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Abstract:

In this research or analysis of the humanities
publications databases, four bases: Iran
Publications Bank (MAGIRAN), Scientific
Information database of Jahad Daneshgahi
(SID), Noor Professional Magazines database
(Noormags) and G-Store database were selected,
their proportional comprehensiveness was
determined within the humanities domain and
the user interface of each was studied. The
findings show that G-store database has the
highest
amount
of
proportional
comprehensiveness equal to 0/96. MAGIRAN
database with 0/46, normags database with 0/40
and Jahad Daneshgahi database with 0/12
proportional comprehensiveness stand next.
Regarding the user interface, G-store gained 39
points and stood first. Noormags got 26 points
and stood second. MAGIRAN with 15 points
and SID with 13 points were the third and the
fourth databases.

،در این پژوهش با بررسی پایگاههای نشریات علوم انسانی
 پایگاه،2) بانک نشریات ایران (مگ ایران،تعداد چهار پایگاه
 پایگاه مجالت،3)دی.آی.اطالعات علمی جهاد دانشگاهی(اس
 و پایگاه اطالعاتی جی استور انتخاب4)تخصصی نور (نورمگز
شدند و جامعیت نسبی پایگاه ها در حوزه علوم انسانی تعیین و
 نتایج.رابط کاربر هر یک از پایگاه های مذکور بررسی گردید
این پژوهش نشان داد پایگاه جی استور دارای باالترین میزان
 دارای، و پس از آن پایگاه مگ ایران0/69 جامعیت معادل
 و پایگاه نشریات جهاد0/40  پایگاه نورمگز،0/49 جامعیت
 پایگاه جی، در بررسی رابط کاربری. میباشد0/12 دانشگاهی
 و پایگاه نور مگز، امتیاز حائز بیشترین امتیاز36 استور با کسب
 امتیاز در رتبه11  پایگاه مگ ایران با، امتیاز در رتبه دوم29 با
 امتیاز در رتبه چهارم13 سوم و پایگاه اس ای دی با کسب
.قرار گرفته است
 رابط، جامعيت نسبي، پايگاههای اطالعاتي:کليدواژهها
 پایگاه اطالعات علمی،) بانک نشریات ایران (مگ ایران،کاربر
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پایگاه صورت میگیرد که رابط کاربر 9نامیده میشود.

مقايسه جامعيت نسبي و رابط کاربری
پايگاههای اطالعاتي نشريات منتخب در حوزه
علوم انساني

رابط کاربر در ارتباط دو طرفه کاربر و نظام رایانهای یک
عامل بسیار مؤثر محسوب میشود.
به زبان علمی رابط کاربر عبارت است از محیطی در

مقدمه:

نظامهای رایانهای اعم از سایتها ،پایگاهها ،نرمافزارها و

رشد و گسترش اینترنت ،روشهای دستیابی به اطالعات

مانند آنها که میان ماشین و کاربر تعامل ایجاد میکند،

را دگرگون کرده و برای ایجاد سهولت و تسریع در

یعنی انتقال اطالعات از کاربر به نظام و بالعكس .رابط

مكانیابی اطالعات ،امكانات بسیاری در وب ایجاد شده

کاربر تأثیر ذهنی زیادی بر کاربر میگذارد و در واقع

است .پایگاههای اطالعاتی که به نمایهسازی مقالههای

فكر و اندیشه طراح آن را به کاربر (همانند فهرست

مجلهها میپردازند ،یكی از این ابزارها میباشند.

مندرجات یک کتاب)منتقل میکند .همین تأثیر ،عاملی

در کشور ما پایگاههای مختلفی به ارائه مقاالت

است که کاربر از پایگاه اطالعاتی شناخت درست پیدا

الكترونیكی میپردازند ولی از میان آنان پایگاه های بانک

کند و به بهترین نحو از آن استفاده کند.یک رابط کاربر

نشریات ایران (مگ ایران) ،1پایگاه اطالعات علمی جهاد
دانشگاهی (اس.آی.دی) 2و پایگاه مجالت تخصصی نور

خوب باعث جذب و حفظ کاربران یک پایگاه یا سایت
میشود.

(نورمگز) 3دارای سابقه و منابع بیشتری در حوزه علوم

با توجه به موارد مذکور با بررسی جامعیت و رابط

انسانی باشد .همچنین نزدیک به یک دهه از فعالیت

کاربری پایگاه های اطالعاتی میتوان ارزیابی مناسبی از

پایگاههای مذکور میگذرد و با توجه به اینكه

این پایگاهها ارائه داد.

بخشهایی از این پایگاهها دارای همپوشانی موضوعی
میباشد یكی از مورادی که میتواند کمک شایانی به
پژوهشگران در انتخاب یک پایگاه نماید وضعیت
جامعیت و رتبه آن پایگاه در مقایسه با سایر پایگاه ها
میباشد.
در حال حاضر ،برای ارزیابی پایگاهای منابع دیجیتال،
معیارهای مختلفی وجود داشته و مورد استفاده قرار
میگیرد .یكی از این معیارها ،ربط میباشد که برای
ارزیابی نظامهای بازیابی اطالعات و کارایی جستجوهای
انجام شده ،بهکار میرود و به وسیلة دو مالك جامعیت

4

و مانعیت 1سنجیده میشود (شاکری.)1337 ،
از ویژگیهای ممتاز اینترنت ،از جمله پایگاههای
اطالعاتی ،امكان ارتباط دو طرفه و تعامل میان کاربران و
رسانه است.این ارتباط از طریق رابط یا صفحه اصلی

اهميت پژوهش:
با توجه به هزینه و وقتی که پژوهشگران و کاربران
حوزه علوم انسانی برای دسترسی به نتایج دقیقتر در
جستجوها صرف میکنند ،باید با مزایای هر یک از
پایگاههای اطالعاتی آشنا شوند تا پایگاه مناسب را بدون
اتالف وقت ،برای جستجو انتخاب کنند .نتیجة این
پژوهش به متخصصان و دانشجویان حوزة علوم انسانی
کمک خواهد کرد تا پایگاهی را که برای بازیابی
مقالههای فارسی در حوزه تخصصی آنها جامعیت
باالتری دارد ،شناسایی کنند و همچنین میتواند راهنمای
مناسبی برای مدیران پایگاه های مورد نظر باشد تا در
بروزرسانی پایگاه های خود از نتایج این پژوهش برای
اصالح رویكرد ها بهره مند گردند.

1

www.magiran.com
www.sid.ir
3
www.nooemags.com
4
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5
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2

User Interface
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پيشينه پژوهش:

مانعیت همپوشانی و جامعیت نسبی نشان داد که هیچ

پيشينه های خارج از کشور:

موتور کاوشی از جامعیت باالیی برخوردار نیست.

کالرك و ویلت )2007( 1سی کلید وازه کامالً متفاوت را

پیشینه های داخل کشور:

روی آلتاویستا و اکسایت مورد جستجو قرار دادند و

فتاحی ( )1331در پژوهشی ،مالحظات اساسی در

بهترین نتایج را از نظر مانعیت و جامعیت و پوشش

طراحی رابط کاربر نظامهای رایانه ای و پایگاه های

موضوعی از آلتا ویستا کسب کردند.

اطالعاتی را بررسی نموده و نتایج نشان داد ،طراحی باید

ویالر و زومر ( ،)2001در پژوهشی با عنوان «مقایسه و

با توجه به ویژگیها و نیازهای جامعه استفادهکننده،

ارزیابی رابطهای کاربر مجالت الكترونیكی» ،رابط کابر

شناخت حوزه کاری و عناصر و ویژگیهای مطرح در

مربوط به  4پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت،

رابط کاربر این نظامها صورت گیرد.در غیر این صورت،

پروکوئست دایرکت ،ابسكوهاست و امرالدرا براساس 3

نظامهایی طراحی میشود که کارآیی الزم را برای

جدول ویژگیهای عمومی رابط ،انتخاب پایگاه و

برآورده ساختن نیازها و توقعات کاربران نداشته و مورد

فرمولبندی جستجو و فرمولبندی مجدد ،و دستكاری

توجه متخصصان و حرفهمندان حوزه کاری آن نظامها

نتایج و گزینه کمک ،مورد مقایسه و بررسی قرار دادند.

نیز قرار نخواهد گرفت.از این رو ،توصیه میشود که

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که با توجه به

طراحان نظامهای رایانهای تهیه نیمرخ جمعیتی از جامعه

تجاری بودن هر  4نظام اطالعاتی ،شباهتهای زیادی

استفادهکننده از نظام در دست طراحی ،ویژگیها ،نیازها،

بین رابط کاربر این پایگاهها وجود دارد ،ولی

و توقعات این گروه را شناسایی کرده و ویژگیها و

تفاوتهایی نیز دیده میشود.در مقوله ویژگیهای

عناصر رابط کاربر را با توجه به این یافتهها طراحی

عمومی رابط ،امكانات رابط کاربری ساینس دایرکت و

کنند.

پروکوئست دایرکت بیتشر است .در مقوله انتخاب پایگاه

علیجانی و دهقانی ( )1339با مقایسه رابط کاربر پایگاه

و فرمولبندی جستجو و فرمولبندی مجدد ،امكانات و

های اطالعاتی کتاب مدار بین المللی شامل نت الیبرری

گزینههای پایگاه اطالعاتی پروکوئست دایرکت بیشتر

و کوئیستیا و ایبراری و سافری دریافتند ،دو پایگاه نت

است.در این مقوله کمترین امكانات در پایگاه اطالعاتی

الیبراری و کوئیستیا با  40امتیاز در جایگاه اول و

امرالد دیده میشود.در مقوله دستكاری نتایج و گزینه

ایبراری و سافری با  31و 39امتیاز در جایگاه دوم و

کمک ،بار دیگر ساینس دایرکت و پروکوئست دایرکت

سوم قرار دارد.

در جایگاه اول قرار میگیرند.پژوهشگران در نهایت در

علیجانی( )1333در این پژوهش رابط کاربر وب

یافتههای خود اشاره میکنند که به رغم تفاوتها ،رابط

موتورهای جستجوی عمومی «یاهو»« ،آلتاویستا»،

کاربری هر  4نظام بازیابی اطالعات بررسی شده دارای

«گوگل» و «آل د و ب» بررسی و مقایسه گردید همچنین

کیفیت باالیی بودند.

تالش شد تا نقاط قوت و ضعف هر یک از موتورهای

بارایالن )2006( 2شش موتور جستجو را با استفاده از

جستجو تعیین شود.نتایج پژوهش نشان داد که در

یک کلید واژه منفرد مورد بررسی قرار داد ،بررسی تمام

مجموع  4جدول تدوین شده موتورهای جستجوی

مدارك بازیابی شده که تعداد آن  9931بود برای میزان

گوگل با  64امتیاز ،آلتا ویستا با  1/14امتیاز ،یاهو با
 1/04امتیاز و آل د وب با  04امتیاز به ترتیب بیشترین
امتیازها را از آن خود کردند.

Clarke, S., & Willett, P
Bar-Ilan

1
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حاجی زین العابدینی( )1336در پژوهشی جامعیت نسبی

تخصصی پزشكی در بازیابی اطالعات مربوط به

پایگاه های فارسی زبان مگ ایران ،پایگاه اطالعات

بیماریهای زنان و مامایی ،دریافت در بین موتورهای

علمی جهاد دانشگاهی(اس.آی.دی) و ایران مدکس در

پزشكی مورد پژوهش ،موتور سرچ مدیكا با مانعیت 64

بازیابی اطالعات حوزه دندانپزشكی مورد مقایسه قرارداد

درصد و جامعیت  20/9درصد بیشترین مدارك مرتبط را

و نتایج ان نشان داد «ایران مدکس» دارای باالترین میزان

در حوزه بیماریهای زنان بازیابی کرده است و رتبه

جامعیت با  0/72است .همچنین ،مشاهده شد که

نخست را به خود اختصاص داد ،سپس موتور کاوش

جامعیت نسبی پایگاه «مگ ایران» نسبت به  SIDبیشتر

پوگوفراگ با  62درصد مانعیت و  20/9درصد جامعیت

است.

در رتبه دوم قرار گرفت .نتیجهگیری :آزمون کای اسكوئر

کوکبی و زراعتكار( )1360در پژوهشی با عنوان

نشان داد که بین مانعیت موتورهای پزشكی در بازیابی

رابطهای کاربر در کتابخانه های دیجیتالی کودکان:

منابع تخصصی مربوط به بیماریهای زنان و مامایی

پیشنهاد الگوی بهینه برای کودکان ایرانی ،با شناسایی و

اختالف معنیداری وجود دارد؛ ولی از نظر جامعیت،

بررسی چهل کتابخانه دیجیتالی کودکان به این نتیجه

بین موتورهای پزشكی با میانگین جامعیت  20/3تفاوت

رسیدند که طراحان وب سایتهای کتابخانه های دیجیتالی

معنی داری مشاهده نشد.

انگلیسی زبان کودکان ویژگی های محتوایی را چندان

فرضيه ها:

مورد توجه قرار ندادهاند و شاید یكی از دالیل این امر
تنوع بسیار زیاد مطالبی باشد که هر کتابخانه میتوانسته

فرضیه :1بین حجم اطالعات پایگاه ها و میزان جامعیت
نسبی آنها رابطه معنا داری وجود دارد.

در وبسایت خود قرار دهد .مقایسه ویژگیهای

فرضیه :2بین میزان جامعیت پایگاه های فارسی با پایگاه

محتوایی در کتابخانههای دیجیتالی کودکان با مجموع

جی استور اختالف معنا داری وجود دارد.

نظرات صاحب  نظران نشان میدهد که بسامد کم

جامعه پژوهش:

برخی از این ویژگی ها دلیل بر بی اهمیتی آنها نمیباشد

پس از بررسی های اولیه مشخص شد از بین کلیه

بلكه تغییر در محمل های اطالعاتی و ظهور کتابخانه

پایگاههای مقاالت که در کشور فعالیت مینمایند

های دیجیتالی مفاهیم و ویژگیهای جدیدی را مطرح

پایگاههای مگ ایران ،پایگاه اطالعات علمی جهاد

ساخته و با توجه به نوظهور بودن آنها ،تعدادی از این

دانشگاهی (اس.آی.دی) ونورمگز دارای اطالعات و

ویژگیها در تعدادکمتری از کتابخانه ها دیده شده  اند.

سابقه بیشتری در حوزه علوم انسانی میباشد و پایگاه

یعقوب نوروزی( )1360در پژوهشی با عنوان تحلیلی بر

نشریات جی استور نیز در خارج از کشور یكی از جامع

کاربرمداری رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه

ترین و باسابقه ترین پایگاه نشریات در حوزه علوم

های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی نشان داد از

انسانی میباشد لذا  4پایگاه مذکور به عنوان جامعه

بین معیار های مورد مطالعه معیار زبان رابط کاربر و

پژوهش انتخاب شدند.

تصحیح خطا به ترتیب با کسب امتیاز میانگین امتیاز
 61/13و  39/76از کلیه امتیازات کسب شده توسط
کتابخانه های دیجیتالی مورد مطالعه باالترین و
پایینترین امتیاز را به دست آوردند.
میرحسینی ( )1361در مقالهای با عنوان بررسی
مقایسهای جامعیت و مانعیت موتورهای کاوش
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جدول  .1کليد واژههای استفاده شده در پژوهش

روش پژوهش

تاریخ علوم اجتماعی و اقتصاد انجام گردیده است و نتایج

نظر به اینكه پژوهش دارای دو بخش بررسی جامعیت و

آن در جدول شماره  1درج گردید.

بررسی رابط کاربری میباشد ،برای انجام بخش اول از

جستجوی  30کلیدواژه تعیین شده ،به منظور اجتناب از

روش پیمایشی و مقایسهای استفاده شده است .شیوه کار به

تغییراتی که ممكن است به علت روزآمد سازی پایگاهها

این صورت بوده است که ابتدا با استفاده از

پیش بیاید ،در طی یک روز در پایگاه های بانک نشریات

اصطالحنامههای مختلف در حوزه تاریخ و اقتصاد و علوم
اجتماعی ،تعداد  100کلید واژه انتخاب شده مشخص شد

1

ایران (مگ ایران)  ،پایگاه اطالعات علمی جهاد
2

دانشگاهی(اس.آی.دی) و پایگاه مجالت تخصصی نور
3

و سپس برای گزینش کلید واژه های کاربردی تر در هر

(نورمگز) انجام شد همچنین معادل التین کلید واژه ها نیز

رشته کلید واژه ها ،برای بررسی به  1نفر از محققین رشته

در همان بازه زمانی در پایگاه نشریات جی استور بررسی

مورد نظر ارسال و هر محقق تعداد  30کلید واژه را انتخاب

شد.

نموده در ادامه از مجموع کلید واژه های برگزیده تعداد 10

هر یک از جستجوها به طور جداگانه بررسی و تعداد

کلید واژه که مورد نظر هر  1محقق بوده به منظور انجام

مدارك مرتبط در هر مورد ثبت گردید .بررسی نتایج

پژوهش انتخاب گردیده است ،این فرآیند در هر سه رشته

1

www.magiran.com
2
www.sid.ir
3
www.nooemags.com
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جستجوها نشان داد میان نتایج حاصل از پایگاهها

 a1+b1+c1خواهد بود(رابطه الف)و اگر بین پایگاهها

همپوشانی وجود دارد؛ بدین معنا که در اکثر جستجوها،

همپوشانی وجود داشته باشد ،و برای مثال همپوشانی

مدارکی مشاهده شد که در میان پایگاهها مشترك میباشند.

پایگاه  aو  b2 ،bنامگذاری شود؛ جامعیت نسبی پایگاه a

لذا برای تعیین تعداد مدارك مشترکی که میان آنها وجود

برابر خواهد بود با a1 :در صورت و  a1+b2+c2در

دارد ،نتایج حاصل با هم مقایسه گردید؛ بدین ترتیب که

مخرج( .رابطه ب)

مثالً نتایج حاصل از جستجوی کلیدواژه «تاریخ اجتماعی»

بررسي رابط کاربری

در پایگاه نورمگز ،یكبار با نتایج حاصل از همین جستجو

برای انجام این بخش از پژوهش گردآوری دادهها با

در پایگاه مگ ایران و یكبار با نتایج حاصل از همین

استفاده از روش مشاهده مستقیم و به وسیله سیاهه وارسی

کلیدواژه در پایگاه  SIDمقایسه شد و در پایان داده ها

صورت گرفت.

برای دستیابی به نتایج تجزیه و تحلیل گردید.

به منظور تهیه این سیاهه وارسی ،منابع و سیاهههای

سنجش جامعيت:

وارسی متعددی که برای ارزیابی رابط کاربر پایگاههای

منظور از جامعیت یا بازیافت ،توانایی یک سیستم در

اطالعاتی و موتورهای جستجو تهیه شده بود (از جمله

بازیابی تمام یا بیشتر مدارك مرتبط در پایگاه است.

براون ،2003 ،1ویالر و زومر ،2003 ،و علیجانی )1339

بنابراین ،برای محاسبة مقدار آن نه تنها تعداد مدارك مرتبط

مورو گسترشد استفاده قرارگرفت.

بازیابی شده ،بلكه تعداد مدارك مرتبط بازیابی نشده را نیز

این سیاهه در چهار مقوله -1 :اطالعات کلی -2

باید داشته باشیم.

خصیصههای جستجو  -3گزینه های نمایش ،ذخیره و

با این توصیف ،به نظر میرسد محاسبة جامعیت یک پایگاه

بازیابی و  -4ویژگیهای منحصر به فرد ،تدوین گردیده

تقریبا غیرممكن باشد .چون نمیتوان به تعداد مدارك

است .سیاهه مذکور در اخیار کارشناسان و صاحب نظران

مرتبطی که به دالیلی در بازیابیها مالحظه نمیشود ،دست

وب سنجی قرار گرفته و اصالحات مورد نیاز انجام و تایید

یافت« .کالرك و ویلت» ( 1667ذکر شده در شافی،

گردید.

 )2001روشی برای محاسبه جامعیت نسبی در محیط وب

با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای شامل مطالعه

به کار بردهاند که در این مقاله نیز از روش آنها برای

مستندات و گزینه های راهنمای هر پایگاه برای کسب

محاسبه جامعیت نسبی پایگاههای مورد نظر استفاده شده

آگاهی های اولیه و شناخت کافی در مورد کیفیت و

است .آنان ،جامعیت نسبی را به این صورت تعریف می

عملكرد رابط هر یک ،از روش پیمایش تطبیقی استفاده

کنند:

شد و تالش شد تا بر اساس معیار های مشخص ویژگی

تعداد کل مدارك مرتبط بازيابي شده توسط يك پايگاه

رابط کاربر هر یک از پایگاه های مورد بررسی معین شود.

تعداد کل مدارك مرتبط بازيابي شده توسط کليه پايگاههای

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش آمار توصیفی

مورد مطالعه

انجام شد؛ بدین صورت که بر اساس معیارهای مطرح شده

بدین ترتیب که اگر سه پایگاه مورد نظر را با حروف b ،a

در ذیل چهار مقولة کلی سیاهة وارسی (امكانات کلی،

و  cنامگذاری کنیم ،آنگاه مدارك بازیابی شده به وسیله

خصیصه های جستجو ،نمایش و ذخیره و بازیابی

آنها  b1 ،a1و  c1خواهد بود .اگر بین پایگاهها همپوشانی
وجود نداشته باشد ،جامعیت نسبی حاصل تقسیم  a1بر
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وویژگیهای منحصر به فرد) ،در صورت دارا بودن آن معیار

تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد (جدول )4پایگاه مگ

عدد یک و در صورت نداشتن آن معیار ،عدد صفر منظور

ایران دارای باالترین میزان جامعیت ،معادل  0/46میباشد.

گردید .حداقل و حداکثر امتیاز تخصص یافته برای کل

جامعیت نسبی پایگاه نورمگز  0/40و پایگاه نشریات جهاد

سواالت به ترتیب  0و  49خواهد بود.

دانشگاهی  0/12بهدست آمد.

در پایان ،بر اساس امتیازهایی که پایگاهها در هر مقوله

با توجه به اینكه پایگاه جی استور با پایگاه فارسی

کسب نمودهاند ،تحلیل و بررسی صورت گرفت.

همپوشانی ندارد برای محاسبه جامعیت نسبی آن از (رابطه
الف) استفاد گردید و جامعیت نسبی این پایگاه 0/96
محاسبه گردید.

تجزيه و تحليل دادهها
برای تعیین همپوشانی سه پایگاه با استفاده از فرمول

جدول .4مقدار جامعيت نسبي پايگاه ها
جامعیت نسبی

نام پایگاه

0/40

Noormags

 ،2تعداد مدارك بازیابی شده و جدول شماره  ،3مدارك

0/46

Magiran

0/12

Sid

مشترك میان پایگاهها را به تفكیک نشان میدهند.

0/96

Jstor

همپوشانی سنتی ،ابتدا همپوشانی پایگاهها دو به دو و
سپس همپوشانی هر سه پایگاه محاسبه شد .جدول شماره

جدول  .2تعداد مقالههای بازيابي شده توسط پايگاهها

جدول .5حجم پايگاه ها بر اساس ميزان جامعيت نسبي

تعداد مقالههای مرتبط

تعداد مقالههای

بازیابی شده

بازیابی شده

4331

1137

noormags

1436

9423

Magiran

1130

1660

Sid

395569

404540

Jstor

نام پایگاه

& SID
magiran

noormags
& SID

1400

630

9300

%63

%43

%91

نام پایگاهها
تعداد مقالههای
مشترك
درصد
همپوشانی

با توجه به همپوشانی موجود (جدول ،)3برای محاسبه
مقدار جامعیت نسبی پایگاه های فارسی ،از فرمول
جامعیت نسبی استفاده شده است .به عبارت دیگر ،پس از
تعیین تعداد مدارك مرتبط بازیابی شده هر پایگاه ،تعداد
مدارك مشترك بازیابی شده در میان آنها تعیین و سپس
محاسبه انجام گردید.

موجود

نسبی

13301

0/69

Jstor

1400

0/49

Magiran

1009

0/40

Noormags

721

0/12

Sid

تعداد نشریات موجود در پایگاه ها از طریق مطالعه بخش

جدول .3تعداد مقالههای مشترك ميان پايگاهها
noormags
& magiran

تعداد نشریات

جامعیت

نام پایگاه

آمار هر پایگاه و یا از طریق شمارش تعداد نشریات در
فهرست الفبایی نام نشریات محاسبه گردیده است.

بررسي فرضيه ها:
فرضيه اول پزوهش:
فرض صفر :بین حجم اطالعات پایگاه ها و میزان
جامعیت نسبی آنها رابطه معنا داری وجود ندارد.
فرض یک :بین حجم اطالعات پایگاه ها و میزان جامعیت
نسبی آنها رابطه معنا داری وجود دارد.
H 0 :   0

H 1 :   0
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برای انجام آزمون باال ابتدا نیاز است نرمال بودن داده ها

ابتدا  2به  2پایگاه جی استور با سه پایگاه دیگر مقایسه

بررسی شود .در نتیجه با استفاده از آزمون کلموگروف

میکنیم و با استفاده از آماره

اسمیرنف نرمال بودن داده ها ،حجم اطالعات پایگاه و

pˆ 1  pˆ 2

جامعيت نسبي بررسی میگردد .نتایج در جدول  9آمده

1 1
) 
n1 n2

است.
جدول .6بررسي نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون اسميرنف
مقدار

-p

آزمون

آماره

انحراف معيار

ميانگين

0/619

0/117

0/310

0/476

0/341

6137.65009

0/46

4

4108.0000

4

حجم اطالعات پایگاه

در اینجا چون  pمقدارها از  0/01بیشتر شده فرض نرمال
بودن پذیرفته میشود یعنی داده ها از توزیع نرمال پیروی
نمیکنند و در نتیجه پارامتری بودن داده ها پذیرفته شده و
در آزمون همبستگی پیرسون استفاده میکنیم.
جدول .7بررسي فرضيه اول پژوهش با استفاده از آزمون همبستگي

293.306 ،433.28و 318.291میشوند .با توجه به
اینكه مقادیر از zجدول (= 1.96

همبستگی پیرسن جامعیت نسبی

1
0/622
0/036

 - pمقدار
N

) خیلی بزرگتر

هستند میتوان نتیجه گرفت پایگاه جی استور دارای
جامعیت نسبی بیشتر از  3پایگاه دیگر است.
در بررسی جامعیت نسبی پایگاه اس ای دی با 2پایگاه
مگ ایران و نور مگز به ترتیب مقادیر  zبرابر با
 56.322و 48.434است.با توجه به اینكه
از  zجدول (= 1.96

حجم اطالعات پایگاه

4

نتایج بررسی میشود.
نور مگز به ترتیب مقادیر  zرا بدست آورده که برابر با

جامعیت نسبی

آماره آزمون

() p (1  p

در مقایسه پایگاه جی استور با اس ای دی ،مگ ایران و

تعداد

پارامترهای توزيع نرمال

zObs 

)خیلی بزرگتراست،

میتوان نتیجه گرفت پایگاه اس آی دی دارای جامعیت
نسبی کمتری از  3پایگاه دیگر است.
در ادامه آزمون را برای مقایسه جامعیت نسبی پایگاه مگ

با توجه به جدول فوق میتوان نتیجه گرفت که بین دو

ایران و نورمگز انجام میدهیم .مقدار  zبرابر با 8.5665

متغییر حجم اطالعات پایگاه و جامعيت نسبي رابطه

میشود .بنابر این مشخص میشود که پایگاه مگ ایران

مثبت و معنی دار وجود دارد زیرا مقدار ضریب پیرسون

دارای جامعیت نسبی بیشتری از پایگاه نور مگز است.در

مثبت است و سطح معنی داری یا  sigکمتر از 0/01

نتیجه میتوان نتیجه گرفت که پایگاه مگ ایران جامعیت

میباشد .یعنی افزایش جامعیت نسبی باعث افزایش

نسبی بیشتری در بین پایگاه های فارسی دارد .با توجه به

حجم اطالعات پایگاه میشود و برعكس.

آزمونهای باال میتوان نتیجه گرفت پایگاه جی استور

فرضيه دوم پژوهش:

فرض صفر :بین میزان جامعیت پایگاه های فارسی با
پایگاه جی استور اختالف معنا داری وجود ندارد
فرض يك :بین میزان جامعیت پایگاه های فارسی با
پایگاه جی استور اختالف معناداری وجود دارد

باالترین جامعیت و پایگاه اس ای دی پایینترین جامعیت
را دارند.
(بررسی رابط کاربری)

جدول  .3امتیاز پایگاه ها در مقوله امكانات کلی

عدم نیاز به نرم افزار خاص جهت مشاهده متن
1

مقاالت

2

قالب ارائه مقاالت
-

پی دی اف

-

اچ تی ام ال

نورمگز
1

2

مگ ایران

معیار

اس ای دی

پایگاه های اطالعاتی

جی استور



نشريه علوم انساني دانشگاه پيام نور مشهد /شماره چهارم /بهار 29

11

1

1

1

1

1

2

3

امكان سفارش عناوین جدید از سوی کاربران

0

0

0

0

4

وجود گزینه فهرست مقاالت جدید

0

1

0

1

امكان دسترسی به گزینه راهنمای استفاده از

1

1

1

1

5

پایگاه اطالعاتی
راحتی گشت و گذار (وجود پیوند به تمامی

2

1

1

2

صفحات از هر صفحه ,امكان پیمایش صفحه به
6

صفحه)

7

امكان ثبت نام و ساخت پرونده شخصی

1

1

0

1

8

نمایش آمار کلی پایگاه

1

0

0

1

مجموع امتیازات 10

3

9

4

6
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صفحه فهرست نتایج

جدول  .9امتیاز پایگاه ها در مقوله خصیصه های جستجو
نورمگز

2

امکان استفاده از عملگر های بولی

1

1

0

1

3

امکان جستجوی مجاورتی

0

0

0

1

4

امکان کوتاه سازی

0

0

0

1

5

امکان ریشه سازی

0

0

0

0

6

امکان جستجوی عبارتی

1

1

1

1

7

امکان جستجوی میدانی

1

0

1

1

8

وجود گزینه های مختلف محدود
3
کردن جستجو

1

1

1

1

9

وجود گزینه های مختلف گسترده
4
کردن جستجو

1

0

0

1

امکان اصالح نتایج جستجو

1

0

0

1

11

امکان تصحیح خودکار امالی کلمات

0

0

0

0

12

امکان ذخیره راهبرد جستجو

0

0

0

1

13

10

کاربر پسند کردن نمایش اطالعات

0

0

0

1

مجموعه امتیازات10

4

1

1

8

جدول  :11امتیاز پایگاه ها در مقوله ویژگیهای منحصر به
فرد
نورمگز

مگ ایران

اس ای دی

پایگاه های اطالعاتی
معیار

جی استور

1

دی

1

گزینه های مختلف جستجو

1

1

1

1

اس ای

مگ ایران

جی استور

پایگاه های اطالعاتی
معیار

امکان استفاده از رابط کاربر به زبانی
غیر از زبان اصلی پایگاه

9

0

0

0

0

1

ارائه اطالعات نشریه به صورت شماره به شماره

1

1

1

1

2

امکان تورق کامل متن مقاالت

1

0

1

1

3

امکان جستجوی درون متن

1

0

0

1

4

امکان استفاده از واژه نامه در صفحات مشاهده
مقاالت

0

0

0

0

5

امکان ذخیره عناوین در پرونده شخصی

0

0

0

1

امکان ترکیب راهبرد جستجوی
چندین جستجوی قبلی

0

0

0

1

6

امکان ذخیره آدرس صفحات در پرونده
شخصی

0

0

0

1

14

حساسیت نسبت به جستجو با حروف
کوچک و بزرگ

0

0

0

0

7

امکان یادداشت برداری از متن مقاالت و
ذخیره در پرونده شخصی

0

0

0

1

15

امکان مرور و گشت گذار در فهرست
پایگاه

1

1

0

1

8

امکان ارسال عناوین مقاالت از طریق پست
الکترونیک

1

0

0

1

مقاالت

2

2

2

2
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4

1

2

7

17

وجود فراپیوند به عناوین مشابه

0

0

0

1

18

مجموعه امتیازات 18

10

7

6

15

پایگاه های اطالعاتی
معیار

1

امکانات کلی

8

6

4

9

2

خصیصه های جستجو

10

7

6

15

3

نمایش و ذخیره و بازیابی

4

1

1

8

4

ویژگیهای منحصر به فرد

4

1

2

7

جمع کل امتیازها

26

15

13

39

نورمگز

2

برجسته شدن واژه های جستجو در
فهرست نتایج

1

0

0

1

3

امکان تغییر اندازه کلمات مقاالت

0

0

0

0

4

امکان مرتب سازی نتایج جستجو

1

0

0

1

5

امکان نشانه گذاری نتای جستجو

0

0

0

1

6

امکان ذخیره سازی نتایج

0

0

0

1

7

چاپ

0

0

0

1

چنانچه مشاهده میشود (جدول6و10و11و )12نتایج این

1

0

0

1

پژوهش نشان داد هر یک از پایگاه ها دارای نقاط قوت و

8

نمایش خودکار راهبرد جستجو در

دی

1

ارائه اطالعات کامل کتابشناختی مقاالت

1

1

1

1

اس ای

مگ ایران

جی استور

مگ ایران

پایگاه های اطالعاتی
معیار

اس ای دی

جدول .10امتیاز پایگاهها در مقوله نمایش و ذخیره و
بازیابی

نورمگز

16

نحوه تنظیم
(موضوعی,الفبایی)

فهرست

جدول  .12مجموع امتیاز پایگاه های مگ ایران ،پایگاه
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی(اس.آی.دی) ونورمگز در
چهار مقوله مورد بررسی
جی استور

10

2

 1وجود گزینه های مانند (جستجوی ساده ،پیشرفته و خبره)
 2محدود کردن دامنه جستجو به فیلد یا حوزه خاصی (مانند موضوع یا رشته)
 3محدود کردن دامنه جستجو به ویژگی خاصی (مانند زبان و نوع مدرك)
 4مانند امكان جستجو در متن مقاالت

ضعفی میباشند و مجموع امتیازات پایگاه جی استور
اختالف زیادی با مجموع امتیازات پایگاه های فارسی دارد
و از بین پایگاه های فارسی نیز پایگاه نورمگز دارای
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بیشترین امتیاز و پایگاه اس ای دی دارای کمترین امتیاز

همچنین گسترده کردن دامنه جستجو در این پایگاه وجود

میباشد ،در جدول  13نتایج دو بخش پژوهش (جامعیت

دارد پیشنهاد میشود تا امكاناتی از قبیل ایجاد پرونده

نسبی و رابط کاربری) نشان داده شده است.

شخصی ،امكان کوتاه سازی ،ریشه سازی عبارات جستجو

جدول  .13نتایج کلی دو بخش پژوهش

و همچنین امكان سفارش عناوین جدید از سوی کاربر به

مجموع امتیاز

تعداد

رابط کاربری از

نشریات

49

موجود

جامعیت
نسبی

امكانات پایگاه افزوده گردد.
نام پایگاه

پایگاه اس آی دی در هر دو بخش جامعیت نسبی و رابط

36

13301

0/96

jstor

کاربری در بین پایگاه های فارسی مورد پژوهش کمترین

11

1400

0/46

Magiran

رتبه را بدست آورده است .پیشنهاد میشود مدیران این

29

1009

0/40

noormags

پایگاه با افزایش تعداد مجالت و همچنین افزودن موارد

13

721

0/12

sid

موجود در جداول بررسی رابط کاربری تغییرات اساسی در

همانطور که در جدول  13مشاهده میشود پایگاه جی
استور با کسب  36امتیاز حائز بیشترین امتیاز بوده و
میتوان از آن به عنوان یک الگوی مناسب در حوزه پایگاه
های نشریات استفاده نمود.
پیشنهادات در مورد پایگاه های فارسی
پایگاه مگ ایران در بخش جامعیت نسبی در بین
پایگاههای فارسی رتبه اول را کسب نموده لیكن در بخش
رابط کاربری رتبه دوم را کسب نموده که این کاهش امتیاز
به دلیل ضعف این پایگاه در مقوله نمایش و ذخیره
وبازیابی اطالعات و همچنین امكانات ویژه بوده است ،لذا
پیشنهاد میشود مدیران این پایگاه در بروزرسانی های آیند
موارد موجود جدول شماره  6و  10و به ویژه امكاناتی از
قبیل ایجاد پرونده شخصی برای هر کاربر و ذخیره نتایج
جستجو و امكان جستجوی درون متن را به پایگاه اضافه
نمایند.
پایگاه نورمگز در بررسی جامعیت نسبی و در بین
پایگاههای فارسی با اختالف کمی رتبه دوم را بدست
آورده لیكن در بررسی رابط کاربری رتبه اول را کسب
نموده و بیش از نیمی از موارد مقوله های بررسی را دارا
میباشد با توجه به اینكه امكانات مناسبی از قبیل نمایش
کامل اطالعات کتابشناسی و محدود کردن دامنه جستجو و

این پایگاه ایجاد نمایند زیرا این پایگاه در بخش رابط
کاربری و به خصوص در مقوله نمایش و ذخیره و بازیابی
و امكانات ویژه کمترین امتیازات را دارد.
پیشنهادات در مورد پایگاه جی استور
با توجه به جامعیت نسبی بسیار باالی این پایگاه
پیشنهادات در حوزه رابط کاربری ارائه میگردد
در مقوله جستجو افزودن امكان تصحیح خودکار امالی
کلمات و همچنین در مقوله امكانات کلی افزودن بخش
سفارش عناوین جدید از سوی کاربر و در مقوله نمایش و
ذخیره و بازیابی افزودن امكان استفاده از رابط کاربر به
زبانی غیر از زبان اصلی و همچنین امكان استفاده از واژه
نامه به امكانات پایگاه اضافه گردد.
نتيجه گيری:
تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد (جدول  )13پایگاه
جی استور دارای باالترین میزان جامعیت معادل 0/96و
پس از آن ،پایگاه مگ ایران ،دارای جامعیت نسبی 0/46
میباشد .جامعیت نسبی پایگاه نورمگز  0/40و پایگاه
نشریات جهاد دانشگاهی  0/12میباشد ،بنابراین کاربران
میتوانند به منظور بازیابی نشریات حوزه علوم انسانی به
زبان التین از پایگاه جی استور و در زبان فارسی از دو
پایگاه مگ ایران و نور مگز استفاده نمایند با این توضیح
که پایگاه مگ ایران دارای دارای منابع به روزتری میباشد.
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در بررسی رابط کاربری هیچ یک از پایگاه دارای تمام

 -دمرچی لو ،منصوره و محسن حاجی زین العابدینی(.)1336

ویژگیهای موجود در جدول ها نبوده و همانگونه که در

مقایسه جامعیت نسبی پایگاه های فارسی زبان مگ ایران ،پایگاه

جدول  10مشاهده میشود پایگاه جی استور با کسب 36

اطالعات علمی جهاد دانشگاهی(اس.آی.دی) و ایران مدکس در

امتیاز حائز بیشترین امتیاز بوده و پایگاه نور مگز با 29
امتیاز در رتبه دوم قراردارد .امتیاز پایگاه مگ ایران 11
میباشد و در رتبه سوم قرار دارد و همچنین پایگاه اس ای
دی با کسب  13امتیاز در رتبه چهارم قرار میگیرد.
از آنجا که رابط کاربر خوب موجب افزایش تعداد کاربران
پایگاه اطالعاتی میشود و تاثیر بسزایی در عملكرد کاربران
دارد ویژگیهای مطرح شده در پیشنهادات این پژوهش
جهت طراحی و بروز رسانی رابط های کاربری پایگاه های
مقاالت الكترونیكی توصیه میشود.

بازیابی اطالعات حوزه دندانپزشكی ،فصلنامه کتابداری و اطالع
رسانی ،جلد ،13شماره اول.
 زوارقی ،رسول ( .)1334ارائهی الگویی برای ویژگیهای نمایشیو رابط کاربری در اپکهای وببنیاد کتابخانهای براساس
مالكهای موجود جهانی و نظرات صاحبنظران به منظور
بررسی تطبیقی اپکهای وببنیاد موجود کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید
چمران اهواز .دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی.
 سهیلی ،فرامرز(« .)1331تحلیل پیوندهای وبسایتهای نانوفناوری با استفاده از روشهای عامل تأثیرگذار وب ،دستهبندی
خوشهای و ترسیم نقشه دوبعدی» .پایاننامه کارشناسی ارشد

منابع فارسی:
 احمدی ،حمید (" .)1331ارزیابی بازیابی اطالعات ".مجلهالكترونیكی پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران (نما)،
دوره  ،9شماره .1
 ارشاد سرابی ،رقیه (« .)1330بررسی و مقایسه مدالین هایرایگان در وب» .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه علوم
پزشكی ایرانی ،دانشكده مدیریت و اطالعرسانی پزشكی.
 دانش ،فرشید ( ،)1333بررسی میزان رویت و عامل تاثیرگذار وبسایت های وزارتخانه های دولت جمهوری اسالمی ایران
کتابداری و اطالع رسانی دوره دوازدهم بهار  1333شماره 1
(پیاپی )41
 حاجی زین العابدینی ،محسن و فریده عصاره(".)1339وبسنجی :اصول و مبانی .فصلنامه کتاب " ،سال هجدهم ،شماره،3
ص 202-161
 دانش ،فرشید و فرامرز سهیلی (« .)1339بررسی میزان رؤیت ومیزان همكاری وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشكی ایران
با استفاده از روش وبسنجی» .فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی

کتابداری و اطّالعرسانی؛ دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز.
 سهیلی فرامرز و فریده عصاره (« .)1339بررسی میزان رؤیت ومیزان همكاری وبسایتهای نانو فناوری ایران با استفاده از
روش وبسنجی» .مجله علوم و فناوری اطالعات،
شماره(4پیاپی.)11
 شاکری ،صدیقه ( .)1337میزان جامعیت و مانعیت ابزارهایکاوش فارسی اینترنت در بازیابی اطالعات در حوزة کتابداری و
اطالعرسانی .فصلنامه کتاب .شماره .200-177 :73
 علیجانی ،رحیم– و لیال دهقانی ( ")1339مقایسه رابط کاربرپایگاه های اطالعاتی کتاب مدار بین المللی".فصلنامه مطالعات
ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات .شماره .72
 علیجانی ،رحیم ،سعید غفاری  ,احمدنور احمدی()1337نظامهای اطالعاتی و مفاهیم مرتبط ؛ تهران:چاپار.
 فتاحی ،رحمت اهلل (" .)1331مالحظات اساسی در طراحی رابطکاربر نظام های رایانه ای و پایگاه های اطالعاتی" .فصلنامه
کتاب ،شماره  ،99صفحه  211تا .293
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