Quarterly Journal of Knowledge and Information
Management
Vol. 2, No. 4. Winter 2016

فصلنامه مدیریت اطالعات و دانششناسی

)37 - 25( 1394  زمستان. شماره چهارم،سال دوم

مقایسه پایگاه های اطالعاتی رایگان با پایگاههای اطالعاتی هزینهبر از
لحاظ نحوه سازماندهی و ابزار جستوجو
*3

 مهدیه عسکری سرکله،2 زهره میرحسینی،1زهرا اباذری

. دانشگاه آزاد تهران شمال، علم اطالعات ودانششناسی،  دانشیار.1
. دانشگاه آزاد تهران شمال، علم اطالعات و دانششناسی،  دانشیار.2
. دانشگاه آزاد تهران شمال، علم اطالعات و دانششناسی، کارشناسی ارشد.3
) 1395/04/24( :پذیرش

) 1394/06/03( :دریافت

A Comparison between free and charging databases in terms
of organization and searching tools
Zahra Abazari1 , Zohreh Mirhoseini2 , Mahdiye askari sarkaleh3
1. Associate Professor, Knowledge and information Science, Islamic Azad University, Tehran Shomal.
2. Associate Professor, Knowledge and information Science ,Islamic Azad University, Tehran Shomal.
3. Masters knowledge and Information Science, Islamic Azad University,Tehran Shomal .

Received: (2015/09/21)

Abstract
Purpose: This research is trying to explain the
strength and weakness of Science Direct and
Emerald charging database and DOAJ free database.
Methodology: It is a quantitative study and the
research samples are all available database in
Tehran universities. Among these databases, DOAJ,
Emerald and Science Direct are selected because of
their frequency of usage and similarities of
searching tools and organization. Assessment of
these databases are done according to two research
made checklist that examines their organizations
and searching tools. For analyze finding of this
research with descriptive method such as frequency
and mean and inferential study such as t- test and u
Mann Whitney.
Findings: Research findings show that mean
frequency of organization in Science Direct,
Emerald and Doaj are 73%, 56%, 41% respectively.
Mean frequency of searching tools are 68%, 57%
and 38% respectively.
Conclusion: Analysis of the data shows that
charging data bases such as Science Direct and
Emerald are performing better than free data bases
in organization and searching.
Keywords
organization information, searching tools, database,
Science Direct, Emerald, DOAJ.
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چکیده
 امرالد با، هدف پژوهش حاضر مقایسه پایگاههای هزینهبر ساینس دایرکت:هدف
 در دو مقوله ابزار جستوجو و سازماندهی و بیان نقاط قو و،پایگاه رایگان دواز
.ضعف آنهاست
 پژوهش حاضر به روش مطالعه تطبیقی انجام گرفته است و:روش شناسی
 امرالد و دواز به علت پراستفاده بودن و،جامعه آماری آن پایگاه ساینس دایرکت
 ارزیابی این.همبستگی نزدیک از لحاظ ابزارهای جستوجو و سازماندهی است
پایگاهها به وسیله دو سیاهه وارسی محقق ساخته از ابزارهای جستوجو و
 برای تجزیه و تحلیل یافتهها از آمار توصیفی همچون.سازماندهی صور گرفت
فراوانی و میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون تی تک متایر و آزمون یومن
.ویتنی استفاده شد
 یافتهها نشان میدهد که میانگین فراوانی مالفههای سازماندهی در:یافتهها
 و میانگین،%41  و56% و%73 ساینسدایرکت و امرالد و دواز به ترتیب
. است%38 و%57 و%68 مالفههای ابزار جستوجو به ترتیب
 تحلیل یافتهها نشان داد که پایگاههای هزینهبر:بحث و نتیجهگیری
ساینسدایرکت نسبت به پایگاه رایگان از لحاظ ابزارهای جستوجو و
.سازماندهی از وضعیت بهتری برخوردار هستند

واژههای کلیدی
 ساینس، پایگاه اطالعاتی، ابزار جست و جو، سازماندهی اطالعا
. دواز، امرالد،دایرکت
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باشد و برعکس ،سازماندهی به بهترین نحوه صور گرفته
و ابزار جستوجوی مناسبی برای بازیرابی اطالعرا در آن
تعبیه نشده باشد ،بازیابی به درسرتی صرور نمریگیررد و
پایگاه اطالعاتی به هدف خود کره رضرایت کراربر اسرت،
نمیرسد و هزینه و زمان زیادی از دست مریرود (رحمتری
ترراش .)1388 ،بررا ایررن رونررد برررای ارزیررابی پایگاههررای
اطالعرراتی معیارهررایی از نحرروه سررازماندهی و ابزارهررای
جستوجو بسیار ملزوم است.
در ارزیابی پایگاههای اطالعاتی با توجه به کراهش
بودجرره کتابخانررهها و افررزایش قیمررت هزینرره اشررتراک
پایگاههای اطالعراتی ،بررسری و تهیره پایگراه اطالعراتی
هزینهبر در کنار پایگاههای رایگان برای برطرف کردن نیاز
اطالعاتی جامعه کاربران ،بسیار قابل اهمیت است .چون در
بعضرری مواقرر  ،پایگاههررای اطالعرراتی رایگرران دارای
قابلیتهای بهتری نسبت به پایگاههرای هزینرهبر و یرا در
یک حد هستند .بنابراین ،در این پرژوهش بره جمر آوری
این معیارها می پردازیم که این معیارهرا عرالوه برر اینکره
برای ارزیابی بهتر پایگاههای اطالعاتی توس کتابرداران و
کاربران دیگر ماثر است ،برای افراد در طراحی پایگاههرای
اطالعاتی نیز کمک کننده خواهد بود .سرپس بره مقایسره
پایگاه اطالعاتی هزینهبر ساینس دایرکت و امرالد با پایگاه
اطالعاتی رایگران دواز از لحراظ سرازماندهی و ابزارهرای
جستوجو با استفاده از این معیارهرا میپرردازیم ترا نقراط
قو و ضعف و اهمیت پایگاههای هزینهبر و رایگان نسبت
به هم مشخص شود .برا توجره بره اینکره شرناخت انرواع
پایگاههای اطالعاتی یکری نکرا مهرم در جسرتوجوی
اطالعا است (چو .لو )2005 ،2این پژوهش با بیران ایرن
مطالب میتوانرد بررای کرابران و کتابرداران در انتخراب و
استفاده از پایگاهها ماثر واق شود.

مقدمه
رشد فناوری و شکلگیری شبکههای اطالعاتی ،منجر بره
گسترش فزاینده انواع مناب اطالعاتی در محملهایی چون
پایگاههای اطالعاتی گردیده است .پایگاههرای اطالعراتی
برای یافتن مناب اطالعاتی حیاتی هستند .ویژگی و هردف
اساسی آنها ذخیره کردن اطالعاتی از قبیل متن ،تصرویر و
فایلهای صروتی و اراهره خردما آسران بررای بازیرابی و
ارزیررابی نتررایج جسررتوجو اسررت (حیرراتی ،شهسررواری و
طباخان1391 ،؛ میکی .)2009 ،1این پایگاههرا کره عمردتاً
شامل مناب اطالعاتی از قبیل مقاله ،کتاب ،پایاننامه و آثار
مرج هستند ،توانستهاند برا دسترسری سرری و آسران بره
اطالعا مناسب ،در پیشرفت پژوهش هر جامعه ماثر واق
شوند.
پایگاههای اطالعاتی توسر ناشرران و کرارگزاران
مختلف با هزینه اشتراک زیادی عرضره میشرود .برا زیراد
بودن این هزینه ،افراد بهطور فرردی قرادر بره خریردن آن
نیستند .در نتیجه بیشتر ایرن پایگاههرا توسر کتابخانرهها
خریداری میشود که کتابخانهها نیز اکثر مواق برا کراهش
بودجه همراه هستند .بنابراین ،با کاهش بودجه کتابخانرهها
و افزایش قیمت و تنوع پایگاههای اطالعراتی ،بایرد بررای
انتخاب مناسبترین پایگاههرای اطالعراتی بررای جامعره
کرراربران خررود ،آنهررا را مررورد ارزیررابی قرررار داد (مهررراد و
دهقانی .)1385 ،انتخاب و ارزیابی پایگاههای اطالعاتی در
کتابخانهها توس کتابداران صور میگیرد .کتابرداران در
گذشته مناب را با توجه به نیازهای جامعه خرود شناسرایی،
تهیه و سپس برای سازماندهی ،فهرستنویسی و رده بندی
کرده و برای بازیابی ،این اطالعا را به صرور کاربرگره
در دسترس کاربران قرار میدادند (مزینانی .)1386 ،امروزه
این اهداف به گونهای دیگر دنبال میشود .بدین ترتیب که
برای ارزیابی و انتخاب پایگاههرای اطالعراتی ،عرالوه برر
توجره برره نیراز جامعرره کراربران خررود ،بره بررسرری نحرروه
سازماندهی و ابزارهای جستوجو در جهرت بازیرابی بهترر
اطالعررا در پایگاههررای اطالعرراتی میپردازنررد .در واق ر
میترروان بیرران کرررد کرره در ارزیررابی پایگرراه اطالعرراتی
سررازماندهی و ابزارهررای جسررتوجو برررای بازیررابی ،از
مهمترین مقولهها هسرتند .از طررف دیگرر ،سرازماندهی و
جستوجو دو مقوله کامالَ مکمل میباشرند .بردین ترتیرب
که اگر مجموعه ارزشمندی ،سرازماندهی مناسربی نداشرته
باشد ،اما بهترین ابزارهرای جسرتوجو در آن تعبیره شرده

سوالهای پژوهش
 .1وضعیت سازماندهی در هر یک از پایگاههای اطالعراتی
چگونه است؟
 .2ارجحترین مالفه سازماندهی در هر یرک از پایگاههرای
اطالعاتی کدام است؟
 .3وضعیت ابزارهای جستوجو در هر یرک از پایگاههرای
اطالعاتی چگونه است؟
 .4ارجحترین مالفره ابزارهرای جسرتوجو در هرر یرک از
پایگاههای اطالعاتی کدام است؟

1. Mikki

2. Chu, law
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فرضیهها
 .1بین پایگاههای هزینهبر و پایگاههرای رایگران از لحراظ
سازماندهی تفاو معنادار وجود دارد.
 .2بین پایگاههای هزینهبر و پایگاههرای رایگران از لحراظ
ابزارهای جستوجو تفاو معنادار وجود دارد.
پژوهشگران مختلرف بره تهیره معیارهرایی بررای
ارزیابی پایگاههای اطالعاتی مختلف و بررسی آنها با توجه
به آن معیارها پرداختهاند که این پژوهشها عبارتند از:
عبرراسپررور و رضررایی شررریف آبررادی ( )1385در
پژوهش خود به ارزیابی راب کاربر پایگاه اطالعاتی پایان-
نامههای مرکز اطالعا و مدارک علمی ایرران از دیردگاه
کتابداری و اطالعرسرانی پرداختنرد .نترایج نشران داد کره
اطالعا کتابشناختی در حد  100درصد ،کنتررل عملیرا
 10درصد ،جستوجو  24درصد ،نقاط دسترسی  30درصد،
صفحه نمرایش  50درصرد ،کنتررل خروجری  20درصرد و
راهنما 40درصد معیارهای آنها رعایت شده بود .در مجموع
نتایج نشان داد که مشکال عدیدهای در راب کراربر ایرن
پایگاه وجود دارد.
علیجانی و دهقانی ( )1385در پژوهشی به بررسی،
دو نسخه رایگان اریک و سرچ اریک ،و دو نسخة تجراری
ابسکو 1و فرست سرچ 2پایگاه اطالعاتی اریرک 3در پرنج
مقوله–اطالعا کلی ،خصیصههای جستوجو ،گزینههای
نمایش ،گزینههای بازیابی و ویژگیهای منحصر به فررد-
پرداختند که نتایج آنها نشان داد که ابسکو و فرست سررچ
و اریک و سرچ اریک 4بره ترتیرب 29/25 ،31/5 ،39 ،46
دارای بیشترین امتیاز هستند .همچنین میتوان بیان کررد
که پایگاههای تجراری نسربت بره پایگاههرای رایگران از
خصوصیا کاملتری برخوردارند و پرداخرت هزینره بررای
تهیه پایگاههای تجاری منطقی به نظر میرسد.
مهررراد و دهقررانی ( )1385در پژوهشرری بررا هرردف
بررسی و مقایسة نسخههای رایگان اینفوتریو 5و پابمد 6برا
نسررخههای تجرراری فرسررت سرررچ و ابسررکو از پایگرراه
اطالعرراتی مرردتین در پررنج مقولررة اطالعررا کلرری،
خصیصههای جستوجو ،گزینرههای نمرایش ،گزینرههای
بازیابی و ویژگیهای منحصر پرداختند که نتایج نشران داد
1. Ebsco
2. First Search
3. Eric
4. Search Eric
5. Infotrieve
6. Pubmed
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نسخة تجاری ابسکو ،رایگان پابمد ،تجاری فرست سررچ و
رایگان اینفوتریو پایگاه اطالعاتی مردتین در  5مقولره بره
ترتیررب بررا کسررب  24/5 ،36/75 ،41 ،45امتیرراز ،دارای
بیشترین تعداد ویژگیها هستند .بنابراین در زمان انتخراب
باید براساس سرطح کراربران و نیازهرای اطالعراتی آنهرا،
میزان و نوع اسرتفاده و نیرز بودجره کتابخانره درخصروص
انتخاب مناسبترین نسخة این پایگراه تصرمیما تزم را
اتخاذ نمود.
مهراد و زاهدی ( )1386در پژوهشی بره بررسری و
مقایسه راب کاربر در دو میزبان داخلی کتابخانه منطقرهای
علوم تکنولوژی و پژوهشرگاه اطالعرا و مردارک علمری
ایران با چهار میزبان خارجی (ابسکو و پروکوست ،7الزویر8
و امرالد 9پرداختند که میزبانهای داخلی ،کتابخانه منطقرة
علوم و تکنولوژی و پژوهشگاه اطالعا و مردارک علمری
ایران با کسب  27و  22/25امتیراز و میزبانهرای خرارجی
الزویر ،امرالد و پروکوست و ابسکو به ترتیب با کسب 36/5
و  36و  30/75و  28/25امتیرراز ،بیشررترین تعررداد را دارا
بودند.
طالچررری ،گررروهری و اخ بخشررریان ( )1387در
پژوهشی به ارزیرابی پرنج پایگراه اطالعراتی کتابشرناختی
فارسی سید 10و مگیران ،11ایرانمدکس ،12ایرانداک 13و
پارس مدتین 14با اسرتفاده از معیرار ارزیرابی پایگاههرای
اطالعاتی  ،2002 Gulliver15پرداختند که نترایج نشران
داد وضعیت طراحی پایگاههای اطالعاتی فارسی بره هریچ
وجه مطلوب نیست به طوری که حداکثر امتیاز کسب شده
توس پایگاهها از نصف کل امتیاز معیار پایین تر بود.
رحتمی تاش ( )1388در پایاننامه خود بره تعیرین
معیارهای ارزیابی نحو سرازماندهی و ابرزار جسرتوجو در
پایگاههای اطالعا پیوسته مقات در ایران و سرپس بره
ارزیابی چهار پایگاه اطالعراتی سرید ،نرورمگز ،ایرانرداک و
مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری با اسرتفاده از
این معیارها پرداخت .یافتههای پژوهش نشران داد کره در
بین پایگاههای مورد بررسی ،بیشترین ضرعف سرازماندهی
7. Proquest
8. Elsevier
9. Emerald
10. SID
11. Magiran
12. Iranmedex
13. ,Irandoc
14. parsmedline
 .15معیاری برای ارزیابی پایگاهها است که توس اتحادیه کتابخانه
محلی  Whitehorse manning hamطراحی شده است.
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در زمینه کاربرد ابزار و روشهای کنترل زبان نمایه سرازی
است .در این پایگاههرا از نظرر کراربرد ابرزار و روشهرای
کنترل زبان جستوجوی ،فیلدهای جستوجو ،عملگرهرا و
استراتژی جستوجو و برونداد جستوجو نیرز ضرعفهایی
دیده شد.
اسرردالهی و نوکرراریزی ( )1389در تحقیقرری برره
ارزیابی ساختار و محتروای پایگاههرای الکترونیکری سرید،
مگ ایران ،نما متن پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد
که در ارزیابی ساختار پایگاههای اطالعاتی مگیران ،سید و
نمامتن امتیازا آنها بره ترتیرب  50/43 ،54/70و 41/88
است و نمایه سازی در دو پایگاه سرید و مگیرران برا زبران
طبیعی و در پایگاه نمامتن به صرور زبران کنتررل شرده
است.
مجیری ،رخش و رحیمی ( )1391در پژوهشری برا
هرردف ارزیررابی ویژگیهررای جسررتوجو در پایگاههررای
اطالعاتی پیوستة موجود در وب سایت کتابخانره مرکرزی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (ام دی کانزالرت ،1اویرد،2
دیتا -ترو -آپ ،3پروکسرت ،بلرک ول سراینس ،4الزویرر،
اشپرینگر )5بر اساس معیارهای برین المللری پرداختنرد .در
نهایررت مشررخص شررد ویژگیهررای جسررتوجو پایگرراه
اطالعاتی اوید  100درصد با معیارهای بین المللی مطابقت
دارد و پایگاه ام دی کانزالت با  57/33درصرد انطبراق ،در
پایینترین سطح انطباق با معیارهای بین المللی قرار دارد و
سایر پایگاهها در سطح باتیی قرار دارند.
پیشینهها در خارز بدین قرار است:
چو و آجیفراکی )1993( 6کیفیت نمایهسرازی را در
سه پایگاه لیزا 7و ایزا 8و سرواد کتابخانره 9بررسری کررد.
تحلیل یافتهها نشان داد که لیزا بهترین کیفیت نمایهسازی
را در برین ایررن سرره پایگرراه اطالعرراتی دارد (کاشرریک،10
.)2012
جراتکیویس و سریبولد )2000( 11در پژوهشری بررا
عنوان «ایگاه اطالعاتی اریک :انتخاب از میان نسرخههای
رایگان و تجاری» به بررسری ویژگیهرای رابر کراربر در
1. MDconsult
2. Ovid
3. Up – to – Date
4. Black well Science
5. Springer
6. cho and ajiferaki
7. LISA
8. ISA
)9. Library Literature (LL
10. Kaushik
11. jatkevicius& sebold

چهار نسخة رایگان پایگاه اطالعراتی اریرک در اینترنرت و
یک نسخه تجاری پیوسته اریک (سیلور پالترر) پرداختنرد.
نتایج این پژوهش نشان داد که نسخههای تجاری مزایای
فراوانی در مقایسره برا نسرخههای رایگران دارنرد .وی در
پایان ،استفاده از نسرخههای تجراری را بره دلیرل داشرتن
ویژههای برتر در مقایسه برا نسرخههای رایگران پیشرنهاد
میکند.
میلررون )2010( 12برره ارزیررابی کیفرری دو پایگرراه
اطالعاتی سوس ایندکس 13و سوسیولوجیکال ابسترکت14
از سه جنبه محتوا ،کارآمدی (اعمال روی نتایج جستوجو) و
عملکرد (عناصر جستوجو ،مثل فیلد و گزینهها و محردود
کردنهای جستوجو) پرداخت .نتایج نشان داد هماکنرون
اصطالحنامه سوسیولوجیکالابسترکت نماینده سازماندهی و
طبقه بندی برتر ،نسب به پایگاه سروسایندکس اسرت .از
لحاظ کارآمدی سوسیولوجیکال ابسترکت به طور منطقی و
با روش مناسب به اراهه نتایج و موضوع آنها ،مارک کرردن
نتایج و اصالح جستوجو میپردازد .همچنرین نامگرذاری
عناصر جستوجو و زمینههای آن مناسب با موضوع پایگاه
است .اما ،در سوس ایندکس طرح و محدودیت جستوجو،
مرور و جستوجوی پیشرفته آن ،دست و پاگیر بوده و شامله
عناصر و فیلدهایی است که مربوط به موضروع موجرود در
پایگاه نیست .در نهایت سوسیولوجیکال ابسترکت شامل دو
برابر گزینه های خروجی نتایج نسبت بره سروس اینردکس
است .در مقوله عملکرد سوسیولوجیکال ابسترکت طبقره و
شمارش نتایج جستوجوی آن با دقت بیشتری نسربت بره
سوس ایندکس است .به عالوه در مراتریس جسرتوجوی
سوسیولوجیکال ابسترکت نتایج بازیابی شده نزدیرکتر بره
کلیدواژههای جستوجو است؛ درحالی که در سوس ایندکس
اینگونه نیست و زمان و تالش برای رسیدن به نتایج مرتب
طوتنیتر است.
گررریس مررور ،)2012( 15سرره پایگرراه اطالعرراتی
پروکوهست ،اریک و گوگل اسرکالر 16برر مبنرای کیفیرت،
رب و قابلیت دسترسی به اطالعرا ارزیرابی میکنرد کره
بررسی آن به صور کمی و کیفی صرور گرفتره اسرت.
پایگاه اطالعاتی پروکوهست قابلیت جستوجوی پیشررفته،
محدود کردن جستوجو و شناسایی آسان مقات را دارد و
12. Mellone
13. SocINDEX
14. Sociological Abstracts
15. Grismore
16. Google Scholar
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نتایج بر اساس ربر مررتب میشروند .پایگراه اطالعراتی
اریک قابلیرت جسرتوجو سراده و پیشررفته را بره همرراه
محرردود کررردن جسررتوجو دارد و مقررات راحررتتر از
پروکوهست شناسایی و نتایج بر اساس رب مرتب میکنرد؛
در آخر گوگل اسکالر مقات رایج آن به راحتری شناسرایی
می شوند و نسبت به دو پایگاه دیگر قابلیت محدود کرردن
کمتری دارد و مرتب کردن نتایج در آن آسان است .در اخر
تحلیل یافتهها نشان داد که گوگل اسکالر قطعاً بزرگتررین
است ،اما پروکوهست از لحاظ کیفیت بهترر اسرت .برا ایرن
وجود اریک نسبت به دو پایگاه دیگر برتر است .اریرک در
موقعی که محقق نمیداند دقیقا چه میخواهد و یرا دنبرال
نتایج گسترده است ،نسبت به دو پایگاه دیگر بهترین است.
بررسی پیشینهها حراکی از آن اسرت کره در ارزیرابی
پایگاههای اطالعاتی ،به طور کلی یک پایگاه اطالعاتی مرورد
ارزیابی قرار گرفته و یا راب پایگاههای اطالعاتی بررسی شرده
است که بیشتر معیارها در مقوله ابزارهرای جسرتوجو بروده و
کمتر به جنبه سازماندهی پرداخته شده است .بنرابراین در ایرن
پژوهش برای ارزیابی پایگاههای اطالعاتی ،بره هرر دو مقولره
سازماندهی و ابزارهای جستوجو در کنار هم پرداخته میشود؛
سپس برا توجره بره برات برودن هزینره اشرتراک پایگاههرای
اطالعاتی نقاط قو و ضعف پایگاههای هزینرهبر و رایگران را
نسبت به هم بررسی میکنیم.
روش تحقیق
در اجرای یک تحقیق پرس از انتخراب موضروع و تعیرین
اهررداف ،مهمترررین و حسرراسترین کررار ،انتخرراب روش
پررژوهش یعنرری راه رسرریدن برره اهررداف پررژوهش اسررت
(پاکدامن .)1388 ،بنابراین در این پرژوهش بررای بررسری
اهداف و فرضریههای پرژوهش از روش پرژوهش مطالعره
تطبیقی استفاده شد .کل پایگاههای اطالعاتی دانشگاههای
دول تی شهر تهران به عنوان جامعه آمراری در نظرر گرفتره
شد ،و از بین این پایگاهها سعی شد ،پایگاههایی به عنروان
نمونه انتخاب شود که عالوه بر اینکه میزان استفاده باتیی
توس دانشرجویان دارنرد ،همبسرتگی نزدیکری را از نظرر
مالفههای ابزار جستوجو و سازماندهی داشته باشند و هم
به علت اینکه ممکن بود در حین انجام پژوهش دسترسری
به بعضی از پایگاههای اطالعاتی قط شود ،پایگاههایی در
نظررر گرفترره شررود کرره در عررین هزینررهبر بررودن قابلیررت
جستوجو را داشرته باشرند .بنرابراین از میران پایگاههرای
هزینررهبر پایگرراه امرالررد و سرراینس دایرکررت و از میرران
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پایگاههای رایگان ،پایگاه دوآز به عنوان نمونه پژوهش در
نظر گرفته شد.
بررای جمر آوری دادههرا از سریاهه وارسری محقررق
سرراختهای در دو مقولرره سررازماندهی و ابزارهررای جسررتوجو
اسررتفاده شررد .علرریرغم جسررتوجوهای فررراوان ،سرریاهه
استانداردی جهت ارزیابی پایگاههای اطالعراتی موجرود نبرود،
پژوهشگر سیاهههای مختلفی که شامل بررسری رابر کراربر
پایگراه و ارزیرابی کلرری پایگاههرای اطالعرراتی از قبیرل میلررر
( ،)2008گالیور ( ،)2002مریلند ( ،)2005کنسرسریوم اکتسراب
مناب آموزشی آمریکا ( ،)2012رحمتی تراش ( ،)1388عباسری
( )1385را مورد بررسی قرار داد که عمده سریاههها بره مقولره
ابزارهای جستوجو که شرامل درونرداد و برونرداد جسرتوجو
است پرداختهاند و به مقوله سازماندهی فقر در برخری از آنهرا
در حد نمایهسازی اشراره شرده برود .همچنرین در کنرار ایرن
سیاههها راهنماهای پایگاههرای اطالعراتی مختلرف و منراب
کتابخانهای ،مورد توجه و مطالعه قررار گرفرت کره در نهایرت
اقرردام برره تهیرره سرریاهة وارسرری در دو مقولرره سررازماندهی و
ابزارهای جستوجو شد که به طرور کلری مقولره سرازماندهی
شامل  41زیر مالفه و مقوله ابزارهای جسرتوجو شرامل 136
زیر مالفه بود که هر کدام از زیر مالفههای مرورد نظرر برا دارا
بودن (نمره )1و عدم وجود (نمره صفر) در هر پایگاه اطالعراتی
مورد مطالعه مشخص گردید.
جهت بررسی اعتبار دو سریاهة ابرزار جسرتوجو و
سرازماندهی بره کررار رفتره در پررژوهش از ضرریب آلفررای
کرونباخ 1بهره گرفته که سیاهة ابزار جستوجو برا ضرریب
آلفا برابر با  0/94و سیاهة نحو سازماندهی با ضریب آلفرا
برابر با  0/84بروده اسرت .بره منظرور سرنجش روایری دو
سیاهة مذکور با استفاده از روایری محتروی 2پرس از تهیره
ساالها ،این دو سیاهه برای نظرخواهی در اختیار سه نفرر
از استادان دانشگاه قرار گرفت؛ پس از گرردآوری نظرهرا و
پیشنهادهای استادان و اصالح نکا یاد شرده ،دو سریاهة
مورد نظر جهت اجرای نهایی آماده گردیدند.
پس از بدست آمدن ابزار گردآوری اطالعا بررای
ارزیابی سه پایگاه اطالعاتی امرالد ،ساینس دایرکت و دوآز
به روش مشاهده مستقیم در مد یک هفته پرداخته شرد.
با توجه بره تجراری برودن دو پایگراه اطالعراتی امرالرد و
ساینس دایرکت بعضی از قابلیتهرای جسرتوجوی ایرن
پایگاه هرا قابررل اسرتفاده نبررود کره برررای پاسرب دادن برره
1. cronbachs confficient alpha
2. Cotent validity
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آزمون یومن ویتنی به تفکیک بیان شد.

ساالهای مربوط به این قابلیتها ،به ترجمه راهنمای این
پایگاههای اطالعاتی که در خود پایگاه موجود بود ،پرداخته
شد .پس از جم آوری دادهها برای تجزیه و تحلیل ،از نرم
افزار اس پی اس اس اسرتفاده شرد .بره منظرور تجزیره و
تحلیل یافتههای پژوهش از آمار توصیفی همچون فراوانی
و میررانگین؛ سررنجش معنرراداری تفرراو میررزان ابزارهررای
جستوجو و سازماندهی در هر یک از پایگاههای اطالعاتی
مورد مطالعه ،نتایج آزمون  Tتک متایری و در پایران نیرز
جهت مقایسة پایگاههای اطالعاتی هزینرهبر و رایگران در
زمینه هر یک از ابزارهای جستوجو و سرازماندهی نترایج

یافتههای تحقیق
در این قسمت به تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از ابرزار
اندازهگیری پرداخته شده است .همچنین به منظور بررسری
ساال اوّل پژوهش با توجه به مالفههای چک لیست ،نتایج
در جدول یک اراهه گردید.
سرراال اوّل :میررزان سررازماندهی در هررر یررک از
پایگاههای اطالعاتی چقدر است؟

جدول  .1مشخصههای توصیفی مالفههای سازماندهی در سه پایگاه اطالعاتی
دواج

پایگاههای اطالعاتی

امرالد

ساینس دایرکت

مؤلفههای سازماندهی

تعداد زیرمالفه

فراوانی

میانگین

فراوانی

میانگین

فراوانی

میانگین

توصیف مدرک و اطالعات کتابشناختی

14

10

0/71

12

0/86

10

0/71

انواع اشیا مورد توصیف

5

1

0/2

3

0/6

4

0/8

مبنای تحلیل مدرک

5

2

0/4

5

1

2

0/4

شیوة نمایه سازی

2

1

0/5

1

0/5

1

0/5

زبان نمایه سازی

3

1

0/33

3

1

1

0/33

ابزار کنترل واژگان

3

0

0

2

0/67

0

0

6

2

0/33

3

0/5

2

0/33

پروفایل شخصی کاربر

3

0

0

1

0/33

3

1

جمع کل

41

17

0/41

30

0/73

23

0/56

مرتب کردن نتایج جست و
جو

به مالفة پروفایل شخصی کاربر (̅ = 0/33
 )Xبوده است.
پایگاه اطالعاتی امرالد :یافتههای توصیفی جردول
( ،)1حکایت از آن دارد که میانگین مالفة پروفایل شخصی
̅) در مقایسه با سایر مالفههای سرازماندهی در
کاربر (X =1
این پایگاه اطالعاتی بیشتر بروده ،پرایینترین میرانگین دو
مالفره یعنرری زبرران نمایرره سررازی و مرتررب کررردن نتررایج
جستوجو به یک میزان (̅=0/33
 )Xقرار داشرته اسرت؛ در
این بین مالفة ابرزار کنتررل واژگران در پایگراه اطالعراتی
امرالد وجود نداشته است.
برره منظررور سررنجش معنرراداری تفرراو میررزان
سررازماندهی در هررر یررک از پایگاههررای اطالعرراتی مررورد
مطالعه نتایج آزمون تی تک متاییر در جدول دو اراهه شد.

پایگاه اطالعاتی دواز :یافتههای حاصل از جردول
( )1دال بر آن است که در میران مالفرههای سرازماندهی،
بیشترین میانگین در درجة اوّل متعلق بره مالفرة توصریف
̅) بروده؛ ایرن در
مدرک و اطالعا کتابشرناختی (X=0/71
حالی است که میانگین مالفة انواع اشیای مورد توصیف در
این پایگاه اطالعاتی (̅ =0/2
 )Xدر رتبة آخرر قررار داشرته
است .همانگونه که نتایج نشان میدهد دو مالفرة کنتررل
ابزار واژگان و پروفایل شخصی کاربر سازماندهی در پایگاه
اطالعاتی دواز موجود نبوده است.
پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت :با توجه به جدول
( ،)1در میران مالفررههای سررازماندهی میررانگین دو مالفرة
مبنای تحلیل مدرک و زبان نمایه سازی (̅ = 1
 )Xبه یرک
میزان در رد اول قرار داشتهاند ،کمترین میرانگین مربروط

جدول  .2نتایج آزمون تی تک متایره جهت بررسی میزان سازماندهی در سه پایگاه اطالعاتی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین فرضی

تفاضل میانگینها

دواج

0/41

0/5

41

0/5

-0/09

T
- 1/1

Df
40

P
0/280
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امرالد

0/56

0/5

41

0/5

0/06

0/78

40

0/442

ساینس دایرکت

0/73

0/45

41

0/5

0/23

3/31

40

0/002

تک متایری در این زمینره نشران داد کره مرابین ایرن دو
میانگین ،تفاو معناداری در سطح خطرای کمترر از 0/01
وجود دارد ( P< ./ .1و )t 40 = 3/31؛ از این رو میتروان
اظهار نمود کره میرزان سرازماندهی در پایگراه اطالعراتی
ساینس دایرکت به صور معناداری بیشتر از حد متوسر
بوده و میزان سازماندهی در این پایگاه در حدود  73درصد
است.
ساال دوم :ارجحترین مالفه سازماندهی در هر یک
از پایگاههای اطالعاتی چیست؟
همچنین جهت مقایسه مالفرههای سرازماندهی در
هر یک از پایگاههای اطالعاتی مورد بررسی نتایج آزمرون
کروسکال والیس در جدول سه اراهه شده است.

پایگاه اطالعاتی دواز :نتایج آزمون  tترک متایرره
گویای آن بود که مابین میانگین مشاهده شده و فررض در
این زمینه ،تفاو معناداری در سطح خطرای کمترر از 0/5
وجود ندارد ( P=0/280و )t 40 = - 1/1؛ بنابراین میتوان
چنین گرزارش داد کره در پایگراه اطالعراتی دواز میرزان
سازماندهی در حرد متوسر بروده و در حردود  41درصرد
سازماندهی وجود دارد.
پایگاه اطالعاتی امرالد :نتایج آزمون  tتک متایری
نشان داد که مابین میانگینهای مشراهده شرده و فررض،
تفاو معناداری در سطح خطای کمتر از  0/05وجود ندارد
( P = 0/442و )t 40 = 0/78؛ لذا میتوان عنوان نمود که
میزان سازماندهی پایگاه اطالعاتی امرالرد در حرد متوسر
بوده و در حدود 56درصد است.
پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت :نترایج آزمرون t

جدول  .3نتایج آزمون کروسکال  -والیس جهت مقایسة مالفههای سازماندهی در سه پایگاه اطالعاتی
پایگاههای اطالعاتی

H

Df

P

دواج

10/43

7

0/166

امرالد

10/86

7

0/145

ساینس دایرکت

8/95

7

0/256

پایگاه اطالعاتی دواز :حال نتایج حاصله از آزمرون
کروسکال-والیس در این زمینه گویای آن برود کره مقردار
بدست آمده ( )H = 10/43از مقدار مجرذور کرای جردول
( )X2 = 14/07با درجة آزادی  7در سطح خطای کمتر از
 0/5کوچکتر است)P=0/166( .؛ از این رو میتوان اظهرار
نمررود کرره در پایگرراه اطالعرراتی دواز در بررین مالفررههای
سازماندهی تفاو معناداری وجود نداشته است.
پایگاه اطالعاتی امرالد :با این وجرود نترایج کسرب
شده از آزمون کروسکال -والیس نشان دهند آن بود کره
مقدار حاصله ( )H= 10/86از مقدار مجرذور کرای جردول
( )X2 = 14/07با درجة آزادی  7در سطح خطای کمتر از
 0/05کوچکتر بوده است ( ،)P=0/145بنرابراین میتروان
چنین گرزارش داد کره مرابین مالفرههای سرازماندهی در
پایگاه اطالعاتی امرالد تفاو معناداری وجود نداشته است.

پایگاه اطالعاتی سراینس دایرکرت :نترایج آزمرون
کروسکال – والریس در ایرن مرورد نشران داد کره مقردار
محاسبه شده ( )H = 8/95از مقردار مجرذور کرای جردول
( )X2 = 14/07با درجة آزادی  7در سطح خطای کمتر از
 0/05کوچکتر میباشد ()P= 0/256؛ با توجه به ایرن امرر
میتوان چنین گزارش داد که مابین مالفههای سازماندهی
در پایگاه اطالعراتی سراینس دایرکرت ،هیچگونره تفراو
معناداری از یکدیگر وجود نداشته است.
فرضیه اوّل :بین پایگاههای هزینهبر و پایگاههرای
رایگان از لحاظ سازماندهی تفاو معنادار وجود دارد.
برای رسیدن به جواب این فرضیه از آزمون یرومن
ویتنی استفاده شد.

جدول  .4نتایج آزمون یومن ویتنی جهت مقایسة پایگاههای اطالعاتی هزینه بر و رایگان در زمینة سازماندهی
نوع پایگاههای اطالعاتی

میانگین رتبهها

جمع رتبهها

تعداد

u

z

p
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رایگان

28/48

1167/5

41

هزینه بر

54/52

2235/5

41

همانطور که از نتایج جدول 4استنباط میشود ،در
زمینرة سرازماندهی میرانگین رتبرة پایگاههرای اطالعراتی
̅ jاز میانگین رتبة پایگاه اطالعراتی
هزینهبر (X( = 54/52
رایگان (̅( =28/48
 jXبیشتر بوده است .عالوهبر آن نترایج
آزمون یومن ویتنی نیز در این مورد نشان داد که مقردار z
محاسبه شده ( )Z=-5/33از مقردار  Zبحرانری ()Z=1/96
در سطح خطای کمتر از  0/01بزرگتر میباشرد (P> 0/01

-5/33

306/5

0/000

و  ،)U41,41=306/5با توجه به نترایج حاصرله میتروان
چنین نتیجه گرفت که مابین پایگاههای اطالعاتی هزینهبر
و رایگان از لحاظ سازماندهی تفاو معناداری وجود داشته؛
به عبار دیگر ،وضعیت سازماندهی پایگاههای اطالعراتی
هزینهبر نسبت به پایگاه اطالعاتی رایگان مناسبتتر است.
ساال سوم :وضعیت ابزارهرای جسرتوجو در هرر
یک از پایگاههای اطالعاتی چگونه است؟

جدول  .5مشخصههای توصیفی مالفههای ابزار جستوجو در سه پایگاه اطالعاتی
دواج

پایگاههای اطالعاتی

امرالد

ساینس دایرکت

مؤلفههای ابزارهای جستوجو
سطح جستوجو

تعداد زیر مالفهها
5
3

فراوانی
2
1

میانگین
0/4
0/33

فراوانی
5
1

میانگین
1
0/33

فراوانی
2
1

میانگین
0/4
0/33

ابزارکنترل واژگان جستوجو

2

0

0

0

0

0

0

روشهای جستوجو

12
5

3
5

0/25
1

8
2

22

10

0/45

15

0/67
0/4
0/68

9
2
13

0/75
0/4
0/59

27

15

0/56

23

0/85

20

0/74

21

6

0/29

8

0/38

6

0/29

5

0

0

2

0/4

0

0

34
136

9
51

0/26
0/38

29
93

0/85
0/68

24
77

0/71
0/57

واژگان جستوجو

سیستم مرور
فیلدهای جستوجو
عملگرهاو شیوههای جستوجو
فیلدها و روشهای محدود کننده
جستوجو
گسترده کردن جستوجو
برونداد جستوجو
جمع کل

پایگاه اطالعاتی دواز :دادههای توصیفی حاصله از
جدول ( )5حاکی از آن است که باتترین میانگین در میان
مالفههای ابزار جسرتوجو ،در پایگراه اطالعراتی دواز در
̅) بوده ،در
درجة نخست مربوط به مالفة سیستم مرور (X=1
نهایت میانگین مالفه روشهای جسرتوجو (̅=0/25
 )Xدر
درجة آخر در این پایگاه اطالعاتی به کار رفته بود .از نکا
جالب توجه اینکه دو مالفه ابزار کنترل واژگان جستوجو و
گسترده کردن جستوجو در پایگاه اطالعراتی دواز وجرود
نداشتهاند.
پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت :بر اسراس نترایج
حاصله از جدول ( ،)5در میان مالفههای ابزار جستوجو در
پایگاه اطالعاتی سراینس دایرکرت بیشرترین میرانگین در
̅)
درجة نخست مربوط به مالفرة سرطح جسرتوجو (X = 1

بوده و کمترین میانگین به مالفه واژگان جستوجو (0/33
̅) تعلق داشته است .از نکا جالب توجه اینکره مالفره
=X
ابزار کنترل واژگان جسرتوجو در ایرن پایگراه اطالعراتی
وجود نداشته است.
پایگاه اطالعاتی امرالد :نترایج دادههرای توصریفی
جدول ( )5بیانگر آن است کره در میران مالفرههای ابرزار
جستوجو در پایگاه اطالعاتی امرالد ،باتترین میانگین بره
̅) تعلرق داشرته ،در
مالفه روشهای جستوجو (X = 0/75
آخر نیز میانگین مالفة فیلدها و روشهای محردود کننرده
̅) در این پایگاه اطالعاتی قرار داشته
جستوجو (X = 0/29
است .یافته ها حاکی از آن است کره در پایگراه اطالعراتی
امرالد دو مالفة ابزار کنترل واژگران جسرتوجو و گسرترده
کردن جستوجو موجود نبوده است.
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زهرا اباذری و همکاران :مقایسه پایگاههای اطالعاتی رایگان با پایگاه های اطالعاتی هزینه بر از لحاظ...

نتایج آزمون تی تک متاییر در جدول  6اراهه شد.

به منظور سنجش معناداری تفاو میزان ابزارهای
جستوجو در هر یک از پایگاههای اطالعاتی مورد مطالعه

جدول  .6نتایج آزمون تی تک متایری جهت بررسی میزان ابزار جست وجو در سه پایگاه اطالعاتی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین فرضی

تفاضل میانگینها

دواج

0/38

0/49

136

0/5

-0/13

T
-3

df
135

P
0/003

امرالد

0/57

0/5

136

0/5

0/07

1/55

135

0/123

ساینسدایرکت

0/68

0/47

136

0/5

0/18

4/59

135

0/000

پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت :نترایج آزمرون t

پایگاه اطالعاتی دواز :نتایج آزمون  tتک متایرری
نیز در این مورد نشان داد میزان ابزار جستوجو در پایگراه
اطالعاتی دواز به صور معناداری کمترر از حرد متوسر
بوده و به عبار دیگر نتایج توصیفی گویای آن بروده کره
پایگرراه اطالعرراتی دواز در حرردود  38درصررد ابزارهررای
جستوجو را دارا است.
پایگاه اطالعاتی امرالد :با توجه به نترایج آزمرون t
تررک متایررری میترروان نتیجرره گرفررت کرره میررزان ابررزار
جستوجو در پایگاه اطالعاتی امرالد در حد متوس بروده و
میزان ابزار جستوجو در این پایگاه اطالعاتی در حدود 57
درصد است.

تک متایری نیز حاکی از آن بود ،میزان ابزار جستوجو در
پایگاه اطالعاتی ساینسدایرکت به صور معناداری بیشتر
از حد متوس بوده و ایرن پایگراه اطالعراتی در حردود 68
درصد میزان ابزار جستوجو را دارا بوده است.
ساال چهارم :ارجحتررین مالفره ابزارهرای جسرت
وجو در هر یک از پایگاههای اطالعاتی چیست؟
همچنین جهت مقایسه مالفههای ابزار جسرتوجو
در هر یک از پایگاههرای اطالعراتی مرورد بررسری نترایج
آزمون کروسکال والیس در جدول 7اراهه شده است.

جدول  .7نتایج آزمون کروسکال  -والیس جهت مقایسة مالفههای ابزار جست وجو در سه پایگاه اطالعاتی
پایگاههای اطالعاتی

X2

Df

دواج

20/05

9

سطح معناداری
0/018

امرالد

22/25

9

0/003

ساینس دایرکت

28/8

9

0/001

پایگاه اطالعاتی دواز :نترایج آزمرون کروسرکال-
والیس در این زمینه نشران داد کره مقردار محاسربه شرده
( )H =20/05از مقرردار مجررذور کررای بحرانرری (= 16/92
 )X2برا درجرة آزادی  9در سررطح خطرای کمتررر از 0/05
بیشتر است .از اینرو برین مالفرههای ابرزار جسرتوجو در
پایگاه اطالعاتی دواز تفاو معنراداری وجرود داشرته و از
بین میرانگین رتبرههای حاصرله مالفرة سیسرتم مررور در
مقایسه با سایر مالفههای ابزار جستوجو ارجحیت داشرته
است.
پایگاه اطالعاتی امرالد :نترایج آزمرون کروسرکال-
والیس در ایرن مرورد دال برر آن برود کره مقردار حاصرله
( )H=25/22از مقدار مجذور کای بحرانری ()X2 =21/67
با درجة آزادی  9در سطح خطرای کمترر از  0/01بزرگترر
است .با توجه به این امر میتوان اظهرار نمرود کره مرابین

مالفههای ابزار جستوجو تفاو معناداری وجرود داشرته و
مالفة روشهای جستوجو نسبت به سایر مالفههای ابرزار
جستوجو در این پایگاه اطالعراتی از ارجحیرت برخروردار
بوده است.
پایگاه اطالعاتی سراینس دایرکرت :نترایج آزمرون
کروسکال -والیس نیز در این زمینه نشران داد کره مقردار
محاسبه شده ( )H = 28/8از مقدار مجرذور کرای بحرانری
( )X2 = 21/67با درجة آزادی  9در سطح خطای کمتر از
 0/01بزرگتررر اسررت؛ از ایررنرو مررابین مالفررههای ابررزار
جستو جو تفراو معنراداری برا یکردیگر وجرود داشرته و
یافتهها نشان داد که مالفة سطح جستوجو در مقایسه برا
دیگررر مالفررههای ابررزار جسررتوجو از رجحرران برراتتری
برخوردار بوده است.
فرضیه دوم :بین پایگاههای هزینهبر و پایگاههرای
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برای رسیدن به جواب این فرضیه از آزمون یرومن
ویتنی استفاده شد.

رایگان از لحاظ ابزارهای جستوجو تفاو معنرادار وجرود
دارد.

جدول  .8نتایج آزمون یومن ویتنی جهت مقایسة پایگاههای اطالعاتی هزینهبر و رایگان در زمینة ابزارهای جستوجو
نوع پایگاههای اطالعاتی

میانگین رتبهها

رایگان

98/56

13404/5

هزینه بر

174/44

23723/5

همانگونه که مالحظه میگردد در زمینة ابزارهای
جستوجو میانگین رتبرة پایگاههرای اطالعراتی هزینرهبر
(̅( = 174/44
 jXبرره صررور بررارزی از میررانگین پایگرراه
اطالعاتی رایگان (̅( =98/56
 jXدر این زمینه بیشتر بروده
است .این در حالی است که نتایج آزمون یرومن ویتنری در
این مورد نیز بیانگر آن برود کره مقردار  Zمحاسربه شرده
( )Z=-8/53از انداز  Zمبیّن جدول ( )Z = 1/96در سطح
خطررای کمتررر از  0/01بزرگتررر برروده اسررت (P>0/01و
 )U136 ،136=4088/5و لذا میتوان چنین عنروان نمرود
که مابین پایگاههای اطالعاتی هزینهبر و رایگان در زمینره
ابزارهررای جسررتوجو تفرراو معنرراداری وجررود داشررته و
پایگاههای اطالعاتی هزینهبر به صور معناداری بیشتر از
پایگاه اطالعاتی رایگران از ابزارهرای جسرتوجو برخرودار
بودهاند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به افزایش هزینه اشرتراک پایگاههرای اطالعراتی
هزینهبر و کاهش بودجه کتابخانهها ،کتابخانهها باید بررای
رف نیاز اطالعاتی جامعه خود پایگاههای اطالعاتی رایگان
را نیز در نظر بگیرند .بنابراین در این پژوهش بره مقایسره
سه پایگاه اطالعاتی رایگان با هزینرهبر پرداختره میشرود.
مقایسه یافتههای سه پایگاه اطالعاتی نشان داد که انرواع
اشیای مورد توصیف در پایگاه اطالعاتی رایگان تنها مقاله،
در دو پایگاه هزینهبر امرالد و ساینس دایرکت کتاب ،مقاله
و آثار مرج مشترک بوده و پایگاه هزینهبر امرالد عالوه بر
آن شامل اشریای اطالعراتی ،مرورد مطالعراتی نیرز اسرت.
همچنین مالفه توصیف مدرک و اطالعا کتابشناختی در
هر سه پایگاه هزینهبر امرالرد و سراینسدایرکت و پایگراه
رایگان دوآز بیشتر از حد متوسر (بره ترتیرب 71درصرد،
86درصد و 71درصد) است .بنرابراین ،ایرن سره پایگراه از
اطالعا توصیف مدرک ،برای سازماندهی توصیفی مدرک
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به خوبی استفاده کردهاند .امرا در نمایره سرازی موضروعی
مبنای تحلیل مدرک در دو پایگاه رایگان دوآز و هزینرهبر
امرالررد عنرروان و چکیررده برروده و در پایگرراه هزینررهبر
ساینس دایرکت عالوه بر آن شرامل مرتن کامرل ،منراب و
تصاویر است .بنابراین بهتر اسرت دو پایگراه امرالرد و دواز
مبنای تحلیل مدرک خود را افزایش دهند تا سبب جامعیت
نمایه سازی در پایگاه اطالعاتی شروند (لنکسرتر )1382 ،و
انتخاب واژگان برای نمایهسازی در دو پایگاه رایگان دوآز
و هزینهبر امرالد به زبان طبیعی/آزاد و در پایگراه هزینرهبر
سرراینس دایرکررت ترکیبرری از دو زبرران کنترررل شررده و
غیرکنترل شده (زبران طبیعری/آزاد) اسرت .در واقر ابرزار
کنترل واژگان در پایگاه ساینسدایرکت اصطالحنامه بروده
و در دو پایگاه دیگر از ابرزار کنتررل واژگران بررای نمایره
سازی مناب به کار نرفته است که بهرهگیری از آن در ایرن
دو پایگاه سبب افزایش مانعیت نترایج و بازیرابی بهترر آن
میشررود (کراگنررد اسررچریر .)2001 ،1همچنررین شرریو
نمایه سازی در دو پایگاه دوآز و امرالد به شریوه خودکرار و
در پایگاه ساینسدایرکت به طور نیمره خودکرار میباشرد.
بهتر است دو پایگاه امرالرد و دواز از شریوه نیمره خودکرار
استفاده کنند چون در شیوه نیمه خودکار استفاده از نیرروی
انسانی عالوه بر ماشین میتواند در درسرت برودن و دقرت
نمایهسازی بیافزاید (نیاکان.)1380 ،
از مالفههای دیگر برای ارزیابی سازماندهی در این
پایگاهها ،سازماندهی توس کاربر اسرت کره در دو مالفره
پروفایل شخصی و مرتب کردن نتایج تعریف شرده اسرت.
در مالفه پروفایرل شخصری ،پایگراه رایگران دوآز درصرد
فراوانی صفر بوده و در پایگراه هزینرهبر امرالرد و سراینس
دایرکت به ترتیرب 100درصرد و 33درصرد اسرت .مرترب
کرردن نتررایج جسررتوجو در دو پایگرراه هزینررهبر امرالررد و
رایگان دوآز برا میرانگین یکسران 33درصرد و در پایگراه
1. Craigeand Schriar
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ساینس دایرکت با میانگین 50درصد است .بنابراین نترایج
حاکی از آن است که میانگین سرازماندهی در هرر یرک از
پایگاههررررای دواز (رایگرررران) ،امرالررررد (هزینررررهبر) و
سراینسدایرکت (هزینررهبر) برره ترتیرب شررامل 41درصررد،
56درصد و 73درصد است .همچنین در کنرار ایرن نترایج،
نتایج آزمون یومن-ویتنی نشران میدهرد کره پایگاههرای
اطالعاتی هزینهبر بره صرور معنراداری بریش از پایگراه
اطالعاتی رایگان از سازماندهی برخوردار بودهاند.
بررسی پیشینهها حاکی از آن است که با توجه بره
اهمیت مقوله سازماندهی در پایگاههای اطالعراتی ،بسریار
کم به این مقوله پرداخته شده است و عمده آنهرا تنهرا بره
زبان نمایهسازی اشاره کردهاند .در پژوهش میلون ()2010
پایگاه سوسیو لوجیکال ابسترکت و در پژوهش اسردالهی و
نوکرراریزی ( )1389پایگرراه نمررامتن برره علررت اسررتفاده از
اصررطالحنامه هماننررد پایگرراه سرراینسدایرکت نماینررده
سازماندهی و طبقه بندی خوبی است .در این پژوهش تنها
پایگاه رایگان دواز از لحاظ سازماندهی ضعیف برود ،علرت
آن همخوان با نتایج پژوهش رحتمی تاش ( )1388است.
مقایسه سه پایگراه از جنبره ابزارهرای جسرتوجو
بدین ترتیب ،پایگاه ساینسدایرکت شامل کاملترین سطح
جستوجو (اطالعا کتابشرناختی ،چکیرده ،مرتن کامرل،
منرراب و تصرراویر) برروده و در دو پایگرراه ،رایگرران دواز و
هزینهبر امرالد سطح جستوجو تنها در چکیده و اطالعرا
کتابشناختی وجود دارد و روشهای جستوجو در دو پایگاه
هزینه بر ساینس دایرکت و امرالد در سطح خوبی به ترتیب
با میانگین 67درصد و 75درصد بوده و سیستم مرور در هر
دو پایینتر از حد متوس و با میانگین  40درصد است ،امرا
این دو ویژگی در پایگاه رایگان دوآز کامال برعکس اسرت
در واقر در ایررن پایگراه روشهررای جسرتوجو در سررطح
پررایینتر از حررد متوس ر (25درصررد) و سیسررتم مرررور بررا
میانگین  100درصد است .دو پایگراه سراینس دایرکرت و
امرالد بهتر است عملیا تزم را برای ارتقاء سیستم مررور
خود انجام دهند؛ چون این سیستم برای کسرب آگراهی از
آخرین تحوت موضوعی یا مرور آخرین نوشته موضروعی
مورد عالقه و هدایت به سرمت مطلرب مرورد نظرر کراربر
بسیار مفید است (مهرراد و دهقرانی1385 ،؛ بیرزا -یراتس،
ریبریو– نتو .)1999 ،
همچنین ویژگری درونرداد جسرتوجو کره شرامل
عملگرها و شیوههای جستوجو است در هرر سره پایگراه
1. Baeza-Yates, Riberio-Neto
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ساینس دایرکت ،امرالد و دوآز بیشتر از حد متوسر و بره
ترتیب با میانگین 85درصد و 74درصرد و 56درصرد بروده
است .در مقابل این ویژگی ،مالفه برونداد جسرتوجو قررار
دارد که برونداد جستوجو در واق عملیاتی است کره روی
نتایج جستوجو انجام میشود این ویژگی در هر دو پایگاه
هزینهبر ساینسدایرکت و امرالد بیشتر از حد متوسر (بره
ترتیب 85درصد و 71درصد) و در پایگاه رایگان دوآز کمتر
از حد متوسر (26درصرد) اسرت .از طرفری نیرز انتخراب
واژگان جستوجو در هر سه پایگاه به زبان طبیعی و یا آزاد
بوده و ابزار کنتررل واژگران جسرتوجو در هریچ کردام از
پایگاهها وجود ندارد .داشتن اصطالحنامه کاوش در هر سه
پایگرراه اطالعرراتی بسرریار مفیررد اسررت؛ چررون دارا بررودن
اصطالحنامه کاوش باعث میشود که معایب نارساهی زبان
طبیعی بر طرف شود و کلما انتخاب شرده و نمایهسرازی
شده در پایگاه به کراربر پیشرنهاد میشرود و کراربر را بره
کلما مرتب و مترادف ارجراع میدهرد و سربب کراهش
ریزش کاذب میشود .بدین ترتیب کاربر به نترایج بازیرابی
شده دلخواه خود در مد زمان کمتری میرسد (رضرایی
شریف آبادی ،خسروی و زین العابدینی.)1386 ،
از مالفههای دیگر این ارزیابی فیلدهای جستوجو
است که تعیین کننده نوع اطالعرا اسرت ایرن مالفره در
پایگرراه هزینررهبر سرراینسدایرکت و امرالررد برره ترتیررب بررا
میانگین  68درصد و  59درصد یعنی در واق بیشتر از حرد
متوس و در پایگاه رایگان دوآز کمتر از حد متوسر و برا
میانگین  45درصد اسرت .همچنرین فیلردها و روشهرای
محدودکننده جستوجو که نقش افزایش مانعیت را دارنرد،
در هر سه پایگاه کمتر از حد متوس است؛ در مقابرل ایرن
مالفه ،مالفه گسرترده کرردن نترایج قررار دارد کره نقرش
افزایش جامعیت را بازی میکند .در پایگاه رایگران دوآز و
پایگراه هزینرهبر امرالرد صرفر بروده و در پایگراه هزینرهبر
ساینس دایرکت با میرانگین 40درصرد اسرت؛ ایرن نشران
میدهد که پایگاههای اطالعاتی کمتر بره مقولره گسرترده
کردن نتایج جستوجو میپردازند .در نهایت اینکه میانگین
ابزارهررررای جسررررتوجو در پایگاههررررای اطالعرررراتی
سرراینسدایرکت ،امرالررد و دوآز برره ترتیررب  68درصررد،
57درصد و 38درصد است .بنابراین این نتایج در کنار نتایج
آزمون یومن ویتنی نشان میدهد که پایگاههای اطالعاتی
هزینهبر به صور معنراداری بیشرتر از پایگراه اطالعراتی
رایگان از ابزار جستوجو برخوردار بودهاند.
در بررسرری پژوهشهررای علیجررانی و دهقررانی
()1385؛ مهرررراد و دهقرررانی ()1385؛ مهرررراد و زاهررردی
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()1386؛ مجیری ،رخش و رحیمی ( )1391تروالی تراریخی
ارزیابی کلی پایگاههای اطالعاتی خارجی کره عمرده آنهرا
هزینرهبر و شرامل ویژگیهرای جسرتوجو بررای ارزیرابی
هستند ،نشان میدهد که پایگاههای اطالعاتی خرارجی در
سطح مطلوب و در حال ترفی امکانا خود در عرضره بره
کاربران هستند .بنرابراین میتروان گفرت کره نترایج ایرن
پژوهشها برا نترایج پرژوهش حاضرر همخروانی داشرته و
پایگاههای هزینهبر ساینس دایرکت و امرالرد نیرز از جنبره
ابزارهای جستوجو در سطح به نسبت بات و بیشتر از حرد
متوس قرار دارند و پایگراه رایگران دوآز در همخروانی برا
پژوهش علیجرانی و دهقرانی ( )1385و پرژوهش مهرراد و
دهقانی ( )1385همانند پایگاههرای رایگران اریرک ،سررچ
اریک ،پابمد و اینفوتریرو در سرطح پرایین و کمترر از حرد
متوس قرار دارد .اما در پژوهش گریس مور در سال 2012
اریک جز پایگاه اطالعاتی هزینهبر بوده و نسبت به پایگراه
پروکوهس و گوگل اسکالر در سطح بهتری از لحاظ درونداد
و برونداد جستوجو قرار دارد.
از طرفی دیگر بررسی پیشنهها نشان میدهرد کره
نتایج این تحقیق همسو با نتایج علیجانی ،دهقانی ()1385
و جاتکیویس و سریبولد ( )2000بروده؛ بردین ترتیرب کره
پایگاههای اطالعاتی هزینهبر نسبت به پایگاههای رایگان،
قابلیت و ویژگیهای بهتری دارنرد .همچنرین نترایج ایرن
تحقیق همخوان با نتایج مهراد و دهقرانی ( )1385نیسرت؛
بدین صور که تفاو معناداری بین پایگاههای رایگان با
تجاری وجود ندارد.
در آخر اینکه مالفرههای سرازماندهی و ابزارهرای
جستوجو دو ویژگی مهم در پایگاههای اطالعاتی هسرتند
که مکمل هم میباشند .بدین صور کره در پایگراه دوآز
میزان سازماندهی  41درصد و ابزار جسرتوجو  38درصرد؛
در پایگرراه امرالررد میررزان سررازماندهی  56درصررد و ابررزار
جستوجو  57درصد؛ در پایگراه سراینس دایرکرت میرزان
سازماندهی  73درصد و ابزار جسرتوجو  68درصرد اسرت.
امتیازا این سه پایگاه در ایرن دو مقولره نشران میدهرد
رابطه نزدیک و معناداری برین ایرن دو مقولره وجرود دارد.
کارگزاران پایگاه اطالعاتی نیز به ایرن دو مقولره بره طرور
همزمان توجه کردهاند و برای ارتقا پایگاه خود باید این دو
مقوله را به طور همزمان در نظر بگیرند .همچنرین پایگراه
رایگان دواز نسبت به دو پایگاه هزینهبر امرالرد و سراینس
دایرکت در دو مقوله ابزار جستوجو و سازماندهی در سطح
پایین تری قرار دارد.
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پیشنهادها
طبق نترایج پژ وهش ،پیشرنهادیهای زیرر اراهره
میشود:
 کتابداران برای ارزیابی پایگاههرای اطالعراتی کتابخانرهخود می توانند از سیاهه وارسری ایرن پرژوهش اسرتفاده
کنند؛
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