Ranking and Relevance in Noormags
and RICEST Databases
A. Hajian1 | M. CheshmehSohrabi 2
Purpose: The main purpose of information retrieval systems is to retrieve relevant
information for users. This means that the results of the search must answer the questions
provided to the system. Therefore, the evaluation of relevance is very important in such
systems. In addition to relevance, the order and placement of articles are also important
to the user. The retrieval systems should put more relevant articles at the top of the
retrieval list. Evaluating the quality of ranking performance is a key activity in the field of
information retrieval. This article assesses relevance and ranking of two databases.
Methodology: The sample includes 390 Persian articles retrieved in each of the Noormags
and RICeST databases. For each topic inquired were carried out in both databases in two
phases within the span of one month. The first 10 articles retrieved from each database
were recorded based on the system ranking. Relevance score was given by 3 subject
specialists within the range of zero to ten. Spearman correlation test was used to compare
the ranking of the system with the ranking of the user. Data analysis was performed using
descriptive and inferential statistics using SPSS software. The distance precision formula
carried out to check the accuracy of the retrieval precision of related documents in the
two databases, and the expected Reciprocal Rank was used to evaluate the quality of the
ranking of articles.
Results: Users were far less familiar with RICeST database. Significant, consistent,
and moderate correlation was found between system rankings and user rankings at the
Noormags database in the first phase, i. e., ranking by users increases or decreases as
the system rank increases or decreases. We found significant, consistent, and strong
correlation between system’s ranking and user ranking in Noormags in the second phase.
However, there was no correlation between system ranking and user ranking in RICeST
database in both the first and second phases. Therefore, Noormags database ranking was
found closer to the users’ ranking. Ranking quality by Noormags was relatively better
than that of RICeST. Also, accuracy of the relevance precision of Noormags articles was
higher than RICeST. From the users’ point of view, Noormags database retrieved more
relevant documents.
Conclusion: Noormags’ new algorithms and capabilities have increased the relevance
and ranking of its output. The findings could help database administrators to upgrade their
databases by taking advantage of technologies to make semantic retrieval possible.
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هــدف :هــدف ایــن پژوهــش ســنجش ربــط و رتبهبنــدی مقــاالت در دو پایــگاه
نورمگـز و ر ِ
ایسســت اســت.
روش شناســی :پژوهــش حــارض کاربــردی اســت کــه بــا روش ارزیابانــه انجــام
شــد .منونــه آمــاری پژوهــش شــامل  390مقالــه فارســی بازیابیشــده در هــر یــک
از پایگاههــای نورمگــز و ر ِ
ایسســت بــود .ب ـرای مقایســه رتبهبنــدی سیســتم بــا
رتبهبنــدی کاربــر از آزمــون همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد .تجزیــه و تحلیــل
دادههــا بــا اســتفاده از روشهــای آمــار توصیفــی و اســتنباطی و بــا اســتفاده از
نرمافـزار SPSSانجــام گرفــت .بـرای تعییــن میـزان دقــت بازیابــی مــدارک مرتبــط
در دو پایــگاه از فرمــول دقــت فاصلــهای و بــرای بررســی کیفیــت رتبهبنــدی
مقــاالت از فرمــول رتبــه متقابــل مــورد انتظــار اســتفاده شــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد میــزان آشــنایی و اســتفاده کاربــران از ر ِ
ایسســت
خیلــی کمــر از پایــگاه نورمگــز اســت .در پایــگاه نورمگــز رتبهبنــدی کارب ـران
بــه رتبهبنــدی سیســتم بیشــر نزدیــک اســت .کیفیــت رتبهبنــدی در ایــن پایــگاه
نســبتاً بهــر از ر ِ
ایسســت اســت .همچنیــن می ـزان دقــت ربــط مقــاالت نورمگــز
بیشــر اســت و از دیــد کاربــران ،پایــگاه نورمگــز مــدارک مرتبطتــری بازیابــی
کــرده اســت.
نتیجهگیــری :الگوریتمهــا و قابلیتهــای جدیــد نورمگــز باعــث افزایــش میـزان ربــط و
رتبهبنــدی بهــر در بازیابــی مقــاالت شــده اســت.
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مقدمه
منــدل ( )Mandel, 2008ازجملــه متخصصــان در زمینــه بازیابــی اطالعــات اســت
کــه بــر روی ارزیابــی نظامهــای بازیابیاطالعــات کار میکنــد .وی بــه دو مفهــوم
«ربــط» 1و «مــدارک مرتبــط» پرداختــهاســت (نقــل در کیانــیSaracevic( .)1391،
 (1970برآینــدی از تعاریــف ربــط را ارائــه میدهــد کــه شــامل ایــن مــوارد اســت:
رابطــه میــان یــک مــدرک و یــک ســؤال ،مقیــاس اطالعاتیبــودن یــک مــدرک
بــرای یــک ســؤال؛ اینکــه تــا چــه حــد یــک پاســخ بــرای یــک ســؤال مناســب
یــا قانــع کننــده اســت؛ و میــزان رابطــه ،همپوشــی یــا تناســب موجــود میــان
یــک مــدرک و یــک ســؤال (نقــل در حــری .)1383،در ایــن میــان بــه اطالعــات
بازیابیشــده از طریــق یــک مجموعــه کتابخانــه یــا ســایر منابــع مثــل فهرســت
پیوســته یــا پایــگاه کتابشــناختی کــه بــا موضــوع پرســش همخوانــی دارد ،مــدارک
مرتبــط گفتــه میشــود(. )Reitz, 2006
در زمینــهی ربــط دیدگاههــای متعــددی وجــود دارد .از میــان آنهــا نظــر
 Saracevicحائــز اهمیــت اســت .او بــر ایــن بــاور اســت کــه دو جهــان در حــال
تعامــل  -فنــاوری اطالعــات و انســان  -و دو دســته اساســی از ربــط -سیســتمها
و انســانها -وجــود دارد .ایــن دو جهــان بــا درجــات مختلفــی از مشــکالت و
تعارضــات بــا هــم تعامــل دارنــد (از هیــچ تــا بســیاری) .نگرانــی مــا در اینجــا
در درجــه اول مربــوط بــه جهــان انســانی ربــط اســت )Saracevic, 2007( .در
واقــع کاربــر میتوانــد دربــاره رد یــا قبــول اطالعــات دریافتشــده از یــک نظــام
اطالعاتــی تصمیمگیــری کنــد ( Hjorland, 2010نقــل در داورپنــاه و رمضانــی،
 ،1385ص .)5پژوهشــگران متعــددی ربــط را یــک معیــار بــرای ارزیابــی عملکــرد
نظامهــای بازیابــی اطالعــات میداننــد ( .)Cooper, 1968 ; Rees, 1966از دیــدگاه
آنهــا نظــام بازیابــی مطلــوب بــه بازیابــی همــه مــدارک مرتبــط و بازیابــی حداقــل
مــدارک نامرتبــط میپــردازد .اضافــه بــر ایــن ،نظــام بازیابــی مــدارک را بایــد از
نظــر میــزان موفقیــت آن در بازیابــی داوری کــرد ،بدیــن معنــی کــه نتایــج حاصــل
از جســتجو بایــد بــه پرس ـشهای دادهشــده بــه نظــام پاســخ دهــد (پائــو.)1380 ،
بیشــتر تحقیقــات مربوط بــه ارزیابی عملکرد (غالمی1386،؛ ریاحینـــیا و همـــکاران،
(Ding & Marchionini, 1996؛ Tomaiuolo & Packer, 1996؛ Chu & Rosenthal, 1996؛
 )Urhan, et al., 2019; Clarke, & Willett, 1997مبتنــی بــر مفهــوم ربــط هســتند .بــرای
داوری ربــط از مقیــاس اســمی ،گسســته یــا پیوســته میتــوان اســتفاده کــرد.
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مشــکل اســتفاده از نمــرات ربــط گسســته (ماننــد مرتبــط ،تــا حــدودی مرتبــط،
غیــر مرتبــط) ایــن اســت کــه چندیــن ســند یــک امتیــاز را دریافــت میکننــد.
نمــرات ربــط پیوســته (مثــا از  0تــا  )10بــه جــای نمــرات ربــط گسســته ارائــه
میشــود .از آنجــا کــه ربــط نســبی اســت (پائــو ،)1380 ،مقیــاس فاصلــهای بــا
ایــن ویژگــی ربــط ســازگارتر اســت (اخوتــی )1383 ،و در صــورت اســتفاده از
مقیــاس فاصل ـهای ،از فرمــول دقــت فاصل ـهای اســتفاده میشــود (میــدو.)1390 ،
ارزیابــی کیفیــت عملکــرد رتبهبنــدی ،یــک فعالیــت اصلــی در حــوزه بازیابــی
اطالعــات اســت)Sawade, et al., 2013( .
روشهــای مختلفــی بــرای ســنجش رتبهبنــدی وجــود دارد .یکــی از آنهــا
اندازهگیــری همبســتگی بیــن رتبهبنــدی نظــام و رتبهبنــدی کاربــر اســت .بــه
طــور خــاص ،ضریــب همبســتگی اســپیرمن را میتــوان اســتفاده کــرد .هرچــه
ضریــب همبســتگی باالتــر باشــد ،رتبهبنــدی نظــام بــه رتبــه کاربــر نزدیکتــر
اســت و در نتیجــه عملکــرد نظــام بهتــر میشــود( .)Vaughan, 2004یکــی دیگــر
از معیارهــای ســنجش رتبهبنــدی مبتنــی بــر کاربــر ،ســنجه جدیــد رتبــه متقابــل
مــورد انتظــار ( 1)ERRاســت .ایــن ســنجه از داوریهــای ربــط درجهبندیشــده
(فاصلـهای) پشــتیبانی میکنــد و بــر احتمــال انباشــت مفیــد بــودن اطالعــات بــرای
تأمیــن نیازهــای اطالعاتــی کاربــر متمرکــز اســت .در عمــل ،ایــن بــدان معناســت کــه
بررســی کنیــم آیــا اســناد قبلــی در لیســت نتیجــه مفیــد بودهانــد؟ در ایــن صــورت،
ارزش یــک ســند جدیــد بــر ایــن اســاس تخفیــف مییابــد .ایــن معیــار نشــان میدهد
کــه حتــی بهتریــن نتیجــه ممکــن اســت کاربــر را بــه طور کامــل راضــی نکنــد و اینکه
چقــدر احتمــال دارد کاربــر در ابتــدای لیســت نتایــج بازیابــی ،اطالعــات کافــی پیــدا
کــرده باشــد کــه بــه نتیجــه بعــدی عالقــه نداشــته باشــدChapelle, Metzler, Zhang,(.
 )& Grinspan, 2009برخــی از نویســندگان از معیــار رتبــه متقابــل مــورد انتظــار ()ERR
اســتفاده کردهانــد ( )Nowak, et al., 2010; Sawdeh, et al., 2013برخــی دیگــر خواســتار
چارچــوب ارزیابــی کاربرمحــور بیشــتری در محیطهــای جســتجوی وب بودنــد (Su,
 .)Chen & Dong, 1998آنهــا پیشــنهاد کردنــد کــه رتبهبنــدی کاربــر و رتبهبنــدی
سیســتم را بــه منظــور ســنجش عملکــرد رتبهبنــدی نظــام بازیابــی بــا یکدیگــر
مقایســه کننــد .تکنیکهــای نمایهســازی و الگوریتمهــای بازیابــی میتوانــد بــر
عملکــرد بازیابــی تأثیــر بگــذارد .هــر چــه قــدر کــه معیارهــا بیشــتر کاربرگــرا
میشــوند ایــن پارامترهــا بهطــور فزاینــدهای پیچیدهتــر میشــوند (Johnson,

1. Expected
Reciprocal Rank
()ERR
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.)Griffiths, & Hartley 2001; Tang & Sun, 2003

1. Googlescholar
2. ISC (Islamic World
)Science Citation Center
3. SID (Scientific
)Information Database
4. Noormags https//:www.
noormags.ir/
5. RICeST (Regional
Information Center for
)Science and Technology
https://ricest.ac.ir/ricestintroduction/

 .6الزم بــه ذکــر اســت کــه در
ایــن مقالــه ،ده موضــوع اصلــی
مقــاالت بازیابیشــده بــا توجــه
بــه موضوعــات مشــترک بیــن دو
پایــگاه انتخــاب شــده اســت.
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غالمــی ( )1386بــا هــدف ســنجش داوري ربــط بــه مقايســه رتبهبنــدی مــدارك
بازيابــي شــده از پایگاههــای اطالعاتــي بــا رتبهبنــدی كاربــران پرداخــت.
ریاحینیــا و همــکاران ( )1394بــه بررســی میــزان انطبــاق ربــط سیســتمی
3
و کاربرمدارانــه در ســه پایــگاه «گــوگل اســکوالر»« ،1آی اس ســی» 2و «ســید»
پرداختنــد.
بــه دلیــل اهمیــت پایگاههــای فارســی ،بــه عنــوان اولیــن منبــع پژوهشــگران
داخلــی ،ایــن مقالــه میــزان ربــط و رتبهبنــدی نتایــج را در دو نظــام بازیابــی
اطالعــات فارســی نورمگــز 4و رای ِسســت 5مقایســه میکنــد .نورمگــز یــا پایــگاه
مجــات تخصصــی نــور از مجموعــه پایگاههــای مركــز تحقیقــات كامپیوتــری
علــوم اســامی اســت کــه وظیفــه شناســایی و عرضــه مجــات تخصصــی علــوم
انســانی و اســامی را بــر عهــده دارد .پایــگاه اطالعاتــی رای ِسســت از ســوی مرکــز
منطق ـهای اطالعرســانی علــوم و فنــاوری ایجــاد شــده اســت .پوشــش محتوایــی
ایــن پایــگاه شــامل مقــاالت فارســی و التیــن مجــات و کنفرانسهــا ،پایاننامههــا،
طرحهــای پژوهشــی ،خبرنامههــا و مقــاالت روزنامههــا در کلیــه حوزههــای
موضوعــی ازجملــه علــوم انســانی ،فنــی و مهندســی ،پزشــکی ،کشــاورزی و غیــره
بــه زبانهــای فارســی ،عربــی و انگلیســی اســت.6
هــدف اصلــی ایــن مقالــه ،مقایســه رتبهبنــدی سیســتم بــا رتبهبنــدی کاربــر
و نیــز میــزان ربــط در دو پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز و رای ِسســت اســت .بــرای
رســیدن بــه ایــن منظــور بــه پرســشهای زیــر پاســخ داده شــد:
1 .1آیــا بیــن رتبهبنــدی کاربــر و رتبهبنــدی سیســتم در پایگاههــای اطالعاتــی
نورمگــز و رای ِسســت رابطــه معنــی داری وجــود دارد؟
 2 .کیفیــت رتبهبنــدی مقــاالت در دو پایــگاه نورمگــز و رای ِسســت بــر اســاس
ســنجه رتبــه متقابــل مــورد انتظــار چگونــه اســت؟
3 .3کــدام پایــگاه اطالعاتــی بیشــترین میــزان دقــت ربــط را از نظــر بازیابــی مــدارک
مرتبط داراســت؟
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روششناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر کاربــردی اســت کــه بــا روش ارزیابانــه انجــام شــد .پژوهــش
ارزیابانــه یــا ارزشــیابی – بهمنزلــۀ نوعــی از تحقیقــات کاربــردی -هــدف اصلــی
خــود را نــه کشــف دانــش کــه آزمــودن کاربــرد دانــش در یــک برنامــه یــا طــرح
خــاص قــرار دادهاســت .از ایــنرو نوعــ ًا دارای ماهیتــی کاربــردی یــا ســودآور
اســت و در مجمــوع دربــارة پژوهشهــای پایــه کــه بــه بســط تعاریــف نظــری
میپردازنــد ،کمتــر بــهکار میآیــد .در اکثــر پژوهشهــای ارزیابانــه ،فرضیــهای
ضمنــی -اگــر نگوییــم آشــکار -وجــود دارد کــه در آن ،متغیــر وابســته ،انــدازه،
هــدف یــا اثــری هماننــد مهارتهــای کتابخانــهای بهتــر و آمــار امانتدهــی
بیشــتر اســت؛ (حــال آن کــه) متغیــر مســتقل اغلــب یــک برنامــه یــا خدمــت اســت
( .)Powell and Connaway, 2010, 76جامعــه آمــاری پژوهــش را مقــاالت دو پایگاه
اطالعاتــی فارســی نورمگــز و رای ِسســت تشــکیل میدهنــد .بــرای انجــام ایــن
تحقیــق  10موضــوع کلــی شــامل ادبیــات ،تاریــخ ،جامعهشناســی ،دیــن و مذهــب،
روانشناســی ،علــوم تربیتــی ،فلســفه ،کتابــداری و اطالعرســانی ،مدیریــت و هنــر
در نظــر گرفتــه شــد و در هــر موضــوع کلــی ،بــا بررســی عناویــن پایاننامههــای
موجــود در پایــگاه گنــج ایرانــداک و نیــز بــا توجــه بــه تجــارب پژوهشــگر در
بخــش پژوهــش کتابخانــه و بررســی درخواس ـتهای موضوعــی کاربــران و نیــز
در نظــر گرفتــن تعــداد مقــاالت بازیابیشــده ،چنــد موضــوع جزئــی تعییــن شــد
(جــدول  .)1در انتخــاب واژگان ،ســعی بــر آن بــود کــه تــک کلیــدواژهای ،دو
کلیــدواژهای و عبارتــی گنجانــده شــود .درمجمــوع  390عنــوان مقالــه بازیابــی شــد
کــه نمونــه آمــاری پژوهــش حاضــر اســت.
جدول  .1موضوعات اصلی و جزئی انتخابشده

ردیف

موضوع کلی

1

ادبیات

2

کتابداری

3

تاریخ

4

مدیریت

موضوعات جزئی (تکواژهای ،دو واژهای و عبارتی)
قصههای عامیانه ،رمان های تاریخی در ایران ،تاریخ نظم و نرث
فارسی ،اهمیت پیرنگ در داستان
اصطالح نامه و بازیابی اطالعات ،رفتار اطالعیابی ،رفتار اطالعیابی
در کتابخانه ،بازاریابی و وفاداری مشرتی
تاریخ شیعیان در دوره صفویه ،تاریخ سلجوقیان در اصفهان
مدیریت  ،رابطه مدیریت دانش و نوآوری
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آزاده حاجیان | مظفر چشمه سهرابی

ردیف

موضوع کلی

5

روانشناسی

6

علوم تربیتی

7

جامعهشناسی

8

مذهب

9

هرن

10

فلسفه

موضوعات جزئی (تکواژهای ،دو واژهای و عبارتی)
امید به زندگی ،امید به زندگی از دیدگاه اسالم ،فضای مجازی و
سالمت روان ،آسیبشناسی فضای مجازی ،مدیریت خشم ،مدیریت
خشم در اسالم
تربیت ،تربیت اقتصادی ،تربیت اقتصادی فرزند ،حضانت فرزند،
حضانت فرزند در حقوق ایران
آسیبشناسی اجتامعی ،آسیبشناسی اجتامعی در قرآن ،رسانه و
صلح بینامللل ،اخالق رسانهای
هوش معنوی ،شخصیت و هوش معنوی ،مذهب و قومگرایی
نگارگری در دوره صفویه ،هرن در عهد ساسانی ،معامری مساجد،
معامری مساجد اصفهان ،معامری ایران در دوره اسالمی
فلسفه اسالمی،آموزش فلسفه اسالمی ،آموزش فلسفه اسالمی به
کودکان ،حکمت متعالیه

بــرای هــر موضــوع در پایگاههــای نورمگــز و رای ِسســت در دو بــازه زمانــی
بــه فاصلــه یــک مــاه ،بــه طــور جداگانــه جســتجو بــه صــورت کلیــدواژهای انجــام
شــد و  10مقالــه اول بــر اســاس رتبهبنــدی سیســتم کــه بــه ترتیــب بازیابــی
و نمایــش اســت ،ثبــت شــد .فهرســتی از ایــن 10مقالــه بــر اســاس عنــوان،
کلیدواژههــا و چکیــده تهیــه شــد .بــرای هــر مقالــه نیــز مشــخص شــد کــه متــن
کامــل مقالــه در پایــگاه موجــود اســت و یــا مقالــه فاقــد متــن اصلــی اســت.
وضعیــت دسترســی چکیــده در بخــش اطالعــات کتابشــناختی ،نیــز ثبــت شــد.
بدیــن ترتیــب در هــر بــازه زمانــی  390مقالــه فهرســت شــد.
بــرای تعییــن رتبــه و ربــط کاربــر ،مقــاالت بازیابیشــده در اختیــار 30نفــر
متخصــص موضوعــی قــرار گرفــت .هــر ســه نفــر در یــک گــروه قــرار گرفتنــد و
مقــاالت هــر موضــوع توســط آنهــا داوری شــد و میانگیــن نمــرات ایــن  3نفــر
ثبــت شــد .کاربــران هــر یــک از مقــاالت را از نظــر میــزان ربــط رتبهبنــدی
کردنــد .بــرای ســنجش میــزان ربــط مقیــاس فاصلـهای صفــر تــا  10انتخــاب شــد.
بدیــن ترتیــب کــه عــدد صفــر بــه معنــای نداشــتن هیچگونــه ارتبــاط موضوعــی و
عــدد  10بیانگــر بیشــترین ربــط موضوعــی اســت .گفتنــی اســت کــه متخصصــان
موضوعــی از بیــن اعضــاء هیئتعلمــی یــا فارغالتحصیــان ،دانشــجویان دکتــرا
و کارشناســی ارشــد کــه دارای تخصــص در زمینــه موضوعــی مــورد نظــر بودنــد،
1

 . 1دو بازه زمانی به نام
فاز اول و فازدوم در مقاله
آورده شده است.
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بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند .نمــره سیســتمی نیــز بــا توجــه بــه ترتیــب
نتایــج بازیابــی مقــاالت توســط سیســتم ،تعییــن شــد .بهعبارتدیگــر ،بــه اولیــن
مقالــه بازیابیشــده توســط هــر پایــگاه ،نمــره  10و بــه آخریــن مقالــه ،نمــره 1
تعلــق گرفــت .بــرای مقایســه رتبهبنــدی کاربــر بــا رتبهبنــدی سیســتم از آزمــون
همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد و بــرای بررســی کیفیــت رتبهبنــدی مقــاالت از
ســنجه رتبــه متقابــل مــورد انتظــار ( )ERRاســتفاده شــد .بــرای بررســی میــزان دقــت
بازیابــی مــدارک مرتبــط در دو پایــگاه از فرمــول دقــت فاصلـهای اســتفاده شــد.
در صورتــی کــه بــه جــای مقیــاس باینــری از مقیــاس فاصلــهای بــرای
اندازهگیــری ربــط اســتفاده شــود ،از فرمــول دقــت فاصلـهای بــرای محاســبه میــزان
دقــت اســتفاده میشــود .در محاســبه دقــت فاصل ـهای ،هــر رکــورد (مقالــه) یــک
نمــره RS ،خواهــد داشــت کــه از صفــر تا حداکثــر ارزش مقیــاس RS ،در نوســان
خواهــد بــود و دقــت فاصل ـهای ()Prفرمولــی بــه شــکل زیــر خواهــد داشــت :

صــورت کســر یعنــی  RSiنمــره ربــط رکــورد  iبازیابیشــده و مربــوط و
مخــرج کســر جمــع حداکثــر ممکــن نمــرات کل رکوردهــای بازیابــی شــده اســت.
ایــن کســر کمتــر از یــک یــا مســاوی یــک اســت( Swets, 1969نقــل در میــدو.)1390 ،
ســنجه رتبــه متقابــل مــورد انتظــار ( )ERRنیــز بــه صــورت فرمــول زیــر
محاســبه شــد.

در ایــن فرمــول  rرتبــه مقالــه در نتایــج بازیابــی rel (dr( ،نمــره ربــط کاربــر بــه
مقالــه (r،rel (diنمــره ربــط کاربــر بــه مقالــه پیشــین ( )r-1اســت .در ایــن فرمــول،
بــرای هــر رتبــه  ،rاحتمــال یــک نتیجــه مرتبــط در هــر رتبــه پیشــین  iضــرب
میشــوند .احتمــال معکــوس بــه عنــوان یــک تابــع تخفیفــی بــرای ســود رتب ـهی
حاضــر اســتفاده میشــود (.)Chapelle et al., 2009
الف .بررسی اطالعات زمینهای کاربران
در جــدول  ،2توزیــع فراوانــی و درصــد کاربــران بــر اســاس میــزان آشــنایی بــا
پایگاههــا آمــده اســت.
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جدول  .2توزیع فراوانی و درصد کاربران بر اساس آشنایی با پایگاهها

متغیر
میزان آشنایی با نورمگز
میزان آشنایی با ر ِ
ایسست
سابقه استفاده از نورمگز
سابقه استفاده از ر ِ
ایسست

سطوح متغیر
خیلی کم
)%10( 3
خیلی کم

کم
)%3/3( 1
کم

متوسط
)%16/7( 5
متوسط

زیاد
)%36/7( 11
زیاد

)%76/7( 23

)%16/7( 5

)%6/7( 2

0

خیر
)%10( 3
خیر
)%83/3( 25

بله
)%90( 27
بله
)%16/7( 5

بــر اســاس دادههــای جــدول  ،2میــزان آشــنایی  70درصــد کاربــران بــا
پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز در ســطح زیــاد و خیلــی زیــاد اســت .در حالــی کــه
بــرای پایــگاه اطالعاتــی رای ِسســت ،ایــن موضــوع برعکــس و بالــغ بــر  93درصــد
کاربــران آشــنایی اندکــی بــا ایــن پایــگاه دارنــد .در مــورد ســابقه اســتفاده کاربــران
از هــر دو پایــگاه نیــز نتایــج مشــابه اســت.
ب .بررسی پرسشهای پژوهش
پرســش اول :آیــا بیــن رتبهبنــدی کاربــر و رتبهبنــدی سیســتم در پایگاههــای
اطالعاتــی نورمگــز و رای ِسســت رابطــه معنــی داری وجــود دارد؟
بــرای تعییــن رابطــه میــان رتبهبنــدی کاربــران و رتبهبنــدی سیســتم (پایگاههــا) از
آزمــون ضریــب همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد (جــدول .)3
جدول  .3ضریب همبستگی اسپیرمن بین رتبه سیستم و رتبه کاربران به مقاالت در پایگاههای اطالعاتی نورمگز و
رای ِسست در دو فاز اول و دوم

فاز
فاز اول
فاز دوم

پایگاه اطالعاتی
نورمگز
ر ِ
ایسست
نورمگز
ر ِ
ایسست

رضیب همبستگی اسپیرمن
0/67
-0/52
0/91
-0/47

* معنیداری در سطح 0/05
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مقدار احتامل
* 0/03
0/11
* 0/00
0/16

رتبهبندی و ربط مقاالت در پایگاههای
اطالعاتینورمگزور ِ
ایسست

دادههای جدول  3حاکی از آن است که:
در پایــگاه نورمگــز در فــاز اول ســطح معنــیداریکمتــر از  0/05اســت ،بنابرایــن
همبســتگی معنــادار اســت و رابطــه خطــی معن ـیدار بیــن رتبــه سیســتم و رتبــه
کاربــران در پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز در فــاز اول وجــود دارد .بــه دلیــل اینکــه
همبســتگی مثبــت اســت ،بنابرایــن ایــن همبســتگی همســو و متوســط اســت؛ یعنــی
در پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز در فــاز اول ،رتبهبنــدی کاربــران همســو بــا افزایــش
یــا کاهــش رتبــه سیســتمی ،افزایــش یــا کاهــش مییابنــد.
در پایــگاه نورمگــز در فــاز دوم ،بــه دلیــل ســطح معنــی داری کمتــر از ،0/05
همبســتگی معنــادار اســت و رابطــه خطــی معن ـیدار بیــن رتبــه سیســتم و رتبــه
کاربــران در پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز در فــاز دوم وجــود دارد .بــه دلیــل اینکــه
همبســتگی مثبــت اســت ،بنابرایــن ایــن همبســتگی همســو و قــوی اســت .بنابرایــن
رتبهبنــدی مقــاالت در پایــگاه بــا رتبهبنــدی کاربــران شــباهت دارد و ایــن
شــباهت در خــور توجــه اســت.
در پایگاه رای ِسســت در فاز اول و دوم ،ســطح معنیداری بیشــتر از  0/05اســت،
بنابرایــن همبســتگی معنــادار نیســت و رابطــه خطــی معنــیدار بیــن رتبهبنــدی
سیســتم و رتبــه کاربــران در پایــگاه اطالعاتــی رای ِسســت در فــاز اول و دوم وجــود
نــدارد .بنابرایــن رتبهبنــدی پایــگاه بــا رتبهبنــدی کاربــران شــباهت نــدارد.
در ادامــه نمودارهــای پراکنــش رتبهبنــدی سیســتمی و رتبهبنــدی کاربــر
آمــده اســت.

نمودار  .2نمودار پراکنش رتبه سیستم و رتبه
کاربران به مقاالت در پایگاه اطالعاتی نورمگز -
فاز دوم

نمودار  .1نمودار پراکنش رتبه سیستم و رتبه
کاربران به مقاالت در پایگاه اطالعاتی نورمگز  -فاز اول
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نمودار  .4نمودار پراکنش رتبه سیستم و رتبه
کاربران به مقاالت در پایگاه اطالعاتی رای ِسست
 -فاز دوم

نمودار  .3نمودار پراکنش رتبه سیستم و رتبه
کاربران به مقاالت در پایگاه اطالعاتی رای ِسست  -فاز اول

بــا توجــه بــه نمودارهــای فــوق بــه نظــر میرســد کــه در فــاز اول و دوم
رابطــه خطــی بیــن رتبــه سیســتم و رتبــه کاربــران در پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز
وجــود دارد.

پرســش دوم :کیفیــت رتبهبنــدی مقــاالت در دو پایــگاه نورمگــز و رای ِسســت بــر

اســاس ســنجه  ERRچگونــه اســت؟

بــرای محاســبه  ،ERRابتــدا بــر اســاس نمــرات ربــط کاربــران بــه مقــاالت در
فازهــای اول و دوم (جــدول  ،)4میانگیــن نمــرات ربــط هــر پایــگاه در دو فــاز اول
و دوم محاســبه و در جــدول  5آمــده اســت.
ِ
رایسست در دو فاز اول و دوم
جدول  .4نمرات ربط کاربران به مقاالت در پایگاههای اطالعاتی نورمگز و

میانگین منرات ربط کاربران به مقاالت

ترتیب مقاله
بازیابیشده
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فاز دوم

فاز اول
نورمگز

ر ِ
ایسست

نورمگز

ر ِ
ایسست

1

7/5546

4/3659

7/5285

4/3144

2

7/2815

4/0590

6/7174

3/9310

3

6/5982

5/1036

6/6844

4/8385

4

5/7610

4/7692

5/9315

4/3249

5

5/2823

5/2308

5/6410

4/9915
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میانگین منرات ربط کاربران به مقاالت

ترتیب مقاله
بازیابیشده

فاز دوم

فاز اول
نورمگز

ر ِ
ایسست

نورمگز

ر ِ
ایسست

6

5/5813

5/2731

5/8377

5/0341

7

5/9315

4/6231

5/7354

4/8967

8

5/9746

4/8205

5/6751

4/6156

9

4/9221

5/3508

4/8631

4/9664

10

5/6472

4/8921

5/5731

4/7900

4/8488

6/0187

4/6703

میانگین کل

جدول  .5میانگین نمرات ربط کاربر در هر پایگاه در فاز اول و دوم

ترتیب مقاله بازیابیشده

میانگین منرات ربط کاربر در فازهای
اول و دوم در پایگاه نورمگز

میانگین منرات ربط کاربر در
فازهای اول و دوم در پایگاه
ر ِ
ایسست

1
2

7/5
6/95

4/3
3/95

3

6/55

4/9

4

5/8

4/5

5

5/4

5/05

6

5/65

5/1

7

5/8

4/7

8

5/75

4/7

9

4/85

5/1

10

5/55

4/75

میــزان  ERRبــا توجــه بــه نمــرات ربــط کاربــران بــه مقــاالت و نیــز در نظــر
گرفتــن رتبــه هــر مقالــه محاســبه میشــود .بــا اســتفاده از دادههــای جــدول ،5بــر
اســاس نمــرات ربــط میــزان  ERRبــرای هــر پایــگاه محاســبه و در جــدول  6نوشــته
شــد .همچنیــن میــزان  ERRبــر اســاس ترتیــب مقــاالت ،بــرای هــر مقالــه از اولیــن
مقالــه بازیابیشــده تــا دهمیــن مقالــه محاســبه و در نمــودار 5نشــان داده شــد.
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جدول  .6میزان  ERRدر پایگاههای اطالعاتی نورمگز و رای ِسست در فاز اول و دوم

 ERRدر پایگاه نورمگز در فازهای اول و دوم
0/3

 ERRدر پایگاه ر ِ
ایسست در فازهای اول و دوم
0/06

نمودار .5تغییرات میزان  ERRدر دو پایگاه نورمگز و رای ِسست در  10مقاله اول بازیابیشده

نمــودار ،5تغییــرات  ERRرا بــرای  10مقالــه اول بازیابیشــده نشــان میدهــد.
محــور عمــودی ،تغییــرات  ERRرا نشــان میدهــد کــه بــر اســاس میانگیــن نمــرات
ربــط کاربــران در دو فــاز اول و دوم بــه دســت آمــده (جــدول  ،)6بــا جایگــذاری
در فرمــول  ERRمحاسبهشــده اســت .مطابــق نمــودار ،5در هــر دو پایــگاه ،اولیــن
مقالــه بازیابیشــده بیشــترین میــزان  ERRرا دارد و در مقــاالت بعــدی نمــودار
ســیر نزولــی پیــدا کــردهاســت .از مقالــه اول تــا مقالــه پنجــم در هــر دو پایــگاه
نمــودار ســیر نزولــی محسوســی داشــت و ایــن نشــان میدهــد کــه مقاالتــی کــه
در لیســت نتایــج بازیابــی در رتبــه هــای اول تــا پنجــم قــرار گرفتهانــد ،هــر کــدام
نســبت بــه مقالــه بعــدی ارزش باالتــر دارنــد؛ یعنــی کاربــر اطالعــات مفیدتــری را
در هــر مقالــه نســبت بــه مقالــه بعــدی دریافــتکــرد ه اســت .ایــن مطلــب بــا اصــل
رتبهبنــدی مقــاالت در پایگاههــا مطابــق اســت کــه در لیســت نتایــج بازیابــی،
مقــاالت مفیدتــر در رتبههــای اول قــرار میگیرنــد .امــا از مقالــه پنجــم تــا مقالــه
دهــم ،در هــر دو پایــگاه تغییــر محسوســی در میــزان  ERRمشــاهده نمیشــود .ایــن
بــدان معناســت کــه مقــاالت پنجــم تــا دهــم از دیــد کاربــر از نظــر میــزان ربــط
نســبت ًا یکســانند .همچنیــن نمــودار نشــان میدهــد کــه در پایــگاه نورمگــز شــیب
تغییــرات  ERRبیــش از پایــگاه رای ِسســت اســت .بنابرایــن ارزش ربــط مقــاالت
نخســت بازیابیشــده نســبت بــه مقــاالت بعــدی در پایــگاه نورمگــز محســوستر
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از پایــگاه رای ِسســت اســت.

پرســش ســوم :کــدام پایــگاه اطالعاتــی بیشــترین میــزان دقــت ربــط را از نظــر

بازیابــی مــدارک مرتبــط دارد؟

در ایــن قســمت دو مــورد بررســی شــد .نخســت ،محاســبه دقــت هــر دو
پایــگاه بــه طــور کلــی در فازهــای اول و دوم و درثانــی ،تعییــن میــزان دقــت هــر
پایــگاه بــه تفکیــک موضوعــات .بــرای مــورد نخســت ،میــزان دقــت دو پایــگاه بــا
اســتفاده از دادههــای جــدول  4محاســبه و در جــدول  7نوشــته شــد.
ِ
رایسست در دو فاز اول و دوم
جدول  .7میزان دقت فاصلهای در پایگاههای اطالعاتی نورمگز و

میزان دقت فاصلهای در
پایگاه نورمگز در فاز اول
0/61

میزان دقت
میزان دقت فاصلهای میزان دقت فاصلهای
در پایگاه ر ِ
ایسست در در پایگاه نورمگز در فاصلهای در پایگاه
ِ
رایسست در فاز
فاز دوم
فاز اول
دوم
0/47
0/6
0/48

میــزان دقــت در هــر دو پایــگاه نورمگــز و رای ِسســت از فــاز اول بــه فــاز دوم
تغییــر چندانــی نداشــت ،ولــی میــزان دقــت در پایــگاه نورمگــز بیشــتر از پایــگاه
رای ِسســت بــود (جــدول  .)7بنابرایــن پایــگاه نورمگــز از دیــد کاربــران ،مــدارک
مرتبطتــری بازیابــی کــرده اســت.
در مــورد دوم ،میــزان دقــت بــه تفکیــک موضوعــات بــر اســاس دادههــای
جــدول  8محاســبه و در جــدول  9نوشــته شــد .بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا بــا توجــه
بــه دادههــای جــدول  ،8از نمــرات ربــط کاربــران هــر پایــگاه در فازهــای اول و
دوم ،میانگیــن گرفتــه شــد و نمــره میانگیــن فازهــای اول و دوم مــاک محاســبه
دقــت پایــگاه قــرار گرفــت.
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جدول .8میانگین نمرات ربط کاربران به موضوعات مختلف در پایگاههای اطالعاتی
ِ
رایسست در دو فاز اول و دوم
نورمگز و

موضوع
ادبیات
کتابداری
تاریخ
مدیریت
روانشناسی

میانگین منرات ربط کاربران به
موضوعات
فاز اول
ِ
رایسست
نورمگز
3/02
5/33
5/82
7/05
4/72
5/97
2/58
6/13
5/01
5/47

میانگین منرات ربط کاربران به
موضوعات
فاز دوم
ِ
رایسست
نورمگز
2/93
5/16
5/82
7/08
4/72
6/78
2/58
7/10
4/84
4/87

علوم تربیتی
جامعهشناسی
مذهب
هرن
فلسفه

4/75
5/11
6/43
8/12
6/43

4/91
4/47
4/17
7/86
3/72

4/65
5/72
5/64
7/99
6/43

3/75
4/47
4/17
7/94
3/68

میانگین کل

6/06

4/85

6/02

4/67

ِ
رایسست در دو فاز بر اساس موضوعات
جدول .9میزان دقت فاصلهای در پایگاههای نورمگز و

موضوع
ادبیات
کتابداری
تاریخ
مدیریت
روانشناسی
علوم تربیتی
جامعهشناسی
مذهب
هرن
فلسفه
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میزان دقت فاصلهای در پایگاه نورمگز
در فازهای اول و دوم
0/545
0/7
0/64
0/66
0/52
0/465
0/565
0/6
0/805
0/64
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میزان دقت فاصلهای در پایگاه
ر ِ
ایسست در فازهای اول و دوم
0/355
0/58
0/475
0/26
0/49
0/43
0/455
0/42
0/775
0/37

رتبهبندی و ربط مقاالت در پایگاههای
اطالعاتینورمگزور ِ
ایسست

مطابــق جــدول  ،9موضــوع هنــر در هــر دو پایــگاه نورمگــز و رای ِسســت،
بیشــینه دقــت را داراســت و در پایــگاه نورمگــز موضــوع علــوم تربیتــی کمینــه
دقــت را داراســت و در پایــگاه رای ِسســت ،کمینــه دقــت مربــوط بــه موضــوع
مدیریــت اســت .بیشــترین تفــاوت میــزان دقــت بیــن پایــگاه نورمگــز و رای ِسســت،
در موضــوع مدیریــت ،بــا اختــاف  0/4اســت و کمتریــن اختــاف دقــت بیــن دو
پایــگاه ،در موضــوع علــوم تربیتــی بــا اختــاف  0/035اســت .در همــه موضوعــات
مطرحشــده ،دقــت پایــگاه نورمگــز بیشــتر از پایــگاه رای ِسســت اســت.
نتیجهگیری

کاربــران بــا پایــگاه رای ِسســت نســبت بــه پایــگاه نورمگز ،کمتر آشــنا هســتند و ســابقه
استفادهشــان از آن کمتــر اســت .ایــن ممکــن اســت هــم ناشــی از اطالعرســانی
نکــردن رای ِسســت باشــد ،و هــم ناشــی از رضایــت کمتــر کاربــران از آن.
همبســتگی معنــیدار ،همســو و در ســطح متوســط بیــن رتبهبنــدی سیســتم
و رتبهبنــدی کاربــران در پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز در فــاز اول وجــود داشــت.
بدیــن معنــی کــه در پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز در فــاز اول ،رتبــه کاربــران همســو
بــا افزایــش یــا کاهــش رتبــه سیســتمی ،افزایــش یــا کاهــش مییابــد .همبســتگی
معنـیدار ،همســو و قــوی بیــن رتبه سیســتمی و رتبــه کاربــران در پایــگاه اطالعاتی
نورمگــز در فــاز دوم دیــده شــد ،ولــی بیــن رتبهبنــدی سیســتم و رتبهبنــدی
کاربــر در پایــگاه اطالعاتــی رای ِسســت در فــاز اول و دوم همبســتگی وجــود
نداشــت .ایــن بــدان معناســت کــه در پایــگاه رای ِسســت رتبهبنــدی کاربــران بــه
رتبهبنــدی سیســتم نزدیــک نبــوده اســت و مقاالتــی کــه از نظــر سیســتم خیلــی
مرتبــط شــناخته شــدهاند ،از نظــر کاربــران خیلــی مرتبــط شــناخته نشــدهاند
و نمــره کمتــری گرفتهانــد .ولــی در پایــگاه نورمگــز رتبهبنــدی سیســتم بــه
رتبهبنــدی کاربــر نزدیکتــر اســت و در نتیجــه عملکــرد پایــگاه نورمگــز در
رتبهبنــدی مقــاالت بهتــر اســت .بررســی  ERRهــم نشــان داد ،در پایــگاه نورمگــز
مقــاالت نخســت بازیابیشــده بیشــتر نیــاز اطالعاتــی کاربــر را تأمیــن میکننــد و
کاربــر ســریعتر بــه اطالعــات مرتبــط دســت مییابــد ،ولــی در پایــگاه رای ِسســت
مقــاالت نخســت نیــاز کاربــر را کمتــر بــرآورده میســازند و کاربــر مجبــور اســت
زمــان بیشــتری صــرف کنــد تــا مقــاالت بعــدی را نیــز بررســی نمایــد.
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همچنیــن در هــر دو پایــگاه نورمگــز و رای ِسســت ،مقــاالت پنجــم تــا دهــم از
نظــر میــزان ربــط در ســطح یکســانی قــرار دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه انتظــار
میــرود مقــاالت در رتبههــای باالتــر لیســت بازیابــی ،ارزش باالتــری داشــته باشــند.
از نظــر میــزان دقــت ربــط مقــاالت بازیابیشــده ،در پایــگاه نورمگــز ایــن میــزان
بیشــتر از پایــگاه رای ِسســت اســت .بنابرایــن پایــگاه نورمگــز از دیــد کاربــران،
مــدارک مرتبطتــری بازیابــی کــرده اســت.
پایــگاه اطالعاتــی در جســتجوی کلیــدواژهای و عبارتــی بایســتی بتوانــد مقاالت
مرتبــط بازیابــی نمایــد .بــه نظــر میرســد ،پایگاههــای اطالعاتــی بــرای نیــل بــه
ایــن هــدف ،میتواننــد بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی ،دادهکاوی ،متــنکاوی،
خوشــهبندی معنایــی کلمــات و کشــف روابــط کلمــات مثــل روابــط باهمآیــی،
مترادفهــا و متشــابهات ،بهکارگیــری مدلهــای بازیابــی اطالعــات شــامل مــدل
فضــای بــرداری تعمیمیافتــه ،مــدل نمایهســازی نهــان معناشــناختی ،اســتفاده از
راهبردهــای وزندهــی در مــدل بــرداری ،پــردازش هوشــمند و پــردازش زبــان
طبیعــی بــه بازیابــی معنایــی دســت یابنــد (بیزاییتــس و ریبرونتــو1385 ،؛ نــادی
راونــدی و حریــری )1395 ،و بــا توجــه بــه ارتبــاط معنایــی و مفهومــی متــن
مــدرک بــا مــورد جســتجو ،بازیابــی مــدارک مرتبــط صــورت گیــرد .اســتفاده از
نمایــه بازیابــی قویتــر ،یــک واژهنامــه مترادفــات کــه واژههــای معــادل را از
نظــر معنایــی بــا تخصیــص شــماره مفهــوم مشــترک گروهبنــدی کنــد (لنکســتر،
 ،)1379 ،الگوریتمهــای پیشــرفته ،اســتفاده از فنّاوریهایــی کــه امــکان بازیابــی
معنایــی را فراهــم ســازد ،میتوانــد جایــگاه ایــن پایــگاه را در بیــن محققــان و
پژوهشــگران پررنگتــر نشــان دهــد.
بــه نظــر میرســد آنچــه کاربــران را در اســتفاده از پایــگاه نورمگــز متقاعــد
میســازد ،اســتفاده ایــن پایــگاه از قابلیتهــای جدیــد اســت .مشــابهتیابی
متــون ،قابلیــت عنوانهــای همســان ،ســازماندهی الی ـهای از خوش ـهبندی معنایــی
کلمــات و کشــف روابــط بــا همآرایــی کلمــات ،بهرهگیــری از مشــابهتیابها
بــرای کشــف روابــط پنهــان دادههــای متنــی بــا یکدیگــر ،کشــف هوشــمند مقاالت
مرتبــط بــر اســاس الگهــای کاربــران ،و افــزودن گزینــه پیشــنهاد کاربــران ازجملــه
ایــن قابلیتهــا اســت (امینــی مقــدم.)1392 ،
داشــتن رابــط کاربــری انعطافپذیــر ،ســاده و بینیــاز از ناوبریهــای زائــد
مزیــت پایــگاه اطالعاتــی اســت .در ایــن مــورد نیــز نورمگــز برتــر بــود .مثــال آن
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ت نورمگــز در نمایــش چکیــده مقــاالت در ذیــل عناویــن نتایــج جســتجو و
قابلیـ 
متمایــز ســاختن کلیدواژههــای مــورد جســتجو در مهمتریــن بخشــهای متــن ســند
بازیابیشــده (بهصــورت هایالیــت) اســت کــه بــه تشــخیص میــزان ربــط نتیجــه
جســتجو کمــک میکنــد .رای ِسســت چنیــن قابلیتــی را نداشــت.
پیشــنهاد میشــود تحقیقــی دربــاره میــزان پایــداری مقــاالت بازیابیشــده در
ایــن دو پایــگاه در چنــد بــازه زمانــیانجــام گیــرد .و پایــداری آنهــا از نظــر ثبــات
رتبــه و ردیــف مقــاالت بازیابیشــده و نیــز از نظــر حــذف مقــاالت در زمانهــای
دیگــر بررســی شــود .اضافــه بــر ایــن ،میتــوان ایــن دو پایــگاه را از نظــر پوشــش
موضوعــی و نیــز همپوشــانی موضوعــی بررســی کــرد .زیــرا در مــواردی بــرای
کلیــدواژه مــورد جســتجو در پایــگاه رای ِسســت مقالـهای بازیابــی نشــد و یــا تعــداد
مقــاالت بازیابیشــده ،بســیار انــدک و کمتــر از  10مــورد بــود .در حالــی کــه
مقــاالت در ایــن موضوعــات در پایــگاه دیگــر یافــت میشــد.
نتایــج ایــن تحقیــق میتوانــد بــه مدیــران و طراحــان پایگاههــای اطالعاتــی
نورمگــز و رای ِسســت بــرای ارتقــای پایگاههایشــان همســو بــا فنّاوریهــا و
اســتانداردهای جدیــد کمــک کنــد.
مآخذ
اخوتــی ،مریــم ( .)1383مفهــوم ربــط در نظامهــای بازیابــی اطالعــات ،مــروری بــر نظریههــا و
ادبیــات موجــود .اطالعشناســی.45-23 : )1( 2 ،

امینــی مقــدم ،مهــدی ( .)1392قابلیتهــای جدیــد پایــگاه مجــات تخصصــی نــور در یــک نــگاه.
فصلنامــه رهــآورد نــور.58-57 :44،

بیزاییتــس ،ریــکاردو؛ ریبرونتــو ،برتیــه ( .)1385قلمروهــای نــو در بازیابــی اطالعــات (ج .)1ترجمه
ســیروس آزادی ،علــی جوامــع و علــی حســین قاســمی .تهــران :چاپــار ،دبیــزش.

پائــو ،میرانــدا لــی ( .)1380مفاهیــم بازیابــی اطالعــات .ترجمــه اســداهلل آزاد و رحمـتاهلل فتاحــی.
مشــهد :دانشــگاه فردوســی.

حــری ،عبــاس ( .)1383زنجیــره داوری ربــط در فراینــد انتقــال اطالعــات .اطالعشناســی)1( 2،
.193-177 :

داورپنــاه ،محمدرضــا؛ رمضانــی ،عباسعلــی ( .)1385بررســی معیارهــای قضــاوت ربــط در
فضــای الکترونیکــی .مطالعــات تربیتــی و روانشناســی.30-5 :25 ،

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1829
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ریاحینیــا ،نصــرت؛ رحیمــی ،فــروغ؛ لطیفــی ،معصومــه ،و اهلل بخشــیان ،لیلــی .)1394( .بررســي

ميــزان انطبــاق ربــط سيســتمي و ربــط کاربرمدارانــه در پایگاههــای اطالعاتــي Google

 .Scholar- ISC- SIDتعامــل انســان و اطالعــات.11-1 : )4( 1 ،

غالمــی ،تکتــم ( .)1386ســنجش میــزان ربــط در بازیابــی اطالعــات در پایگاههــای اطالعاتــی
 Ebsco، Scopus،Science Directاز دیــدگاه دانشــجویان کارشناســی ارشــد علــوم تربیتــی

و روانشناســی دانشــگاه الزهــرا (س) .پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،گــروه کتابــداری و

اطالعرســانی .دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی .دانشــگاه الزهــرا (س).

کیانــی ،محمدرضــا ( .)1391رویکردهــای ارزیابــی نظامهــای بازیابــی اطالعــات :پسزمینــه و
چشــمانداز پیــشرو .کتابــداری و اطالعرســانی.258-243 : )2( 15 ،

لنکســتر ،ویلفریــد ( .)1379نظامهــای بازیابــی اطالعــات (ویژگیهــا ،آزمــون ،و ارزیابــی).
ترجمــه جعفــر مهرادلنکســتر . ،شــیراز :نویــد شــیراز.

میــدو ،چارلــز تــی؛ بویــس ،بــرت آر؛ کرافــت ،دونالــداچ؛ و بــاری ،کارول ( .)1390نظامهــای
بازیابــی اطالعــات متنــی .ترجمــه نجــا حریــری .تهــران :چاپــار.

نادی راوندی ،سمیه؛ حریری ،نجال ( .)1395نظامهای بازیابی اطالعات .تهران :کتابدار.
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