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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. 

 Relevance, System ranking, User ranking, Database, 
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 رتبه بندی و ربط مقاالت در پایگاه های اطالعاتی نورمگز و رایِسست
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هــدف: هــدف ایــن پژوهــش ســنجش ربــط و  رتبه بنــدی مقــاالت در دو پایــگاه 

نورمگــز  و رایِسســت اســت. 

ــام  ــه انج ــا روش ارزیابان ــه ب ــت ک ــردی اس ــارض کارب ــش ح ــی: پژوه روش شناس

شــد. منونــه آمــاری پژوهــش شــامل 390 مقالــه فارســی بازیابی شــده در هــر یــک 

ــا   ــدی سیســتم ب ــرای مقایســه  رتبه بن ــود. ب از پایگاه هــای نورمگــز و رایِسســت ب

رتبه بنــدی کاربــر از آزمــون همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد. تجزیــه و تحلیــل 

داده هــا بــا اســتفاده از روش هــای آمــار توصیفــی و اســتنباطی و بــا اســتفاده از 

نرم افــزارSPSS انجــام گرفــت. بــرای تعییــن میــزان دقــت بازیابــی مــدارک مرتبــط 

ــدی  ــت رتبه بن ــی کیفی ــرای بررس ــه ای و ب ــت فاصل ــول دق ــگاه از فرم در دو پای

مقــاالت از فرمــول رتبــه متقابــل مــورد انتظــار اســتفاده شــد. 

یافته هــا: نتایــج نشــان داد میــزان آشــنایی و اســتفاده کاربــران از رایِسســت 

ــران  ــدی کارب ــز  رتبه بن ــگاه نورمگ ــز اســت. در پای ــگاه نورمگ ــر از پای ــی کم خیل

بــه  رتبه بنــدی سیســتم بیشــر نزدیــک اســت. کیفیــت رتبه بنــدی در ایــن پایــگاه 

نســبتاً بهــر از رایِسســت اســت. همچنیــن میــزان دقــت ربــط مقــاالت نورمگــز 

ــی  ــری بازیاب ــدارک مرتبط ت ــز م ــگاه نورمگ ــران، پای ــد کارب ــت و از دی ــر اس بیش

کــرده اســت. 

نتیجه گیــری: الگوریتم هــا و قابلیت هــای جدیــد نورمگــز باعــث افزایــش میــزان ربــط و  

رتبه بنــدی بهــر در بازیابــی مقــاالت شــده اســت. 
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مقدمه
ــی اطالعــات اســت  ــه بازیاب ــه متخصصــان در زمین ــدل )Mandel, 2008( ازجمل من
کــه بــر روی ارزیابــی نظام هــای بازیابی اطالعــات کار می کنــد. وی بــه دو مفهــوم 
 Saracevic( .)1391،ربــط«1 و »مــدارک مرتبــط« پرداختــه  اســت )نقــل در کیانــی«
1970) برآینــدی از تعاریــف ربــط را ارائــه می دهــد کــه شــامل ایــن مــوارد اســت: 

ــدرک  ــک م ــودن ی ــاس اطالعاتی ب ــؤال، مقی ــک س ــدرک و ی ــک م ــان ی ــه می رابط
ــرای یــک ســؤال مناســب  ــا چــه حــد یــک پاســخ ب ــرای یــک ســؤال؛ اینکــه ت ب
ــان  ــود می ــب موج ــا تناس ــی ی ــه، همپوش ــزان رابط ــت؛ و می ــده اس ــع کنن ــا قان ی
یــک مــدرک و یــک ســؤال )نقــل در حــری،1383(. در ایــن میــان بــه اطالعــات 
ــل فهرســت  ــع مث ــایر مناب ــا س ــه ی ــه کتابخان ــک مجموع ــق ی ــده از طری بازیابی ش
پیوســته یــا پایــگاه کتابشــناختی کــه بــا موضــوع پرســش همخوانــی دارد، مــدارک 

. )Reitz, 2006(ــود ــه می ش ــط گفت مرتب
ــر  ــا نظ ــان آن ه ــود دارد. از می ــددی وج ــای متع ــط دیدگاه ه ــه ی رب در زمین
Saracevic حائــز اهمیــت اســت. او بــر ایــن بــاور اســت کــه دو جهــان در حــال 

تعامــل - فنــاوری اطالعــات و انســان - و دو دســته اساســی از ربــط- سیســتم ها 
ــکالت و  ــی از مش ــات مختلف ــا درج ــان ب ــن دو جه ــود دارد. ای ــان ها- وج و انس
ــا در اینجــا  ــی م ــا بســیاری(. نگران ــچ ت ــد )از هی ــل دارن ــم تعام ــا ه تعارضــات ب
ــت. )Saracevic, 2007( در  ــط اس ــانی رب ــان انس ــه جه ــوط ب ــه اول مرب در درج
واقــع کاربــر می توانــد دربــاره رد یــا قبــول اطالعــات دریافت شــده از یــک نظــام 
ــی،  ــاه و رمضان ــل در داورپن ــد )Hjorland, 2010  نق ــری کن ــی تصمیم گی اطالعات
1385، ص5(. پژوهشــگران متعــددی ربــط را یــک معیــار بــرای ارزیابــی عملکــرد 
ــدگاه  ــد )Cooper, 1968 ; Rees, 1966(. از دی ــات می دانن ــی اطالع ــای بازیاب نظام ه
آن هــا نظــام بازیابــی مطلــوب بــه بازیابــی همــه مــدارک مرتبــط و بازیابــی حداقــل 
ــد از  ــدارک را بای ــی م ــن، نظــام بازیاب ــر ای ــه ب ــردازد. اضاف ــط می پ ــدارک نامرتب م
نظــر میــزان موفقیــت آن در بازیابــی داوری کــرد، بدیــن معنــی کــه نتایــج حاصــل 
از جســتجو بایــد بــه پرســش های داده شــده بــه نظــام پاســخ دهــد )پائــو، 1380(. 
 بیشــتر تحقیقــات مربوط بــه ارزیابی عملکرد )غالمی،1386؛ ریاحی نـــیا و همـــکاران، 
)Ding & Marchionini, 1996؛ Tomaiuolo & Packer, 1996؛ Chu & Rosenthal, 1996؛ 
Urhan, et al., 2019; Clarke, & Willett, 1997( مبتنــی بــر مفهــوم ربــط هســتند. بــرای 

ــرد.  ــتفاده ک ــوان اس ــته می ت ــا پیوس ــته ی ــمی، گسس ــاس اس ــط از مقی داوری رب 1. relevance
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ــط،  ــا حــدودی مرتب ــط، ت ــد مرتب ــط گسســته )مانن مشــکل اســتفاده از نمــرات رب
ــد.  ــت می کنن ــاز را دریاف ــک امتی ــند ی ــن س ــه چندی ــت ک ــن اس ــط( ای ــر مرتب غی
نمــرات ربــط پیوســته )مثــال از 0 تــا 10( بــه جــای نمــرات ربــط گسســته ارائــه 
ــا  ــه ای ب ــاس فاصل ــو، 1380(، مقی ــط نســبی اســت )پائ ــه رب ــود. از آنجــا ک می ش
ــی، 1383( و در صــورت اســتفاده از  ــط ســازگارتر اســت )اخوت ــن ویژگــی رب ای
ــدو، 1390(.  ــه ای اســتفاده می شــود )می ــه ای، از فرمــول دقــت فاصل ــاس فاصل مقی
ــی  ــوزه بازیاب ــی در ح ــت اصل ــک فعالی ــدی، ی ــرد  رتبه بن ــت عملک ــی کیفی ارزیاب

)Sawade, et al., 2013( .ــت ــات اس اطالع
ــا  ــی از آنه ــود دارد. یک ــدی وج ــنجش  رتبه بن ــرای س ــی ب ــای مختلف روش ه
ــه  ــت. ب ــر اس ــدی کارب ــام و  رتبه بن ــدی نظ ــن  رتبه بن ــتگی بی ــری همبس اندازه گی
ــه  ــرد. هرچ ــتفاده ک ــوان اس ــپیرمن را می ت ــتگی اس ــب همبس ــاص، ضری ــور خ ط
ــر  ــر نزدیک ت ــه کارب ــه رتب ــام ب ــدی نظ ــد،  رتبه بن ــر باش ــتگی باالت ــب همبس ضری
ــر می شــود)Vaughan, 2004(. یکــی دیگــر  اســت و در نتیجــه عملکــرد نظــام بهت
از معیارهــای ســنجش  رتبه بنــدی مبتنــی بــر کاربــر، ســنجه جدیــد رتبــه متقابــل 
ــده  ــط درجه بندی ش ــای رب ــنجه از داوری ه ــن س ــار )ERR(1 اســت. ای ــورد انتظ م
)فاصلــه ای( پشــتیبانی می کنــد 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 بوده انــد؟ در ایــن صــورت، 
ارزش یــک ســند جدیــد بــر ایــن اســاس تخفیــف می یابــد. ایــن معیــار نشــان می دهد 
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 
 Chapelle, Metzler, Zhang,(.کــرده باشــد کــه بــه نتیجــه بعــدی عالقــه نداشــته باشــد
 )ERR( برخــی از نویســندگان از معیــار رتبــه متقابــل مــورد انتظــار  )& Grinspan, 2009

اســتفاده کرده انــد )Nowak, et al., 2010; Sawdeh, et al., 2013( برخــی دیگــر خواســتار 
 Su,( چارچــوب ارزیابــی کاربرمحــور بیشــتری در محیط هــای جســتجوی وب بودنــد
ــدی  ــر و رتبه بن ــدی کارب ــه رتبه بن ــد ک ــنهاد کردن ــا پیش Chen & Dong, 1998(. آنه

ــا یکدیگــر  ــی ب ــدی نظــام بازیاب ــه منظــور ســنجش عملکــرد  رتبه بن سیســتم را ب
ــر  ــد ب ــی می توان ــای بازیاب ــازی و الگوریتم ه ــای نمایه س ــد. تکنیک ه ــه کنن مقایس
ــرا  ــتر کاربرگ ــا بیش ــه معیاره ــدر ک ــه ق ــر چ ــذارد. ه ــر بگ ــی تأثی ــرد بازیاب عملک
 Johnson,( ــوند ــر می ش ــده ای پیچیده ت ــور فزاین ــا به ط ــن پارامتره ــوند ای می ش

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

غالمــی )1386( بــا هــدف ســنجش داوري ربــط بــه مقایســه  رتبه بنــدی مــدارک 
بازیابــي شــده از پایگاه هــای اطالعاتــي بــا  رتبه بنــدی کاربــران پرداخــت. 
ریاحی نیــا و همــکاران )1394( بــه بررســی میــزان انطبــاق ربــط سیســتمی 
ــید«3  ــی«2 و »س ــکوالر«1، »آی اس س ــوگل اس ــگاه »گ ــه پای ــه در س و کاربرمداران

ــد.  پرداختن
ــع پژوهشــگران  ــن منب ــوان اولی ــه عن ــت پایگاه هــای فارســی، ب ــل اهمی ــه دلی ب
ــی  ــام بازیاب ــج را در دو نظ ــدی نتای ــط و رتبه بن ــزان رب ــه می ــن مقال ــی، ای داخل
ــگاه  ــا پای ــز ی ــد. نورمگ ــه می کن ــت5 مقایس ــز4 و رایِسس ــی نورمگ ــات فارس اطالع
ــری  ــات کامپیوت ــز تحقیق ــای مرک ــه پایگاه ه ــور از مجموع ــی ن ــالت تخصص مج
علــوم اســالمی اســت کــه وظیفــه شناســایی و عرضــه مجــالت تخصصــی علــوم 
انســانی و اســالمی را بــر عهــده دارد. پایــگاه اطالعاتــی رایِسســت از ســوی مرکــز 
ــی  ــاوری ایجــاد شــده اســت. پوشــش محتوای ــوم و فن منطقــه ای اطالع رســانی عل
ایــن پایــگاه شــامل مقــاالت فارســی و التیــن مجــالت و کنفرانس هــا، پایان نامه هــا، 
طرح هــای پژوهشــی، خبرنامه هــا و مقــاالت روزنامه هــا در کلیــه حوزه هــای 
موضوعــی ازجملــه علــوم انســانی، فنــی و مهندســی، پزشــکی، کشــاورزی و غیــره 

ــه زبان هــای فارســی، عربــی و انگلیســی اســت6.  ب
ــر  ــا  رتبه بنــدی کارب ــه، مقایســه رتبه بنــدی سیســتم ب  هــدف اصلــی ایــن مقال
ــرای  ــی نورمگــز و رایِسســت اســت. ب ــگاه اطالعات ــط در دو پای ــزان رب ــز می و نی

ــر پاســخ داده شــد: ــه پرســش های زی ــور ب ــن منظ ــه ای ــیدن ب رس
ــی . 1 ــای اطالعات ــتم در پایگاه ه ــدی سیس ــر و رتبه بن ــدی کارب ــن رتبه بن ــا بی آی

نورمگــز و رایِسســت رابطــه معنــی داری وجــود دارد؟
ــاس 2.  ــر اس ــت ب ــز و رایِسس ــگاه نورمگ ــاالت در دو پای ــدی مق ــت رتبه بن  کیفی

ــه اســت؟ ســنجه رتبــه متقابــل مــورد انتظــار چگون
کــدام پایــگاه اطالعاتــی بیشــترین میــزان دقــت ربــط را از نظــر بازیابــی مــدارک . 3

ــت؟ مرتبط داراس

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/ricest-
introduction/

6. الزم بــه ذکــر اســت کــه در 
ــی  ــوع اصل ــه، ده موض ــن مقال ای
مقــاالت بازیابی شــده بــا توجــه 
ــن دو  ــات مشــترک بی ــه موضوع ب

ــت. ــده اس ــاب ش ــگاه انتخ پای
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روش شناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر کاربــردی اســت کــه بــا روش ارزیابانــه انجــام شــد. پژوهــش 
ــۀ نوعــی از تحقیقــات کاربــردی- هــدف اصلــی  ــا ارزشــیابی – به منزل ــه ی ارزیابان
خــود را نــه کشــف دانــش کــه آزمــودن کاربــرد دانــش در یــک برنامــه یــا طــرح 
ــودآور  ــا س ــردی ی ــی کارب ــًا دارای ماهیت ــن رو نوع ــت. از ای ــرار داده اس ــاص ق خ
ــف نظــری  ــه بســط تعاری ــه ب ــه ک ــای پای ــارة پژوهش ه ــوع درب اســت و در مجم
ــه ای  ــه، فرضی ــای ارزیابان ــر پژوهش ه ــد. در اکث ــه کار می آی ــر ب ــد، کمت می پردازن
ــدازه،  ــر وابســته، ان ــه در آن، متغی ــم آشــکار- وجــود دارد ک ــر نگویی ــی -اگ ضمن
ــی  ــار امانت ده ــر و آم ــه ای بهت ــای کتابخان ــد مهارت ه ــری همانن ــا اث ــدف ی ه
بیشــتر اســت؛ )حــال آن کــه( متغیــر مســتقل اغلــب یــک برنامــه یــا خدمــت اســت 
)Powell and Connaway, 2010, 76(. جامعــه آمــاری پژوهــش را مقــاالت دو پایگاه 
ــن  ــام ای ــرای انج ــد. ب ــکیل می دهن ــت تش ــز و رایِسس ــی نورمگ ــی فارس اطالعات
تحقیــق 10 موضــوع کلــی شــامل ادبیــات، تاریــخ، جامعه شناســی، دیــن و مذهــب، 
روان شناســی، علــوم تربیتــی، فلســفه، کتابــداری و اطالع رســانی، مدیریــت و هنــر 
در نظــر گرفتــه شــد و در هــر موضــوع کلــی، بــا بررســی عناویــن پایان نامه هــای 
ــه تجــارب پژوهشــگر در  ــا توجــه ب ــز ب ــداک و نی ــج ایران ــگاه گن موجــود در پای
ــز  ــران و نی ــه و بررســی درخواســت های موضوعــی کارب بخــش پژوهــش کتابخان
در نظــر گرفتــن تعــداد مقــاالت بازیابی شــده، چنــد موضــوع جزئــی تعییــن شــد 
ــدواژه ای، دو  ــک کلی ــه ت ــود ک ــر آن ب ــعی ب ــاب واژگان، س ــدول 1(. در انتخ )ج
کلیــدواژه ای و عبارتــی گنجانــده شــود. درمجمــوع 390 عنــوان مقالــه بازیابــی شــد 

کــه نمونــه آمــاری پژوهــش حاضــر اســت.

جدول 1. موضوعات اصلی و جزئی انتخاب شده  

موضوعات جزئی )تک واژه ای، دو واژه ای و عبارتی(موضوع کلیردیف

قصه های عامیانه، رمان های تاریخی در ایران، تاریخ نظم و نرث ادبیات1

فارسی، اهمیت پیرنگ در داستان

اصطالح نامه و بازیابی اطالعات، رفتار اطالع یابی، رفتار اطالع یابی کتابداری2

در کتابخانه، بازاریابی و وفاداری مشری

تاریخ شیعیان در دوره صفویه، تاریخ سلجوقیان در اصفهانتاریخ3

مدیریت ، رابطه مدیریت دانش و نوآوریمدیریت4
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موضوعات جزئی )تک واژه ای، دو واژه ای و عبارتی(موضوع کلیردیف

روان شناسی5

امید به زندگی، امید به زندگی از دیدگاه اسالم، فضای مجازی و 

سالمت روان، آسیب شناسی فضای مجازی، مدیریت خشم، مدیریت 

خشم در اسالم

علوم تربیتی6
تربیت، تربیت اقتصادی، تربیت اقتصادی فرزند، حضانت فرزند، 

حضانت فرزند در حقوق ایران

جامعه شناسی7
آسیب شناسی اجتامعی، آسیب شناسی اجتامعی در قرآن، رسانه و 

صلح بین امللل، اخالق رسانه ای

هوش معنوی، شخصیت و هوش معنوی، مذهب و قوم گراییمذهب8

هرن9
نگارگری در دوره صفویه، هرن در عهد ساسانی، معامری مساجد، 

معامری مساجد اصفهان، معامری ایران در دوره اسالمی

فلسفه10
فلسفه اسالمی،آموزش فلسفه اسالمی، آموزش فلسفه اسالمی به 

کودکان، حکمت متعالیه

 بــرای هــر موضــوع در پایگاه هــای نورمگــز و رایِسســت در دو بــازه زمانــی1 
بــه فاصلــه یــک مــاه، بــه طــور جداگانــه جســتجو بــه صــورت کلیــدواژه ای انجــام  
ــی  ــب بازیاب ــه ترتی ــه ب ــتم ک ــدی سیس ــاس  رتبه بن ــر اس ــه اول ب ــد و 10 مقال ش
ــوان،  ــاس عن ــر اس ــه ب ــن10 مقال ــتی از ای ــد. فهرس ــت ش ــت، ثب ــش اس و نمای
کلیدواژه هــا و چکیــده تهیــه شــد. بــرای هــر مقالــه نیــز مشــخص شــد کــه متــن 
ــت.  ــی اس ــن اصل ــد مت ــه فاق ــا مقال ــت و ی ــود اس ــگاه موج ــه در پای ــل مقال کام
ــت شــد.  ــز ثب ــات کتابشــناختی، نی ــده در بخــش اطالع ــت دسترســی چکی وضعی

ــه فهرســت شــد.  ــی 390 مقال ــازه زمان ــر ب ــب در ه ــن ترتی بدی
ــر  ــار30 نف ــده در اختی ــاالت بازیابی ش ــر، مق ــط کارب ــه و رب ــن رتب ــرای تعیی ب
متخصــص موضوعــی قــرار گرفــت. هــر ســه نفــر در یــک گــروه قــرار گرفتنــد و 
مقــاالت هــر موضــوع توســط آن هــا داوری شــد و میانگیــن نمــرات ایــن 3 نفــر 
ــدی  ــط  رتبه بن ــزان رب ــر می ــاالت را از نظ ــک از مق ــر ی ــران ه ــد. کارب ــت ش ثب
کردنــد. بــرای ســنجش میــزان ربــط مقیــاس فاصلــه ای صفــر تــا 10 انتخــاب شــد. 
بدیــن ترتیــب کــه عــدد صفــر بــه معنــای نداشــتن هیچ گونــه ارتبــاط موضوعــی و 
عــدد 10 بیانگــر بیشــترین ربــط موضوعــی اســت. گفتنــی اســت کــه متخصصــان 
ــرا  ــجویان دکت ــالن، دانش ــا فارغ التحصی ــی ی ــاء هیئت علم ــن اعض ــی از بی موضوع
و کارشناســی ارشــد کــه دارای تخصــص در زمینــه موضوعــی مــورد نظــر بودنــد، 

1 . دو 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 
ــن  ــه اولی ــی مقــاالت توســط سیســتم، تعییــن شــد. به عبارت دیگــر، ب ــج بازیاب نتای
ــره 1  ــه، نم ــن مقال ــه آخری ــره 10 و ب ــگاه، نم ــر پای ــده توســط ه ــه بازیابی ش مقال
تعلــق گرفــت. بــرای مقایســه  رتبه بنــدی کاربــر بــا  رتبه بنــدی سیســتم از آزمــون 
همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد و بــرای بررســی کیفیــت  رتبه بنــدی مقــاالت از 
ســنجه رتبــه متقابــل مــورد انتظــار )ERR( اســتفاده شــد. بــرای بررســی میــزان دقــت 

بازیابــی مــدارک مرتبــط در دو پایــگاه از فرمــول دقــت فاصلــه ای اســتفاده شــد. 
ــرای  ــه ای ب ــاس فاصل ــری از مقی ــاس باین ــای مقی ــه ج ــه ب ــی ک  در صورت
اندازه گیــری ربــط اســتفاده شــود، از فرمــول دقــت فاصلــه ای بــرای محاســبه میــزان 
دقــت اســتفاده می شــود. در محاســبه دقــت فاصلــه ای، هــر رکــورد )مقالــه( یــک 
نمــره، RS خواهــد داشــت کــه از صفــر تا حداکثــر ارزش مقیــاس، RS در نوســان 

خواهــد بــود و دقــت فاصلــه ای )Pr(فرمولــی بــه شــکل زیــر خواهــد داشــت :

ــوط و  ــده و مرب ــورد i بازیابی ش ــط رک ــره رب ــی RSi نم ــر یعن ــورت کس ص
مخــرج کســر جمــع حداکثــر ممکــن نمــرات کل رکوردهــای بازیابــی شــده اســت. 
ایــن کســر کمتــر از یــک یــا مســاوی یــک اســت)Swets, 1969 نقــل در میــدو، 1390(. 
ــر  ــول زی ــورت فرم ــه ص ــز ب ــار )ERR( نی ــورد انتظ ــل م ــه متقاب ــنجه رتب س

ــد.  ــبه ش محاس

در ایــن فرمــول r رتبــه مقالــه در نتایــج بازیابــی، )rel )dr نمــره ربــط کاربــر بــه 
مقالــه )r،rel (diنمــره ربــط کاربــر بــه مقالــه پیشــین )r-1( اســت. در ایــن فرمــول، 
ــرب  ــین i ض ــه پیش ــر رتب ــط در ه ــه مرتب ــک نتیج ــال ی ــه r، احتم ــر رتب ــرای ه ب
ــه ی  ــرای ســود رتب ــع تخفیفــی ب ــوان یــک تاب ــه عن می شــوند. احتمــال معکــوس ب

 .)Chapelle et al., 2009( حاضــر اســتفاده می شــود
الف. بررسی اطالعات زمینه ای کاربران

در جــدول 2، توزیــع فراوانــی و درصــد کاربــران بــر اســاس میــزان آشــنایی بــا 
پایگاه هــا آمــده اســت. 



80

آزاده حاجیان  |  مظفر چشمه سهرابی

فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 31 ، شامره 3 )پاییز  1399( 

جدول 2. توزیع فراوانی و درصد کاربران بر اساس آشنایی با پایگاه ها

سطوح متغیرمتغیر

میزان آشنایی با نورمگز
زیادمتوسطکمخیلی کم

 )%10( 3 )%3/3( 1 )%16/7( 5 )%36/7( 11

میزان آشنایی با رایِسست

زیادمتوسطکمخیلی کم

 )%76/7( 23 )%16/7( 5 )%6/7( 20

سابقه استفاده از نورمگز
بلهخیر

 )%10( 3 )%90( 27

سابقه استفاده از رایِسست
بلهخیر

 )%83/3( 25 )%16/7( 5

ــا  ــران ب ــد کارب ــنایی 70 درص ــزان آش ــدول 2، می ــای ج ــاس داده ه ــر اس     ب
ــه  ــی ک ــاد اســت. در حال ــی زی ــاد و خیل ــی نورمگــز در ســطح زی ــگاه اطالعات پای
بــرای پایــگاه اطالعاتــی رایِسســت، ایــن موضــوع برعکــس و بالــغ بــر 93 درصــد 
کاربــران آشــنایی اندکــی بــا ایــن پایــگاه دارنــد. در مــورد ســابقه اســتفاده کاربــران 

از هــر دو پایــگاه نیــز نتایــج مشــابه اســت. 
ب. بررسی پرسشهای پژوهش

ــای  ــتم در پایگاه ه ــدی سیس ــر و رتبه بن ــدی کارب ــن رتبه بن ــا بی ــش اول: آی پرس
ــود دارد؟ ــی داری وج ــه معن ــت رابط ــز و رایِسس ــی نورمگ اطالعات

بــرای تعییــن رابطــه میــان  رتبه بنــدی کاربــران و رتبه بنــدی سیســتم )پایگاه هــا( از 
آزمــون ضریــب همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد )جــدول 3(. 

جدول 3. ضریب همبستگی اسپیرمن بین رتبه سیستم و رتبه کاربران به مقاالت در پایگاه های اطالعاتی نورمگز و 
رایِسست در دو فاز اول و دوم

مقدار احتاملرضیب همبستگی اسپیرمنپایگاه اطالعاتیفاز

فاز اول
* 0/670/03نورمگز

0/520/11-رایِسست

فاز دوم
* 0/910/00نورمگز

0/470/16-رایِسست

 * معنی داری در سطح 0/05
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داده های جدول 3 حاکی از آن است که:
در پایــگاه نورمگــز در فــاز اول ســطح معنــی داری کمتــر از 0/05 اســت، بنابرایــن 
ــه  ــه سیســتم و رتب ــن رتب ــی دار بی ــادار اســت و رابطــه خطــی معن همبســتگی معن
ــه دلیــل اینکــه  ــران در پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز در فــاز اول وجــود دارد. ب کارب
همبســتگی مثبــت اســت، بنابرایــن ایــن همبســتگی همســو و متوســط اســت؛ یعنــی 
در پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز در فــاز اول، رتبه بنــدی کاربــران همســو بــا افزایــش 

یــا کاهــش رتبــه سیســتمی، افزایــش یــا کاهــش می یابنــد. 
ــر از 0/05،  ــی داری کمت ــطح معن ــل س ــه دلی ــاز دوم، ب ــز در ف ــگاه نورمگ در پای
ــه  ــه سیســتم و رتب ــن رتب ــی دار بی ــادار اســت و رابطــه خطــی معن همبســتگی معن
کاربــران در پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز در فــاز دوم وجــود دارد. بــه دلیــل اینکــه 
همبســتگی مثبــت اســت، بنابرایــن ایــن همبســتگی همســو و قــوی اســت. بنابرایــن  
رتبه بنــدی مقــاالت در پایــگاه بــا  رتبه بنــدی کاربــران شــباهت دارد و ایــن 

شــباهت در خــور توجــه اســت. 
در پایگاه رایِسســت در فاز اول و دوم، ســطح معنی داری بیشــتر از 0/05 اســت، 
ــدی  ــن  رتبه بن ــی دار بی ــی معن ــه خط ــادار نیســت و رابط ــن همبســتگی معن بنابرای
سیســتم و رتبــه کاربــران در پایــگاه اطالعاتــی رایِسســت در فــاز اول و دوم وجــود 

نــدارد. بنابرایــن  رتبه بنــدی پایــگاه بــا  رتبه بنــدی کاربــران شــباهت نــدارد. 
ــر  ــدی کارب ــتمی و  رتبه بن ــدی سیس ــش  رتبه بن ــای پراکن ــه نموداره در ادام

ــده اســت.  آم

نمودار 2. نمودار پراکنش رتبه سیستم و رتبه

کاربران به مقاالت در پایگاه اطالعاتی نورمگز - 
فاز دوم

نمودار 1. نمودار پراکنش رتبه سیستم و رتبه

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

کاربران به مقاالت در پایگاه اطالعاتی رایِسست 
- فاز دوم

نمودار 3. نمودار پراکنش رتبه سیستم و رتبه

کاربران به مقاالت در پایگاه اطالعاتی رایِسست - فاز اول

 

ــاز اول و دوم  ــه در ف ــد ک ــر می رس ــه نظ ــوق ب ــای ف ــه نموداره ــه ب ــا توج ب
ــران در پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز  رابطــه خطــی بیــن رتبــه سیســتم و رتبــه کارب

ــود دارد.  وج
ــر  ــگاه نورمگــز و رایِسســت ب ــدی مقــاالت در دو پای ــت  رتبه بن پرســش دوم: کیفی

اســاس ســنجه ERR چگونــه اســت؟
بــرای محاســبه ERR، ابتــدا بــر اســاس نمــرات ربــط کاربــران بــه مقــاالت در 
فازهــای اول و دوم )جــدول 4(، میانگیــن نمــرات ربــط هــر پایــگاه در دو فــاز اول 

و دوم محاســبه و در جــدول 5 آمــده اســت. 
جدول 4. نمرات ربط کاربران به مقاالت در پایگاه های اطالعاتی نورمگز و رایِسست در دو فاز اول و دوم

ترتیب مقاله 

بازیابی شده

میانگین منرات ربط کاربران به مقاالت

فاز دومفاز اول

رایِسستنورمگزرایِسستنورمگز

17/55464/36597/52854/3144

27/28154/05906/71743/9310

36/59825/10366/68444/8385

45/76104/76925/93154/3249

55/28235/23085/64104/9915
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ترتیب مقاله 

بازیابی شده

میانگین منرات ربط کاربران به مقاالت

فاز دومفاز اول

رایِسستنورمگزرایِسستنورمگز

65/58135/27315/83775/0341

75/93154/62315/73544/8967

85/97464/82055/67514/6156

94/92215/35084/86314/9664

105/64724/89215/57314/7900

4/84886/01874/6703میانگین کل

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

میانگین منرات ربط کاربر در فازهای ترتیب مقاله بازیابی شده

اول و دوم در پایگاه نورمگز

میانگین منرات ربط کاربر در 

فازهای اول و دوم در پایگاه 

رایِسست

17/54/3

26/953/95

36/554/9

45/84/5

55/45/05

65/655/1

75/84/7

85/754/7

94/855/1

105/554/75

ــز در نظــر  ــه مقــاالت و نی ــران ب ــط کارب ــه نمــرات رب ــا توجــه ب ــزان ERR ب می
ــر  ــا اســتفاده از داده هــای جــدول5، ب ــه محاســبه می شــود. ب گرفتــن رتبــه هــر مقال
اســاس نمــرات ربــط میــزان ERR بــرای هــر پایــگاه محاســبه و در جــدول 6 نوشــته 
شــد. همچنیــن میــزان ERR بــر اســاس ترتیــب مقــاالت، بــرای هــر مقالــه از اولیــن 

ــه محاســبه و در نمــودار5 نشــان داده شــد.  ــا دهمیــن مقال ــه بازیابی شــده ت مقال
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جدول 6. میزان ERR در پایگاه های اطالعاتی نورمگز و رایِسست در فاز اول و دوم

 ERR در پایگاه رایِسست در فازهای اول و دومERR در پایگاه نورمگز در فازهای اول و دوم

0/30/06

نمودار5. تغییرات میزان ERR در دو پایگاه نورمگز و رایِسست در 10 مقاله اول بازیابی شده

نمــودار5، تغییــرات ERR را بــرای 10 مقالــه اول بازیابی شــده نشــان می دهــد. 
محــور عمــودی، تغییــرات ERR را نشــان می دهــد کــه بــر اســاس میانگیــن نمــرات 
ربــط کاربــران در دو فــاز اول و دوم بــه دســت آمــده )جــدول 6(، بــا جایگــذاری 
در فرمــول ERR محاسبه شــده اســت. مطابــق نمــودار5، در هــر دو پایــگاه، اولیــن 
ــودار  ــدی نم ــاالت بع ــزان ERR را دارد و در مق ــترین می ــده بیش ــه بازیابی ش مقال
ــه پنجــم در هــر دو پایــگاه  ــا مقال ــه اول ت ــی پیــدا کــرده  اســت. از مقال ســیر نزول
نمــودار ســیر نزولــی محسوســی داشــت و ایــن نشــان می دهــد کــه مقاالتــی کــه 
در لیســت نتایــج بازیابــی در رتبــه هــای اول تــا پنجــم قــرار گرفته انــد، هــر کــدام 
نســبت بــه مقالــه بعــدی ارزش باالتــر دارنــد؛ یعنــی کاربــر اطالعــات مفیدتــری را 
در هــر مقالــه نســبت بــه مقالــه بعــدی دریافــت  کــرده  اســت. ایــن مطلــب بــا اصــل  
ــی،  ــج بازیاب ــت نتای ــه در لیس ــت ک ــق اس ــا مطاب ــاالت در پایگاه ه ــدی مق رتبه بن
ــه  ــا مقال ــه پنجــم ت مقــاالت مفیدتــر در رتبه هــای اول قــرار می گیرنــد. امــا از مقال
دهــم، در هــر دو پایــگاه تغییــر محسوســی در میــزان ERR مشــاهده نمی شــود. ایــن 
بــدان معناســت کــه مقــاالت پنجــم تــا دهــم از دیــد کاربــر از نظــر میــزان ربــط 
نســبتًا یکســانند. همچنیــن نمــودار نشــان می دهــد کــه در پایــگاه نورمگــز شــیب 
ــاالت  ــط مق ــن ارزش رب ــگاه رایِسســت اســت. بنابرای ــش از پای ــرات ERR بی تغیی
نخســت بازیابی شــده نســبت بــه مقــاالت بعــدی در پایــگاه نورمگــز محســوس تر 
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از پایــگاه رایِسســت اســت. 
ــر  ــط را از نظ ــت رب ــزان دق ــترین می ــی بیش ــگاه اطالعات ــدام پای ــوم: ک پرســش س

ــط دارد؟ ــدارک مرتب ــی م بازیاب
ــر دو  ــت ه ــبه دق ــت، محاس ــد. نخس ــی ش ــورد بررس ــمت دو م ــن قس در ای
پایــگاه بــه طــور کلــی در فازهــای اول و دوم و در  ثانــی، تعییــن میــزان دقــت هــر 
پایــگاه بــه تفکیــک موضوعــات. بــرای مــورد نخســت، میــزان دقــت دو پایــگاه بــا 

اســتفاده از داده هــای جــدول 4 محاســبه و در جــدول 7 نوشــته شــد. 

جدول 7. میزان دقت فاصله ای در پایگاه های اطالعاتی نورمگز و رایِسست در دو فاز اول و دوم

میزان دقت فاصله ای در 

پایگاه نورمگز در فاز اول

میزان دقت فاصله ای 

در پایگاه رایِسست در 

فاز اول

میزان دقت فاصله ای 

در پایگاه نورمگز در 

فاز دوم

میزان دقت 

فاصله ای در پایگاه 

رایِسست در فاز 

دوم

0/610/480/60/47

میــزان دقــت در هــر دو پایــگاه نورمگــز و رایِسســت از فــاز اول بــه فــاز دوم 
تغییــر چندانــی نداشــت، ولــی میــزان دقــت در پایــگاه نورمگــز بیشــتر از پایــگاه 
ــدارک  ــران، م ــد کارب ــگاه نورمگــز از دی ــن پای ــود )جــدول 7(. بنابرای رایِسســت ب

ــت.  ــرده اس ــی ک ــری بازیاب مرتبط ت
ــای  ــاس داده ه ــر اس ــات ب ــک موضوع ــه تفکی ــت ب ــزان دق ــورد دوم، می در م
جــدول 8 محاســبه و در جــدول 9 نوشــته شــد. بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا بــا توجــه 
ــگاه در فازهــای اول و  ــران هــر پای ــط کارب ــه داده هــای جــدول 8، از نمــرات رب ب
ــن فازهــای اول و دوم مــالک محاســبه  ــه شــد و نمــره میانگی ــن گرفت دوم، میانگی

دقــت پایــگاه قــرار گرفــت. 
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جدول8. میانگین نمرات ربط کاربران به موضوعات مختلف در پایگاه های اطالعاتی
 نورمگز و رایِسست در دو فاز اول و دوم

موضوع

میانگین منرات ربط کاربران به 

موضوعات

میانگین منرات ربط کاربران به 

موضوعات

فاز دومفاز اول

رایِسستنورمگزرایِسستنورمگز

5/333/025/162/93ادبیات

7/055/827/085/82کتابداری

5/974/726/784/72تاریخ

6/132/587/102/58مدیریت

5/475/014/874/84روان شناسی

4/754/914/653/75علوم تربیتی 

5/114/475/724/47جامعه شناسی

6/434/175/644/17مذهب

8/127/867/997/94هرن

6/433/726/433/68فلسفه

6/064/856/024/67میانگین کل

جدول9. میزان دقت فاصله ای در پایگاه های نورمگز و رایِسست در دو فاز بر اساس موضوعات

میزان دقت فاصله ای در پایگاه نورمگز موضوع

در فازهای اول و دوم

میزان دقت فاصله ای در پایگاه 

رایِسست در فازهای اول و دوم

0/5450/355ادبیات

0/70/58کتابداری

0/640/475تاریخ

0/660/26مدیریت

0/520/49روان شناسی

0/4650/43علوم تربیتی

0/5650/455جامعه شناسی

0/60/42مذهب

0/8050/775هرن

0/640/37فلسفه
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ــت،  ــز و رایِسس ــگاه نورمگ ــر دو پای ــر در ه ــوع هن ــدول 9، موض ــق ج مطاب
ــه  ــی کمین ــوم تربیت ــوع عل ــز موض ــگاه نورمگ ــت و در پای ــت را داراس ــینه دق بیش
ــوع  ــه موض ــوط ب ــت مرب ــه دق ــت، کمین ــگاه رایِسس ــت و در پای ــت را داراس دق
مدیریــت اســت. بیشــترین تفــاوت میــزان دقــت بیــن پایــگاه نورمگــز و رایِسســت، 
در موضــوع مدیریــت، بــا اختــالف 0/4 اســت و کمتریــن اختــالف دقــت بیــن دو 
پایــگاه، در موضــوع علــوم تربیتــی بــا اختــالف 0/035 اســت. در همــه موضوعــات 

ــگاه رایِسســت اســت.  ــز بیشــتر از پای ــگاه نورمگ ــت پای مطرح شــده، دق

نتیجه گیری

کاربــران بــا پایــگاه رایِسســت نســبت بــه پایــگاه نورمگز، کمتر آشــنا هســتند و ســابقه 
ــانی  ــی از اطالع رس ــم ناش ــت ه ــن اس ــن ممک ــت. ای ــر اس ــان از آن کمت استفاده ش

نکــردن رایِسســت باشــد، و هــم ناشــی از رضایــت کمتــر کاربــران از آن. 
ــتم  ــدی سیس ــن  رتبه بن ــط بی ــطح متوس ــی دار، همســو و در س همبســتگی معن
ــران در پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز در فــاز اول وجــود داشــت.  و  رتبه بنــدی کارب
بدیــن معنــی کــه در پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز در فــاز اول، رتبــه کاربــران همســو 
بــا افزایــش یــا کاهــش رتبــه سیســتمی، افزایــش یــا کاهــش می یابــد. همبســتگی 
معنــی دار، همســو و قــوی بیــن رتبه سیســتمی و رتبــه کاربــران در پایــگاه اطالعاتی 
ــدی  ــتم و  رتبه بن ــدی سیس ــن  رتبه بن ــی بی ــد، ول ــده ش ــاز دوم دی ــز در ف نورمگ
ــود  ــتگی وج ــاز اول و دوم همبس ــت در ف ــی رایِسس ــگاه اطالعات ــر در پای کارب
ــه   ــران ب ــگاه رایِسســت  رتبه بنــدی کارب ــدان معناســت کــه در پای ــن ب نداشــت. ای
ــی  ــه از نظــر سیســتم خیل ــی ک ــوده اســت و مقاالت ــک نب ــدی سیســتم نزدی رتبه بن
ــده اند  ــناخته نش ــط ش ــی مرتب ــران خیل ــر کارب ــده اند، از نظ ــناخته ش ــط ش مرتب
ــه   ــتم ب ــدی سیس ــز  رتبه بن ــگاه نورمگ ــی در پای ــد. ول ــری گرفته ان ــره کمت و نم
ــز در   ــگاه نورمگ ــرد پای ــه عملک ــت و در نتیج ــر اس ــر نزدیک ت ــدی کارب رتبه بن
رتبه بنــدی مقــاالت بهتــر اســت. بررســی ERR هــم نشــان داد، در پایــگاه نورمگــز 
ــر را تأمیــن می کننــد و  مقــاالت نخســت بازیابی شــده بیشــتر نیــاز اطالعاتــی کارب
کاربــر ســریعتر بــه اطالعــات مرتبــط دســت می یابــد، ولــی در پایــگاه رایِسســت 
مقــاالت نخســت نیــاز کاربــر را کمتــر بــرآورده می ســازند و کاربــر مجبــور اســت 

زمــان بیشــتری صــرف کنــد تــا مقــاالت بعــدی را نیــز بررســی نمایــد. 
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هم چنیــن در هــر دو پایــگاه نورمگــز و رایِسســت، مقــاالت پنجــم تــا دهــم از 
نظــر میــزان ربــط در ســطح یکســانی قــرار دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه انتظــار 
میــرود مقــاالت در رتبه هــای باالتــر لیســت بازیابــی، ارزش باالتــری داشــته باشــند. 
از نظــر میــزان دقــت ربــط مقــاالت بازیابی شــده، در پایــگاه نورمگــز ایــن میــزان 
ــران،  ــد کارب ــز از دی ــگاه نورمگ ــن پای ــت. بنابرای ــت اس ــگاه رایِسس ــتر از پای بیش

ــی کــرده  اســت.  ــری بازیاب مــدارک مرتبط ت
پایــگاه اطالعاتــی در جســتجوی کلیــدواژه ای و عبارتــی بایســتی بتوانــد مقاالت 
ــه  ــرای نیــل ب ــه نظــر می رســد، پایگاه هــای اطالعاتــی ب ــد. ب ــی نمای مرتبــط بازیاب
ــن کاوی،  ــی، داده کاوی، مت ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــا اس ــد ب ــدف، می توانن ــن ه ای
ــی،  ــط باهم آی ــل رواب ــات مث ــط کلم ــات و کشــف رواب ــی کلم ــه بندی معنای خوش
ــدل  ــات شــامل م ــی اطالع ــای بازیاب ــری مدل ه ــا و متشــابهات، به کارگی مترادف ه
ــتفاده از  ــناختی، اس ــان معناش ــازی نه ــدل نمایه س ــه، م ــرداری تعمیم یافت ــای ب فض
ــان  ــردازش زب ــمند و پ ــردازش هوش ــرداری، پ ــدل ب ــی در م ــای وزن ده راهبرده
ــادی  ــو، 1385؛ ن ــس و ریبرونت ــد )بیزاییت ــی دســت یابن ــی معنای ــه بازیاب ــی ب طبیع
ــن  ــی مت ــی و مفهوم ــاط معنای ــه ارتب ــه ب ــا توج ــری، 1395( و ب ــدی و حری راون
ــرد. اســتفاده از  ــی مــدارک مرتبــط صــورت گی ــا مــورد جســتجو، بازیاب مــدرک ب
ــادل را از  ــای مع ــه واژه ه ــات ک ــه مترادف ــک واژه نام ــر، ی ــی قوی ت ــه بازیاب نمای
ــد )لنکســتر،  ــدی کن ــا تخصیــص شــماره مفهــوم مشــترک گروه بن ــی ب نظــر معنای
ــی  ــکان بازیاب ــه ام ــی ک ــتفاده از فنّاوری های ــرفته، اس ــای پیش ، 1379(، الگوریتم ه
ــان و  ــن محقق ــگاه را در بی ــن پای ــگاه ای ــد جای ــازد، می توان ــم س ــی را فراه معنای

ــد.  ــان ده ــر نش ــگران پررنگ ت پژوهش
ــد  ــز متقاع ــگاه نورمگ ــتفاده از پای ــران را در اس ــه کارب ــد آنچ ــر می رس ــه نظ ب
می ســازد، اســتفاده ایــن پایــگاه از قابلیت هــای جدیــد اســت. مشــابهت یابی 
متــون، قابلیــت عنوان هــای همســان، ســازماندهی الیــه ای از خوشــه بندی معنایــی 
ــابهت یاب ها  ــری از مش ــات، بهره گی ــی کلم ــا هم آرای ــط ب ــف رواب ــات و کش کلم
بــرای کشــف روابــط پنهــان داده هــای متنــی بــا یکدیگــر، کشــف هوشــمند مقاالت 
مرتبــط بــر اســاس الگ هــای کاربــران، و افــزودن گزینــه پیشــنهاد کاربــران ازجملــه 

ــدم، 1392(.  ــی مق ــا اســت )امین ــن قابلیت ه ای
ــد  ــای زائ ــاز از ناوبری ه ــاده و بی نی ــر، س ــری انعطاف پذی ــط کارب ــتن راب داش
مزیــت پایــگاه اطالعاتــی اســت. در ایــن مــورد نیــز نورمگــز برتــر بــود. مثــال آن 
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قابلیــت  نورمگــز در نمایــش چکیــده مقــاالت در ذیــل عناویــن نتایــج جســتجو و 
متمایــز ســاختن کلیدواژه هــای مــورد جســتجو در مهمتریــن بخشــهای متــن ســند 
بازیابی شــده )به صــورت هایالیــت( اســت کــه بــه تشــخیص میــزان ربــط نتیجــه 

جســتجو کمــک می کنــد. رایِسســت چنیــن قابلیتــی را نداشــت. 
ــاالت بازیابی شــده در  ــداری مق ــزان پای ــاره می ــی درب پیشــنهاد می شــود تحقیق
ایــن دو پایــگاه در چنــد بــازه زمانــی  انجــام گیــرد. و پایــداری آن هــا از نظــر ثبــات 
رتبــه و ردیــف مقــاالت بازیابی شــده و نیــز از نظــر حــذف مقــاالت در زمان هــای 
دیگــر بررســی شــود. اضافــه بــر ایــن، می تــوان ایــن دو پایــگاه را از نظــر پوشــش 
ــرای  ــواردی ب ــرا در م ــرد. زی ــی بررســی ک ــانی موضوع ــز همپوش ــی و نی موضوع
کلیــدواژه مــورد جســتجو در پایــگاه رایِسســت مقالــه ای بازیابــی نشــد و یــا تعــداد 
ــه  ــی ک ــود. در حال ــورد ب ــر از 10 م ــدک و کمت ــیار ان ــده، بس ــاالت بازیابی ش مق

مقــاالت در ایــن موضوعــات در پایــگاه دیگــر یافــت می شــد.
ــی  ــران و طراحــان پایگاه هــای اطالعات ــه مدی ــد ب ــق می توان ــن تحقی ــج ای  نتای
نورمگــز و رایِسســت بــرای ارتقــای پایگاه هایشــان همســو بــا فنّاوری هــا و 

ــد.  ــد کمــک کن ــتانداردهای جدی اس

مآخذ

ــا و  ــر نظریه ه ــروری ب ــی اطالعــات، م ــای بازیاب ــط در نظام ه ــوم رب ــم )1383(. مفه ــی، مری اخوت
ــی، 2 )1( : 45-23.  ــود. اطالع شناس ــات موج ادبی

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

بیزاییتــس، ریــکاردو؛ ریبرونتــو، برتیــه )1385(. قلمروهــای نــو در بازیابــی اطالعــات )ج1(. ترجمه 
ســیروس آزادی، علــی جوامــع و علــی حســین قاســمی. تهــران: چاپــار، دبیــزش. 

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

ــات. اطالع شناســی،2 )1(  ــال اطالع ــد انتق ــط در فراین ــره داوری رب ــاس )1383(. زنجی حــری، عب
 .193-177 :

ــط در  ــاوت رب ــای قض ــی معیاره ــی )1385(. بررس ــی، عباس عل ــا؛ رمضان ــاه، محمدرض داورپن
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