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Abstract: Relevance is one of the concepts that many researchers
consider it fundamental in information retrieval. Recently, relevance
has also been given attention in Iran about which multiple studies have
been conducted. However, there is no clear understanding of relevancerelated studies in Iran. Therefore, the current research aimed at exploring
related research through a systematic review. To find the publications,
questions and inclusion/exclusion criteria were initially determined.
Several databases were searched using related keywords. Finally, 108
publications were selected. The software Excel was used to extract and
analyze the data gathered. Publications in the field of relevance could be
classified into 6 groups including recall, precision, recall and precision,
relevance feedback, relevance judgment, and review resources. The
results showed that most of the studies are conducted in an objective
way and the researchers considered search engines more than other
information retrieval systems. Moreover, the results also indicate that
the recent studies are related to relevance judgment and experts in
Knowledge and Information Science have been unwilling to do research
on relevance feedback. While the quantitative methodology is used more
frequently, the qualitative approach could also be very effective, especially
in the subjective relevance and user-friendly context.
Keywords: Relevance, Recall, Precision, Relevance judgment, Relevance
feedback, Information retrieval, Systematic review
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چكيــده :ربــط از جملــه مفاهیمــی اســت کــه بـه تأییــد بســیاری از محققــان نقشــی
اساســی و مهــم در بازیابــی اطالعــات دارد .ایــن نقــش در ایــران نیــز طــی ســالهای
گذشــته مــورد توجــه قــرار گرفتــه و مطالعــات متنوعــی پیرامــون آن بــه عمــل آمــده
اســت .بــا وجــود ایــن ،دیــد روشــنی در مــورد مطالعــات ربــط در ایــران وجــود
نــدارد .پژوهــش حاضــر بــا هــدف مــرور نظاممنــد پژوهشهــای حیطــة ربــط در
ایــران صــورت گرفتــه اســت .بهمنظــور دســتیابی بــه منابــع ،پــس از تعییــن پرســش
و معیارهــای ورود و خــروج منابــع ،پایگاههــای اطالعاتــی هــدف بــا اســتفاده از
کلیدواژههــای مرتبــط بــا ایــن حــوزه جس ـتوجو شــد و پــس از آن 108 ،منبــع
شناســایی و وارد مطالعــه گردیــد .بــرای اســتخراج دادههــا ،ابتــدا فــرم اســتخراج
دادههــا در نرمافــزار «اکســل» بهصــورت دســتی طراحــی شــد و دادههــای
استخراجشــده بــا اســتفاده از ایــن نرمافــزار آنالیــز و نمودارهــای مربوطــه رســم
شــد .بررســی منابــع حــوزة ربــط در ایــران نشــا ن داد کــه میتــوان مطالعــات
در ایــن حــوزه را در  6گــروه شــامل مانعیــت ،جامعیــت ،جامعیــت و مانعیــت،
بازخــورد ربــط ،قضــاوت ربــط ،و منابــع مــروری دســتهبندی کــرد .ایــن پژوهــش
نشــان داد کــه اغلــب مطالعــات حــوزة ربــط بهصــورت عینــی انجــام گرفتــه و
محققــان ایــن حــوزه از بیــن انــواع نظامهــای بازیابــی اطالعــات بیشــتر بــه پژوهــش
در موتورهــای جســتوجو پرداختهانــد .همچنیــن ،نتایــج بررســیها حاکــی از
آن اســت کــه جدیدتریــن مطالعــات در زمینــة ربــط بــه حــوزة قضــاوت ربــط
تعلــق دارد و بازخــورد ربــط حیط ـهای اســت کــه متخصصــان علــم اطالعــات و
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دانششناســی در آن کــمکار بودهانــد .در ارتبــاط بــا روش تحقیــقِ پژوهشهــای حــوزة ربــط بایــد
گفــت کــه بیشــتر آنهــا ک ّمــی بــوده اســت؛ در صورتــی کــه روش کیفــی ،بهویــژه در ربــط ذهنــی و
کاربرمــدار کــه دیــدگاه و نظــر انســان در مرکــز توجــه قــرار دارد ،میتوانــد بســیار کارآمــد باشــد.
كليدواژههــا :ربــط ،جامعیــت ،مانعیــت ،قضــاوت ربــط ،بازخــورد ربــط ،بازیابــی اطالعــات ،مــرور
نظا ممنــد
 .1مقدمه

ربط از جمله مفاهیمی است که بهتأیید محققانی از جمله )،Saracevic (1975, 2007a, 2007b

) Kagolovsky & Mohr (2001) ،Mizzaro (1997) ،Park (1994) ،Bookstein (1979و دیگــر محققــان

حــوزة بازیابــی نقــش اساســی و مهــم در بازیابــی اطالعــات دارد« .میــزارو» قدمــت ربــط را شــامل

ســه دوره :دورة اول تــا  ،1958دورة دوم از  1959تــا  ،1976و دورة ســوم (مــدرن) از ســال 1977
بــه بعــد میدانــد .در دورة اول ،انتشــار نشــریات در قــرن هفدهــم مکانیســم ارتبــاط را ایجــاد کــرد
( )Mizzaro 1997و طبــق گفتــة ) Saracevic (1975مطالعــات کتابســنجی شــامل آثــار )،Lotka (1926

) Urquhart (1959) ،Zipf (1949) ،Bradford (1934و ) Price (1965بهعنــوان مبنــای رســمی در

حیطــة ربــط قــرار گرفتنــد ( .)Saracevic 1975در دهــة  50میــادی پیشــتازان بازیابــی اطالعــات از

جملــه ) Taube (1955) ،Perry (1951) ،Mooers (1950و ) Gull (1956اولیــن نظامهــای بازیابــی

اطالعــات را ایجــاد کردنــد .همچنیــن ،در دورة دوم ســخنرانیهای «ویکــری» در کنفرانــس

بینالمللــی اطالعــات علمــی ،1دربــارة تاریــخ ربــط دارای اهمیــت بســیاری اســت (.)Mizzaro 1997
بهطــور کلــی ،پژوهشهــای اولیــه در رابطــه بــا ربــط بــه درک ماهیــت و مفهــوم آن اختصــاص

داشــت و مفاهیمــی شــامل ربــط منطقــی ،ربــط موقعیتــی ،و مناســبت 2مــورد توجــه قــرار گرفــت.

ایــن آثــار ،نهتنهــا ربــط را بهعنــوان یــک ســاختار منطقــی مــورد بررســی قــرار دادنــد ،بلکــه آن را

بهعنــوان براینــدی ذهنــی مطــرح کردنــد .در همیــن راســتا ،مطالعــات تجربــی مربــوط بــه قضــاوت

ربــط از بُعــد انســانی بهویــژه توســط ) Cuadra & Katter (1967و ) Rees & Schultz (1967صــورت
گرفــت و در ایــن پژوهشهــا متغیرهــای مختلفــی از قبیــل ســطوح دانــش کاربــر ،الگوهــای

شــناختی ،شــخصیت ،وظایــف و غیــره مطــرح شــد .پــس از یــک دهــه ،نســل جدیــدی از محققــان

بــه ایــن مبحــث بــا رویکــردی عملگرایانــه (سیســتمی) پرداختنــد و بعــد از آن بــود کــه تحقیقــات در
2. pertinence
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حــوزة ربــط بســط و گســترش بیشــتری پیــدا کــرد و بـ ه جــای تأکیــد صــرف بــر بســتر مفهومــی ،بــه

مباحــث عملیاتــی و تمرکــز بــر حیطههــای جدیــد فــارغ از موضوعــات ســنتی کشــیده شــد (Huang

 .)& Soergel 2013بــر مبنــای مطالعــة ســیر تاریخــی ،ربــط یکــی از محورهــای مهــم پژوهــش در

علــم اطالعــات بــوده و متأثــر از رویکردهــای سیســتمی و کاربرگرایانــه اســت .در ایــران ،موضــوع
ربــط بهطــور جــدی از ســال  1370مــورد توجــه قــرار گرفتــه و مطالعــات متنوعــی در ایــن زمینــه

انجــام شــده اســت .در ایــن مطالعــات ،بــا توجــه بــه وجــود رویکردهــای متفــاوت ،انــواع نظامهــا

و بســترهای بازیابــی اطالعــات مــورد توجــه قــرار گرفتنــد .بــا توجــه بــه تعــدد مطالعــات مربــوط بــه

ربــط ،بررســی و جمعبنــدی آنهــا بهمنظــور داشــتن دیــدی روشــن و پــی بــردن بــه ایــن نکتــه کــه

پژوهشــگران چــه رویکــرد و زمین ـهای را بیشــتر و یــا کمتــر مــورد توجــه قــرار دادهانــد ،ضــروری
اســت .بنابرایــن ،جمعبنــدی و ارائــة نظاممنــد نتایــج مطالعــات انجامگرفتــه در زمینــة ربــط ،هــدف

ایــن پژوهــش اســت .گفتنــی اســت در حالــی کــه تاکنــون پژوهشــی جــدی بــا رویکــرد حاضــر در

داخــل کشــور صــورت نگرفتــه ،پژوهشهــای گســترده در ســطح بینالمللــی بــر اهمیــت توجــه بــه
ایــن مقولــه افــزوده اســت.

 .2روش پژوهش

در ایــن پژوهــش از روش مطالعــة نظاممنــد ارائهشــده توســط «آویــارد» ( )2010اســتفاده

گردیــد .ایــن مطالعــه هماننــد ســایر مطالعــات نظاممنــد در صــدد خالصهکــردن شــواهد موجــود

دربــارة موضــوع مــورد بحــث ،شناســایی شــکاف در پژوهشهــای کنونــی و ارائــة یــک چارچــوب/
زمینــه بهمنظــور انجــام فعالیتهــای پژوهشــی جدیــد اســت .در نمــودار  ،1روش اجــرای پژوهــش

حاضــر ارائــه شــده اســت:
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حاضر
مرور نظا
پژوهش ﺣﺎﺿﺮ
در ﭘﮋوﻫﺶ
مند در
ﻧﻈﺎممﻣﻨﺪ
اجرای ﻣﺮور
روش اﺟﺮاي
 .1روش
نمودار .1
ﻧﻤﻮدار

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﻲ
اﺳﺖ .وﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ و
ﻧﻈﺎمشﻣﻨﺪ ،و
ﻣﺮور
ﭘﮋوﻫﺶ،
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪي در ازروش
شناســایی
ﭘﮋوﻫﺶتعییــن
ﭘﺮﺳﺶممنــد ،و
مــرور نظا
پژوهــش،
شناســی
در رو
کلیــدی
فراینــد
جملــه

ﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي زﻳﺮ
اﺳﺖ:پژوهــش اســت .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر در پــی پاســخ بــه پرس ـشهای زیــر اســت:
پرســش

1 .1طی سالیان گذشته در ایران چه جنبههایی از ربط بررسی شدهاند؟
 .1ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﺮان ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳﻲ از رﺑﻂ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
2 .2مطالعات این حوزه از چه روشهای پژوهشی استفاده کردهاند؟
 .2ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ ﺣﻮزه از ﭼﻪ روشﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻧﺪ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،های
ﮔﺮدد .شــکاف
خألهــا و
ﻫﺎيو شناسـ
جامــع
آوردنودیــد
ـبب بهدسـ
شها سـ
دﺳﺖ ایــن
ﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺳﺒﺐپاسـﺑﻪـخ بــه
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦﻛﻪ
ـایی ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺷﻜﺎف
ـت ﺧﻸﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺟﺎﻣﻊ و
پرسـدﻳﺪ
آوردن
پرســش
شــده بــا
شناسایی
کــه
اطمینــان از ای
بنابرایــن،
پژوهشــی م
هایﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ورود
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
ﮔﺮدﻳﺪ.
منابــعاﺳﺘﻔﺎده
ﺧﺮوج
ورودن و
بــرای ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از
گــردد.ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻫﺎيیﭘﮋوﻫﺶ
ﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ

ورود بــه
معیارهــای
معیارهــای ورود
هســتند،
ﻣﺠﻼت و اراﺋﻪﺷﺪه در
ﻣﻘﺎﻻت
گردیــد.ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ،
اســتفادهﺑﻪﺻﻮرت
خــروجو ﻣﻨﺎﺑﻊ
دارايوﭼﻜﻴﺪه،
 1370ازﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊِ
مرتبــطﺳﺎل
پژوهــشﺷﺪه از
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﻣﻨﺘﺸﺮ
مطالعــه شــامل منابــع فقــط بــه زبــان فارســی و منتشرشــده از ســال  1370بــه بعــد ،منابــ ِع دارای
ﺷﺪﻧﺪ .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ،ﺑﺮاي
ﺮاﻧﺲﻫﺎ ﺑﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮﺟﻤﻪاي و ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻜﻴﺪه و ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج
چکیــده ،و منابــع بهصــورت پایاننامــه ،مقــاالت مجــات و ارائهشــده در کنفرانسهــا بــود .منابــع
ﺖوﺟﻮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻛﺸﻮر )ﻣﮕﻴﺮان( ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
بــه ســایر زبانهــا ،منابــع ترجم ـهای و فاقــد چکیــده و متــن کامــل از ایــن مطالعــه خــارجشــدند.
ن )اﻳﺮاﻧﺪاك( ،ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )اسآيدي( ،ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻮر )ﻧﻮرﻣﮕﺰ( ،ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم
در گام بعــدی ،بــرای جســتوجوی منابــع ،پایگاههــای اطالعاتــی الکترونیکــی شــامل بانــک
ن اﺳﻼم )اياسﺳﻲ( ،ﭘﺮﺗﺎل ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺶ )ﺳﻴﻮﻳﻠﻴﻜﺎ( ﻣﻮرد ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮي
اطالعــات نشــریات کشــور (مگیــران) ،پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک)،
ﮔﻞ« و »ﻋﻠﻢﻧﺖ« ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﻴﺪواژة رﺑﻂ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن »ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت«» ،ﻧﻈﺎمﻫﺎي
پایــگاه مرکــز اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی (اسآیدی) ،پایــگاه مجــات تخصصــی نــور
ﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت«» ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت«» ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ داﻧﺶ«» ،ﻣﺎﻧﻌﻴﺖ«» ،ﻣﻴﺰان دﻗﺖ«» ،ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ« ،و »ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ« ﺑﻮد» .رﺑﻂ ﻋﻴﻨﻲ«،
(نورمگــز) ،پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام (ایاسســی) ،پرتــال جامــع علــوم انســانی و
ﻂ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ«» ،رﺑﻂ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ«» ،رﺑﻂ ذﻫﻨﻲ«» ،رﺑﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ«» ،رﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮﻣﺪار«» ،داوري رﺑﻂ«» ،ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ«» ،ارزﻳﺎﺑﻲ رﺑﻂ«» ،ﺑﺎزﺧﻮرد
مرجــع دانــش (ســیویلیکا) مــورد جســتوجو قــرار گرفتنــد .همچنیــن ،از موتــور جســتوجوی
« ،و »ﺑﺎرﺧﻮرد ارﺗﺒﺎط« از
ﻛﻪ در ﻋﻨﻮان و ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ
ترکیــب ﺳﭙﺲ،
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
منابــعﻛﺎر
وجویﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ
ﺟﺴﺖتوﺟﻮي
اســتفادهﻛﻪ در
ﻫﺎﻳﻲ 1ﺑﻮدﻧﺪ
ربــط
کلیــدواژة
شــامل
شــد .جســ
ﻛﻠﻴﺪواژه نیــز
دﻳﮕﺮ«علمنــت»
«گــوگل» و

ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
اطالعــات» ،ﻫﺪف
بازیابــی ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و
هــایارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
«نظامو ﻧﻴﺰ
اطالعــات»،ورود
«بازیابــیﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
همچــونﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
هایــی داﺷﺘﻨﺪ،
وﺟﻮه اﺷﺎره
ﻛﻠﻴﺪواژﻫﺎي ﻣﻮردبــاﺟﺴﺖ
«ســازماندهی
کلیدواژ
ﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻜﺮاري ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ 108 ،ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺑﺘﺪا ﺟﺪوﻟﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص

ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺒﻨﺎي ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺑﻂ در ﺷﺶ ﮔﺮوه
ي ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ 624

ﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ و ﻣﺎﻧﻌﻴﺖ ،ﺑﺎزﺧﻮرد رﺑﻂ ،ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ ،و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺟﻬﺖ ﻧﻮع
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اطالعــات»« ،ســازماندهی دانــش»« ،مانعیــت»« ،میــزان دقــت»« ،جامعیــت» ،و «ضریــب بازیابــی»
بــود« .ربــط عینــی»« ،ربــط نظاممنــد»« ،ربــط سیســتمی»« ،ربــط ذهنــی»« ،ربــط شــناختی»« ،ربــط

کاربرمــدار»« ،داوری ربــط»« ،قضــاوت ربــط»« ،ارزیابــی ربــط»« ،بازخــورد ربــط» ،و «بارخــورد
ارتبــاط» از دیگــر کلیدواژههایــی 1بودنــد کــه در جســتوجوی منابــع بــهکار گرفتــه شــدند.

ســپس ،منابعــی کــه در عنــوان و چکیــده بــه کلیدواژهــای مــورد جس ـتوجو اشــاره داشــتند ،بــا
توجــه بــه معیارهــای ورود و نیــز ارتبــاط بــا پرســشها و هــدف پژوهــش مــورد بررســی قــرار

گرفتنــد .منابــع غیــر مرتبــط و تکــراری حــذف شــدند .در نهایــت 108 ،منبــع انتخــاب شــد .جهــت

تجزیــه و تحلیــل منابــع ،ابتــدا جدولــی بــا اختصــاص کــدی بــه هــر منبــع تهیــه گردیــد .قابــل ذکــر
اســت کــه کلیدواژههــا و موضوعــات مطرحشــده در منابــع مبنــای گروهبنــدی مطالعــات ربــط

در شــش گــروه مانعیــت ،جامعیــت ،جامعیــت و مانعیــت ،بازخــورد ربــط ،قضــاوت ربــط ،و منابــع
مــروری قــرار گرفــت .بعــد از گروهبنــدی ،مطالعــات از جهــت نــوع نظــام بازیابــی ،نــوع منبــع،

جامعــة مــورد مطالعــه و روش پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفتــه و تحلیــل شــدند.
 .3یافتهها

طبــق یافتههــای پژوهــش حاضــر ،در فاصلــة ســالهای  1373تــا  1397تعــداد  108منبــع

در موضــوع ربــط منتشــر شــده اســت کــه از ایــن تعــداد 77 ،عنــوان مقالــه 15 ،عنــوان پایاننامــه

و  16عنــوان مقالــة کنفرانســی بــوده اســت .بیشــترین تعــداد مطالعــات ( 71درصــد) از نــوع مقالــه

بــوده اســت .همچنیــن ،بیشــترین تعــداد پژوهــش بــا  52منبــع مربــوط بــه ســالهای  1394تــا 1391

اســت2؛ بهعبــارت دیگــر ،تمایــل بــه انجــام پژوهــش بــا شــروع دهــة  90رشــد چشــمگیری داشــته
اســت (نمــودار .)2

 .1در تعیین کلیدواژهها از برخی پایگاههای التین ،مانند «لیزا» کمک گرفته شد.
 .2با توجه به نبو ِد منبع منتشرشده در سال  ،1374این سال در نمودار ارائه نشده است.
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ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،در ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺳﺎلﻫﺎي  1373ﺗﺎ  1397ﺗﻌﺪاد  108ﻣﻨﺒﻊ در ﻣﻮﺿﻮع رﺑﻂ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد77 ،
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ 15 ،ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ و  16ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ) 71درﺻﺪ( از ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﺎلﻫﺎي  1394ﺗﺎ  1391اﺳﺖ1؛ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﺮوع دﻫﺔ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ  52ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
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 90رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار .(2

نمودار  .2توزیع فراوانی منابع در حوزة ربط بر اساس
سالﺳﺎل
اﺳﺎس
ﻧﻤﻮدار  .2ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺣﻮزة رﺑﻂ ﺑﺮ

ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳﻲ از رﺑﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟
پرســش اصلــی مطالعــة حاضــر ایــن اســت کــه طــی ســالیان گذشــته چــه جنبههایــی از ربــط مــورد

ـد؟
گرفتهانـ
بررسـ
ﮔﺮوه
قــراراﺳﺎس
ـیﺷﺪ ،ﺑﺮ
اﺷﺎره
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ
ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،وﺿﻌﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﻴﺖ در ﺟﺪول  ،1اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎﻧﻌﻴﺖشــده ،وضعیــت پژوهشهــا در
زﻣﻴﻨﺔ انجام
بنــدی
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،بــر اســاس گروه
ﺟﺪول  .1وﺿﻌﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در

زمینــة مانعیــت در جــدول  ،1ارائــه شــده اســت.
ﻫﺪف

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه

ﻣﻨﺼﻮري و ﺧﺴﺮوي

نویسنده )(1380

ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ

ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ

ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ

جدول  .1وضعیت پژوهشها در زمینة مانعیت

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺨﻤﻴﻦ دﻗﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮ و

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺶ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮ
هدف

1

-

ﻣﻮﺗﻮر

نوع منبع
بازیابی

نوع نظام
بازیابی

ﺟﺴﺖوﺟ
و

ﻻﻳﻜﻮس ،

اﻳﻨﻔﻮﺳﻴﻚ ،

ﻫﺎت
ﺑﺎت،4مطالعه اﻛﺴﺎﻳﺖ،5
مورد
جامعة
6

آﻟﺘﺎوﻳﺴﺘﺎ  ،وب ﻛﺮاوﻟﺮ

ارشاد سرابی،
اسدی کرگانی و
ظهور ()1381

ارزیابی نگارشهای مدالین از نظر تعداد پایگاه داده متنی
مدارک بازیابیشده و ضریب دقت

پنج نگار شمدالین شامل
بیومدنت،7دیمیدی،8
11
اینفوتریو ،9فولمد ،10پابمد

متنی

گوگل ،اکسایت ،آل د
وب ،12ایاوال ،13اماسان،14
تئوما ،15وایزبنات ،16آلتاویستا،
هاتبات ،الیکوس

طیبی عراقی
()1382

4. Excite

الیکوس ،1اینفوسیک،2
هاتبات ،3اکسایت،4
6
آلتاویستا ،5وب کراولر

7

منصوری و
خسروی ()1380

مقایسة دقت و ریزش کاذب موتورهای موتور
جستوجو
جستوجوی عمومی در پاسخگویی
به سؤاالت مرجع تخصصی رشتة علوم
تربیتی

-

2

3

محاسبه و تخمین دقت موتور جستوجو موتور
جستوجو
و ارزیابی شش موتور جستوجو

 .1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺳﺎل  ،1374اﻳﻦ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﻮع ﻧﻈﺎم

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

2

. Lycos
. Infoseek
4
. HotBot
5
. Excite
6
. AltaVista
7
. WebCrawler

3. HotBot

2. Infoseek

1. Lycos

8. Dimidi

7. Biomed Net

6. WebCrawler

5. AltaVista

12. All the web

11. Pubmed

10. fulMed

9. Infotrieve

16. Wisebnut

15. Teoma

14. Msn

13. Aol

3
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نوع نظام
بازیابی

نوع منبع
بازیابی

موتور
جستوجو

متنی

اینفوسیک ،هاتبات ،گوگل،
آلتاویستا ،اکسایت ،الیکوس
و وب کراولر
داگ پیل ،1ایزتوفایند ،2ایکس
کوئیک ،3ماما ،4متاکراولر،5
پروفوژن ،6سر واکس،7
8
ویویسیمو

نویسنده

هدف

آزادی ()1384

مقایسة میزان دقت موتورهای کاوش
وب در بازیابی اطالعات کتابداری و
اطالعرسانی

حیاتی و رضوانی
()1385

موتور
مقایسة هشت ابرموتور کاوش از نظر
پاسخگویی به سؤاالت مرجع اختصاصی جستوجو
رشتة کتابداری و اطالعرسانی

متنی

علیجانی ،نیککار تشخیص تواناییها شامل دقت ،ریزش موتور
و دهقانی ( )1387کاذب و میزان پیوندهای مرده موتورها جستوجو
و فراموتورهای جستوجو در پاسخدهی
به سؤاالت مرجع آنی

متنی

گوگل ،آلتاویستا ،آلد وب،
یاهو و اماسان و فراموتور
ماما ،متاکراولر ،ویویسیمو،
داگ پیل و سر واکس

صراطی شیرازی
()1388

مقایسة میزان دقت و ریزش کاذب
موتورهای کاوش عمومی و تخصصی
پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به
بیماریهای کودکان

موتور
جستوجو

متنی

آلتاویستا ،اسک،
گوگل ،اماسان ،و یاهو،
هلثاینسایت ،9مدیک
ایت ،10مدالین پالس،11
12
مدالوجی

محمدی ()1388

نشاندادن تأثیر استفاده از اصطالحنامه
اریک در مانعیت نتایج و زمان
جستوجو

پایگاه داده متنی

رهگشای ()1390

بررسی ابرموتورهای جستوجو از نظر
میزان ربط ،دقت و ریزش کاذب در
حوزة کتابداری و اطالعرسانی

موتور
جستوجو

متنی

هفت ابرموتور جستوجو و
ده کلیدواژة عبارتی در حوزة
کتابداری و اطالعرسانی

فرخزاد ()1390

تأثیر روش خوشهبندی در بازیابی
تصاویر

موتور
جستوجو

تصاویر

ابرموتور یاپی

علیزاده ()1391

تعیین تأثیر دادههای پیوندی بر ضریب
دقت و مدتزمان فرایند بازیابی
اطالعات

پایگاه داده -

وزیرپور کشمیری مقایسة میزان دقت راهنماهای موضوعی موتور
و فزونی ( )1391وب در بازیابی اطالعات فنی -مهندسی جستوجو

جامعة مورد مطالعه

 64دانشجو و تشکیل
گروههای آزمایش و گواه

13

 28نفر جستوجوگر

متنی

گوگل ،یاهو ،اینتیوت،14
16
دیموز ،15و اینفوماین

1

3. Ixquick

2. Ez2find

1. Dogpile

8. Vivisimo

7. Surfwax

6. Profusion

5. Metacrawle

4. Mamma
12. Medology

11. Medline Plus

10. Medic8

9. Healthinsight

16. Infomine

15. Dmoz

14. Intute

13. Yippy
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نوع نظام
بازیابی

نوع منبع
بازیابی

موتور
جستوجو

تصاویر

گوگل یاهو ،اومنی مدیکال
2
سرچ ،1تریپ دیتابیس

اسدی قادیکالیی و مقایسة موتورهای جستوجوی عمومی موتور
همکاران ( )1393و پایگاههای تخصصی رادیولوژی در جستوجو
بازیابی تصاویر و رتبهبندی آنها از نظر
میزان دقت

تصاویر

گوگل ،یاهو ،بینگ،3
گلدماینر ،4سرچینگ
رادیولوژی ،5لرنینگ
7
رادیولوژی ،6یوتالوک

احمدی و همکاران تعیین بهترين پايگاه اطالعات پزشکي
()1393

پایگاه
اطالعات

متنی

پابمد ،وبآوساینس،8
10
اسکوپوس ،9سینهال

میرجود و همکاران مقایسه و تعیین میزان دقت موتورهای
کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در
()1394
بازیابی تصاویر پزشکی

موتور
جستوجو

تصاویر

گوگل یاهو و بینگ ،امنی

نویسنده

هدف

حریری و وکیلی
مفرد ()1392

تعیین میزان دقت موتورهای کاوش
عمومی و تخصصی در بازیابی تصاویر
پزشکی

خوشیان ()1394

پاسخگویی به سؤاالت اختصاصی مرجع موتور
در رشتة علم اطالعات و دانششناسی جستوجو

جامعة مورد مطالعه

مدیکال ،گلدماینر ،سرچینگ

رادیولوژی و یوتالوک

متنی

دیپروب ،11گوتو ،12وب کراولر،
متاگوفر ،13پالیمتا ،14متاالیب،15
کالستی ،16اسک جیوز

چنانکــه در جــدول  ،1مشــاهده میشــود ،در حیطــة ربــط عینــی  17مطالعــه انجــام گرفتــه

کــه قدیمتریــن آن متعلــق بــه «منصــوری و خســروی» ( )1380اســت .اکثــر مطالعــات مربــوط بــه

دهــة  90اســت .ســیزده مطالعــه در ارتبــاط بــا موتــور جسـتوجو یافــت شــد کــه  3مطالعــه مربــوط
بــه موتورهــای عمومــی 4 ،مــورد عمومــی و تخصصــی 4 ،مطالعــه دربــارة ابرموتــور جس ـتوجو،
 1مطالعــه در رابطــه بــا موتــور جس ـتوجو و ابرموتــور جس ـتوجو و  1مطالعــه نیــز در ارتبــاط بــا

راهنمــای موضوعــی اســت و  4مطالعــه میــزان ربــط در پایگاههــای اطالعاتــی را مــورد بررســی قــرار

داده اســت .از لحــاظ نــوع منبــع 4 ،مطالعــه بــه بررســی میــزان مانعیــت دربــارة تصاویــر اختصــاص

دارد .در ادامــه ،در جــدول  ،2وضعیــت پژوهشهــا در زمینــة جامعیــت ارائــه شــده اســت.

4. Goldminer
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3. Bing

2. Trip Database

1. OmniMedicalSearch

8. Web of Science

7. Yottalook

6. Learning Radiology

5. Searching Radiolog

12. Goto

11. Deeperweb

10. Cinhal

9. Scopus

16. Clusty

15. Metalib

14. Polymeta

13. Metagopher
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جدول  .2وضعیت پژوهشها در زمینة جامعیت
نویسنده

هدف

اکبری و شهیاری
()1384

نوع نظام نوع منبع
بازیابی
بازیابی

جامعة مورد مطالعه

تأثیر اختالف امالیی انگلیسی آمریکایی و پایگاه
داده
بریتانیایی بر کاهش جامعیت

متنی

پابمد ،گوگل ،ایرانداک
1
و ایرانمدکس

پایگاه
داده

متنی

مگایران ،2اسآیدی 3و
ایرانمدکس

جامعیت نسبی پایگاههای ایرانی در حوزة
دمرچیلو و
زینالعابدینی ( )1389دندانپزشکی

همانگونــه کــه در جــدول  ،2مشــاهده میشــود ،دو مطالعــه شــامل «اکبــری و شــهریاری»

( )1384و «دمرچیلــو و زینالعابدینــی» ( )1389از مــاک جامعیــت اســتفاده کردهانــد .نــوع نظــام

بازیابــی هــر دو پژوهــش پایــگاه اطالعاتــی و نــوع منبــع بازیابــی متنــی بــوده اســت .در جــدول ،3

وضعیــت پژوهشهــا در زمینــة جامعیــت و مانعیــت ارائــه شــده اســت.

1

جدول  .3وضعیت پژوهشها در زمینة جامعیت و مانعیت
نویسنده

نوع نظام
بازیابی

هدف

نوع منبع
بازیابی

جامعة مورد مطالعه

توکلیزاده راوری تعیین رابطه بین آموزش استفاده از پایگاه داده
بانکهای اطالعاتی
()1375

متنی

 30دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشکدة کشاورزی

تعیین تأثیر استفاده از اصطالحنامه پایگاه داده
در بانکهای اطالعاتی
کتابشناختی

متنی

 7بانک اطالعاتی در  6گروه
علوم انسانی ،پزشکی ،پایه،
کشاورزی ،فنی مهندسی ،و هنر

شورهزاری
()1379

مقایسة نتایج جستوجوی
استفادهکنندگان نهایی با
جستوجوی کارشناسان
اطالعرسانی

پایگاه داده

متنی

پنج کارشناس کتابخانه و مراجعان
حضوری به بخش اطالعرسانی
(پایگاه اطالعاتی التین)

جوکار و انوری
()1385

ارزيابي و مقايسة كارايي زبان
طبیعی و واژگان کنترلشده در
بازیابی اطالعات از پایگاههای
کتابشناختی پیوسته

پایگاه داده

متنی

 30عنوان موضوعات مربوط به
کتابخانه ،کتابداری و اطالعرسانی
و دو پایگاه کتابشناختی پیوسته
(کتابخانة کنگره و اریک)

محمداسماعیل،
لفظی قاضی و
گیلوری ()1387

مقایسة موتورها و ابرموتورهای
کاوش در بازیابی اطالعات
داروشناسی و سنجش میزان ربط
مدارک بازیابیشده در آنها

موتور
جستوجو

متنی

یاهو ،گوگل ،آل د وب ،ایاواِل،
الیو سرچ 4و اسک جیوز،
موتورکاوش ماما ،متاکراولر،
ایکس کوئیک ،اکسایت ،اینفو،
داگ پیل

چشمهسهرابی
()1379

4. Livesearch

3. SID

2. Magiran

1. Iranmedex

629

بهار  | 1400دورة  | 36شمارة 3

نویسنده

هدف

نوع نظام
بازیابی

شاکری ()1387

موتور
تعیین میزان جامعیت و مانعیت
ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستوجو
جستوجوی فارسی

متنی

گوگل ،ریسمون ،1پارسیک،2
جستوجوگر ،3امروز ،4جاماسپ ،
7
وبگاه ،الفورآی ،6دهیو

ابوسبا کاظمینی
()1390

تعیین جامعیت و مانعیت اطالعات نرمافزار
کتابخانهای
به شیوة پیشهمارا و پسهمارا

متنی

پارسآذرخش ،پیام مشرق و نوسا

پایگاه داده

متنی

مقاالت فارسی نما و نمایه در
دو حوزة موضوعی کتابداری و
اطالعرسانی و تاریخ

مقایسة میزان جامعیت و مانعیت موتور
در ابزارهای جستوجوی فازی و جستوجو
غیر فازی

متنی

گوگل ،آلتاویستا و آسک ،یاهو،
ماما ،متاکراولر

موتور
جستوجو

متنی

مدهانت ،اومنی ،پوگوفراگ،8
سرچ مدیکا و تریپ دیتابیس

محمداسماعیل و
امامی ()1391

بررسی موتورهاي جستوجوی موتور
عمومی ،پزشکی و ابرموتورها در جستوجو
بازیابی اطالعات بالینی در حوزة
بیماريهاي غدد درونریز

متنی

یاهو ،گوگل ،اسک جیوز،
آلتاویستا ،آیاوال ،گوگل
اسکوالر ،سایروس ،9پابمد،
مدهانت ،ایمدیسرچ 10و
ابرموتورماما ،کالستی ،داگ پیل،
متاکراولر ،سرچ

بابایی و ساجدی
()1392

تعیین کارایی موتورهای کاوش
تخصصی پزشکی در زمینة
بیماریهای زنان و مامایی

موتور
جستوجو

متنی

موتورکاوش هان سرچ (مدهانت)،
11
اومنی ،پوگوفراگ ،سرچ مدیکا
و تریپ دیتابیس

صادقی و اخوتی
()1393

مقایسة مانعیت و جامعیت
پایگاههای فارسیزبان در بازیابی
اطالعات حوزة داروسازی

پایگاه داده

متنی

ایران مدکس ،مگایران،
اسآیدی

مسلمان ،مؤمنی
و زینالعابدینی
()1394

سنجش میزان ربط تصاویر
بازیابیشده در موتورهای
جستوجوی فارسی بر اساس
میزان جامعیت و مانعیت نتایج
بازیابیشده

موتور
جستوجو

تصاویر

موتورهای جستوجوی پیک
سرچ ،12فلیکر ،13ياهو و گوگل

غائبی ،خسروی و تعیین میزان جامعیت ،مانعیت
و مدتزمان جستوجو در دو
مالمیر ()1390
پایگاه نمایه و نما
احمدی و
چشمهسهرابی
()1391

میرحسینی و بابایی مقايسة جامعيت و مانعيت
موتورهاي كاوش تخصصي
()1391
پزشكي در بازيابي اطالعات

5. Jamasp
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نوع
منبع
بازیابی

جامعة مورد مطالعه

5

4. Today

3. Jostejoogar

2. Parseek

1. Rismoon

9. Scirus

8. Pogofrog

7. Dahio

6. L4I

13. Flickr

12. Picsearch

11. Searchmedica

10. Imedisearch

پژوهشهای حیطة ربط در ایران :مرور نظاممند | نوروزی و دیگران

نویسنده

هدف

نوع نظام
بازیابی

نوع منبع
بازیابی

جامعة مورد مطالعه

صادقی گورجی و بررسی قابلیت موتور جستوجوی موتور
همکاران ( )1394گوگلاسکالر در بازیابی اطالعات جستوجو
نویسندگی و انتشارات نویسندگان
پراستناد بر اساس تنوع نگارش

متنی

 10نویسندة پراستناد غیر ایرانی از
 5رشتة علمی از طریق نمونهگیری
غیر احتمالی از سایت «این-
سایت»

رجبی و نوروزی شناسایی امکانات جستوجو در موتور
موتورهای جستوجوی فارسی از جستوجو
()1394
نظر جامعیت و مانعیت

متنی

 5موتور جستوجوی عمومی
فارسی جاماسپ ریسمون،
گوگلر ،66کاوشگر ،67و پارسیک

تعیین میزان جامعیت و مانعیت دو موتور
موتور کاوش بینگ و گوگل در جستوجو
بازیابی تصاویر

تصاویر

تصاویر ذخیرهشده در پایگاه
تصاویر دو موتور کاوش بینگ
و گوگل

حریری؛ امامی و
ملک ()1394

مقایسة دقت موتورهای
جستوجوی عمومی در بازیابی
تصاویر بیماریهای مهم غدد
درونریز

موتور
جستوجو

تصاویر

 50کلیدواژه در زمینة پنج بیماری
مهم غدد درونریز در موتورهای
گوگل ،یاهو و بینگ

جاللی ،خالقی و
طاهری ()1395

تعیین میزان جامعیت و مانعیت دو موتور
موتور کاوش بینگ و گوگل در جستوجو
بازیابی محتوامحور تصاویر

تصاویر

دو موتور کاوش بینگ و گوگل،
شامل 15جستوجوی منتخب در
هر موتور کاوش

رحیمپور و
محمدی ()1395

پایگاه داده

متنی

 15کلیدواژة تخصصی علم
اطالعات و سه پایگاه نورمگز،
مگیران و اسآیدی

بررسی جامعیت و دقت موتورهای موتور
ریاحی نیا و
جستوجو
همکاران ( )1395جستوجوی عمومی بر اساس
شاخص ربط سیستمی

متنی

سه کلیدواژة علمسنجی و پنج
موتور جستوجو یاهو ،گوگل،
ایاواِل ،اسک ،بینگ

موتور
جستوجو

متنی

یاهو ،گوگل ،آلدوب ،ایاواِل،
اسک جیوز ،ماما ،متاکراولر،
کالستی ،اکسایت ،اینفو

فرهادپور و بهمئی تعیین کارایی موتورهای کاوش موتور
وب در بازیابی اطالعات در حوزة جستوجو
()1399
اطالعات و دانش

متنی

 5موتور کاوش گوگل ،یاهو،
اسک ،بینگ و ایاواِل

خالقی ()1394

محمداسماعیل و
نراقیان ()1396

تعيين ميزان بازيافت ،دقت و
همپوشاني مقاالت

ارزیابی موتورها و ابرموتورهای
کاوش در بازیابی اطالعات
دندانپزشکی

جــدول  23 ،3مطالعــه را دربرمیگیــرد کــه اولیــن آن بــه «توکل ـیزاده» ( )1375برمیگــردد.

در دهههــای  70و  80ســه مطالعــه انجــام گرفتــه ،امــا بیشــترین مطالعــات مربــوط بــه دهــة  90اســت.

از لحــاظ نظــام بازیابــی نیــز  7مطالعــه در ارتبــاط بــا پایــگاه اطالعاتــی 15 ،مطالعــه مربــوط بــه موتــور
2. Kavoshgar

1. Googler
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جســتوجو و  1مطالعــه نرمافزارهــا را مــورد توجــه قــرار داده اســت و تنهــا  4مقالــه بــه بررســی

تصاویــر پرداختهانــد.
قضاوت ربط

قضــاوت /داوری ربــط بــه رویکــرد ذهنــی یــا کاربرمــدار ربــط برمیگــردد .بنابرایــن ،وقتــی

جسـتوجویی در نظــام بازیابــی اطالعــات انجــام میگیــرد و نتیجــة آن شــامل مــدرک یــا جانشــین

مــدرک گرفتــه میشــود ،کاربــر بایــد دربــارة نتیجــة جس ـتوجو قضــاوت کنــد .ایــن قضاوتهــا

در بازیابــی اطالعــات قضــاوت ربــط خوانــده میشــود (حریــری  .)1383در ادامــه ،ایــن مســئله در

جــدول  ،4ارائــه شــده اســت.

جدول  .4وضعیت پژوهشها در زمینة قضاوت ربط
نویسنده

هدف

داورپناه و درج شناسایی معیارهای ذهنی وعینی
قضاوت ربط
()1385

نوع نظام
بازیابی

نوع منبع
بازیابی

موتور
جستوجو

-

غالمی ( )1386سنجش داوری ربط از طریق مقایسة پایگاه داده متنی
رتبهبندی
فرهودی
()1388

شناسایی حاالت روانی کاربران در
هنگام جستوجو

حیاتی و
طاهریان
()1388

مقایسة الگوی جستوجوی
کلیدواژهای

آبام ()1389

بررسی و تحلیل رفتار جستوجوی -
مروری

حیاتی و شفیعی تأثیر بسط پرسش بر میزان دقت
نتایج بازیابیشده و رضایتمندی
سروستانی
کاربران
()1390

3. Ebsco
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جامعة مورد مطالعه

دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه فردوسی
پایگاه اطالعاتی اسکوپوس،68
ساینسدایرکت 69و ابسکو 70و 34
دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشجویانکارشناسی کتابداری
دانشگاههای الزهرا ،شهید بهشتی و
تهران شمال
موتور
جستوجو

موتور
جستوجو

-

دانشجویان کارشناسیارشد
زبانهای خارجی و زبانشناسی
دانشگاه شیراز در گوگل

متنی

دانشجویان شاغل به تحصیل در
سطح تحصیالت تکمیلی در دانشگاه
فردوسی

متنی

شش کلیدواژة موضوعی و
دانشجویان سال سوم و چهارم
کارشناسی رشتة کتابداری و
اطالعرسانی دانشگاه شیراز

2. Science Direct

1. Scopus
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نویسنده

هدف

نوع نظام
بازیابی

نوع منبع
بازیابی

جامعة مورد مطالعه

میرزابیگی،
صنعتجو و
دیانی (1391
الف)

بررسی تأثیر سبکهای شناختی
بر قضاوت ربط در گزینش منابع
اطالعاتی

پایگاه داده متنی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزة
علوم انسانی /اجتماعی و علوم پایه/
فنی -مهندسی

میرزابیگی،
صنعت جو و
دیانی (1391
ب)

میزان استفاده از عناصر منبع در
فرایند گزینش و ارزیابی منابع
اطالعاتی

پایگاه داده متنی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزة
علوم انسانی /اجتماعی و علوم پایه/
فنی -مهندسی

موتور
غالمی و فتاحی مقایسة ربط نتایج حاصل از
محدودسازی عبارت جستوجو به جستوجو
()1391
نشانی اینترنتی

متنی

دانشجویان کارشناسی ارشد
کشاورزی و علوم انسانی در دانشگاه
فردوسی مشهد

تأثیر ویژگیهای شخصیتی کاربران موتور
فرهودی و
جستوجو
حریری ( )1392بر قضاوت ربط

-

دانشجویان ارشد رشتة علم اطالعات
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران

خسروی و
همکاران
()1392

بررسی کارآمدی کلیدواژهها و
عبارتها در بسط جستوجو و
افزایش ربط

موتور
جستوجو

-

دانشجویان مقاطع تحصیالت
تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

جمشیدی
قهقرخی
()1392

تشخیص میزان ربط موضوعی
مدارک بازیابیشده

موتور
جستوجو

متنی

 30اصطالح موضوعی تخصصی
از مجموعه مقاالت و کتابهای
منتخب و کاوشگر گوگل

حسنزاده
و همکاران
()1392

میزان ربط نتایج حاصل از
محدودسازی جستوجو به نشانی
اینترنتی

موتور
جستوجو

-

کارشناسان خبرة استانداری همدان
در سه گروه فنی -مهندسی ،علوم
پایه و اقتصاد

حسنزاده
و همکاران
( 1393الف)

میزان ربط نتایج حاصل از
محدودسازی عبارت جستوجو
به روش عنوان و نشانی اینترنتی و
میزان حضور کلیدواژههای مورد
جستوجو در وبسایتهای
گروههای مورد پژوهش

موتور
جستوجو

-

کارشناسان خبره استانداری همدان
در سه گروه فنی مهندسی ،علوم پایه
و اقتصاد

حسنزاده و
همکاران (ب
)1393

میزان ربط نتایج حاصل از
محدودسازی عبارت جستوجو
بهعنوان و نشانی اینترنتی و میزان
حضور کلیدواژههای مورد
توجو در عنوان و نشانی
جس 
اینترنتی وبسایتهای مورد
پژوهش

موتور
جستوجو

-

کارشناسان خبره استانداری همدان
در سه گروه فنی مهندسی ،علوم پایه
و اقتصاد
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نویسنده

هدف

ریاحینیا و
همکاران
()1394

نوع نظام
بازیابی

نوع منبع
بازیابی

جامعة مورد مطالعه

میزان انطباق ربط سیستمی و ربط
کاربرمدارانه

پایگاه داده متنی

 15کلیدواژه در سه پایگاه
اطالعاتی اسآیدی ،آیاسسی 1و
گوگلاسکوالر

مقایسة پایگاههای اطالعاتی
شهبازی و
شاهینی ( )1394مگایران ،نورمگز ،اسآیدی از
نظر تعداد نتایج

پایگاه داده متنی

کلیة مجلههای حوزة علم اطالعات
و دانششناسی

خسروی ،پوش بررسی میزان کارآمدی کلیدواژهها پایگاه داده متنی
و عباراتپیشنهادی پابمد و مش
و ارسطوپور
در بازیابی مدارک
()1394
کریمخانی و
نشاط ()1395

تعیین رابطة پنج عامل بزرگ
شخصیت در رفتار اطالعجویی

ظریف قاسمیان ،بررسی تأثیر متغیرهای
جمعیتشناختی بر قضاوت ربط
فتاحی و
تصاویر بازیابیشده
نوکاریزی
()1396
جعفری،
حریری و
بابالحوائجی
()1397

عوامل روانشناسی مثبتگرا بر
قضاوت ربط کاربران

ظریف قاسمیان ،معیارهای قضاوت ربط در بازیابی
تصاویر در گوگل
فتاحی و
نوکاریزی
()1399

دانشجویان تحصیالت تکمیلی و
پزشکی حرفهای و اعضای هیئت
علمی دارای طرح پژوهشی

-

-

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
دانشگاههای شهر تهران

موتور
جستوجو

تصویر

دانشجویان تحصیالت تکمیلی فنی-
مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

پایگاه داده متنی

-

-

دانشجویان سال آخر پزشکی
دانشگاههای دولتی شهر تهران

دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشکدة فنی -مهندسی دانشگاه
فردوسی مشهد

همانگونــه کــه در جــدول  ،4مشــاهده میشــود 22 ،منبــع بــه پژوهــش در زمینــة قضــاوت

ربــط پرداختهانــد کــه  2منبــع در قالــب پایاننامــه و  20منبــع بهصــورت مقالــه بودهانــد .تاریخچــة

پژوهــش در ایــن حیطــه بــه پژوهــش «داورپنــاه و رمضان ـیدرج» ( )1385برمیگــردد .افــزون بــر
ایــن ،جدیدتریــن منابــع در زمینــة ربــط ،بــه پژوهــش در ارتبــاط بــا قضــاوت ربــط یــا بهعبــارت

دیگــر ،رویکــرد ذهنــی ربــط اســت.

1. ISC
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بازخورد ربط

بازخــورد ربــط در بازیابــی اطالعــات ،فنــی اســت کــه هــدف آن اصــاح درخواســت مــورد

جســتوجو بــا اســتفاده از اصطالحــات برگرفتــه از مدارکــی اســت کــه یــا کاربــران آنهــا را

مرتبــط تلقــی کردهانــد یــا طبــق الگوریتمــی مرتبــط تلقــی میشــود .در ادامــه ،در جــدول ،5

وضعیــت مطالعــات ایــن حــوزه ارائــه شــده اســت.

جدول  .5وضعیت پژوهشها در زمینة بازخورد ربط
نوع نظام
بازیابی

نوع منبع
بازیابی

نویسنده

هدف

نظامآبادیپور و
کبیر ()1383

طبقهبندی تصویر و بازخورد ارتباط برای پایگاه داده تصویر
ارائة سیستم تعاملی بازیابی تصویر

بدیع فرخد ،فتحی و پیادهسازی سیستم بازیابی تصویر مبتنی
بر یک مدل گراف دوالیه و با انجام
سریانی ()1385
اصالحات بهبودیافته

-

تصویر

پورقاسم و قاسمیان بازخورد ربط مبتنی بر تخمین تابع توزیع پایگاه داده تصویر
پرسوجو و اصالح وزنهای تابع شباهت
()1385
کیوانپور و مقدم
چرکری ()1387

ارائة روش مبتنی بر مدل فضای برداری
و وزندهی ابعاد فضای ویژگی برای
پردازش بازخورد ارتباط در سیستمهای
بازیابی تصویر

پایگاه داده تصویر

شهابی لطفآبادی ،پیشنهاد الگوریتم بازخورد مرتبط جدید -
افتخاری و محمودیه ترکیبی از مجموعة فازی ژولیده با شبکة
عصبی
()1387
پورقاسم و قاسمیان روش جدید بازخورد ربط با رویکرد
اصالح معیار شباهت در یک سیستم
()1388
بازیابی تصویر مبتنی بر جایگزینی فازی
تصاویر اشعة ایکس پزشکی با گراف
نسبی ویژگیدار فازی
جوانی و افتخاری
مقدم ()1388

ارائة روش جدیدی با ترکیب پردازش
آفالین و آنالین برای کاهش شکاف
معنایی

تصویر

جامعة مورد مطالعه

پایگاه تصویر شامل 1000
تصویر با  10گروه معنایی
-

پایگاه دادة پروژة
آیآراِماِی 1شامل تصاویر
رادیولوژی
مدل پیشنهادی در یک
پایگاه داده مشتمل بر 1200
تصویر پیادهسازیشد.
-

پایگاه داده تصویر

روش بازخورد ربط در
سیستم پیشنهادی از یک
پایگاه دادة تصاویر اشعة
ایکس پزشکی پروژة
آیآراِماِی پیادهسازی شد.

پایگاه داده تصویر

استفاده از پایگاه داده شامل
 1000تصویر از مجموعة
2
کورل

2. Corel

1. IRMA
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نویسنده

هدف

شمسی گوشکی ارائة روشی برای بازخورد ربط به شیوة
چندپرسشی در بازیابی تصویر بر اساس
و همکاران
محتوا
()1389
علمدار ()1390

پیشنهاد چند الگوریتم مبتنی بر فولدینگ
برای خوشهبندی تصاویر موجود در
موتورهای جستوجو

1

نوع نظام
بازیابی

نوع منبع
بازیابی

پایگاه
تصویر

تصویر

آزمون روش پیشنهادی روی
یک پایگاه تصویر شامل
 10000تصویر از  82گروه

موتور
جستوجو

تصویر

-

-

برای ارزیابی از موتور
جستوجوی گوگل استفاده
شد.

رحیمی ( )1390پیشنهاد روش جدید برای توسعة
موتور
درخواست ترکیبی از دو تکنیک بازخورد جستوجو
2
ربط و آنالیز پنهان مفهومی
پورجندی
()1391

ارائة روشی جدید با استفاده از ساختار
فیزیولوژی چشم و بازخورد ربط برای
بازیابی تصویر محتوامحور

ایزدیپور
()1391

پیشنهاد ساختاری برای بازیابی تصویر بر
مبنای تلفیق ویژگیهای دیداری و معنایی

-

تصویر

استفاده از پایگاه دادهای
کورل با  5000تصویر شامل
 5گروه معنایی مختلف
روش پیشنهادی بر روی
پایگاه داده آزمایش شده
است.

محمودی،
استفاده از  SVMبرای تعیین دقیق وزن برای پایگاه داده تصویر
آقاییزاده
اعمال بازخورد ربط در سیستمهای بازیابی
ظروفی و فاتحی تصویر محتوامحور
()1392

پایگاه داده بهکاررفته شامل
مجموعهای از چندین عکس
در زمینههای مختلف و متعلق
به دانشگاه استفورد

پایگاه داده تصویر

برای ارزیابی روش پیشنهادی
از تصاویر پایگاه داده
استاندارد کورل استفاده شد.

زارع ()1392

ارائة روشی جهت بهکارگیری بازخورد
کاربران در حوزة بازیابی تصویر مبتنی بر
محتوا

راشدی ،نظام
آبادیپور،
سریزدی ()1392

ارائة رویکردی جهت یادگیری کوتاهمدت پایگاه داده تصویر
بهروش بهبود تابع شباهت

بهنام و پورقاسم طراحی سیستم بازیابی تصاویر پزشکی
مبتنی بر محتوا و روشی برای کاهش
()1393
شکاف معنایی بین ویژگیهای دیداری و
مفاهیم مورد جستوجوی کاربر
ذوالفقاری
()1393

4. MR
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پایگاه داده تصویر

جامعة مورد مطالعه

روش پیشنهادی در یک
پایگاه تصویر آزموده شد.

-

تصویر

سیستم پیشنهادی در پایگاه
3
داده تصاویر ایمیج کلف
 2005شامل  10000تصویر
اشعة ایکس پزشکی بررسی
شد.

ارائة طرحی برای بازیابی تصاویر امآر 4مغز -
مبتنیبر محتوا با استفاده از بازخورد ارتباط
کارآمد

تصویر

روش پیشنهادی روی
مجموعة تصاویر امآر مغز
ارزیابی شد.

3. Image CLEF

)2. Latent Semantic Analysis(LSA

1. Folding
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نویسنده

نوع نظام
بازیابی

هدف

شمسی گوشکی ارائة روش جدید در بازخورد ربط جهت
تصحیح تابع شباهت با استفاده از اطالعات
و همکاران
تصاویر
()1393

نوع منبع
بازیابی

جامعة مورد مطالعه

پایگاه داده تصویر

روش پیشنهادی روی یک
پایگاه تصویر عامل شامل سه
پایگاه تصویر سنجیده شد.

پیشنهاد ترکیب دو یا چند روش یادگیری پایگاه داده تصویر
کوتاهمدت در فرایند بازخورد ربط برای
افزایش کارایی سامانههای بازیابی تصویر

پایگاه داده  10000تصویری
از مجموعه تصاویر کورل
مورد استفاده قرار گرفته
است.

طراحی سیستم بازیابی تصویر بر اساس
پورجمشید و
چالهچاله ( )1394محتوا با استفاده از بازخورد ربط و ماشین
بردار پشتیبان بر اساس یادگیری فعال و
کمیتة دستهبندها

پایگاه داده تصویر

بررسی عملکرد الگوریتم
پیشنهادی با استفاده از پایگاه
تصاویر کورل

طاوری و پروین بررسی چگونگی استفاده از هیستوگرام
فشرده و ارائة یک راهکار ترکیبی مناسب
()1395
جهت بهبود عملکرد سیستم بازیابی تصویر

پایگاه داده تصویر

آزمایش کارایی پایگاه داده
صورت جیتیاف 1و پایگاه
دادة کوچک اُآراِل 2و پایگاه
3
دادة بزرگ فرت

باقری،
پورمحیآبادی
و نظامآبادی
()1394

همانگونــه کــه در جــدول  ،5قابــل مشــاهده اســت 21 ،منبــع بــه پژوهــش در زمینــة بازخــورد

ربــط پرداختهانــد .بیشــتر ایــن منابــع ( 12منبــع) در کنفرانسهــا و همایشهــا منتشــر شــدهاند.

افــزون بــر ایــن ،از  21منبــع یافتشــده 20 ،منبــع در ارتبــاط بــا بازیابــی تصویــر اســت.
منابع مروری

همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،بــا توجــه بــه اهمیــت مطالعــات نظــری ربــط و بــرای

اشــراف بیشــتر بــر ایــن مطالعــات ،چنانکــه در جــدول  6نیــز مشــاهده میشــود 23 ،منبــع بهصــورت

مــروری بــه موضــوع ربــط پرداختهانــد .قدیمیتریــن مطالعــه متعلــق بــه «شــیری» ( )1373اســت.

مطالعــة «حریــری» نیــز ( )1377اولیــن مطالعـهای اســت کــه دیــدگاه ذهنــی و ربــط روانشــناختی را
مــد نظــر قــرار داده اســت.

3. FERET

2. ORL

1. GTF
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جدول  .6وضعیت منابع مروری در زمینة ربط
نویسنده

عنوان

موضوعات مورد بحث

شیری ()1373

ارزیابی جامعیت و مانعیت
نظامهای بازیابی اطالعات

جامعیت ،مانعیت ،رابطة جامعیت و مانعیت ،سنجش
جامعیت و مانعیت ،عوامل مؤثر بر جامعیت و مانعیت

یوسفی ()1376

ریزش کاذب در ذخیره و
بازیابی اطالعات

علل ریزش کاذب ،ریزش کاذب در نمایهسازی کویک
و کواک ،توضیحگر و ریزش کاذب ،ریزش کاذب در
بانکهای اطالعاتی

حریری ()1377

مفهوم ربط در بازیابی از
نظامهای اطالعاتی

دو نگرش متفاوت به ربط ،نظریة ربط روانشناختی و
نظامهای اطالعاتی ،قضاوت در مورد ربط

نشاط ()1382

هرمنوتیک و بازیابی
اطالعات

چرخة هرمنوتیکی بازیابی اطالعات ،مفهوم ربط در چرخة
هرمنوتیک

کوشا ()1382

معیارهای ارزیابی موتورهای انواع ابزارهای کاوش وب ،نقدی بر روشهای تحقیق
کاوش اینترنت :رویکردی جهت سنجش مانعیت ،معیارهای ارزیابی موتورهای
متنپژوهی برای ارائة سیاهة کاوش
وارسی

حری ()1383

زنجیرة داوری ربط در فرایند نظریة ربط ،داوری ربط ،زنجیرة داوری ربط
انتقال اطالعات

فتاحی ()1383

تحلیل عوامل مؤثر بر
نسبیبودن ربط در نظامهای
بازیابی اطالعات

حریری ()1383

ربط در مدل سنتی و مدلهای مدلهای بازیابی اطالعات ،مدل سنتی ،مدلهای تعاملی،
مدل شناختی ،مدل اپیزودی ،مدل طبقهای ،مدل بازخورد
تعاملی بازیابی اطالعات
تعاملی و فرایند کاوش

فهیمنیا ()1383

بررسی اجمالی مزایا و معایب مدلهای بازیابی فاقد قابلیت رتبهبندی نتایج ،مدلهای
بازیابی با قابلیت رتبهبندی نتایج
مدلهای بازخورد ربط

حسنزاده ()1383

تأثیر مدلهای بازیابی اطاعات مدلهای بازیابی اطالعات و سیر تحول آنها ،مدلهای
بولی ،مدلهای برداری ،مدلهای احتمالی ،مدلهای
بر میزان ربط
ساختاریافته

نوروزی چاکلی ( )1383تأثیر کاربرد اصطالحنامه
بر افزایش ربط در نظامهای
اطالعاتی
دلیلی ()1383

اخوتی ()1383
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مفهوم نسبیبودن ،شناسایی و تحلیل عوامل دخیل در
نسبیبودن ربط

نقش اصطالحنامه در افزایش بازیابی مدارک مرتبط،
چالشهای مربوط به کاربرد اصطالحنامه در بازیابی
مدارک مرتبط

نظامهای فرامتن و مسئلة ربط مفهوم و پیشینه ،عناصر و اجزا ،طرح و ساختار ،ویژگیها،
روشهای دسترسی به اطالعات وب ،رفتار جستوجوی
کاربر ،فراپیوندها
بررسی مفهوم ربط در
نظامهای بازیابی اطالعات

مفهوم ،تاریخچه ،معیارها ،مقیاسها ،ضریب دقت و
بازیابی ربط
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نویسنده

عنوان

موضوعات مورد بحث

داورپناه و رمضانی
()1383

مفهوم ربط

ربط شهودی ،ربط در فلسفة هرمنوتیک ،ربط در
ارتباطات ،ربط روانشناختی ،ویژگیهای عام ربط ،ربط
اطالعرسانی

حسنزاده و رضازاده
()1387

ارزیابی ربط ،ماهیت و مدلهای ربطشناختی ،ادراک و
ارزیابی ربط در نظامهای
ذخیره و بازیابی اطالعات از ربط ،توجه و ربط ،قضاوت و ربط ،درک شهودی ربط و
فرایند شناخت
رهیافت شناختی

خالوئی ()1387

ربط و مفهوم آن در بازیابی
اطالعات

مفهوم ،تاریخچه ،ویژگیها ،ابعاد ،نسبیبودن و مقیاسهای
ربط

بتی و نادری () 1390

فنون بازخورد ارتباط در
بازیابی اطالعات

الگوریتم روکیو ،1فنون بازخورد ارتباط ،مکانیسمهای
بازخورد ارتباط

نسیمی ،عباسی دزفولی و مقایسه و بررسی سیستمهای
بازیابی محتوامحور تصویر
جاویدان ()1392

نمای کلی از یک سیستم بازیابی محتوامحور ،استخراج
ویژگی ،بازخورد ربط

ربیعی و شیرازی ( )1392بهبود رتبهبندی سامانههای
مدیریت اطالعات و اسناد با
استفاده از بازخورد مرتبط

بازخورد مرتبط و انواع آن ،الگوریتمهای بازخورد مرتبط،
الگوریتم بازخورد مرتبط پیشنهادی

حریری و همکاران
()1393

معیارهای ارزیابی ربط در
نظامهای بازیابی اطالعات:
دانستههاو ندانستهها

قبادپور ،فدائی و ثابتپور ربط عینی و ربط ذهنی در
نظامهای اطالعاتی (تحلیلی بر
()1393
ربط در بازیابی اطالعات)

سنجش اثربخشی یک نظام بازیابی اطالعات ،معیارهای
ارزیابی مجموعههای بازیابی رتبهبندینشده ،مقیاس
اندازهگیری
عین و ذهن در مبحث ادراک ،دو دیدگاه در مبحث ربط

توضیح مفهوم ربط و ویژگیها ،ابعاد ،مدل شناختی ربط و
مباحث دیگر را بازنمایاند.

نوروزی و حاجاحمدی
()1393

مفهوم ربط در نظامهای
ذخیره و بازیابی اطالعات

نوکاریزی و زینالی
()1397

نظری بر مبانی فلسفی ربط :ربط ،تفاوت دیدگاه نسبت به نیاز اطالعاتی ،ربط :ثابت،
ثابت ،سیال یا هر دو .ارزیابی سیال یا هر دو
ربط در نظامهای بازیابی
اطالعات بر مبنای دیالکتیک
افالطونی

بــر اســاس دادههــای جــدول  ،6از بیــن منابــع مــورد بررســی 13 ،منبــع در دهــة  80انجــام

گرفتــه اســت .از  23منبــع مــروری 20 ،منبــع توســط متخصصــان علــم اطالعــات و  3منبــع در ارتبــاط
بــا بازخــورد ربــط توســط متخصصــان دیگــر رشــتهها در کنفرانسهــا منتشــر شــدهاند .موضوعــات
1. Rocchio
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مــورد بحــث در منابــع مــروری ربــط شــامل تاریخچــه ،رویکــرد عینــی و ذهنــی ربــط ،داوری و
قضــاوت ربــط ،بازخــورد ربــط ،مدلهــای ســنتی و تعاملــی بازیابــی اطالعــات و ســایر موضوعــات
مرتبــط بــا ربــط اســت.

پرسش دوم ،به روش تحقیق پژوهشهای حوزة ربط پرداخته است.

بررســی روش تحقیــق مطالعــات در نمــودار  ،3نشــان میدهــد کــه روش پیمایشــی ،بــا 37

درصــد در رتبــة اول و بعــد از آن مــرور متــون بــا  23درصــد در رتبــة بعــدی قــرار دارد و کمتریــن
روشهــای بهکاررفتــه مربــوط بــه علّــی و مقایســهای ،ک ّمــی و کیفــی و ارزیابانــه اســت .شــایان
ذکــر اســت کــه در برخــی از پژوهشهــا از بیــش از یــک روش اســتفاده شــده اســت و در برخــی از

ـات نیــز همانگونــه کــه در نمــودار  ،3مشــخص اســت ،اطالعــات کافــی در خصــوص روش
| 3دورة |xxمطالعـ
ﺷﻤﺎرة x
تحقیــق یافــت نشــد.

تحقیق مطالعات ربط
فراوانی
روشتوزیع
نمودار .3
روشرﺑﻂ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﻤﻮدار  .3ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﻴﺠﻪ
.4 .4 .4
گیری
ﺑﺤﺚو ونتیجه
بحث

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﮔﺬرد ،اﻳﻦ
هــای آنﻫﺎ
زمینهاز ﻋﻤﺮ
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ
زﻣﻴﻨﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻸﻫﺎ و
ﻓﺮﺻﺖ ازرا ﺑﻪعمــر
چنــد دهــه
ﻣﻲکــه
علمــی
پژوهشــی در
هــای
درت
اولوی
ألهــا و
اوﻟﻮﻳﺖ خ
شناســایی

اﻳﺮان از دﻫﺔ  70ﺗﺎﻛﻨﻮن
ل در
رﺑﻂ
ﺳﻌﻲ ﺷ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ایــنﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺻﻮرت
ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي
ﻛﻪ ﺑﺎ
هــای
ﺣﻮزةتحلی
کــهﺪ بــا
دهــد
منــدان می
ﭘﻴﺪاعالقه
متخصصــان و
اﺷﺮافرا بــه
فرصــت
گــذرد،
هــا می
ﻣﻲدﻫﺪ آن
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ،در ﺷﺮوع
ﻛﻪـ در
اﺳﺎس
بیشـﻣﺮور
ﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﻴﻮهـهاياشـﻧﻈﺎمﻣ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
ﭘﮋوﻫﺶـط
ﻫﺎيــوزة ربـ
ﻳﺎﻓﺘﻪـد ح
ـعی شـ
آﻧﭽﻪـه س
مطالعـ
ﺷﻮد.درﺑﺮایــن
ﭘﺮداﺧﺘﻪــد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانپیــدا کنن
آﺛﺎر موضــوع
ـتری بــه
ـراف
صوروتﺑﻪگرفتـ

ﻣﻨﻈﻤﻲ را ﻃﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ـارﻫﺎ ﭼﺮﺧﺔ
ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺰول
ﻧﻮﻋﻲ
اﻳﺮانشـﺑﻮده
ﺣﻮزه در
90ـاوج
پژوهشــگران
ـرور آثـ
ﺻﻌﻮدبـوـه مـ
روﻧﺪممنــد
ای نظا
اﺳﺖـهوشﺑﻪــیوه
ـود و بـ
بررســی
اﻳﻦــون
ﻋﻠﻤﻲتاکن
ﺗﻮﻟﻴﺪاتـة 70
ـران از دهـ
دﻫﺔ  80ودر ای

شــروعﺚدهــة
رﺑﻂ،شــد ،در
مالحظــه
ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ،یافته
ﻣﺎﻧﻌﻴﺖ،کــه در
ﺷﺎﻣﻞ آنچــه
اســاس
شــود6.بــر
 80ﻣﺒﻨﺎ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در
ﻣﺮوري
ﺑﺎزﺧﻮرد و ﻣﺒﺎﺣ
پژوهــشﻗﻀﺎوت
هــایو ﻣﺎﻧﻌﻴﺖ،
ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ
ﮔﺮوه
پرداختــهﻣﻨﺎﺑﻊ در
در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ،

ﺣﻮزة رﺑﻂ ﻋﻴﻨﻲ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻌﻴﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ و ﻣﺎﻧﻌﻴﺖ ،ﻃﺒﻖ دادهﻫﺎي ﺟﺪاول  1ﺗﺎ  42 ،3ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﻳﻦ
ﺑﻴﻦ ،اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻳﻌﻨﻲ  28ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزة ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺸﻮد اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
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ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺷﺮوع دﻫﺔ  1380ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دﻫﺔ  2000ﻣﻴﻼدي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﻲ اوجﮔﻴﺮي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺖوﺟﻮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ و زﻣﻴﻨﻪاي
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﻳﻦﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي داﺷﺘﻨﺪ و

پژوهشهای حیطة ربط در ایران :مرور نظاممند | نوروزی و دیگران

و  90اوج تولیــدات علمــی ایــن حــوزه در ایــران بــوده اســت و ب ـ ه نوعــی رونــد صعــود و نــزول
پژوهشهــا چرخــة منظمــی را طــی میکنــد.

در طــی بررســی ،منابــع در  6گــروه شــامل مانعیــت ،جامعیــت ،جامعیــت و مانعیــت ،قضــاوت

ربــط ،بازخــورد و مباحــث مــروری مبنــا جــای گرفتنــد .در حــوزة ربــط عینــی ســه گــروه شــامل

مانعیــت ،جامعیــت ،جامعیــت و مانعیــت ،طبــق دادههــای جــداول  1تــا  42 ،3منبــع مــورد توجــه قــرار
گرفــت .در ایــن بیــن ،اکثــر مطالعــات انجامگرفتــه ،یعنــی  28منبــع بــه پژوهــش در حــوزة موتورهای

جس ـتوجو پرداختــه بودنــد .شــاید بشــود ایــن مســئله را اینگونــه توجیــه کــرد کــه شــروع دهــة

 1380مصــادف بــا دهــة  2000میــادی بــود کــه بهنوعــی اوجگیــری موتورهــای جســتوجو را
بــه همــراه داشــت و زمینــهای مســاعد بــرای پژوهشهــای دانشــجویی محســوب میشــد تــا بــه

ایــن حیطــه بپردازنــد؛ ضمــن اینکــه اکثــر پژوهشهــا ماهیــت کاربــردی داشــتند و بهنوعــی بــار
ایــن پژوهشهــا متوجــه دانشــجویانی بــوده اســت کــه مجبــور بــه ارائــة پایاننامــه بودهانــد و ســایر

صاحبنظــران در ایــن امــر مشــارکت جــدی نداشــتند .از ســویی نیــز بیشــتر پژوهشهــا ب ـ ه منابــع

متنــی توجــه داشــتهاند و تنهــا  8مطالعــه بــه بازیابــی تصاویــر پرداختهانــد کــه ایــن منابــع نیــز بیشــتر

توســط متخصصــان رشــتههای دیگــر صــورت گرفتــه اســت .شــاید بتــوان گفــت کــه عمــدة ضعــف
پژوهشهــای صورتگرفتــه ،ضعــف در زمینــة پژوهشهــای نظــری اســت و اینکــه تنهــا حــوزة
بازیابــی متــن مــورد توجــه قــرار گرفتــه و ســایر منابــع اطالعاتــی بهنوعــی مغفــول ماندهانــد .ایــن

مســئله میتوانــد زمینــه را بــرای ایــن نــوع پژوهشهــا فراهــم کنــد .همچنیــن ،نقــش ســایر متغیرهــا

از جملــه زبــان ،رس ـمالخط و بهنوعــی مباحــث نحــو /معنــا کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد؛ یــا

اینکــه بافــت بهعنــوان بســتر اطالعاتــی نیازمنــد پژوهشهــای عمیقــی اســت کــه میتوانــد مســیر
را بــرای پژوهشهــای کاربــردی همــوار ســازد .همچنیــن ،ســایر محملهــای اطالعاتــی از جملــه

پایگاههــای اطالعاتــی بومــی نشــأتگرفته از نیازهــای بومــی و محلــی نیازمنــد پژوهشهــای
گســتردهای هســتند کــه بتــوان از نتایــج آنهــا در بهینهســازی ایــن سیســتمها اســتفاده کــرد .هرچنــد
پژوهشهایــی را نیــز میتــوان یافــت کــه در ایــن مســیر بــه دیگــر نظامهــای بازیابــی اطالعــات ،از

جملــه نرمافــزار کتابخان ـهای و پایــگاه اطالعاتــی پرداختهانــد ،امــا همچنــان خــأ در زمینــة منابــع

چندرســانهای و تصاویــر قابــل مشــاهده اســت؛ ضمــن اینکــه فرصتهــای پژوهشــی مربــوط بــه

مباحــث ربــط و بازخــورد ربــط در سیســتمهای پیشــنهاددهنده و کتابخانههــای دیجیتــال نیــز در
ایــن زمینــه میتوانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه البتــه ،پژوهشهایــی در خــارج از کشــور در
ایــن رابطــه انجــام گرفتــه اســت.
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قضــاوت /داوری ربــط بــه رویکــرد ذهنــی یــا کاربرمــدار ربــط برمیگــردد .بــر اســاس

دادههــای جــدول  ،4در زمینــة موضوعــی قضــاوت ربــط  22منبــع یافــت شــد .پیشــینة تحقیــق در ایــن

زمینــه بــه ســال  1385برمیگــردد و جدیدتریــن مطالعــات در زمینــة ربــط در ایــن حــوزه مربــوط

بــه قضــاوت ربــط اســت کــه نشــان از توجــه بــه رویکــرد کاربرمدارانــه دارد .میتــوان اشــاره کــرد
کــه بعــد از مطالعــه در زمینــة بســترهای اطالعاتــی توجــه بــه ســمت کاربــران و نیازمنــدان اطالعــات

جلــب شــده اســت؛ هرچنــد در ایــن زمینــه نیــز اکثــر تحقیقــات ماهیــت کاربــردی و میدانــی دارنــد
و بهنوعــی جــای پژوهشــیهای نظــری خالــی اســت.

بــر طبــق نظــر محققانــی ماننــد ) ،Saracevic (1975و «فتاحــی» ( )1383عوامــل مختلفــی بــر

قضــاوت ربــط تأثیرگــذار اســت .بنابرایــن ،توجــه بــه ایــن عوامــل میتوانــد راهگشــای تحقیقــات
آتــی باشــد و خألهــای پژوهشــی را در ایــن زمینــه پــر کنــد .اگرچــه در مــواردی از جملــه

معیارهــای ذهنــی و عینــی کاربــران ،حــاالت روانــی آنهــا ،ســبکهای شــناختی ،ویژگیهــای

شــخصیتی افــراد ،و نحــوة صورتبنــدی کلیدواژههــا و عبــارات جس ـتوجو پژوهشهایــی انجــام

گرفتــه اســت ،ولــی ایــن حــوزه از آنجــا کــه کاربــر را مــد نظــر قــرار داده ،جــای پژوهــش بســیار
دارد؛ بهویــژه اینکــه توجــه بــه انــواع فرمتهــای اطالعاتــی در بازیابــی اطالعــات ماننــد تصاویــر

میتوانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .همچنیــن ،حرکــت بـه ســوی بحثهــای معناشــناختی و تعامــل
انســان بــا سیســتم و تعامــل انســان بــا اطالعــات میتوانــد بهعنــوان پیشــرو پژوهــش در ایــن زمینــه

مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گیــرد .طبــق یافتههــا  21منبــع در زمینــة بازخــورد ربــط تألیــف

شــدهاند کــه بیشــتر در کنفرانسهــا و همایشهــا ارائــه شــدهاند .بازخــورد ربــط حیطــهای اســت
کــه متخصصــان علــم اطالعــات در آن کـمکار بودهانــد؛ چــرا کــه در بیشــتر مقــاالت منتشرشــده بــه

بازخــورد ربــط خــودکار کــه در آن بــه بررســی الگوریتمهــا پرداختــه میشــود ،توجــه شــده اســت.
نکتــة قابــل توجــه ایــن اســت کــه برعکــس گروههــای مذکــور ،بازخــورد ربــط تصاویــر بســیار مــد

نظــر قــرار گرفتــه اســت؛ هرچنــد بــا تغییــر واحدهــای درســی رشــته و افــزودن ماهیــت فناورانــه بــه

آنهــا امــکان ورود بــه ایــن حوزههــا میتوانــد مهیــا شــود و عرصههــای تحقیقــی جدیــدی پیــش
روی متخصصــان علــم اطالعــات قــرار گیــرد .از جملــه نــکات دیگــری کــه بــه نظــر میرســد در
تحقیقــات مؤثــر باشــد ،همکاریهــای بیــن رشــتهای اســت ،همچنــان کــه در مطالعــات از دهــة

 80میــادی ایــن نــوع همکاریهــا مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت .در گروهبنــدی

دیگــر ،تصمیــم بــر ایــن شــد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت مباحــث نظــری و مــروری ایــن طیــف از
مطالعــات بهصــورت مســتقل مــورد توجــه پژوهــش حاضــر قــرار گیــرد .بنابرایــن ،همچنــان کــه
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در جــدول  ،6مشــاهده میشــود 23 ،منبــع بهصــورت مــروری بــه بررســی موضــوع ربــط از
جنبههــای گوناگــون پرداختــه اســت .در ایــن رابطــه مطالعــة «شــیری» ( )1373اولیــن مطالعــهای

اســت کــه جامعیــت و مانعیــت را مــورد بررســی قــرار داده اســت .مطالعــة «حریــری» ( )1377نیــز
اولیــن مطالع ـهای اســت کــه دیــدگاه ذهنــی ربــط را مــد نظــر قــرار داده اســت .موضوعــات مــورد

بحــث در منابــع مــروری ربــط تاریخچــه ،رویکــرد عینــی و ذهنــی ربــط ،داوری و قضــاوت ربــط،

بازخــورد ربــط ،مدلهــای ســنتی و تعاملــی بازیابــی اطالعــات و ســایر موضوعــات مرتبــط را شــامل
میشــود .بــا وجــود انجــام مطالعــات مــروری ســودمند در زمینــة ربــط ،نیــاز بــه مطالعــات بنیــادی

و نظــری در زمینــة ربــط وجــود دارد؛ ضمــن اینکــه در مــواردی کــه افــراد باتجربــه در ایــن
پژوهشهــا نقــش داشــتهاند ،آثــار بدیعتــری ارائــه شــده اســت .از ســوی دیگــر ،بیشــتر تحقیقــات

در ایــن زمینــه مربــوط بــه دهــة  1380اســت و بیشــتر آنهــا وابســته بــه طیــف خاصــی از افــراد

بــوده اســت کــه بــا عــدم فعالیــت آنهــا در ســالهای بعــد بــهدالیــل مختلــف 1بــا افــول ایــن نــوع
تحقیقــات مواجــه هســتیم .همیــن مســئله نیــز باعــث شــده اســت کــه در زمینــة مســائل روز رشــته،
جــای خالــی تحقیقــات نظــری و بنیــادی محســوس باشــد .بهعبــارت دیگــر ،ده ـ َة  80را میتــوان
دوران شــکوفایی مطالعــات ربــط در ایــران قلمــداد کــرد.

در ارتبــاط بــا روش تحقیــق مطالعــات حــوزة ربــط ،یافتههــا نشــان داد کــه اکثــر روشهــای

تحقیــق ،ک ّمــی و پیمایشــی بــوده اســت و همانگونــه کــه ســیر مطالعــات حــوزة ربــط (نمــودار )1

نشــان میدهــد ،اوج پژوهشهــای حــوزة ربــط مربــوط بــه ســالهای  90تــا  94اســت کــه بیشــتر

آنهــا بــه روش ک ّمــی ( 37درصــد) انجــام شــده اســت .ایــن مســئله تأییــدی بــر کاربردیبــودن
تحقیقــات ایــن حــوزه اســت ،ضمــن اینکــه اکثــر ایــن آثــار حاصــل پایاننامههــای دانشــجویی
اســت .بــ ه بیــان دیگــر ،روشهایــی کــه مــورد توجــه پژوهشهــای نظــری باشــد در کمتریــن
میــزان توجــه بودهانــد ،در صورتــی کــه توجــه بــه روشهــای کیفــی ،بهویــژه در ربــط ذهنــی و

کاربرمــدار میتوانــد بســیار کارآمــد باشــد و منجــر بــه انجــام تحقیقــات گســترده در ایــن زمینــه
گــردد .همچنیــن ،توجــه بــه روشهــای پژوهشــی جدیــد ،بیــن رشــتهای و ترکیبــی و گــذر از

روشهــای رایــج پژوهشــی معرفیشــده در رشــته میتوانــد بســیار مــورد توجــه قــرار گیــرد .البتــه،
ایــن مســئله صرفـاً مربــوط بــه تحقیقــات حــوزة ربــط نیســت و بــا توجــه بــه اینکــه رشــتة کتابــداری

و اطالعرســانی در شــروع خــود در دانشــکدههای روانشناســی و علــوم تربیتــی مســتقر بــوده اســت،
 .1از جمله این دالیل میتوان به مهاجرت ،بازنشستگی و یا فوت پژوهشگران اشاره کرد.
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بنابرایــن ،سمتوســوی روشهــای تحقیقــی ایــن رشــته برگرفتــه از روشهــای تحقیقــی همــان
رشتههاســت .امــا بــه نظــر میرســد کــه بــا نفــوذ فنــاوری در رشــتة علــم اطالعــات ناشــی از تغییــر

واحدهــای درســی و بســترهای ذخیــره و بازیابــی اطالعــات ،بهرهگیــری از روشهــای رایــج در
ایــن حوزههــا نیــز بتوانــد افقهــای جدیــدی را پیــش روی محققــان قــرار دهــد؛ ضمــن اینکــه در

رشــتههایی کــه ماهیــت فناورانــه دارنــد ،بهرهگیــری از روشهــای پژوهــش ترکیبــی و نوآورانــه

رایــج اســت .بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد کــه توجــه بــه ایــن نــوع مباحــث در درسهــای روش

تحقیــق ،زمینهســاز پژوهشهــای جدیــد و نوآورانــه باشــد.

بنــا بــر آنچــه کــه بیــان شــد ،توجــه بــه مباحــث مطرحشــده چــه از لحــاظ نــوع پژوهشهــا،

حیطههــای مــورد مطالعــه ،و روشهــای بهکاررفتــه در انجــام ایــن نــوع پژوهــش میتوانــد مــورد
توجــه پژوهشــگران و عالقهمنــدان حــوزة ربــط در ایــران قــرار گیــرد .همچنیــن ،توجــه بــه رونــد
پژوهــش و رســیدن بــه بلــوغ پژوهشــی میتوانــد کارآمــدی پژوهشهــای حــوزة ربــط در ایــران
را بیشــتر کنــد و اینکــه بــا شــناخت و مــرور پژوهشهــای ایــن حــوزه در ایــران ،ایــن امــکان

فراهــم میآیــد کــه در انتخــاب عناویــن پژوهشــی خألهــای بهوجودآمــده و بلوکهــای جــا

مانــده از پــازل پژوهشــی ربــط بیشــتر مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گیــرد .همچنیــن ،بــا ترســیم
نقشــة پژوهشــی ایــن حــوزه بــا اســتفاده از روشهــای رایــج و شناســایی پژوهشــگران اصلــی
میتــوان ضمــن شناســایی پیوندهــای موجــود ،افــق وســیعتری را پیــش روی پژوهشــگران قــرار

داد .همچنیــن ،توجــه بــه روشهــای پژوهــش ترکیبــی (کمــی و کیفــی) ،بررســی ربــط در بازیابــی
اطالعــات بهویــژه در قالــب تصویــر و چندرســانهایها و انجــام مطالعــه در زمینــة قضــاوت ربــط

میتوانــد جــذاب باشــد.
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بتــی ،لیــا ،و حســن نــادری .1390 .تکنیکهــای بازخــورد ارتبــاط در بازیابــی اطالعــات .مقالــة ارائهشــده در
کنفرانــس فنــاوری اطالعــات و جهــاد اقتصــادی ،کازرون .مجتمــع آمــوزش عالــی کازرون.

بدیــع فرخــد ،مهــدی ،محمــود فتحــی ،و محســن ســریانی .1385 .بهکارگیــری یــک مــدل گــراف دوالیــه بهمنظــور

بازیابــی تصاویــر بــا اســتفاده از محتــوا و مفاهیــم ســطح بــاالی آنهــا .مقالــة ارائهشــده در چهارمیــن کنفرانــس
ماشــین بینایــی و پــردازش تصویــر .مشــهد .دانشــگاه فردوســی مشــهد.

بهنــام ،محمــد ،و حســین پورقاســم .1393 .بازیابــی تصاویــر پزشــکی بــر اســاس محتــوا بــا اســتفاده از نگاشــت
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ویژگیهــای تصاویــر در ســطح بازخــورد ربــط .روشهــای هوشــمند در صنعــت بــرق .14-3 :)17( 5
پورجمشــید ،زهــرا ،و عبدالــه چالهچالــه .1394 .یــک سیســتم جدیــد بــرای بازیابــی محتوامحــور تصاویــر بــا اســتفاده
از بازخــورد ربــط و ماشــین بــردار پشــتیبان بــر اســاس یادگیــری فعــال و کمیتــة دســتهبندها .مقالــة ارائهشــده در

کنفرانــس بینالمللــی پژوهشهــای کاربــردی در فنــاوری اطالعــات ،کامپیوتــر و مخابــرات ،تربــت حیدریــه.

شــرکت مخابــرات خراســان رضــوی.

پورجنــدی ،معصومــه .1391 .بازیابــی تصویــر بــر اســاس محتــوا مبتنــی بــر ســاختار فیزیولــوژی چشــم و بازخــورد ربــط.
مقالــة ارائهشــده در پانزدهميــن كنفرانــس دانشــجويي مهندســي بــرق ايــران ،کاشــان .ســازمان علمــی دانشــجویی
مهندســی بــرق کشــور.

پورقاســم ،حســین ،و حســن قاســمیان .1385 .ارائــة یــک روش ترکیبــی بازخــورد ربــط مبتنــی بــر تخمیــن تابــع توزیــع
پرسوجــو و اصــاح تابــع شــباهت .مقالــة ارائهشــده در دوازدهمیــن کنفرانــس ســاالنه انجمــن کامپیوتــر ایــران،

تهــران .دانشــگاه شــهید بهشــتی.

_____ .1388 .ارائــة يــک روش بازخــورد ربــط بــا رويکــرد اصــاح معيــار شــباهت در يــک سيســتم بازيابــي تصويــر

مبتنــي بــر جايگزينــي فــازي تصاويــر اشــعة  xپزشــکي بــا گــراف نســبي ويژگ ـيدار فــازي .روشهــای هوشــمند
در صنعــت بــرق .42-31 :)5( 2

توکلــیزاده راوری ،محمــد .1375 .تأثیــر آمــوزش اســتفاده از بانکهــای اطالعاتــی رایانــهای بــر ضریــب دقــت و
بازیافــت اطالعــات و زمــان جس ـتوجو .پایاننامــة کارشناســی ارشــد علــوم کتابــداری و اطالعرســانی .دانشــگاه
تربیــت مــدرس.

جعفــری ،مهنــاز ،نجــا حریــری ،و فهیمــه بابالحوائجــی .1397 .همبســتگی نظریــة امیــدواری در دقــت بازیابــی
اطالعــات از پایگاههــای اطالعاتــی علــوم پزشــکی .پــردازش و مدیریــت اطالعــات .1088-1065 :)3( 33

جاللــی دیزجــی ،علــی ،رضــا خالقــی ،و مهــدی طاهــری .1395 .میــزان جامعیــت و مانعیــت بازیابــی تصاویــر در
موتورهــای کاوش  Bingو  .Google Imageنظامهــا و خدمــات اطالعرســانی 3( 5و.42 -33 :)4

جمشــیدی قهقرخــی ،فاطمــه .1392 .بررســی میــزان ربــط مــدارک بازیابیشــده بــا اســتفاده از ابــزار بازیابــی بیــن زبانــی
 googleدر رشــتة کشــاورزی .پــردازش و مدیریــت اطالعــات .760-741 :)3(28

جوانــی ،مهــران ،و امیرمســعود افتخاریمقــدم .1388 .اســتفاده از بازخــورد مرتبــط در خوشـهبندی پایــگاه داده تصویــر

بــا معیــار شــباهت چندگانــه .مقالــة ارائهشــده در پانزدهمیــن کنفرانــس بینالمللــی ســاالنه انجمــن کامپیوتــر ایــران،

تهــران .انجمــن کامپیوتــر ،مرکــز توســعة فنــاوری نیــرو.

جــوکار ،عبدالرســول ،و ســعیده انــوری .1385 .بررســی رویکــرد موضوعــی (زبــان طبیعــی و کنترلشــده) در بازیابــی
اطالعــات از پایگاههــای پیوســته کتابشــناختی .کتابــداری و اطالعرســانی .164-151 :)4( 9

چشمهســهرابی ،مظفــر .1379 .تأثیــر اســتفاده از اصطالحنامــه در بانکهــای اطالعاتــی کتابشــناختی بــر میــزان
جامعیــت ،مانعیــت ،و مدتزمــان جســتوجوی اطالعــات بازیابیشــده .فصلنامــه کتــاب .76-59 :)2( 11

حری ،عباس .1383 .زنجیرة داوری ربط در فرایند انتقال اطالعات .اطالعشناسی .193-177 :)1( 2
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حریری ،نجال .1377 .مفهوم ربط در بازیابی از نظامهای اطالعاتی .فصلنامه کتاب .17-7 :)9( 2
_____ .1383 .ربط در مدل سنتی و مدلهای تعاملی بازیابی اطالعات .اطالعشناسی .113-91 :)1( 2
_____ ،و حســین وکیلــی مفــرد .1392 .مقایســة دقــت موتورهــای کاوش عمومــی و تخصصــی پزشــکی در بازیابــی
تصاویــر پزشــکی .مدیریــت اطالعــات ســامت .839-830 :)6( 10

حریــری ،نجــا ،زهــرا امامــی ،و مجتبــی ملــک .1394 .دقــت و جامعیــت موتورهــای جسـتوجوی عمومــی در بازیابــی
تصاویــر بیماریهــای مهــم غــدد درونریــز .غــدد درونريــز و متابوليســم ايــران .104-97 :)2( 17

حریــری ،نجــا ،فهیمــه بابالحوائجــی ،مهــرداد فرزندیپــور ،و ســمیه نــادی راونــدی .1393 .معیارهــای ارزیابــی ربــط
در نظامهــای بازیابــی اطالعــات :دانســتهها و ندانســتهها .پــردازش و مدیریــت اطالعــات .221-199 :)1( 30

حسنزاده ،محمد .1383 .تأثیر مدلهای بازیابی اطالعات بر میزان ربط .اطالعشناسی .89-63 :)1( 2
_____ ،و الهــام رضــازاده .1387 .ارزیابــی ربــط در نظامهــای ذخیــره و بازیابــی اطالعــات از رهیافــت شــناختی.
کتابــداری و اطالعرســانی .70-53 :)2( 11

حسـنزاده ،محمــد ،ســعید غفــاری ،عاطفــه زارعــی ،و حســین کمنــدی .1392 .عملکــرد نشــانی اینترنتــی در بهبــود ربــط
نتایــج بازیابــی اطالعــات توســط کاربــران رشــتههای فنــی مهندســی ،علــوم پایــه و اقتصــاد در اســتانداری همــدان.

نظامهــا و خدمــات اطالعاتــی .102-91 :)2( 2

_____ 1393 .الــف .بررســی تطبیقــی جس ـتوجو از طریــق عنــوان و نشــانی اینترنتــی موتورهــای کاوش در میــزان
ربــط نتایــج بازیابــی اطالعــات توســط کارشناســان اســتانداری همــدان .دانششناســی .79-71 :7

_____ 1393 .ب .کارکــرد عنــوان و نشــانی اینترنتــی در بهبــود ربــط نتایــج بازیابــی اطالعــات .پژوهشــنامه کتابــداری
و اطالعرســانی .240-221 :)1( 4

حیاتــی ،زهیــر ،و آمنهســادات طاهریــان .1388 .بررســی مقایســهای الگــوی جســتوجوی کلیــدواژهای بــا دریافــت

کمــک و الگــوی جسـتوجوی بــدون دریافــت کمــک در موتــور کاوش گــوگل از دیــدگاه کاربــران .مطالعــات
تربیتــی و روانشناســی .112-91 :)2( 10

حیاتــی ،زهیــر ،و شــهال رضوانــی .1385 .مقایســة هشــت ابرموتــور کاوش اینترنــت در بازیابــی منابــع رشــتة کتابــداری و
اطالعرســانی .مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات .240-221 :)2( 17

حیاتــی ،زهیــر ،و اللــه شــفیعی سروســتانی .1390 .مقایســة ربــط منابــع بازیابیشــده بــا اســتفاده از روش بســط پرســش
موتــور جســتوجوی  Askو واژگان عمومــی از دیــدگاه کاربــران در رشــته علــوم کتابــداری و اطالعرســانی.
مطالعــات کتابــداری و علــم اطالعــات (علــوم تربیتــی و روانشناســی) .66-49 :)8( 18

خالقــی ،رضــا .1394 .میــزان جامعیــت و مانعیــت بازیابــی تصاویــر در موتورهــای کاوش  Google ،Aolو  .Bingپایاننامــة
کارشناســی ارشــد علــم اطالعــات و دانششناســی .دانشــگاه عالمــه طباطبایــی .تهــران.

خالوئی ،مرضیه .1387 .ربط و مفهوم آن در بازیابی اطالعات .علوم و فناوری اطالعات .118-105 :)3( 23
خســروی ،عبدالرســول ،رحمــتاهلل فتاحــی ،مهــری پریــرخ ،و محمدحســین دیانــی .1392 .بررســی کارآمــدی
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کلیدواژههــای و عبارتهــای پیشــنهادی موتــورکاوش گــوگل در بســط جس ـتوجو و افزایــش ربــط از دیــدگاه

دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی .کتابــداری و اطالعرســانی .150-133 :)1( 3

خســروی ،عبدالرســول ،زهــرا پــوش ،و شــعله ارســطوپور .1394 .بررســی کارآمــد کلیدواژههــاو عبارتهــای
پیشــنهادی پابمــد نســبت بــه اصطالحــات مــش از دیــدگاه کاربــران حــوزة پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی

بوشــهر .پــردازش و مدیریــت اطالعــات .717-697 :)3( 30

خوشــیان ،ناهیــد .1394 .مقایســة نتایــج بازیابیشــده از ابرموتورهــای کاوش وبــی در حــوزة علــم اطالعــات و
دانششناســی .نظامهــا و خدمــات اطالعاتــی 1( 4و.80-63 :)2

داورپنــاه ،محمدرضــا ،و عباســعلی درج .1385 .بررســی معیارهــای قضــاوت ربــط در فضــای الکترونیکــی .مطالعــات
تربیتــی و روانشناســی .30-5 :)1( 7

داورپناه ،محمدرضا ،و محمد رمضانی .1383 .مفهوم ربط .اطالعشناسی .62-47 :)1( 2
دلیلی ،حمید .1383 .نظامهای فرامتن و مسئلة ربط .اطالعشناسی .173-151 :)1( 2
دمرچیلــو ،منصــوره ،و محســن حاجیزینالعابدینــی .1389 .مقایســة جامعیــت نســبی پایگاههــای فارســیزبان
مگایــران ،پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی (اسآیدی) و ایــران مدکــس در بازیابــی اطالعــات حــوزة

دندانپزشــکی .کتابــداری و اطالعرســانی .72-53 :)1( 13

ذوالفقــاری ،طاهــره .1393 .بازیابــی تصاویــر  MRمغــز براســاس محتــوا بــا اســتفاده از بازخــورد ارتبــاط کارآمــد.

پایاننامــة کارشناســی ارشــد مهندســی کامپیوتــر -نرمافــزار .دانشــکده فنــی و مهندســی .دانشــگاه شــیخ بهایــی.

راشــدی ،عصمــت ،حســین نظامآبادیپــور ،و ســعید ســریزدی .1392 .یــک روش بهبودیافتــه یادگیــری کوتاهمــدت
مبتنــی بــر گرادیــان نزولــی در ســامانههای بازیابــی تصویــر .ماشــین بینایــی و پــردازش تصویــر .27-19 :)1( 1

ربیعــی ،حجــت ،و حســین شــیرازی .1392 .بهبــود رتبهبنــدی ســامانههای مدیریــت اطالعــات و اســناد بــا اســتفاده از
بازخــورد مرتبــط .مقالــة ارائهشــده در پنجمیــن کنفرانــس ملــی بــرق و الکترونیــک ایــران ،گنابــاد .دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد گنابــاد.

رجبــی ،ســید منصــور ،و یعقــوب نــوروزی .1394 .موتورهــای جس ـتوجوی فارســی ارزیابــی امکانــات جس ـتوجو،

بازیابــی اطالعــات ،میــزان جامعیــت و مانعیــت ،و تعییــن همپوشــانی میــان آنهــا .مطالعــات ملــی کتابــداری و
ســازماندهی اطالعــات .150-133 :)3( 26

رحیمپــور ،نازیــا ،و مهــدی محمــدی .1395 .ضریــب دقــت و بازیافــت پایــگاه مقــاالت فارســی در حــوزة علــم

اطالعــات و دانششناســی و تعییــن همپوشــانی بیــن آنهــا .علــوم و فنــون مدیریــت اطالعــات .98-77 :)1( 2

رحیمــی ،مرضیــه .1390 .بهبــود نتایــج حاصــل از موتورهــای جس ـتوجو بــا شبیهســازی رفتــار هوشــمند یــک انســان
خبــره .پایاننامــه کارشناســی ارشــد مهندســی کامپیوتــر .دانشــگاه صنعتــی شــاهرود.

رهگشــای ،ســید مرتضــی .1390 .مطالعــة ابرموتورهــای جس ـتوجو در پاس ـخگویی بــه ســؤاالت کاربــران کتابــداری
و اطالعرســانی و ارائــة الگــوی پیشــنهادی جهــت بهبــود رتبهبنــدی نتایــج جســتوجو .پایاننامــة کارشناســی

ارشــد کتابــداری و اطالعرســانی ،دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی .دانشــگاه پیــام نــور مشــهد.
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ریاحینیــا ،نصــرت ،فــروغ رحیمــی ،معصومــه لطیفــی ،و لیلـیاهلل بخشــیان .1394 .بررســی میــزان انطبــاق ربــط سیســتمی

و ربــط کاربرمدارانــه در پایگاههــای اطالعاتــی  .sid-Google -Scholar- Iscتعامــل انســان و اطالعــات .11-1 :)1( 2

ریاحینیــا ،نصــرتاهلل ،لیل ـیاهلل بخشــیان ،معصومــه لطیفــی ،و فــروغ رحیمــی .1395 .بررســی مقایس ـهای جامعیــت و

دقــت موتورهــای جســتوجوی عمومــی بــر اســاس شــاخص ربــط سیســتمی و منطــق جســتوجو .تحقیقــات
کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاهی .3 :)1( 50

زارع ،شــهناز .1392 .بهکارگیــری بازخــورد کاربــر در بازیابــی تصاویــر مبتنــی بــر محتــوا .پایاننامــة کارشناســی ارشــد
فنــاوری اطالعــات .دانشــگاه یــزد.

ساراســویک ،تفکــو .2006 .ربــط در علــم اطالعرســانی .ترجمــة حیــدر مختــاری و عبــاس میرزایــی .1389 .تهــران:
چاپــار.

شــاکری ،صدیقــه .1387 .بررســی نســبت جامعیــت و مانعیــت ابزارهــای کاوش اینترنــت در بازیابــی اطالعــات در حــوزة
کتابــداری و اطالعرســانی .مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات .200-177 :)1( 19

شمســی گوشــکی ،اســما ،ســعید ســریزدی،حســین نظامآبادیپــور ،و محمدشــهرام معیــن .1389 .روشــی جدیــد در

بازخــورد ربــط بــرای بازیابــی تصویــر بــر اســاس محتــوا بــهشــیوة چندپرسشــی .مهندســی بــرق دانشــگاه تبریــز 40
(.62-51 :)2

شمســی گوشــکی ،اســما ،حســین نظامآبادیپــور ،ســعید ســریزدی و احســاناله کبیــر .1393 .روشــی بــرای بازخــورد
ربــط بــر اســاس بهبــود تابــع شــباهت در بازیابــی تصویــر بــر اســاس محتــوا .پــردازش عاليــم و دادههــا :)2( 11

.55-43

شــهابی لطفآبــادی ،مریــم ،امیرمســعود افتخــاری ،و رضــوان محمودیــه .1387 .یــک روش ترکیبــی بــرای بازخــورد
مرتبــط در بازیابــی تصویــر بــا اســتفاده از مجموعههــای فــازی ژولیــده و شــبکههای عصبــی .مقالــة ارائهشــده در
دومیــن همایــش ملــی مهندســی بــرق ،کامپیوتــر و فنــاوری اطالعــات .همــدان .مرکــز آمــوزش و فرهنگــی ســما

همــدان.

شــهبازی ،مهــری ،و شــبنم شــاهینی .1394 .بررســی میــزان کارایــی پایگاههــای اطالعاتــی مگایــران ،نورمگــز،

اسآیدی در بازیابــی و ربــط مباحــث علــم اطالعــات و دانششناســی بــا اســتفاده از کلیدواژههــای آزاد و

مقایســة آنهــا از نظــر میــزان اســتفاده از کلیدواژههــای مهارشــده .پــردازش و مدیریــت اطالعــات -431 :)2( 31

.454

شــورهزاری ،علــی .1379 .بررســی جس ـتوجوی اســتفادهکنندگان نهایــی پایگاههــای اطالعاتــی رایان ـهای کتابخانــة

منطق ـهای علــوم و تکنولــوژی شــیراز و مقایســة آن بــا جس ـتوجوی کارشناســان اطالعرســانی از نظــر ضرایــت

جامعیــت و مانعیــت اطالعــات بازیابیشــده و زمــان جس ـتوجو .پایاننامــة کارشناســی ارشــد علــوم کتابــداری
و اطالعرســانی .دانشــگاه شــیراز.

شــیری ،علیاصغــر .1373 .ارزیابــی جامعیــت و مانعیــت نظامهــای بازیابــی اطالعــات .تحقیقــات اطالعرســانی و
کتابخانههــای عمومــی  1( 4و .45-38 :)2
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صادقــی ،حلیمــه ،و مریــم اخوتــی .1393 .مانعیــت و جامعیــت پایگاههــای اطالعاتــی magiran, iranmedex, scientific,

 information databaseدر بازیابــی اطالعــات حــوزة داروســازی .مدیریــت اطالعــات ســامت .435-442 :)4( 11

صادقــی گورجــی ،شــهربانو ،علیاکبــر پوراحمــد ،محســن حاجیزینالعابدینــی ،و ثریــا ضیایــی .1394 .ارزیابــی
کارآمــد گــوگل پژوهشــگر در بازیابــی اطالعــات نویســندگی دارای شــکلهای گوناگــون نــام :ضریــب بازیافــت
و دقــت .کتابــداری و اطالعرســانی .216-205 :)1( 5

صراطــی شــیرازی ،منصــوره .1388 .بررســی مقایسـهای میــزان دقــت موتورهــای کاوش عمومــی و تخصصــی پزشــکی
در بازیابــی مــدراک مربــوط بــه بیماریهــای کــودکان .فصلنامــه کتــاب .94-77 :)1( 20

طــاوری ،ریحانــه ،و حمیــد پرویــن .1395 .بازیابــی تصویــر بــا اســتفاده از هیســتوگرام فشــرده و بازخــورد ربــط .مقالــة
ارائهشــده در چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی علــوم و مهندســی .رم ،ایتالیــا.

طیبــی عراقــی ،فرزانــه .1382 .مقایســة ده موتــور جس ـتوجوی عمومــی اینترنــت در پاس ـخدهی بــه ســؤاالت مرجــع

تخصصــی رشــتة علــوم تربیتــی .پایاننامــه کارشناســی ارشــد علــوم کتابــداری و اطالعرســانی .دانشــگاه شــیراز.

ظریــف قاســمیان ،نعیمــه ،رحمـتاهلل فتاحــی ،و محســن نوکاریــزی .1399 .بررســی معیارهــای قضــاوت ربــط تصاویــر
بازیابیشــده در موتــور کاوش گــوگل از دیــدگاه دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی دانشــکده مهندســی دانشــگاه
فردوســی مشــهد .کتابــداری و اطالعرســانی .120-104 :)1( 23

_____ .1396 .واکاوی عوامــل مؤثــر بــر انتخــاب تصاویــر بازیابیشــده در موتــور کاوش گــوگل از دیــدگاه
کاربــران .مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات .122-107 :)2( 28

علمــدار ،فاطمــه .1390 .یــک مــدل خوشــهبندی مبتنــی بــر  Foldingجهــت خوشــهبندی تصاویــر وب .پایاننامــه
کارشناســی ارشــد مهندســی کامپیوتــر .دانشــگاه الزهــرا (س).

علیجانــی ،رحیــم ،ملیحــه نیــککار ،و لیــا دهقانــی .1387 .مقایســة موتورهــا و فراموتورهــای جســتوجو در
پاســخگویی بــه ســؤاالت مرجــع آنــی .فصلنامــه کتــاب .188-171 :)2( 19

علیــزاده ،زینــب .1391 .بررســی دادههــای پیونــدی بــر میــزان دقــت و مدتزمــان فراینــد بازیابــی اطالعــات از پایــگاه
دادهای نمونــه .پایاننامــه کارشناســی ارشــد علــوم کتابــداری و اطالعرســانی .دانشــگاه عالمــه طباطبایــی.

غائبــی ،امیــر ،فریبــرز خســروی ،و آزیتــا مالمیــر .1390 .وضعیــت بازیابــی اطالعــات در دو پایــگاه نمایــه و نمــا و

ســنجش اثربخشــی اســتفاده از واژگان کنترلشــده در نمایهســازی ایــن دو پایــگاه .تحقیقــات اطالعرســانی و
کتابخانههــای عمومــی .262-247 :)2( 17

غالمــی ،پریســا ،و رحم ـتاهلل فتاحــی .1391 .مقايســة تأثيــر عنــوان و نشــاني اينترنتــي در ميــزان ربــط نتايــج حاصــل

از بازيابــي اطالعــات در موتورهــاي جســتوجو در دو حــوزة علــوم كشــاورزي و علــوم انســاني .پــردازش و
مدیریــت اطالعــات .224-203 :)1( 21

غالمــی ،تکتــم .1386 .ســنجش میــزان ربــط در بازیابــی اطالعــات در پایگاههــای اطالعاتــی  Ebsco, Scopusو
 Science Directاز دیــدگاه دانشــجویان کارشناســی ارشــد دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه الزهــرا

(س) .پایاننامــه کارشناســی ارشــد علــم اطالعــات و دانششناســی .دانشــگاه الزهــرا.
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فتاحــی ،رحم ـتاهلل .1383 .تحلیــل عوامــل مؤثــر بــر نســبیبودن ربــط در نظامهــای بازیابــی اطالعــات .اطالعشناســی
.22-7 :)1( 2

فــرخزاد ،بیبیفاطمــه .1390 .بررســی میــزان دقــت در بازیابــی تصاویــر همــراه بــا متــن بــا شــیوة خوش ـهبندی نتایــج
جســتوجو از موتــور جســتوجوی  .yippyپایاننامــه کارشناســی ارشــد علــوم کتابــداری و اطالعرســانی.
دانشــگاه الزهــرا (س).

فرهادپــور ،محمدرضــا ،و الهــه بهمئــی .1399 .بررســی میــزان کارایــی موتورهــای کاوش وب در بازیابــی اطالعــات

مربــوط بــه حــوزة اطالعــات و دانــش بــهلحــاظ شــاخصههای هفتگانــه .مطالعــات کتابــداری و علــم اطالعــات

:)2(12؟.

فرهــودی ،فائــزه .1388 .بررســی تأثیــر حــاالت روانــی کاربــران بــر میــزان تشــخیص ربــط مــدارک بازیابیشــده هنــگام
جسـتوجو .علــوم و فنــاوری اطالعــات .67 -53 :)4( 24

_____ ،و نجــا حریــری .1392 .تأثیــر ویژگیهــای شــخصیتی کاربــران بــر قضــاوت ربــط .پــردازش و مدیریــت
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ﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه
یعقوبﺳﺎل
 ﻣﺘﻮﻟﺪ،ﻳﻌﻘﻮب ﻧﻮروزي
نوروزي
 اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ. اﺳﺖ1351  اﺳﺎل.اﺳﺖ
 ﻣﺘﻮﻟﺪ،1351
ﻧﻮروزي
ﻳﻌﻘﻮب
 ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ.اﺳﺖ
اطالعــات و
ﻧﺮمعلــم
ـروه،اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ دانشــيار گـ
ـان هماکنــون،دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
 ايشـ.ﻫﺎي اســت
1351ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ــد ســال.اﺳﺖ
متول
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و اﻃﻼعرﺳ
اﻓﺰارﻫﺎي
.ــگاه قــم اســت.دانش
شناسـ
دانش.ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
ويـياﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 نرمافزارهــاي كتابخان ـهاي و، ســازماندهي اطالعــات،كتابخانههــاي ديجيتالــي
.اطالعرســاني از جملــه عاليــق پژوهشــي وي اســت

 داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه،ﺧﻮﻳﺪﻛﻲ
خویدکی
سمانه
ﺳﻤﺎﻧﻪ
 داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮﻳﺪﻛﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
دانشــگاهاز ﻋﻼﻳﻖ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
دﻳﺠﻴﺘﺎل و
)الزهــرا (س
شناســی
دانش
اطالعــات و
دانشــجوی دکتــری علــم
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ
 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت از ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫ.اﻟﺰﻫﺮا)س( اﺳﺖ.اﻟﺰﻫﺮا)س( اﺳﺖ

.وي اﺳﺖ

. اﺳﺖ.ـت
اسـوي

.کتابخانة دیجیتال وبازیابی اطالعات از عالیق پژوهشی وی است
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زهرا صدرآبادی

کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی از دانشگاه قم است.

بازیابــی اطالعــات ،ربــط و تحلیــل محتــوا از جملــه عالیــق پژوهشــی وی
اســت.

ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ،رﺑﻂ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ
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