتـي تخصصي پزشکي ايران و جهان کدامنـد؟

2. عناصر ابرداده اي به کاررفته در منابع موجود در پايگاه هاي اطالعاتي تخصصي پزشکي 
ايران و جهان کدامنـد؟

3. آيـا بين فيلدهاي ابرداده اي موجود براي جست وجوي منابع اطالعاتي، در پايگاه هاي 
اطالعاتي تخصصي پزشکي ايران و جهان رابطه ای وجود دارد؟

مقایسه عناصر ابرداده ای و
زبان نشـانه گذاری فرامتـن در...
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4. آيـا بين عناصر ابرداده اي به کاررفتـه در منابع موجود در پايـگاه هاي اطالعاتي تخصصي 
پزشکي ايران و جهان رابطه ای وجود دارد؟

همچنين فرضيه مطرح در اين پژوهش عبارت است از اينکه بيـن عناصر ابرداده اي 
موجود در منابع اطالعاتي و فيلدهاي ابرداده اي موجود براي جست وجوي منابع اطالعاتي در 

پايگاه هاي اطالعاتي تخصصي پزشکي ايران و جهان، ارتباط معني داري وجود دارد. 

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پيمايشی و هدف آن بررسي مقايسه اي عناصر ابرداده اي موجود در 
پيشينه هاي حاصل از پايگاه های اطالعاتی تخصصي پزشکي ايران و جهان است. جامعه مورد 
مطالعه در اين پژوهش، پايگاه های اطالعاتی تخصصي پزشکي ايران و جهان، و همچنين 
پيشينه های موجود در اين پايگاه های اطالعاتی است. پايگاه های اطالعاتی تخصصي پزشکي 
 Pubmed، Medline Ovid، MD Consult، Medline :مورد بررسی در اين پژوهش عبارتند از

17 . Pars Medline و Plus ، Iranmedex

براي اجراي اين پژوهش، ابتدا پايگاه های اطالعاتی تخصصي پزشکي ايران و جهان 
مورد شناسايي قرار گرفتند. پايگاه های اطالعاتی تخصصی خارجي که در اين پژوهش مورد 
بررسي قرار گرفتند، پايگاه های تخصصی حوزه پزشکی هستند که در وب و صفحه خانگی 
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان قرار گرفته اند که تقريباً توسط همه دانشگاه های علوم پزشکی 
 Pubmed، Medline :ايران مورد استفاده قرار مي گيرند. اين پايگاه های اطالعاتی عبارتند از

 .Medline Plus و Ovid، MD Consult

پايگاه هاي اطالعاتي ايراني نيز پايگاه های اطالعاتی تخصصي پزشکي هستند که امکان 
جست وجوي مقاالت پزشکی فارسي در آنها وجود دارد. اين پايگاه های اطالعاتی عبارتند 

 .Pars Medlineو Iranmedex :از
در مرحله بعد، صفحه جست وجوي اين پايگاه های اطالعاتی مورد بررسي قرار گرفت 
و فيلدهاي موجود براي کاوش در هريک از پايگاه های اطالعاتی در سياهه وارسی شماره يک 
ثبت شد )ضميمه 1(. سپس عبارت جست وجويي براي بازيابي تعدادي از مدارک موجود 
در اين پايگاه های اطالعاتی ساخته شد. عبارت جست وجوی ساخته شده برای پايگاه های 

اطالعاتی عبارت است از: Chemotherapy and complications، شيمي درمانی و عوارض
الزم به ذکر است عبارت اول برای جست وجو در پايگاه های اطالعاتی خارجی مورد 
استفاده قرار گرفت و معادل آن به فارسی )يعنی عبارت دوم(، برای جست وجو در پايگاه های 
اطالعاتی ايرانی به کاررفت. عبارت جست وجوی ساخته شده تنها برای بازيابی تعدادی از 

17. این پایگاه های اطالعاتی، پایگاه های 

اطالعاتی تخصصی پزشکی هستند که 

شامل پیشینه هایی در حوزه علوم پزشکی 

و حوزه های وابسته به علوم پزشکی مانند 

داروسازی، دندانپزشکی، پرستاری، 

بهداشت و .. هستند. 
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مدارک از پايگاه های اطالعـاتی مورد استفـاده قرار گرفتـه است. 
حدود نيمي از کاربران، هنگام جست وجو فقط صفحه اول نتايج )10 نتيجه اول( را 
بررسي مي کنند18 )نوروزی، 2007( و تنها يک درصد از آنان بيش از سه صفحه از نتايج 
بازيابي شده از موتورهاي کاوش را مورد بررسي قرار مي دهند )ژانگ، ديميتروف19 ، 2005(. 
همچنين بيش از سه چهارم کاربران فقط دو صفحه اول )20 نتيجه اول( از صفحات وب 
بازيابي شده را بررسي مي کنند )جانسن، اسپينک و ساراسويک20 ، 2000(. تحقيقات مشابه 
نشان مي دهند کاربران معموالً 10 تا 20 نتيجه اول بازيابي شده را مورد بررسي قرار مي دهند 
)بار- ايالن21 ، 2005(. به نظر مي رسد کاربران از يک تا پنج صفحه اول نتايج حاصل از 
جست وجو را بررسي مي کنند. بنابراين در اين پژوهش سه صفحه اول نتايج به دست آمده 
به عنوان نمونه مورد بررسي انتخاب شدند. رتبه بندي در پايگاه هاي اطالعاتي به گونه اي است 
که معموالً مرتبط ترين نتايج در ابتداي ليست نتايج جست وجو قرار مي گيرند. همچنين با 
توجه به تحقيقات پيشين، حضور عناصر ابرداده اي بر رتبه بندي نتايج مؤثر است )در پيشينه 

پژوهش به اين تحقيقات اشاره شده است(. 
با وارد کردن عبارت جست وجو، و بازيابي نتايج، عناصر ابرداده اي به کاررفته در اين 
مدارک در سياهه وارسی ثبت شدند. اين پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرا شد 

و زمان اجرای آن هفته دوم خرداد ماه 1387 است. 
برای تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش، آماره هاي توصيفي و تحليلی مورد استفاده 
قرار گرفتند. همچنين براي تعيين وجود رابطه معني دار بين فيلدهاي ابرداده اي موجود براي 
جست وجو و عناصر ابرداده اي به کاررفته در منابع اطالعاتي، و نيز مقايسه ميزان کاربرد عناصر 
ابرداده اي در پايگاه هاي اطالعاتي ايران و جهان، از آزمون مجذور کاي استفاده شده است.  

بعد از وارد کردن عبارت جست وجوی طراحی شده در هريک از پايگاه هاي اطالعاتی، 
30 پيشينه اول هر پايگاه ها براي بررسی بازيابی شدند. بعد از بازيابي اين پيشينه ها، عناصر 
ابرداده اي به کاررفته در آنها استخراج شدند. اين عناصر شامل دو گروه عناصر ابرداده اي 

دابلين کور و ابرنشانه هاي زبان نشانه گذاري فرامتن بودند. 
 Pars Medline الزم به ذکر است، در زمان اجرای پژوهش با مراجعه به پايگاه اطالعاتی
مشاهده شد که اين پايگاه اطالعاتی در دست طراحی است و به دليل تکميل نبودن اطالعات، 

از جامعه پژوهش حذف شد.
در جدول 1، فراواني و درصد فراواني عناصر ابرداده اي به کاررفته در پيشينه های بازيابي 

شده به صورت کلي ارائه شده است.  

18. الزم به ذکر است تعداد نتایج جست وجو 

در هر صفحه قابل تنظیم است، که در اینجا 

حالت پیش فرض پایگاه های اطالعاتی که در 

یک صفحه 10 نتیجه را منایش می دهند،

 مورد نظر است. 

19. Dimitroff

20. Jansen, Spink and Saracevic

 21. Bar- Ilan
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درصد فراوانیفراوانیابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامنتدرصد فراوانیفراوانیعنارص ابرداده ای دابلین کور

150100عنوان42/7عنوان

6040پدیدآور00پدیدآور

4228کلیدواژه42/7موضوع

138/7تاریخ00توصیف

8758نوع منبع42/7نارش

138/7زبان00همکار

00حق مؤلف42/7تاریخ

7348/7توصیف42/7نوع

10/7تولیدکننده00قالب

6040روبوت42/7شناسگر

--------------00منبع

--------------42/7زبان

--------------42/7رابطه

--------------00پوشش

--------------00حقوق

فراوانی عناصر ابرداده ای 
به کاررفته در پایگاه های اطالعاتی

جدول  1

در جدول 1 مشاهده مي شود که عناصر عنوان، موضوع، ناشر، تاريخ، نوع، شناسگر، زبان و 
منبع در ميان مجموعه عناصر ابرداده اي دابلين کور بيشترين کاربرد را داشته اند. درحالی که عناصر 
پديدآور، توصيف، همکار، قالب، منبع، پوشش و حقوق، کاربرد چندانی نداشته اند. همچنين، 
در ميان ابرنشانه هاي به کاررفته در پايگاه های اطالعاتی، ابرنشانه هاي عنوان، نوع منبع، توصيف، 
روبوت، پديدآور و کليدواژه به ميزان بيشتري مشاهده شده اند، درحالي که ابرنشانه هاي تاريخ، 
زبان و توليدکننده حضور کمتري داشته اند و عنصر حق مؤلف اصالً به کار نرفته است. با اين 
وجود، همان طور که قبالً نيز بيان شد، اغلب ابرنشانه هاي مشاهده شده عناصری بودند که در 
طراحی پايگاه اطالعاتی به کار رفته بودند و پايگاه اطالعاتی در سازماندهی پيشينه های خود به 
اين عناصر توجهی نداشته است. اين عناصر، عناصری بودند که در همه صفحات پايگاه های 
اطالعاتی )اعم از صفحه اول، صفحه جست وجو، و صفحات حاوی پيشينه های به دست آمده( 
مشاهده شدند و عناصری نبودند که به طور خاص برای پيشينه ها درنظرگرفته شده باشند. اين 
امر در همه پايگاه های اطالعاتی به جز پايگاه اطالعاتی Medline Plus مشاهده شده است. 
مي توان گفت اغلب پايگاه های اطالعاتی در بازيابي نتايج توجه چنداني به حضور عناصر 

ابرداده اي نداشته اند. 
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همان طور که قباًل نيز بيان شد، در مرحله دوم اين پژوهش عناصر ابرداده اي مورد استفاده 
به عنوان فيلد جست وجو در بخش جست وجوی پيشرفته پايگاه های اطالعاتی مورد بررسی 

قرار گرفتند و در سياهه وارسی شماره يک ثبت شدند. 
در جدول 2، فيلدهای ابرداده اي به کاررفته در پايگاه های اطالعاتی پزشکی مورد بررسی 

قرار گرفته اند. 

باتوجه به جدول 2، مشاهده مي شود پايگاه اطالعاتـی Pubmed بيشترين ميزان کاربرد 
فيلدهای ابرداده اي را داراست. همانگـونه که از يافـته ها برمي آيد، پايگاه اطالعـاتی ايرانـی 
Iranmedex از لحاظ استفاده از فيلدهای ابرداده اي براي جست وجو نسبت به ساير پايگاه های 

اطالعاتی )به جز پايگاه اطالعاتی Pubmed( عملکـرد خوبی داشته است؛ اما ساير پايگاه های 
اطالعاتی مانند Medline plus و MD Consult فيلدهای ابرداده اي بسيار کمی را براي جست وجو 

در اختيار کاربران پايگاه های اطالعاتی قرار مي دهند.  
با توجه به نتايج به دست آمده از بررسی پيشينه ها، می توان به پرسش های پژوهش به صورت 

زير پاسخ داد. 

1. فیلـدهای ابرداده ای موجود برای جست وجوی منابع اطالعـاتی، در پایگاه هـای اطالعاتـی 

تخصصی پزشکی ایران و جهان کدامنـد؟

فیلدهای ابرداده ای

پایگاه های اطالعاتی

 تخصصی پزشکی ایران
پایگاه های اطالعاتی تخصصی پزشکی جهان

IranmedexPubmedMedline OvidMD ConsultMedline plus

--√√√عنوان

√√√√√کلیدواژه

---√√نویسندگان

---√-موضوع

--√√-رسعنوان موضوعی مش

---√√تاریخ

عنوان و سایر

مشخصات مجله
√√√√-

حضور فیلدهای ابرداده ای
 به تفکیک پایگاه های اطالعاتی

جدول 2

مقایسه عناصر ابرداده ای و
زبان نشـانه گذاری فرامتـن در...
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با توجه به بررسی هاي انجام شده مشخص شد فيلدهای ابرداده اي  موجود در هر پايگاه 
اطالعاتی عبارتند از:

پایگاه اطالعاتی Iranmedex:عنوان، کليدواژه، نويسندگان، تاريخ، عنوان و ساير مشخصات 

مجله.
پایگاه اطالعاتی MD Consult: کليدواژه، عنوان و ساير مشخصات مجله.

پایگاه اطالعاتی Medline Ovid: عنوان، کليدواژه، سرعنوان موضوعی مش، عنوان و ساير 

مشخصات مجله.
پایگاه اطالعاتی Medline Plus: کليدواژه.

پایگاه اطالعاتی Pubmed: عنوان، کليدواژه، نويسندگان، موضوع، سرعنوان موضوعی 

مش، تاريخ، عنوان و ساير مشخصات مجله.
همان طور که مشاهده می شود، بيشترين تعداد فيلد ابرداده اي مربوط به پايگاه اطالعاتی 

Pubmed و کمترين تعداد مربوط به پايگاه اطالعاتی Medline Plus است.

 2. عنارص ابرداده ای به کاررفته در منابع موجود، در پایگاه های اطالعاتی تخصصی پزشکی ایران 

و جهان کدامنـد؟

نتايج بررسی نشان داد تنها در مدارک بازيابی شده از پايگاه اطالعاتی Medline Plus، عناصر 
ابرداده اي دابلين کور وجود داشتند که عبارتند از: عنوان، موضوع، ناشر، تاريخ، نوع، شناسگر، 

زبان، رابطه. 
همچنين در مدارک بازيابی شده از پايگاه های اطالعاتی پزشکی تخصصی، همه ابرنشانه هاي 
زبان نشانه گذاري فرامتن به جز عنصـر حق مؤلف به کاررفته بودند. بيشترين ميزان کاربرد اين 

عناصر مربوط به عناصر عنوان، نوع منبع، توصيف، پديدآور، روبوت و کليدواژه است.

3. آیـا بین فیلدهای ابرداده ای موجود برای جست وجوی منابع اطالعاتی، در پایگاه های اطالعاتی 

تخصصی پزشکی ایران و جهان رابطه ای وجود دارد؟

از يافته هاي پژوهش مشخص شد قابليت هاي جست وجو در پايگاه های اطالعاتی  تخصصی 
پزشکی ايران در مقايسه با موارد مشابه با پايگاه های اطالعاتی تخصصی پزشکی بين المللی 
ضعيف تر است؛ نقاط ضعف آنها عبارت است از: در مدارک بازيابی شده پايگاه های اطالعاتی 
ايران هيچ يک از عناصر ابرداده اي دابلين کور مشاهده نشدند. همچنين در ميان ابرنشانه هاي زبان 
نشانه گذاري فرامتن نيز تنها سه عنصر مشاهده شد که عبارتند از: عنوان، پديدآور و نوع منبع، که 
اين امر بيانگر عدم توجه طراحان پايگاه های اطالعاتی پزشکی ايرانی به عناصر ابرداده اي است. 

شیما شفیعی علویجه
علیرضـا رحیمـی
  پریسا شفیعـی علویجه
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بر همين اساس با بررسی فيلدهای ابرداده اي موجود در پايگاه های اطالعاتی پزشکی 
ايرانی، مشاهده شد امکانات جست وجو در اين پايگاه های اطالعاتی نسبتاً مناسب است. 

4. آیـا بین عنارص ابرداده ای به کاررفتـه در منابع موجود، در پایگاه های اطالعاتی تخصصی پزشکی 

ایران و جهان رابطه ای وجود دارد؟

eIranm )همـان طور که در بررسـی ها مشاهـده شد، در تنهـا پايگـاه اطالعاتی پزشکـی ايرانـی 
dex( مورد بررسی فقط سه ابرنشانه عنوان، پديدآور و نوع منبع مشاهده شدند، حال آنکه در 

ساير پايگاه های اطالعاتی پزشکی بين المللی، هريک به گونه ای از اين عناصر استفاده کرده بودند. 
در برخی از پايگاه های اطالعاتی مانند Medline Plus هم عناصر ابرداده اي دابلين کور و هم اغلب 
 Medline Ovid ابرنشـانه هاي زبان نشـانه گـذاري فرامتـن مشاهده شدنـد و در برخی نظيـر
تنها از دو ابرنشانه عنوان و روبوت استفاده کرده بودند. درنتيجه می توان اذعان داشت که عناصر 
ابرداده ای به کاررفته در پايگاه های اطالعاتی تخصصي پزشکی بين المللی نسبت به پايگاه های 

اطالعاتی تخصصي پزشکی ايرانی به ميزان بيشتری بوده است. 
همچنين فرضيه پژوهش با استفاده از آزمون مجذور کاي مورد بررسی قرار گرفت. کليه 
محاسبات آماری مربوط به اين فرضيه با استفاده از نرم افزار sPss ويرايش 13 انجام شده است. 
در بررسي هاي به عمل آمده هر قدر نمره مجذور کاي بزرگتر باشد، احتمال درست بودن فرض 
صفر )H0( پايين تر است. اگر مقدار p مساوی يا کمتر از 0/05 باشد، به معنای رد فرض صفر 

)H0( و درنتيجه تأييد فرضيه تحقيق است. 
فرض صفر (H0): بيـن عناصر ابرداده اي موجود در منابع اطالعاتي و فيلدهاي ابرداده اي 

موجود براي جست وجوي منابع اطالعاتي در پايگاه هاي اطالعاتي تخصصي پزشکي ايران و 
جهان، ارتباط معني داري وجود ندارد. 
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 نتایج آزمون مجذور کای
 پیرسون عناصر ابرداده ای

 دابلین كور
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در بخـش اول اين فرضيـه، وجود ارتبـاط معنـی دار بيـن عناصـر ابرداده اي دابليـن کور 
موجود در منابع اطالعاتي و فيلدهاي ابرداده اي موجود براي جست وجوي منابع اطالعاتي در 
پايگاه هاي اطالعاتي تخصصي پزشکي ايران و جهان مورد بررسی قرار گرفت. همان طور که 
در جدول 3 مشاهده می شود برای برخی از عناصر نتيجه ای به دست نيامده است، اما در مورد 
ساير عناصر )عنوان، موضوع، ناشر، تاريخ، نوع، شناسگر، زبان و رابطه( مشاهده می شود نمره 
مجذور کای به دست آمده کمتر از 0/05 است، که اين به معنای رد فرض صفر و درنتيجه تأييد 

فرض تحقيق است.

در بخش دوم اين فرضيه، وجود ارتباط معنی دار بيـن عناصر مجموعه ابرنشانه هاي زبان 
نشانه گذاري فرامتن موجود در منابع اطالعاتي و فيلدهاي ابرداده اي موجود براي جست وجوي 
منابع اطالعاتي در پايگاه هاي اطالعاتي تخصصي پزشکي ايران و جهان مورد بررسی قرار 
گرفت. با توجه به جدول 4  مشاهده می شود برای عناصر عنوان و حق مؤلف نتيجه ای به دست 
نيامده است، اما در مورد ساير عناصر مشاهده می شود که نمره مجذور کای به دست آمده برای 
عناصر پديدآور، کليدواژه، تاريخ، نوع منبع، زبان، توصيف و روبوت کمتر از 0/05 است و 
تنها در مورد عنصر توليدکننده اين نمره از 0/05 بيشتراست، که اين به معنای رد فرض صفر 
و درنتيجه تأييد فرض تحقيق می باشد. درنهايت و با توجه به جداول 3 و 4 فرضيه تحقيق 

تأييد می شود. 

Asymp. Sig.

(2-sided)
df Value عنارص ابرداده ای

- - - عنوان

0/000 4 150/000 پدیدآور

0/000 4 114/286 کلیدواژه

0/000 4 56/934 تاریخ

0/000 4 138/916 نوع منبع

0/000 4 56/934 زبان

- - - حق مؤلف

0/000 4 120/512 توصیف

0/4 4 4/027 تولیدکننده

0/000 4 150/000 روبوت

 نتایج آزمون مجذور کای 
پیرسون عناصر ابرداده ای فرامتنی
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یافته ها
بررسی انجام شده حاکی از توجه کم پايگاه های اطالعاتی تخصصی پزشکی در استفاده از 

عناصر ابرداده ای برای سازماندهی مدارک موجود در اين پايگاه های اطالعاتی است. 
در مدارک بازيابی شده از پايگاه های اطالعاتی تخصصی پزشکی، عناصر ابرداده اي 
دابلين کور ميزان حضور بسيار کمي دارند و گاه حتی شاهد عدم حضور آنها در پايگاه های 
اطالعاتی بوديم، به طوری که می توان گفت ميزان حضور آنها در حد صفر است؛ درحالي که 
ابرنشانه هاي زبان نشانه گذاري فرامتن در اين مدارک به ميزان بيشتري مشاهده شده اند. عناصر 
ابرداده اي دابلين کور تنها در مدارک بازيابي شده از پايگاه اطالعاتی Medline Plus مشاهده شدند 

که عناصر موجود عبارتند از: عنوان، موضوع، ناشر، تاريخ، نوع، شناسگر، زبان، رابطه.
در ميان ابرنشانه هاي زبان نشانه گذاري فرامتن به کاررفته در مدارک پايگاه های اطالعاتی، 
به ترتيب عناصر عنوان، نوع منبع، توصيف، پديدآور، روبوت و کليدواژه بيشترين حضور را 
داشتند. اين درحالي است که عناصر زبان و تاريخ دارای فراوانی بسيار کمی هستند و عنصر 

حق مؤلف نيز به کار نرفته است. 
پايگاه اطالعاتی Pubmed بيشترين ميزان کاربرد فيلدهای ابرداده اي در صفحه جست وجوی 
 Medline Plus و MD Consult خود را داراست. اين درحالی است که در پايگاه های اطالعاتی

کمترين ميزان کاربرد فيلدهای ابرداده اي مشاهده شده است. 

نتیجه گیری
با بررسی امکانات جست وجو در پايگاه های اطالعاتی پزشکی ايرانی و بين المللی و مقايسه 
آنها مشخص شد پايگاه های اطالعاتی ايران از امکانات جست وجوی نسبتاً خوبی برخوردار 
هستند؛ البته توجه به برخی فيلدهای جست وجو در اين پايگاه های اطالعاتی ضروری به نظر 
می رسد، که به طراحان و برنامه نويسان اين پايگاه های اطالعاتی پيشنهاد می شود در طراحی 
پايگاه اطالعاتی به اين موارد )موضوع و سرعنوانهای موضوعی( توجه داشته باشند. چرا که 
طراحی دقيق تر پايگاه اطالعاتی می تواند ياريگر پژوهشگران و محققان و کاربران تخصصی 

آنها در دستيابی سريع تر به منابع اطالعاتی شود. 
براساس آزمون آماري انجام شده و نتايج حاصل از آن، بين عناصر ابرداده اي به کاررفته 
در مدارک و فيلدهاي ابرداده اي موجود براي جست وجوي منابع اطالعاتي در پايگاه هاي 
اطالعاتي تخصصي پزشکي ايران و جهان رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت ديگر می توان 
گفت هرچه فيلدهای ابرداده اي موجود برای جست وجوی منابع اطالعاتی گسترش يابند، 

جست وجو و بازيابی پيشينه های دقيق تر با نياز کاربران را ارتقاء خواهند بخشيد. 

مقایسه عناصر ابرداده ای و
زبان نشـانه گذاری فرامتـن در...
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با توجه به بررسی های انجام شده، نتايج اين پژوهش نشان دهنده کاربرد بسيار کم 
عناصر ابرداده اي دابلين کور و ابرنشانه هاي زبان نشانه گذاري فرامتن در مدارک بازيابي شده از 
پايگاه های اطالعاتی است. همچنين اغلب ابرنشانه هاي مشاهده شده، عناصری بودند که در 
طراحی پايگاه اطالعاتی به کار رفته بودند و پايگاه اطالعاتی در سازماندهی پيشينه های خود به 
اين عناصر توجهی نداشته است. اين امر در همه پايگاه های اطالعاتی به جز پايگاه اطالعاتی 
Medline Plus مشاهده شد. مي توان گفت  اغلب پايگاه های اطالعاتی در بازيابي نتايج توجه 

چنداني به حضور عناصر ابرداده اي نداشته اند. 
با توجه به رشد سريع منابع اطالعاتي و همچنين استفاده روزافزون از پايگاه های اطالعاتی، 
سازماندهي و بازيابي اطالعات و همچنين امکانات جست وجوی پايگاه های اطالعاتی از 
اهميت زيادی برخوردار است. همان طور که قبالً نيز اشاره شد، يکي از روش هاي بهبود 
سازماندهي و بازيابي اطالعات، کاربرد ابرداده در اين منابع است. با توجه به اين امر، در ادامه 
پيشنهادهايي که نتيجه بررسي انجام شده بر روي پايگاه های اطالعاتی است، مطرح مي شوند. 
پيشنهاد می شود طراحان پايگاه های اطالعاتی ايرانی به بهبود امکانات جست وجو در 
اين پايگاه های اطالعاتی بپردازند. همچنين با توجه به اهميت عناصر ابرداده اي در بهبود امر 
جست وجو و بازيابی اطالعات، پيشنهاد مي شود طراحان پايگاه های اطالعاتی به عناصر ابرداده ای 
دابلين کور بنابر دقت زياد در جست وجو توجه بيشتري داشته باشند. طراحي فيلدهايي براي 
جست وجو از طريق عناصر ابرداده اي مي تواند باعث افزايش امکان بازيابي صفحات مرتبط و 

بهبود رتبه آنها در ليست نتايج جست وجو شود.

منابع
حاجي زين العابديني، محسن )1380(. »بررسي فهرستنويسي منابع اينترنت و ارائه الگوي پيشنهادي براي 
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