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امرالد ، بر ساینس دایرکت هزینههای  هدف پژوهش حاضر مقایسه پایگاه: هدف
وجو و سازماندهی و بیان نقاط قوت  در دو مقوله ابزار جست، گان دوازیرا با پایگاه

 . و ضعف آنهاست
انجام گرفته است و  یقیپژوهش حاضر به روش مطالعه تطب: روش شناسی
و امرالد و دواز به علت پراستفاده بودن ، آن پایگاه ساینس دایرکت یجامعه آمار

ارزیابی این . وجو و سازماندهی است همبستگی نزدیک از لحاظ ابزارهای جست
وجو و  ها به وسیله دو سیاهه وارسی محقق ساخته از ابزارهای جست پایگاه

چون  آمار توصیفی هم ها از برای تجزیه و تحلیل یافته. سازماندهی صورت گرفت
تک متایر و آزمون یومن فراوانی و میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون تی 

 . ویتنی استفاده شد
های سازماندهی در  دهد که میانگین فراوانی مالفه ها نشان می یافته: ها یافته

و میانگین ، %41و  56%و %73دایرکت و امرالد و دواز به ترتیب  ساینس
 . است %38%و 57%و 68وجو به ترتیب  های ابزار جست مالفه

بر  های هزینه ها نشان داد که پایگاه افتهتحلیل یگیری:  نتیجهبحث و 
وجو و  دایرکت نسبت به پایگاه رایگان از لحاظ ابزارهای جست ساینس

 . سازماندهی از وضعیت بهتری برخوردار هستند
 
 
 

  

 های کلیدیواژه
ساینس ، پایگاه اطالعاتی، ابزار جست و جو، اطالعات سازماندهی
 .دواز، امرالد، دایرکت

 
 
 
 

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.  
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 از بر های اطالعاتی هزینه های اطالعاتی رایگان با پایگاه مقایسه پایگاه

 وجو لحاظ نحوه سازماندهی و ابزار جست 

 

 *1سرکله یعسکر هیمهد، 2ینیرحسیم زهره، 1یاباذر زهرا
  .شمال تهران آزاد دانشگاهشناسی، اطالعات ودانشعلم ،  اریدانش. 1

  .شمال تهران آزاد دانشگاهشناسی، علم اطالعات و دانش،  اریاستاد. 2

  .شمال تهران آزاد دانشگاه شناسی، ، علم اطالعات و دانشارشد یکارشناس. 3

 ( 29/99/1109: )پذیرش    (91/90/1109: )دریافت

 

 

A Comparison between free and charging databases in terms 

 of organization and searching tools  
 

Zahra Abazari
1
 , Zohreh Mirhoseini

2
 , Mahdiye askari sarkaleh

3
 

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)    Accepted: (2016/07/14)  
 

 

 

 چکیده

 

Abstract  



 1394 چهارم. زمستانشماره ، سا  دوم، شناسیفصلنامه مدیریت اطالعات و دانش 53

 مقدمه

منجر بله  ، های اطالعاتی گیری شبکه رشد فناوری و شکل
هایی چون  گسترش فزاینده انواع منابع اطالعاتی در محمل

هلای اطالعلاتی    پایگاه. های اطالعاتی گردیده است پایگاه
ویژگی و هلدف  . برای یافتن منابع اطالعاتی حیاتی هستند

 تصویر و، ها ذخیره کردن اطالعاتی از قبیل متناساسی آن
های صوتی و ارائله خلدمات آسلان بلرای بازیلابی و       فایل

شهسللواری و ، حیللاتی) وجللو اسللت ارزیللابی نتللایج جسللت
هلا کله عملدتاً     این پایگاه(. 2119، 1میکی؛ 1391، طباخان
نامه و آثار پایان، کتاب، الهمق منابع اطالعاتی از قبیل شامل

اند بلا دسترسلی سلریع و آسلان بله       توانسته، مرجع هستند
در پیشرفت پژوهش هر جامعه ماثر واقع ، اطالعات مناسب

 . شوند

های اطالعاتی توسلط ناشلران و کلارگزاران     پایگاه
بلا زیلاد   . شلود  مختلف با هزینه اشتراک زیادی عرضه ملی 

طور فلردی قلادر بله خریلدن آن      افراد به، بودن این هزینه
هلا   هلا توسلط کتابخانله    این پایگاه بیشتر در نتیجه. نیستند

ها نیز اکثر مواقع بلا کلاهش    که کتابخانه شود خریداری می
هلا   نهبا کاهش بودجه کتابخا، بنابراین. بودجه همراه هستند

بایلد بلرای   ، های اطالعلاتی  و افزایش قیمت و تنوع پایگاه
بلرای جامعله    هلای اطالعلاتی   پایگاه ترین مناسبانتخاب 

مهلراد و  ) هلا را ملورد ارزیلابی قلرار داد    آن، کاربران خلود 
های اطالعاتی در  ارزیابی پایگاه انتخاب و(. 1385، دهقانی
کتابلداران در  . گیرد ها توسط کتابداران صورت می کتابخانه

، گذشته منابع را با توجه به نیازهای جامعه خلود شناسلایی  
نویسی و رده بندی  فهرست، تهیه و سپس برای سازماندهی

کاربرگله   این اطالعات را به صلورت ، کرده و برای بازیابی
امروزه (. 1386، مزینانی) دادند می در دسترس کاربران قرار

بدین ترتیب که . شود میای دیگر دنبا   این اهداف به گونه
علالوه بلر   ، هلای اطالعلاتی   برای ارزیابی و انتخاب پایگاه

بررسللی نحللوه  بلله، توجله بلله نیللاز جامعلله کللاربران خللود 
جو در جهلت بازیلابی بهتلر     و سازماندهی و ابزارهای جست

در واقلع  . پردازنلد  هلای اطالعلاتی ملی    اطالعات در پایگاه
اه اطالعللاتی تللوان بیللان کللرد کلله در ارزیللابی پایگلل  مللی

از ، وجللو بللرای بازیللابی  سللازماندهی و ابزارهللای جسللت 
سلازماندهی و  ، از طلرف دیگلر  . ها هسلتند  هترین مقول مهم
بلدین ترتیلب   . باشلند  مکمل می وجو دو مقوله کامالَ جست

 سلازماندهی مناسلبی نداشلته   ، که اگر مجموعه ارزشمندی
وجلو در آن تعبیله شلده     اما بهترین ابزارهای جسلت ، باشد

                                                      
1. Mikki 

سازماندهی به بهترین نحوه صورت گرفته ، باشد و برعکس
وجوی مناسبی برای بازیابی اطالعلات در آن   و ابزار جست

گیلرد و  بازیابی به درسلتی صلورت نملی   ، تعبیه نشده باشد
، اسلت کله رضلایت کلاربر     پایگاه اطالعاتی به هدف خود

رحمتلی  ) رود رسد و هزینه و زمان زیادی از دست ملی  نمی
هللای  بللا ایللن رونللد بللرای ارزیللابی پایگللاه(. 1388، تللاش

اطالعللاتی معیارهللایی از نحللوه سللازماندهی و ابزارهللای  
 . استوجو بسیار ملزوم  جست

های اطالعاتی با توجه به کاهش  در ارزیابی پایگاه
هللا و افللزایش قیمللت هزینلله اشللتراک   بودجلله کتابخانلله

بررسلی و تهیله پایگلاه اطالعلاتی     ، های اطالعلاتی  پایگاه
برای برطرف کردن نیاز  های رایگان بر در کنار پایگاه هزینه

در چون . بسیار قابل اهمیت است، اطالعاتی جامعه کاربران
هللای اطالعللاتی رایگللان دارای   پایگللاه، بعضللی مواقللع 

بلر و یلا در    های هزینله  های بهتری نسبت به پایگاه قابلیت
 این پلژوهش بله جملع آوری   در ، بنابراین. هستند یک حد

پردازیم که این معیارهلا علالوه بلر اینکله      این معیارها می
اطالعاتی توسط کتابلداران و   های برای ارزیابی بهتر پایگاه

 هلای  برای افراد در طراحی پایگاه، ماثر است بران دیگررکا
بله مقایسله   سلپس  . بود اطالعاتی نیز کمک کننده خواهد

با پایگاه  ساینس دایرکت و امرالدبر  پایگاه اطالعاتی هزینه
از لحلاظ سلازماندهی و ابزارهلای     دواز اطالعاتی رایگلان 

تلا نقلاط    یمپلرداز  ملی با استفاده از این معیارها وجو  جست
بر و رایگان نسبت  های هزینه قوت و ضعف و اهمیت پایگاه

بلا توجله بله اینکله شلناخت انلواع       . به هم مشخص شود
وجلوی   های اطالعاتی یکلی نکلات مهلم در جسلت     پایگاه

این پژوهش با بیلان ایلن   ( 2115، 2لو. چو) اطالعات است
توانلد بلرای کلابران و کتابلداران در انتخلاب و       مطالب می

 . ها ماثر واقع شود استفاده از پایگاه
 

 های پژوهش سوال

های اطالعلاتی   سازماندهی در هر یک از پایگاه وضعیت. 1
 ؟ چگونه است

هلای   از پایگلاه سازماندهی در هر یک  مالفه ترین ارجح. 2
 ؟ اطالعاتی کدام است

هلای   پایگلاه  وجو در هر یک از ابزارهای جستوضعیت . 3
 ؟ اطالعاتی چگونه است

وجلو در هلر یلک از     ترین مالفه ابزارهلای جسلت   ارجح. 4
 ؟ های اطالعاتی کدام است پایگاه

 
                                                      
2. Chu, law 



 51 های اطالعاتی هزینه بر از لحاظ...  های اطالعاتی رایگان با پایگاه مقایسه پایگاهزهرا اباذری و همکاران: 

 ها فرضیه
هلای رایگلان از لحلاظ     بر و پایگاه های هزینه بین پایگاه. 1

 . هی تفاوت معنادار وجود داردسازماند

هلای رایگلان از لحلاظ     بر و پایگاه های هزینه بین پایگاه. 2
 . وجو تفاوت معنادار وجود دارد ابزارهای جست

پژوهشگران مختللف بله تهیله معیارهلایی بلرای      
هلا بلا   های اطالعاتی مختللف و بررسلی آن   ارزیابی پایگاه

عبارتنلد   ها پژوهش اند که این توجه به آن معیارها پرداخته
 : از

در ( 1385) رضللایی شللریف آبللادی پللور وعبللاس
-پژوهش خود به ارزیابی رابط کاربر پایگاه اطالعاتی پایان

های مرکز اطالعات و مدارک علمی ایلران از دیلدگاه    نامه
نتلایج نشلان داد کله    . رسلانی پرداختنلد  کتابداری و اطالع

عملیلات   کنتلر  ، درصد 111اطالعات کتابشناختی در حد 
، درصد 31نقاط دسترسی ، درصد 24وجو  جست، درصد 11

درصلد و   21کنتلر  خروجلی   ، درصلد  51صفحه نملایش  
در . هلا رعایلت شلده بلود    درصلد معیارهلای آن   41راهنما

ای در رابلط   مجموع نتایج نشان داد که مشلکالت عدیلده  
 . کاربر این پایگاه وجود دارد
، ه بررسیدر پژوهشی ب( 1385) علیجانی و دهقانی

تجلاری  ة و دو نسخ، رایگان اریک و سرچ اریک دو نسخه
در پلنج   3پایگاه اطالعاتی اریلک  2و فرست سرچ 1ابسکو
های  گزینه، وجو های جست خصیصه، اطالعات کلی–مقوله
 -های منحصر به فلرد  های بازیابی و ویژگی گزینه، نمایش

 ها نشان داد که ابسکو و فرست سرچپرداختند که نتایج آن
 25/29، 5/31، 39، 46بله ترتیلب    4و اریک و سرچ اریک

توان بیلان کلرد    همچنین می. دارای بیشترین امتیاز هستند
هلای رایگلان از    های تجلاری نسلبت بله پایگلاه     که پایگاه

خصوصیات کاملتری برخوردارنلد و پرداخلت هزینله بلرای     
 . رسد های تجاری منطقی به نظر می تهیه پایگاه

در پژوهشللی بللا هللدف ( 1385) مهللراد و دهقللانی
با  6و پابمد 5های رایگان اینفوتریو نسخهة بررسی و مقایس

هللای تجللاری فرسللت سللرچ و ابسللکو از پایگللاه    نسللخه
، اطالعللات کلللی ة اطالعللاتی مللدالین در پللنج مقوللل   

هلای   گزینله ، های نملایش  گزینه، وجو های جست خصیصه
ن داد های منحصر پرداختند که نتایج نشلا  بازیابی و ویژگی

تجاری فرست سلرچ و  ، رایگان پابمد، تجاری ابسکوة نسخ

                                                      
1. Ebsco 
2. First Search 
3. Eric 
4. Search Eric 
5. Infotrieve 
6. Pubmed 

مقولله بله    5رایگان اینفوتریو پایگاه اطالعاتی مدالین در 
دارای ، امتیللاز 5/24، 75/36، 41، 45ترتیللب بللا کسللب  
بنابراین در زمان انتخلاب  . ها هستند بیشترین تعداد ویژگی

، هلا باید براساس سطح کلاربران و نیازهلای اطالعلاتی آن   
میزان و نوع اسلتفاده و نیلز بودجله کتابخانله درخصلوص      

این پایگلاه تصلمیمات الزم را   ة ترین نسخ انتخاب مناسب
 . اتخاذ نمود

 و یدر پژوهشی بله بررسل  ( 1386) مهراد و زاهدی
 یا منطقه کتابخانه یداخل زبانیم دو در کاربر رابط سهیمقا
 یعلمل  ملدارک  و اطالعلات  پژوهشلگاه  و یتکنولوژ علوم

 8الزویر، 7و پروکوست ابسکوی )خارج زبانیم چهار با رانیا
ة کتابخانه منطقل ، های داخلی پرداختند که میزبان 9و امرالد

علوم و تکنولوژی و پژوهشگاه اطالعات و ملدارک علملی   
هلای خلارجی    امتیاز و میزبلان  25/22و  27ایران با کسب 

 5/36ب امرالد و پروکوست و ابسکو به ترتیب با کس، الزویر
بیشللترین تعللداد را دارا  ، امتیللاز 25/28و  75/31و  36و 

 . بودند
در ( 1387) گلللوهری و اخ بخشلللیان، طالچلللی

پژوهشی به ارزیلابی پلنج پایگلاه اطالعلاتی کتابشلناختی      
و  13ایرانداک، 12ایرانمدکس، 11و مگیران 11فارسی سید

هلای   با استفاده از معیلار ارزیلابی پایگلاه    14پارس مدالین
پرداختند که نتایج نشلان  ، Gulliver15 2112تی اطالعا

های اطالعاتی فارسی بله هلیچ    داد وضعیت طراحی پایگاه
وجه مطلوب نیست به طوری که حداکثر امتیاز کسب شده 

 . ها از نصف کل امتیاز معیار پایین تر بود توسط پایگاه

نامه خود بله تعیلین    در پایان( 1388) رحتمی تاش
وجلو در   سازماندهی و ابلزار جسلت  ة معیارهای ارزیابی نحو

های اطالعات پیوسته مقاالت در ایران و سلپس بله    پایگاه
ایرانلداک و  ، نلورمگز ، ارزیابی چهار پایگاه اطالعاتی سلید 

ای اطالع رسانی علوم و فناوری با اسلتفاده از   مرکز منطقه
های پژوهش نشلان داد کله در    یافته. این معیارها پرداخت

بیشترین ضلعف سلازماندهی   ، ورد بررسیهای م بین پایگاه
های کنتر  زبان نمایه سلازی   در زمینه کاربرد ابزار و روش

هلای   هلا از نظلر کلاربرد ابلزار و روش     در این پایگاه. است

                                                      
7. Proquest 
8. Elsevier 
9. Emerald 
10. SID 
11. Magiran 
12. Iranmedex 
13. ,Irandoc 
14. parsmedline 

است که توسط اتحادیه کتابخانه  ها معیاری برای ارزیابی پایگاه. 15
 . طراحی شده است Whitehorse manning hamمحلی 
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عملگرهلا و  ، وجو فیلدهای جست، وجوی کنتر  زبان جست
هلایی   وجو نیز ضلعف  وجو و برونداد جست استراتژی جست

 . دیده شد

در تحقیقللی بلله  ( 1389) نوکللاریزیاسللدالهی و  
، هلای الکترونیکلی سلید    ارزیابی ساختار و محتوای پایگلاه 

های پژوهش نشان داد  یافته. نما متن پرداختند، مگ ایران
سید و ، های اطالعاتی مگیران که در ارزیابی ساختار پایگاه

 88/41و  43/51، 71/54ا به ترتیلب  هنمامتن امتیازات آن
در دو پایگاه سید و مگیلران بلا زبلان     است و نمایه سازی

طبیعی و در پایگاه نمامتن به صلورت زبلان کنتلر  شلده     
 . است

در پژوهشلی بلا   ( 1391) رحیمی رخش و، مجیری
هللای  وجللو در پایگللاه هللای جسللت هللدف ارزیللابی ویژگللی

موجود در وب سایت کتابخانله مرکلزی   ة اطالعاتی پیوست
، 2اویلد ، 1زاللت ام دی کان) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

، الزویلر ، 4بللک و  سلاینس  ، پروکسلت ، 3آپ -تلو  -دیتا
در . بر اساس معیارهای بلین الملللی پرداختنلد   ( 5اشپرینگر

وجللو پایگللاه  هللای جسللت نهایللت مشللخص شللد ویژگللی
های بین المللی مطابقت  درصد با معیار 111اطالعاتی اوید 
در ، درصلد انطبلاق   33/57ام دی کانزالت با  دارد و پایگاه

ترین سطح انطباق با معیارهای بین المللی قرار دارد و  پایین
 . ها در سطح باالیی قرار دارند سایر پایگاه

 : ها در خارز بدین قرار است پیشینه
سلازی را در   کیفیت نمایه( 1993) 6چو و آجیفراکی

. بررسلی کلرد   9و سلواد کتابخانله   8و ایزا 7سه پایگاه لیزا
سازی  که لیزا بهترین کیفیت نمایه ها نشان داد تحلیل یافته

، 11کاشللیک) را در بللین ایللن سلله پایگللاه اطالعللاتی دارد
2112 .) 

در پژوهشللی بللا ( 2111) 11جللاتکیویس و سللیبولد
هلای   انتخاب از میان نسخه: ایگاه اطالعاتی اریک»عنوان 

هلای رابلط کلاربر در     به بررسی ویژگی« رایگان و تجاری
علاتی اریلک در اینترنلت و    رایگان پایگاه اطالة چهار نسخ

. پرداختنلد ( سیلور پالتلر ) یک نسخه تجاری پیوسته اریک

                                                      
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 

های تجاری مزایای  نتایج این پژوهش نشان داد که نسخه
وی در . هلای رایگلان دارنلد    فراوانی در مقایسه بلا نسلخه  

هلای تجلاری را بله دلیلل داشلتن       استفاده از نسخه، پایان
ای رایگلان پیشلنهاد   هل  های برتر در مقایسه با نسلخه  ویژه
 . کند می

بلله ارزیللابی کیفللی دو پایگللاه   ( 2111) 12میلللون
 14و سوسیولوجیکا  ابسترکت 13اطالعاتی سوس ایندکس

و ( وجو اعما  روی نتایج جست) کارآمدی، از سه جنبه محتوا
هلا و محلدود    مثل فیلد و گزینله ، وجو عناصر جست) عملکرد
اکنلون   داد هلم نتایج نشلان  . پرداخت( وجو های جست کردن

ابسترکت نماینده سلازماندهی و   اصطالحنامه سوسیولوجیکا 
از . اینلدکس اسلت   نسب به پایگلاه سلوس  ، طبقه بندی برتر

لحاظ کارآمدی سوسیولوجیکا  ابسترکت به طلور منطقلی و   
مارک کلردن  ، هابا روش مناسب به ارائه نتایج و موضوع آن

نامگلذاری  همچنلین  . پلردازد  وجو ملی  نتایج و اصالح جست
های آن مناسب با موضلوع پایگلاه    وجو و زمینه عناصر جست

، وجلو  در سوس ایندکس طرح و محدودیت جسلت ، اما. است
دست و پاگیر بوده و شامله ، وجوی پیشرفته آن مرور و جست

عناصر و فیلدهایی است که مربلوط بله موضلوع موجلود در     
دو در نهایت سوسیولوجیکا  ابسترکت شلامل  . پایگاه نیست
های خروجی نتایج نسلبت بله سلوس اینلدکس      برابر گزینه

در مقوله عملکرد سوسلیولوجیکا  ابسلترکت طبقله و    . است
جوی آن با دقت بیشلتری نسلبت بله     و شمارش نتایج جست
وجلوی   ملاتریس جسلت   به علالوه در . سوس ایندکس است

تلر بله    سوسیولوجیکا  ابسترکت نتایج بازیابی شلده نزدیلک  
درحالی که در سوس ایندکس ؛ وجو است تهای جس کلیدواژه

اینگونه نیست و زمان و تالش برای رسیدن به نتایج مرتبط 
 . تر است طوالنی

سلله پایگللاه اطالعللاتی  (، 2112) 15گللریس مللور
، بلر مبنلای کیفیلت    16اریک و گوگل اسلکالر ، پروکوئست

کنلد کله    ربط و قابلیت دسترسی به اطالعات ارزیلابی ملی  
. و کیفی صلورت گرفتله اسلت    بررسی آن به صورت کمی

، وجوی پیشلرفته  پایگاه اطالعاتی پروکوئست قابلیت جست
وجو و شناسایی آسان مقاالت را دارد و  محدود کردن جست

پایگلاه اطالعلاتی   . شلوند  نتایج بر اساس ربط ملرتبط ملی  
وجلو سلاده و پیشلرفته را بله هملراه       اریک قابلیت جسلت 

تللر از  حللتوجللو دارد و مقللاالت را محللدود کللردن جسللت

                                                      
12. Mellone 

13. SocINDEX 

14. Sociological Abstracts 
15. Grismore 
16. Google Scholar 
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؛ کنلد  پروکوئست شناسایی و نتایج بر اساس ربط مرتب می
در آخر گوگل اسکالر مقاالت رایج آن به راحتلی شناسلایی   

شوند و نسبت به دو پایگاه دیگر قابلیت محدود کلردن   می
در اخر . کمتری دارد و مرتب کردن نتایج در آن آسان است

بزرگتلرین   ها نشان داد که گوگل اسکالر قطعاً تحلیل یافته
بلا ایلن   . اما پروکوئست از لحاظ کیفیت بهتلر اسلت  ، است

اریلک در  . وجود اریک نسبت به دو پایگاه دیگر برتر است
خواهد و یلا دنبلا     داند دقیقا چه می موقعی که محقق نمی
 . نسبت به دو پایگاه دیگر بهترین است، نتایج گسترده است

زیلابی  ها حلاکی از آن اسلت کله در ار    بررسی پیشینه
به طور کلی یک پایگاه اطالعاتی ملورد  ، های اطالعاتی پایگاه

های اطالعاتی بررسی شلده   ارزیابی قرار گرفته و یا رابط پایگاه
جلو بلوده و    و است که بیشتر معیارها در مقوله ابزارهای جسلت 

بنلابراین در ایلن   . کمتر به جنبه سازماندهی پرداخته شده است
بله هلر دو مقولله    ، های اطالعاتی پایگاهپژوهش برای ارزیابی 

؛ شود جو در کنار هم پرداخته می و سازماندهی و ابزارهای جست
هلای   سپس با توجله بله بلاال بلودن هزینله اشلتراک پایگلاه       

بلر و رایگلان را    های هزینه اطالعاتی نقاط قوت و ضعف پایگاه
 .  کنیم نسبت به هم بررسی می

 

 روش تحقیق
از انتخلاب موضلوع و تعیلین     در اجرای یک تحقیق پلس 

انتخللاب روش ، تللرین کللار تللرین و حسللاس مهللم، اهللداف
 پللژوهش یعنللی راه رسللیدن بلله اهللداف پللژوهش اسللت 

بنابراین در این پلژوهش بلرای بررسلی    (. 1388، پاکدامن)
هلای پلژوهش از روش پلژوهش مطالعله      اهداف و فرضیه

 های های اطالعاتی دانشگاه کل پایگاه. استفاده شد یقیتطب
دولتی شهر تهران به عنوان جامعه آملاری در نظلر گرفتله    

هایی به عنلوان   پایگاه، ها سعی شد و از بین این پایگاه، شد
نمونه انتخاب شود که عالوه بر اینکه میزان استفاده باالیی 

همبسلتگی نزدیکلی را از نظلر    ، توسط دانشلجویان دارنلد  
د و هم وجو و سازماندهی داشته باشن های ابزار جست مالفه

به علت اینکه ممکن بود در حین انجام پژوهش دسترسلی  
هایی در  پایگاه، های اطالعاتی قطع شود به بعضی از پایگاه

بللر بللودن قابلیللت  نظللر گرفتلله شللود کلله در عللین هزینلله
هلای   میلان پایگلاه   بنلابراین از . وجو را داشته باشلند  جست
بللر پایگللاه امرالللد و سللاینس دایرکللت و از میللان   هزینلله

به عنوان نمونه پژوهش در  پایگاه دوآز، های رایگان ایگاهپ
 . نظر گرفته شد

هلا از سللیاهه وارسلی محقللق    بلرای جمللع آوری داده 

وجللو  ای در دو مقوللله سللازماندهی و ابزارهللای جسللت سللاخته
سللیاهه ، هللای فللراوان وجللو رغللم جسللت علللی. اسللتفاده شللد

، نبلود های اطالعلاتی موجلود    استانداردی جهت ارزیابی پایگاه
های مختلفی که شامل بررسلی رابلط کلاربر     پژوهشگر سیاهه

 میللر  هلای اطالعلاتی از قبیلل    پایگاه و ارزیلابی کللی پایگلاه   
کنسرسلیوم اکتسلاب   (، 2115) مریلند(، 2112) گالیور(، 2118)

 عباسلی (، 1388) رحمتی تلاش (، 2112) منابع آموزشی آمریکا
هلا بله مقولله     سیاههرا مورد بررسی قرار داد که عمده ( 1385)

وجلو   وجو که شامل درونلداد و برونلداد جسلت    ابزارهای جست
هلا  برخی از آن و به مقوله سازماندهی فقط دراند  است پرداخته
همچنلین در کنلار ایلن    . سلازی اشلاره شلده بلود     در حد نمایه

هلای اطالعلاتی مختللف و منلابع      ها راهنماهای پایگلاه  سیاهه
مطالعه قلرار گرفلت کله در نهایلت     مورد توجه و ، ای کتابخانه

وارسللی در دو مقوللله سللازماندهی و ة اقللدام بلله تهیلله سللیاه
وجو شد که به طلور کللی مقولله سلازماندهی      ابزارهای جست

 136وجلو شلامل    زیر مالفه و مقوله ابزارهای جست 41شامل 
های ملورد نظلر بلا دارا     زیر مالفه بود که هر کدام از زیر مالفه

در هر پایگاه اطالعاتی ( نمره صفر) دم وجودع و( 1نمره) بودن
 .  مورد مطالعه مشخص گردید

وجلو و   ابلزار جسلت  ة جهت بررسی اعتبار دو سیاه
سللازماندهی بلله کللار رفتلله در پللژوهش از ضللریب آلفللای 

وجو بلا ضلریب    ابزار جستة بهره گرفته که سیاه 1کرونباخ
فلا  سازماندهی با ضریب آلة نحوة و سیاه 94/1آلفا برابر با 

بله منظلور سلنجش روایلی دو     . بلوده اسلت   84/1برابر با 
پلس از تهیله    2مذکور با استفاده از روایلی محتلوی  ة سیاه
این دو سیاهه برای نظرخواهی در اختیار سه نفلر  ، ها ساا 

پس از گلردآوری نظرهلا و   ؛ از استادان دانشگاه قرار گرفت
ة دو سلیاه ، پیشنهادهای استادان و اصالح نکات یاد شلده 

 . ورد نظر جهت اجرای نهایی آماده گردیدندم
پس از بدست آمدن ابزار گردآوری اطالعات بلرای  

ساینس دایرکت و دوآز ، ارزیابی سه پایگاه اطالعاتی امرالد
. به روش مشاهده مستقیم در مدت یک هفته پرداخته شلد 
با توجه بله تجلاری بلودن دو پایگلاه اطالعلاتی امراللد و       

وجلوی ایلن    هلای جسلت   قابلیت ساینس دایرکت بعضی از
هلا قابلل اسلتفاده نبلود کله بلرای پاسلب دادن بله          پایگاه
به ترجمه راهنمای این ، ها های مربوط به این قابلیت ساا 
پرداخته ، های اطالعاتی که در خود پایگاه موجود بود پایگاه
از نرم ، برای تجزیه و تحلیل ها پس از جمع آوری داده. شد

بله منظلور تجزیله و    . اسلتفاده شلد  افزار اس پی اس اس 

                                                      
1. cronbachs confficient alpha 
2. Cotent validity 
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چون فراوانی  های پژوهش از آمار توصیفی هم تحلیل یافته
سللنجش معنللاداری تفللاوت میللزان ابزارهللای ؛ و میللانگین

های اطالعاتی  وجو و سازماندهی در هر یک از پایگاه جست
تک متایری و در پایلان نیلز    Tنتایج آزمون ، مورد مطالعه
بلر و رایگلان در    اطالعاتی هزینههای  پایگاهة جهت مقایس

وجو و سلازماندهی نتلایج    زمینه هر یک از ابزارهای جست
 . آزمون یومن ویتنی به تفکیک بیان شد

 

 های تحقیق یافته
های حاصل از ابلزار   در این قسمت به تجزیه و تحلیل داده

چنین به منظور بررسلی   هم. گیری پرداخته شده است اندازه
نتایج ، های چک لیست توجه به مالفهساا  اوّ  پژوهش با 

 . در جدو  یک ارائه گردید
میللزان سللازماندهی در هللر یللک از   :  سللاا  اوّ

 ؟ های اطالعاتی چقدر است پایگاه

های سازماندهی در سه پایگاه اطالعاتی های توصیفی مالفه مشخصه. 1جدول   

 امرالد ساینس دایرکت دواج های اطالعاتی پایگاه

 میانگین فراوانی میانگین فراوانی میانگین فراوانی تعداد زیرمالفه ی سازماندهیها مؤلفه

 71/1 11 86/1 12 71/1 11 14 توصیف مدرک و اطالعات کتابشناختی

 8/1 4 6/1 3 2/1 1 5 انواع اشیا مورد توصیف

 4/1 2 1 5 4/1 2 5 مبنای تحلیل مدرک

 5/1 1 5/1 1 5/1 1 2 سازینمایه ة شیو

 33/1 1 1 3 33/1 1 3 زبان نمایه سازی

 1 1 67/1 2 1 1 3 واژگان ابزار کنترل

 مرتب کردن نتایج جست و

 جو
6 2 33/1 3 5/1 2 33/1 

 1 3 33/1 1 1 1 3 پروفایل شخصی کاربر

 56/1 23 73/1 31 41/1 17 41 جمع کل

 
 های حاصلل از جلدو    یافته: پایگاه اطالعاتی دواز

، هلای سلازماندهی   دا  بر آن است که در میان مالفله ( 1)
توصلیف  ة اوّ  متعلق بله مالفل  ة بیشترین میانگین در درج

ایلن در  ؛ بلوده ( ̅ =71/1) مدرک و اطالعات کتابشلناختی 
انواع اشیای مورد توصیف در ة حالی است که میانگین مالف

آخلر قلرار داشلته    ة در رتبل ( ̅ = 2/1) اطالعاتیاین پایگاه 
کنتلر   ة دهد دو مالفل  گونه که نتایج نشان می همان. است

ابزار واژگان و پروفایل شخصی کاربر سازماندهی در پایگاه 
 . اطالعاتی دواز موجود نبوده است

 با توجه به جدو : پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت
ة میلانگین دو مالفل   هلای سلازماندهی   در میان مالفله (، 1)

به یلک  ( ̅ =  1) مبنای تحلیل مدرک و زبان نمایه سازی
کمترین میلانگین مربلوط   ، اند او  قرار داشتهة میزان در رد

 . بوده است( ̅ =  33/1) پروفایل شخصی کاربرة به مالف
 های توصیفی جلدو   یافته: پایگاه اطالعاتی امرالد

پروفایل شخصی ة حکایت از آن دارد که میانگین مالف(، 1)
های سلازماندهی در   در مقایسه با سایر مالفه( ̅ = 1) کاربر

تلرین میلانگین دو    پلایین ، این پایگاه اطالعاتی بیشتر بوده
مالفلله یعنللی زبللان نمایلله سللازی و مرتللب کللردن نتللایج 

در ؛ قرار داشلته اسلت  ( ̅ =33/1) وجو به یک میزان جست
اطالعلاتی   ابلزار کنتلر  واژگلان در پایگلاه    ة این بین مالف

 . امرالد وجود نداشته است
بلله منظللور سللنجش معنللاداری تفللاوت میللزان    

هلای اطالعلاتی ملورد     سازماندهی در هلر یلک از پایگلاه   
 . مطالعه نتایج آزمون تی تک متاییر در جدو  دو ارائه شد

 

 سازماندهی در سه پایگاه اطالعاتینتایج آزمون تی تک متایره جهت بررسی میزان . 5جدول 

 T Df P ها تفاضل میانگین میانگین فرضی تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 281/1 41 - 1/1 -19/1 5/1 41 5/1 41/1 دواج

 442/1 41 78/1 16/1 5/1 41 5/1 56/1 امرالد

 112/1 41 31/3 23/1 5/1 41 45/1 73/1 ساینس دایرکت
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تلک متایلره    tنتایج آزمون : پایگاه اطالعاتی دواز

گویای آن بود که مابین میانگین مشاهده شده و فلرض در  
 5/1تفاوت معناداری در سطح خطلای کمتلر از   ، این زمینه
توان  بنابراین می(؛ t 41 = - 1/1و  P=281/1) وجود ندارد

یگلاه اطالعلاتی دواز میلزان    چنین گلزارش داد کله در پا  
درصلد   41سلازماندهی در حلد متوسلط بلوده و در حلدود      

 . سازماندهی وجود دارد
تک متایری  tنتایج آزمون : پایگاه اطالعاتی امرالد
، های مشلاهده شلده و فلرض    نشان داد که مابین میانگین

 وجود ندارد 15/1تفاوت معناداری در سطح خطای کمتر از 
(442/1  =P 41 = 78/1 و t ؛)توان عنوان نمود که  لذا می

میزان سازماندهی پایگاه اطالعاتی امراللد در حلد متوسلط    
 . درصد است56بوده و در حدود 

 tنتلایج آزملون   : پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت

تک متایری در این زمینله نشلان داد کله ملابین ایلن دو      
 11/1تفاوت معناداری در سطح خطلای کمتلر از   ، میانگین
تلوان   از این رو می(؛ t 41 = 31/3 و P>. /. 1) وجود دارد

اظهار نمود کله میلزان سلازماندهی در پایگلاه اطالعلاتی      
ساینس دایرکت به صورت معناداری بیشتر از حلد متوسلط   

درصد  73بوده و میزان سازماندهی در این پایگاه در حدود 
 . است

ترین مالفه سازماندهی در هر یک  ارجح: دوم ساا 
 ؟ های اطالعاتی چیست ز پایگاها

هلای سلازماندهی در    همچنین جهت مقایسه مالفه
های اطالعاتی مورد بررسی نتایج آزملون   هر یک از پایگاه

 . کروسکا  والیس در جدو  سه ارائه شده است

 سازماندهی در سه پایگاه اطالعاتیهای  مالفهة والیس جهت مقایس -آزمون کروسکا  نتایج. 9 جدول

 H Df P های اطالعاتی پایگاه

 166/1 7 43/11 دواج 

 145/1 7 86/11 امرالد

 256/1 7 95/8 ساینس دایرکت

 
حا  نتایج حاصله از آزملون  : پایگاه اطالعاتی دواز

مقلدار  والیس در این زمینه گویای آن بلود کله   - کروسکا 
 از مقدار مجلذور کلای جلدو    ( H=  43/11) بدست آمده

(17/14  =X2 )در سطح خطای کمتر از  7آزادی ة با درج
توان اظهلار   از این رو می(؛ P=166/1. )استکوچکتر  5/1

هلای   نمود کله در پایگلاه اطالعلاتی دواز در بلین مالفله     
 . سازماندهی تفاوت معناداری وجود نداشته است

با این وجلود نتلایج کسلب    : اتی امرالدپایگاه اطالع
آن بود کله  ة والیس نشان دهند -شده از آزمون کروسکا 

 از مقدار مجلذور کلای جلدو    ( H= 86/11) مقدار حاصله
(17/14  =X2 )در سطح خطای کمتر از  7آزادی ة با درج

تلوان   بنابراین ملی (، P=145/1) تر بوده است کوچک 15/1
هلای سلازماندهی در    فله چنین گزارش داد کله ملابین مال  

 . پایگاه اطالعاتی امرالد تفاوت معناداری وجود نداشته است

 
نتلایج آزملون   : پایگاه اطالعاتی سلاینس دایرکلت  

 مقلدار  کله  داد نشلان  ملورد  ایلن  در واللیس  –کروسکا  
 از مقدار مجلذور کلای جلدو    ( H=  95/8) شده محاسبه

(17/14  =X2 )از  در سطح خطای کمتر 7آزادی ة با درج
با توجه به ایلن املر   (؛ P= 256/1) باشد کوچکتر می 15/1
های سازماندهی  توان چنین گزارش داد که مابین مالفه می

گونله تفلاوت    هلیچ ، در پایگاه اطالعاتی سلاینس دایرکلت  
 . معناداری از یکدیگر وجود نداشته است

هلای   بر و پایگاه های هزینه بین پایگاه: فرضیه اوّ 
 . سازماندهی تفاوت معنادار وجود داردرایگان از لحاظ 

برای رسیدن به جواب این فرضیه از آزمون یلومن  
 . ویتنی استفاده شد

 

 سازماندهیة های اطالعاتی هزینه بر و رایگان در زمین پایگاهة نتایج آزمون یومن ویتنی جهت مقایس. 9جدول 

 u z p تعداد ها جمع رتبه ها میانگین رتبه های اطالعاتی نوع پایگاه

 41 5/1167 48/28 رایگان
5/316 33/5- 111/1 

 41 5/2235 52/54 هزینه بر
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در ، شود استنباط می 4طور که از نتایج جدو  همان

هلای اطالعلاتی    پایگلاه ة سلازماندهی میلانگین رتبل   ة زمین
پایگاه اطالعلاتی  ة از میانگین رتب j ̅ ) = 52/54) بر هزینه
بر آن نتایج  عالوه. بیشتر بوده است j ̅ ) =48/28) رایگان

 zآزمون یومن ویتنی نیز در این مورد نشان داد که مقلدار  
( Z=96/1) بحرانلی  Zاز مقدار ( Z=-33/5) محاسبه شده

 P< 11/1) باشلد  بزرگتر می 11/1در سطح خطای کمتر از 

تلوان   با توجه به نتایج حاصلله ملی  (، U41,41=5/316و 
بر  های اطالعاتی هزینه چنین نتیجه گرفت که مابین پایگاه

؛ و رایگان از لحاظ سازماندهی تفاوت معناداری وجود داشته
های اطالعلاتی   وضعیت سازماندهی پایگاه، به عبارت دیگر

 . تر است بر نسبت به پایگاه اطالعاتی رایگان مناسبت هزینه
وجلو در هلر    وضعیت ابزارهلای جسلت  : ومساا  س
 ؟ های اطالعاتی چگونه است یک از پایگاه

 وجو در سه پایگاه اطالعاتی های ابزار جست های توصیفی مالفه مشخصه. 2جدول 

 امرالد ساینس دایرکت دواج های اطالعاتی پایگاه

 میانگین فراوانی میانگین فراوانی میانگین فراوانی ها زیر مالفهتعداد  وجو های ابزارهای جست مؤلفه

 4/1 2 1 5 4/1 2 5 وجو سطح جست

 33/1 1 33/1 1 33/1 1 3 وجو واژگان جست

 1 1 1 1 1 1 2 وجو ابزارکنترل واژگان جست

 75/1 9 67/1 8 25/1 3 12 وجو های جست روش

 4/1 2 4/1 2 1 5 5 سیستم مرور

 59/1 13 68/1 15 45/1 11 22 وجو جستفیلدهای 

 74/1 21 85/1 23 56/1 15 27 وجو های جست عملگرهاو شیوه

های محدود کننده  فیلدها و روش

 وجو جست
21 6 29/1 8 38/1 6 29/1 

 1 1 4/1 2 1 1 5 وجو گسترده کردن جست

 71/1 24 85/1 29 26/1 9 34 وجو برونداد جست

 57/1 77 68/1 93 38/1 51 136 جمع کل

 
 

های توصیفی حاصله از  داده: پایگاه اطالعاتی دواز
حاکی از آن است که باالترین میانگین در میان ( 5) جدو 
در پایگلاه اطالعلاتی دواز در   ، وجلو  های ابزار جست مالفه
در ، بوده( ̅ =1) سیستم مرورة نخست مربوط به مالفة درج

در ( ̅ =25/1) وجلو  های جست میانگین مالفه روشنهایت 
از نکات . آخر در این پایگاه اطالعاتی به کار رفته بودة درج

وجو و  جالب توجه اینکه دو مالفه ابزار کنتر  واژگان جست
 دواز وجلود  وجو در پایگاه اطالعلاتی  گسترده کردن جست

 . اند نداشته
یج بر اسلاس نتلا  : پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت

وجو در  های ابزار جست در میان مالفه(، 5) حاصله از جدو 
پایگاه اطالعاتی سلاینس دایرکلت بیشلترین میلانگین در     

( ̅ =  1) وجلو  سلطح جسلت  ة نخست مربوط به مالفة درج
 33/1) وجو بوده و کمترین میانگین به مالفه واژگان جست

از نکات جالب توجه اینکله مالفله   . تعلق داشته است( ̅ = 

وجلو در ایلن پایگلاه اطالعلاتی      ار کنتر  واژگان جستابز
 . وجود نداشته است

هلای توصلیفی    نتلایج داده : پایگاه اطالعاتی امرالد
هلای ابلزار    بیانگر آن است که در میلان مالفله  ( 5) جدو 
باالترین میانگین بله  ، وجو در پایگاه اطالعاتی امرالد جست

در ، شلته تعللق دا ( ̅ =  75/1) وجو های جست مالفه روش
های محلدود کننلده    فیلدها و روشة آخر نیز میانگین مالف

در این پایگاه اطالعاتی قرار داشته ( ̅ =  29/1) وجو جست
ها حاکی از آن است کله در پایگلاه اطالعلاتی     یافته. است

وجلو و گسلترده    ابزار کنتر  واژگان جسلت ة امرالد دو مالف
 . وجو موجود نبوده است کردن جست

سنجش معناداری تفاوت میزان ابزارهای به منظور 
های اطالعاتی مورد مطالعه  وجو در هر یک از پایگاه جست

 . ارائه شد 6نتایج آزمون تی تک متاییر در جدو  
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 نتایج آزمون تی تک متایری جهت بررسی میزان ابزار جست وجو در سه پایگاه اطالعاتی. 3جدول 

 T df P ها تفاضل میانگین میانگین فرضی تعداد انحراف معیار میانگین یرمتغ
 113/1 135 -3 -13/1 5/1 136 49/1 38/1 دواج

 123/1 135 55/1 17/1 5/1 136 5/1 57/1 امرالد

 111/1 135 59/4 18/1 5/1 136 47/1 68/1 دایرکت ساینس

 
تک متایلری   tنتایج آزمون : دواز پایگاه اطالعاتی

وجو در پایگلاه   نیز در این مورد نشان داد میزان ابزار جست
اطالعاتی دواز به صورت معناداری کمتلر از حلد متوسلط    
بوده و به عبارت دیگر نتایج توصیفی گویای آن بلوده کله   

درصللد ابزارهللای   38پایگللاه اطالعللاتی دواز در حللدود  
 . وجو را دارا است جست

 tبا توجه به نتلایج آزملون   : پایگاه اطالعاتی امرالد
تلوان نتیجله گرفلت کله میلزان ابلزار        تک متایلری ملی  

 وجو در پایگاه اطالعاتی امرالد در حد متوسط بوده و جست
 57وجو در این پایگاه اطالعاتی در حدود  میزان ابزار جست

 . درصد است

 tنتلایج آزملون   : پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت
وجو در  میزان ابزار جست، ک متایری نیز حاکی از آن بودت

دایرکت به صورت معناداری بیشتر  ساینس پایگاه اطالعاتی
 68از حد متوسط بوده و ایلن پایگلاه اطالعلاتی در حلدود     

 . وجو را دارا بوده است درصد میزان ابزار جست
ارجحتلرین مالفله ابزارهلای جسلت     : ساا  چهارم
 ؟ ی اطالعاتی چیستها یگاهوجو در هر یک از پا

وجلو   های ابزار جست همچنین جهت مقایسه مالفه
هلای اطالعلاتی ملورد بررسلی نتلایج       در هر یک از پایگاه

 . ارائه شده است 7آزمون کروسکا  والیس در جدو 

 جست وجو در سه پایگاه اطالعاتی ی ابزارها مالفهة والیس جهت مقایس -آزمون کروسکا  نتایج. 1 جدول

 سطح معناداری X2 Df های اطالعاتی پایگاه

 118/1 9 15/21 دواج

 113/1 9 25/22 دامرال

 111/1 9 8/28 ساینس دایرکت

 -نتلایج آزملون کروسلکا    : پایگاه اطالعاتی دواز
 محاسلبه شلده  کله مقلدار    والیس در این زمینه نشلان داد 

(15/21 =H )92/16) از مقللدار مجللذور کللای بحرانللی  =
X2 )15/1در سللطح خطللای کمتللر از  9آزادی ة بللا درجلل 

وجلو در   هلای ابلزار جسلت    رو بین مالفه از این. استبیشتر 
از پایگاه اطالعاتی دواز تفاوت معنلاداری وجلود داشلته و    

سیسلتم ملرور در   ة هلای حاصلله مالفل    میانگین رتبله بین 
جو ارجحیت داشلته   و های ابزار جست مقایسه با سایر مالفه

 . است
 -نتلایج آزملون کروسلکا    : پایگاه اطالعاتی امرالد

 والیس در ایلن ملورد دا  بلر آن بلود کله مقلدار حاصلله       
(22/25=H )از مقدار مجذور کای بحرانی (67/21 =X2 )

بزرگتلر   11/1در سلطح خطلای کمتلر از     9آزادی ة با درج
توان اظهلار نملود کله ملابین      وجه به این امر میبا ت. است
جو تفاوت معناداری وجلود داشلته و   و های ابزار جست مالفه
های ابلزار   جو نسبت به سایر مالفهو های جست روشة مالف

وجو در این پایگاه اطالعلاتی از ارجحیلت برخلوردار     جست
 . بوده است

نتلایج آزملون   : پایگاه اطالعاتی سلاینس دایرکلت  
والیس نیز در این زمینه نشلان داد کله مقلدار     -کروسکا 

 از مقدار مجذور کلای بحرانلی  ( H=  8/28) محاسبه شده
(67/21  =X2 )در سطح خطای کمتر از  9آزادی ة با درج

هللای ابللزار  رو مللابین مالفلله از ایللن؛ اسللتبزرگتللر  11/1
جو تفلاوت معنلاداری بلا یکلدیگر وجلود داشلته و       و جست
وجو در مقایسه بلا   تسطح جسة مالفکه ها نشان داد  یافته

رجحلان بلاالتری   از  جلو و هلای ابلزار جسلت    دیگر مالفله 
 . برخوردار بوده است
هلای   بر و پایگاه های هزینه بین پایگاه: فرضیه دوم

وجو تفاوت معنلادار وجلود    رایگان از لحاظ ابزارهای جست
 . دارد

برای رسیدن به جواب این فرضیه از آزمون یلومن  
 . اده شدویتنی استف



 1394 چهارم. زمستانشماره ، سا  دوم، شناسیفصلنامه مدیریت اطالعات و دانش 99

 

 وجو ابزارهای جستة بر و رایگان در زمین های اطالعاتی هزینه پایگاهة نتایج آزمون یومن ویتنی جهت مقایس. 3جدول 

 U Z p تعداد ها جمع رتبه ها میانگین رتبه ی اطالعاتیها نوع پایگاه

 136 5/13414 56/98 رایگان
5/4188 53/8 - 111/1 

 136 5/23723 44/174 هزینه بر

 
ابزارهای ة گردد در زمین گونه که مالحظه می همان

 بلر  هلای اطالعلاتی هزینله    پایگاهة وجو میانگین رتب جست
(44/174 = ( ̅ j  بلله صللورت بللارزی از میللانگین پایگللاه

بیشتر بلوده   در این زمینه j ̅ ) =56/98) اطالعاتی رایگان
این در حالی است که نتایج آزمون یلومن ویتنلی در   . است

 محاسلبه شلده   Zاین مورد نیز بیانگر آن بلود کله مقلدار    
(53/8-=Z )ة از اندازZ  مبیّن جدو (96/1  =Z ) در سطح

و P<11/1) بزرگتللر بللوده اسللت  11/1خطللای کمتللر از  
5/4188=136 ،136U )توان چنین عنلوان نملود    و لذا می

بر و رایگان در زمینله   های اطالعاتی هزینه مابین پایگاهکه 
وجللو تفللاوت معنللاداری وجللود داشللته و  ابزارهللای جسللت

بر به صورت معناداری بیشتر از  های اطالعاتی هزینه پایگاه
وجلو برخلودار    پایگاه اطالعاتی رایگان از ابزارهلای جسلت  

 . اند بوده
 

 گیری نتیجهبحث و 
هلای اطالعلاتی    اشتراک پایگلاه  با توجه به افزایش هزینه

ها باید بلرای   کتابخانه، ها بر و کاهش بودجه کتابخانه هزینه
های اطالعاتی رایگان  رفع نیاز اطالعاتی جامعه خود پایگاه

بنابراین در این پژوهش بله مقایسله   . را نیز در نظر بگیرند
. شلود  بر پرداختله ملی   سه پایگاه اطالعاتی رایگان با هزینه

کله انلواع    های سه پایگاه اطالعاتی نشان داد افتهمقایسه ی
، اشیای مورد توصیف در پایگاه اطالعاتی رایگان تنها مقاله

مقاله ، بر امرالد و ساینس دایرکت کتاب در دو پایگاه هزینه
بر امرالد عالوه بر  و پایگاه هزینه و آثار مرجع مشترک بوده

. اسلت ملورد مطالعلاتی نیلز    ، آن شامل اشلیای اطالعلاتی  
همچنین مالفه توصیف مدرک و اطالعات کتابشلناختی در  

دایرکلت و پایگلاه    بر امراللد و سلاینس   هر سه پایگاه هزینه
، درصلد 71بله ترتیلب   ) رایگان دوآز بیشتر از حد متوسلط 

ایلن سله پایگلاه از    ، بنلابراین . است( درصد71درصد و 86
برای سازماندهی توصیفی مدرک ، اطالعات توصیف مدرک

املا در نمایله سلازی موضلوعی     . اند خوبی استفاده کردهبه 
بلر   مبنای تحلیل مدرک در دو پایگاه رایگان دوآز و هزینه

بللر  امرالللد عنللوان و چکیللده بللوده و در پایگللاه هزینلله   
منلابع و  ، دایرکت عالوه بر آن شلامل ملتن کاملل    ساینس
بنابراین بهتر اسلت دو پایگلاه امراللد و دواز    . استتصاویر 
تحلیل مدرک خود را افزایش دهند تا سبب جامعیت مبنای 

و ( 1382، لنکسلتر ) نمایه سازی در پایگاه اطالعاتی شلوند 
سازی در دو پایگاه رایگان دوآز  انتخاب واژگان برای نمایه

بلر   بر امرالد به زبان طبیعی/آزاد و در پایگاه هزینله  و هزینه
سللاینس دایرکللت ترکیبللی از دو زبللان کنتللر  شللده و    

در واقلع ابلزار   . اسلت ( زبلان طبیعلی/آزاد  ) نتر  شدهغیرک
دایرکت اصطالحنامه بلوده   کنتر  واژگان در پایگاه ساینس

و در دو پایگاه دیگر از ابلزار کنتلر  واژگلان بلرای نمایله      
گیری از آن در این  که بهره سازی منابع به کار نرفته است

 دو پایگاه سبب افزایش مانعیت نتلایج و بازیلابی بهتلر آن   
ة همچنللین شللیو(. 2111، 1کراگنللد اسللچریر) شللود مللی
سازی در دو پایگاه دوآز و امرالد به شلیوه خودکلار و    نمایه

. باشلد  دایرکت به طور نیمه خودکلار ملی   در پایگاه ساینس
بهتر است دو پایگاه امراللد و دواز از شلیوه نیمله خودکلار     

 استفاده از نیلروی  استفاده کنند چون در شیوه نیمه خودکار
تواند در درست بلودن و دقلت    انسانی عالوه بر ماشین می

 (. 1381، نیاکان) سازی بیافزاید نمایه
های دیگر برای ارزیابی سازماندهی در این  از مالفه

سازماندهی توسط کاربر اسلت کله در دو مالفله    ، ها پایگاه
. پروفایل شخصی و مرتب کردن نتایج تعریف شلده اسلت  

پایگلاه رایگلان دوآز درصلد    ، در مالفه پروفایلل شخصلی  
بلر امراللد و سلاینس     فراوانی صفر بوده و در پایگاه هزینله 

مرتلب  . درصلد اسلت  33درصلد و  111دایرکت به ترتیلب  
بلر امراللد و    وجلو در دو پایگلاه هزینله    کردن نتایج جسلت 

درصلد و در پایگللاه  33رایگلان دوآز بلا میلانگین یکسلان     
نتلایج   ابراینبن. درصد است51ساینس دایرکت با میانگین 

که میانگین سلازماندهی در هلر یلک از     حاکی از آن است
و ( بلللر هزینللله) امراللللد(، رایگلللان) دوازهلللای  پایگلللاه
، درصلد 41بله ترتیلب شلامل    ( بلر  هزینله ) دایرکت ساینس

                                                      
1. Craigeand Schriar 
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، همچنین در کنلار ایلن نتلایج   . استدرصد 73درصد و 56
هلای   پایگلاه دهلد کله    نشان می ویتنی-نتایج آزمون یومن

بر بله صلورت معنلاداری بلیش از پایگلاه       ی هزینهاطالعات
 . اند اطالعاتی رایگان از سازماندهی برخوردار بوده

ها حاکی از آن است که با توجه بله   بررسی پیشینه
بسلیار  ، های اطالعلاتی  در پایگاه  اهمیت مقوله سازماندهی

ها تنها بله  کم به این مقوله پرداخته شده است و عمده آن
( 2111) در پژوهش میلون. اند سازی اشاره کرده زبان نمایه

پایگاه سوسیو لوجیکا  ابسترکت و در پژوهش اسلدالهی و  
پایگللاه نمللامتن بلله علللت اسللتفاده از  ( 1389) نوکللاریزی

دایرکللت نماینللده  اصللطالحنامه هماننللد پایگللاه سللاینس 
در این پژوهش تنها . سازماندهی و طبقه بندی خوبی است

عللت  ، از لحاظ سازماندهی ضعیف بلود پایگاه رایگان دواز 
 . است( 1388) خوان با نتایج پژوهش رحتمی تاش آن هم

وجلو   مقایسه سه پایگاه از جنبله ابزارهلای جسلت   
ترین سطح  دایرکت شامل کامل پایگاه ساینس، بدین ترتیب

، ملتن کاملل  ، چکیلده ، اطالعلات کتابشلناختی  ) وجو جست
رایگللان دواز و  ،بللوده و در دو پایگللاه( منللابع و تصللاویر

وجو تنها در چکیده و اطالعلات   بر امرالد سطح جست هزینه
وجو در دو پایگاه  های جست کتابشناختی وجود دارد و روش

هزینه بر ساینس دایرکت و امرالد در سطح خوبی به ترتیب 
درصد بوده و سیستم مرور در هر 75درصد و 67با میانگین 
املا  ، استدرصد  41ین تر از حد متوسط و با میانگ دو پایین

این دو ویژگی در پایگاه رایگان دوآز کامال برعکس اسلت  
وجلو در سلطح    هلای جسلت   در واقع در ایلن پایگلاه روش  

و سیسلتم ملرور بللا   ( درصلد 25) تلر از حلد متوسللط   پلایین 
دو پایگلاه سلاینس دایرکلت و    . اسلت  درصد 111میانگین 

سیستم ملرور  امرالد بهتر است عملیات الزم را برای ارتقاء 
چون این سیستم برای کسلب آگلاهی از   ؛ خود انجام دهند

آخرین تحوالت موضوعی یا مرور آخرین نوشته موضلوعی  
مورد عالقه و هدایت به سلمت مطللب ملورد نظلر کلاربر      

، یلاتس  -بیلزا ؛ 1385، مهلراد و دهقلانی  ) بسیار مفید است

 (. 1999، 1نتو –ریبریو
شلامل  وجلو کله    همچنین ویژگی درونلداد جسلت  

وجو اسلت در هلر سله پایگلاه      های جست عملگرها و شیوه
امرالد و دوآز بیشتر از حد متوسلط و بله   ، ساینس دایرکت

درصلد بلوده   56درصلد و  74درصد و 85ترتیب با میانگین 
وجلو قلرار    برونداد جست مالفه، در مقابل این ویژگی. است

وجو در واقع عملیاتی است کله روی   برونداد جست دارد که

                                                      
1. Baeza-Yates, Riberio-Neto 

در هر دو پایگاه  شود این ویژگی وجو انجام می یج جستنتا
بله  ) بیشتر از حد متوسلط  دایرکت و امرالد بر ساینس هزینه

و در پایگللاه رایگللان دوآز ( درصللد71درصللد و 85ترتیللب 
از طرفی نیز انتخلاب  . است( درصد26) کمتر از حد متوسط

وجو در هر سه پایگاه به زبان طبیعی و یا آزاد  واژگان جست
وجلو در هلیچ کلدام از     وده و ابزار کنتر  واژگلان جسلت  ب

داشتن اصطالحنامه کاوش در هر سه . ها وجود ندارد پایگاه
چللون دارا بللودن ؛ پایگللاه اطالعللاتی بسللیار مفیللد اسللت 

شود که معایب نارسائی زبان  باعث می اصطالحنامه کاوش
سلازی   کلمات انتخاب شده و نمایله طبیعی بر طرف شود و 

شلود و کلاربر را بله     پایگاه به کاربر پیشلنهاد ملی  شده در 
دهلد و سلبب کلاهش     کلمات مرتبط و مترادف ارجاع ملی 

نتلایج بازیلابی    به کاربر بدین ترتیب. شود ریزش کاذب می
رضلایی  ) رسلد  می در مدت زمان کمتری خواه خود شده د 

 (. 1386، خسروی و زین العابدینی، شریف آبادی
وجو  رزیابی فیلدهای جستهای دیگر این ا از مالفه

ایلن مالفله در    تعیین کننده نوع اطالعلات اسلت   است که
دایرکلت و امراللد بله ترتیلب بلا       بلر سلاینس   پایگاه هزینه
درصد یعنی در واقع بیشتر از حلد   59درصد و  68میانگین 

بلا   متوسط و در پایگاه رایگان دوآز کمتر از حد متوسلط و 
هلای   ها و روشهمچنلین فیللد  . درصد اسلت  45میانگین 

، که نقش افزایش مانعیت را دارنلد  وجو محدودکننده جست
در مقابلل ایلن   ؛ استدر هر سه پایگاه کمتر از حد متوسط 

کله نقلش    مالفه گسلترده کلردن نتلایج قلرار دارد    ، مالفه
در پایگاه رایگلان دوآز و  . کند می افزایش جامعیت را بازی

بلر   گلاه هزینله  بلر امراللد صلفر بلوده و در پای     پایگاه هزینه
ایلن نشلان   ؛ اسلت درصلد   41ساینس دایرکت با میلانگین 

های اطالعاتی کمتر بله مقولله گسلترده     دهد که پایگاه می
میانگین  در نهایت اینکه. پردازند وجو می کردن نتایج جست

اطالعلللاتی  هلللای پایگلللاه وجلللو در ابزارهلللای جسلللت
، درصللد 68 بلله ترتیللبامرالللد و دوآز ، دایرکللت سللاینس

این نتایج در کنار نتایج  بنابراین. استدرصد 38درصد و 57
های اطالعاتی  پایگاه دهد که آزمون یومن ویتنی نشان می

بر به صورت معنلاداری بیشلتر از پایگلاه اطالعلاتی      هزینه
 . اند وجو برخوردار بوده رایگان از ابزار جست

 هللای علیجللانی و دهقللانی  در بررسللی پللژوهش 
 مهلللراد و زاهلللدی(؛ 1385) انیمهلللراد و دهقللل(؛ 1385)
ی تلاریخی  لتلوا ( 1391) رخش و رحیمی، مجیری(؛ 1386)

هلا  های اطالعاتی خارجی که عملده آن  پایگاهکلی ارزیابی 
وجلو بلرای ارزیلابی     هلای جسلت   و شامل ویژگلی  بر هزینه
های اطالعاتی خلارجی در   دهد که پایگاه نشان می، هستند
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خود در عرضله بله   حا  ترفیع امکانات سطح مطلوب و در 
تلوان گفلت کله نتلایج ایلن       بنابراین ملی . کاربران هستند

خلوانی داشلته و    هلم  حاضلر با نتلایج پلژوهش   ها  پژوهش
بر ساینس دایرکت و امراللد نیلز از جنبله     های هزینه پایگاه

و بیشتر از حلد   باال به نسبتوجو در سطح  ابزارهای جست
خلوانی بلا    متوسط قرار دارند و پایگاه رایگلان دوآز در هلم  

و پلژوهش مهلراد و   ( 1385) پژوهش علیجانی و دهقلانی 
سلرچ  ، اریلک  هلای رایگلان   همانند پایگاه( 1385) دهقانی
در سلطح پلایین و کمتلر از حلد     پابمد و اینفوتریلو  ، اریک
 2112ا  اما در پژوهش گریس مور در س. قرار دارد متوسط

بر بوده و نسبت به پایگلاه   اریک جز پایگاه اطالعاتی هزینه
پروکوئس و گوگل اسکالر در سطح بهتری از لحاظ درونداد 

 . وجو قرار دارد و برونداد جست
دهلد کله    ها نشان می بررسی پیشنه از طرفی دیگر
( 1385) دهقانی، سو با نتایج علیجانی نتایج این تحقیق هم
بلدین ترتیلب کله    ؛ بلوده ( 2111) بولدو جاتکیویس و سلی 

، های رایگان بر نسبت به پایگاه های اطالعاتی هزینه پایگاه
چنلین نتلایج ایلن     هلم . دارنلد های بهتری  قابلیت و ویژگی

؛ نیسلت ( 1385) خوان با نتایج مهراد و دهقلانی  تحقیق هم
های رایگان با  بدین صورت که تفاوت معناداری بین پایگاه

 . نداردتجاری وجود 
هلای سلازماندهی و ابزارهلای     در آخر اینکه مالفه

 هسلتند های اطالعاتی  وجو دو ویژگی مهم در پایگاه تجس
در پایگلاه دوآز  بدین صورت کله  . باشند میکه مکمل هم 

؛ درصلد  38وجو  درصد و ابزار جست 41میزان سازماندهی 
درصللد و ابللزار  56در پایگللاه امرالللد میللزان سللازماندهی  

در پایگلاه سلاینس دایرکلت میلزان     ؛ درصد 57 وجو جست
. درصلد اسلت   68وجو  درصد و ابزار جست 73سازماندهی 

دهلد   نشلان ملی  امتیازات این سه پایگاه در این دو مقولله  
. رابطه نزدیک و معناداری بلین ایلن دو مقولله وجلود دارد    
کارگزاران پایگاه اطالعاتی نیز به ایلن دو مقولله بله طلور     

دو  اینو برای ارتقا پایگاه خود باید اند  دهکرزمان توجه  هم
همچنلین پایگلاه   . زمان در نظر بگیرند به طور هم را مقوله

بر امراللد و سلاینس    رایگان دواز نسبت به دو پایگاه هزینه
وجو و سازماندهی در سطح  دایرکت در دو مقوله ابزار جست

 . پایین تری قرار دارد
 

 شنهادهایپ
 هلای زیلر ارائله    نهادیپیشل ، وهش طبق نتلایج پلژ  

 : شود می
اطالعلاتی کتابخانله    هلای  پایگاه ارزیابیکتابداران برای  -

توانند از سیاهه وارسلی ایلن پلژوهش اسلتفاده      خود می
 ؛ کنند

کتابللداران ، هللا بللا توجلله بلله کمبللود بودجلله کتابخانلله  -
توانند با اسلتناد   های دانشگاهی و تخصصی می کتابخانه
 کلارایی سلازماندهی و   تحقیق مبنی برهای این  به یافته

بلر از اشلتراک    های هزینله  جوی پایگاهو ابزارهای جست
 ؛ نمایند دفاع هاآن

هللای اطالعللاتی ایرانللی مالفلله و زیللر   مللدیران پایگللاه -
های موجود در سیاهه وارسی را ملورد توجله قلرار     مالفه

داده و در ارتقای پایگاه اطالعاتی خلود بکوشلند تلا بله     
 ؛ رهای بین المللی نزدیک شوندسطح معیا

بلر   توانند برای تهیه پایگاه اطالعاتی هزینه کتابداران می -
امرالد و ساینس دایرکت بله نقلاط قلوت و ضلعف ایلن      

 . پایگاه در این پژوهش توجه کنند
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: نشر کتابدار: تهران. اطالعاتی یها پایگاه دستنامه(. 1391)

19-21 
ی اطالعاتی ها ارزیابی پایگاه(. 1388) مریم، رحمتی تاش

ایران از لحاظ سازماندهی و ابزارهای پیوسته مقاالت در 
پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع . جست وجو

 . تهران، دانشگاه الزهرا، رسانی

حاجی زین ؛ عبدالرسو ، خسروی؛ سعید، رضایی شریف آبادی
امکان سنجی مهار مستندات (. 1386) محسن، العابدینی

ی موجود بر های اطالعاتی فارس موضوعی پزشکی در پایگاه
 183-212(: 31، )مطالعات تربیتی و روانشناسی. روی وب

(. 1391) لیلی، اخ بخشیان؛ محمدرضا، گوهری؛ هما، طالچی
 ,Irandocارزیابی پنج پایگاه اطالعاتی کتابشناختی فارسی

Iranmedex ,Magiran ,Parsmedline وsid  به وسیله
. Gilliver 2112ی اطالعاتی ها معیارهای ارزیابی پایگاه
 373-381(: 3) 8، مدیریت اطالعات سالمت

ارزیابی (. 1385) سعید، رضایی شریف آبادی؛ جواد، عباس پور
های مرکز  های اطالعاتی پایان نامه رابط کاربر پایگاه

اطالعات و مدارک علمی ایران از دیدگاه کتابداری و اطالع 



 91 های اطالعاتی هزینه بر از لحاظ...  های اطالعاتی رایگان با پایگاه مقایسه پایگاهزهرا اباذری و همکاران: 

-91(: 41)، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. رسانی
75 
ة بررسی و مقایس(. 1385) لیال، دهقانی؛ رحیم، علیجانی
ی تجاری ها ی رایگان اریک و سرچ اریک با نسخهها نسخه

فصلنامه . ابسکو و فرست سرچ از پایگاه اطالعاتی اریک
 124-113(: 3) 21، علوم و فناوری ایران

مبانی ، نمایه سازی و چکیده نویسی(. 1382) فردریک، لنکستر
 58-54. چاپار: تهران. مترجم عباس گیلوری. نظری و عملی

ارزیابی (. 1391) علیرضا، رحیمی؛ فریبا، رخش؛ شهین، مجیری
ی اطالعاتی پیوسته ها وجو در پایگاه ی جستها ویژگی

مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ة موجود در وب سایت کتابخان
 مدیریت اطالعات. اصفهان بر اساس معیارهای بین المللی

 . 215-223(: 2) 9، سالمت

 سمت: تهران. کتابخانه و کتابداری(. 1386) علی، مزینانی

های  نسخهة بررسی و مقایس(. 1385) لیال، دهقانی؛ جعفر، مهراد
ی تجاری ها با نسخه Infotrieveو  Pubmedرایگان 
Ebsco  وFirst Search فصلنامه . پایگاه اطالعاتی مدالین
 63-78(: 68، )کتاب
 رابطه سهیمقا و یبررس(. 1386) زهره، زاهدی؛ جعفر، مهراد

 علومای  منطقه کتابخانه یداخل زبانیم دو و کاربرد
 با رانیا یعلم مدارک و اطالعات پژوهشگاه و یتکنولوژ
 11، یرسان اطالع و یکتابدار فصلنامهی. خارج زبانیم چهار

(3 :)117-124 
بررسی کاربرد نمایه سازی ماشینی در "(. 1381) شهرزاد، نیاکان

18-12(: 4و3) 16، فصلنامه اطالع رسانی. "ها کتابخانه
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