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  ریز هاي غدد درون بیماري: هاي بالینی مبتنی بر وب اطالعات پژوهش
  
  

  2زهرا امامی/ 1صدیقه محمداسماعیل             

      
  

عمومی، پزشکی و  بررسی موتورهاي جستجو هدف این پژوهش. ابزارهاي مبتنی بر وب شامل موتورها و ابرموتورهاي جستجو است: مقدمه
  .بود ریز هاي غدد درون هاي بالینی در حوزه بیماري یابی اطالعات پژوهشها در باز ابر موتورعلمی و 

ها  واژه کلیدهاي پزشکی انتخاب و  عنوان ریز از سر هاي غدد درون کلید واژه. از نوع تطبیقی استو پژوهش حاضر توصیفی  :پژوهش روش
نتیجه اول بازیابی انتخاب و  10و استفاده از چک لیست است، ابزار گردآوري اطالعات به صورت مشاهده مستقیم  .مورد جستجو قرار گرفتند

  .افزار اکسل استفاده گردید میزان جامعیت و مانعیت محاسبه گردید و از نرم
در موتورهاي پزشکی میزان مانعیت . بیشترین درصد را دارد% 32و جامعیت % 43در میان موتورهاي عمومی موتور گوگل با مانعیت  :ها یافته

به طور مشترك بیشترین % 9/8با جامعیت  و سایر موتورها% 2/8میزان جامعیت ) 9/70یشترین میزان مانعیت موتور پروگوفروگ با ب% (52
بیشترین درصد را % 27و جامعیت % 28و موتور ماما با مانعیت % 19و جامعیت % 21میزان مانعیت  در میان ابرموتورها. درصد جامعیت را دارند

  .دارد
ریز براي پزشکان مفید است و پیشنهاد  هاي غدد درون استفاده از موتور عمومی گوگل و موتورهاي تخصصی در حوزه بیماري :يگیر نتیجه

از میان موتورهاي عمومی گوگل در اولویت اول در میان ابرموتورهاي  .شود که جستجوي مورد نظر خود را در چندین موتور جستجو کنند می
  .باشد اما در خصوص موتورهاي جستجوي علمی و پزشکی مراجعه به تک تک آنها مفید می. التري قرار داردجستجو ماما در اولویت با

  ریز هاي بالینی، بیماریهاي غدد درون ، پژوهشاطالعات مبتنی بر وب :ها واژه کلید
  

                                                             
 :پست الکترونیک ،)نویسنده مسئول(ایران،   تهران،  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران،، شناسی استادیار گروه علم اطالعات و دانش - 1
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  مقدمه
با ایجاد و ابداع شبکه جهانی وب روند انتقال اطالعات 

ی شد و به تبع آن، در سطح جهانی دچار تحولی اساس
تغییرات فراوانی در نوع تولید، توزیع و مصرف اطالعات 

به تدریج با پیشرفت . در میان کاربران به وجود آمد
علوم طراحی شبکه و نیز طراحی صفحات وب، 

ترین راه به اشتراك گذاشتن عقاید، افکار و  مهم
. باورهاي مختلف، ایجاد صفحات وب تشخیص داده شد

ترین زمان ممکن اشخاص  در کوتاهبه طوري که 
توانستند از هر کجاي دنیا به اطالعات واحد  مختلف می

ترین رسانه  وب به عنوان سریع] 1.[دسترسی پیدا کنند
این تکنولوژي با تلفیق . ارتباطات در حال رشد است

سازي الکترونیکی، ما را قادر  آخرین وسایل ذخیره
ود در جامعه سازد که از حجم عظیم اطالعات موج می

یکی از انواع  شبکه جهانی وب] 2[.اطالعاتی آگاه باشیم
خدماتی است که از طریق اینترنت قابل دسترسی است 

گذاري منابع هر روزه صفحات زیادي را  وب با اشتراك
باشد و این باعث  کند که فاقد سازماندهی می ایجاد می

شود بازیابی اطالعات را براي کاربر مشکل کند و  می
مکن است کاربر به منابع مناسب و مرتبط دسترسی م

پیدا نکند و به همین دلیل براي دستیابی به اطالعات 
توان از ابزارهاي جستجوي اینترنت  مناسب و مرتبط می

هاي  استفاده کرد، ابزارهاي جستجوي اینترنت، پایگاه
یا مرور  Searchableاطالعاتی قابل جستجو 

Browsable توان به  اده از آنها میهستند که با استف
این . بخشی از اطالعات موجود در اینترنت دست یافت

مرور و «یا » ها جستجوي کلید واژه«ابزارها به دو شیوه 
، Hypertext linksپیوندهاي فرامتنی » انتخاب

کاربران را به سوي اطالعات مورد نظر، هدایت 
ه بندي ب ترین دسته ابزارهاي جستجو در عام] 3.[کنند می

موتور  ، ابرSearch engineسه دسته موتور جستجو 
و راهنماهاي Meta-search engine جستجو 

. شوند تقسیم می Subject Directoryموضوعی 
افزارهاي کاربردي هستند که  نرم  موتورهاي کاوش،

براي جستجوي منابع اطالعاتی در اینترنت و 
 این] 4[.گیرند ها مورد استفاده قرار می اینترانت

افزارهاي کاربردي، تحت شبکه و در محیط وب  نرم
ها و عبارات  قابل دسترس هستند و براساس کلیدواژه

جستجو را بر روي یک پایگاه اطالعاتی   مورد نظر،
دهند و نتیجه را همراه با پیوندهایی به اصل  انجام می

این موتورهاي جستجو با هدف . کنند موضوع ارائه می
عات ابداع گردیدند و به عنوان سهولت دسترسی به اطال

پایگاه اطالعاتی، از ساختار محتوایی نوینی نسبت به 
  این در حالی. هاي اطالعاتی سنتی برخوردارند پایگاه

است که تحقیقات دانشگاهی بسیاري در زمینه 
در اینترنت صورت گرفته یا در حال  جستجوابزارهاي 

منابع با توجه به اینکه دسترسی به ] 5[.انجام است
مناسب و مرتبط در حیطه موضوعی خاص و بازیابی 
اطالعات مناسب نیازمند شناخت ابزارهاي جستجو 

باشد و این ابزارهاي جستجو باید از کارایی باالیی  می
برخوردار باشد تا بتوانند میلیونها صفحه وب را به کمک 

هاي  هاي خود پیدا کند و آنها را در پایگاه روبات
کند با تعیین مانعیت و جامعیت در نتایج  اطالعاتی نمایه

توان به  جستجو در موتورها و ابرموتورهاي جستجو می
هاي موجود در ابزارهاي جستجو دست یافت و  تفاوت

توانند نیازهاي اطالعاتی کاربران را پاسخگو  این می
  . باشد

معیارهاي ارزیابی و «قاسمی در مقاله اي با عنوان 
به بررسی موتورهاي کاوش » بررسی موتورهاي کاوش

مختلف پرداخت و با مطالعه دقیق آنها معیارهاي 
. مختلفی را براي ارزیابی یک موتور کاوش ارائه کرد

معیارهاي پیشنهاد شده در این مقاله شامل موارد کمی 
و کیفی، شکلی و معیارهایی در زمینه طراحی موتورهاي 

به هاي گوناگون  باشد، مسائلی که به روش کاوش می
بازیابی اطالعات مختلف از شبکه جهانی وب کمک 

کمیجانی در مقاله خود با عنوان ] 6.[خواهند کرد
ساختار » سازي در موتورهاي کاوش وب ساختار نمایه«

موتورهاي کاوش را به دقت بررسی کرده است اینکه 
هایی براي شناسایی  موتورهاي کاوش از چه روش

نتایج و ارائه  صفحات وب و سپس جستجو و در پایان
] 1.[کنند در مقاله خود بیان کرده است آنها استفاده می

اي بر روي  کوشا در پژوهش خود به مطالعه مقایسه
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ابزارهاي کاوش وب با واسط جستجوي فارسی پرداخته 
هدف از این پژوهش استفاده از معیارهاي مستند . است

اي  براي ارزیابی منفرد و نیز تجزیه و تحلیل مقایسه
] 5.[بزارهاي کاوش با واسط جستجوي فارسی بودا

افنانی در پژوهشی وضعیت ابزارهاي کاوش اینترنت با 
. واسط جستجوي فارسی را مورد بررسی قرار داده است

هدف وي از انجام این پژوهش، کمک به کاربران 
فارسی زبان اینترنت براي انتخاب یک ابزار کاوش 

دیگران  و اسپینک. باشد اینترنت مناسب و کارآمد می
 موتورهاى میان پوشانى هم"عنوان  با پژوهشى در نیز

 میان پوشانى هم میزان به بررسى "وب اصلى کاوش
 وب اصلى کاوش موتور 3 شده در بازیابى نتایج

 این از هدف. پرداخت و گوگل یاهو اسکجیویز،
 کاوش موتور 3 میان پوشانى گیرى هم اندازه پژوهش،

 نتایج اول صفحه پوشانى طریق هم از وب اصلى
 اى گسترده شمار در موجود هاى بررسى تفاوت جستجو،

 تعیین کاربر، توسط شده اصطالحات جستجو از
 و جستجو نتایج اول صفحه موجود در هاى تفاوت

 ها یافته .است وب کاوش هاى در موتور آنها بندى رتبه
 3 از یکى در تنها شده بازیابى کلى که نتایج داد نشان

کاوش  موتور دو در نتایج و بود% 85 ورکاوش وب،موت
 میزان اندك. بود % 3 وب موتورکاوش 3 در و 12%
 بندى نتایج رتبه در موجود اصلى هاى تفاوت پوشانى، هم
هسی یی در پژوهشی که بر ] 7.[کند مى منعکس را

موتورکاوش مشهور و رایگان انجام داد،  8روي 
یز سواالت سواالتی را که در یک میز مرجع و ن
هدف این . موضوعی ساختگی را مورد بررسی قرار داد

بود که مشخص کند آیا موتورهاي کاوش سواالت 
توانند بازیابی کنند؟ دیکر  موضوعی اطالعاتی را می

اینکه آیا موتورهاي کاوش در مورد سواالت موضوعی و 
کنند و دیگر  سواالت مرجع عمومی متفاوت عمل می

براي سواالت مرجع واقعی و  اینکه موتورهاي کاوش
کنند؟ در  سواالت ساختگی به صورت متفاوت عمل می

این مطالعه هشت موتور کاوش را مورد بررسی قرار 
بارایالن در پژوهش خود با عنوان مقایسه ] 8.[داد

بندي  بندي نتایج جستجو در وب پرداخته و رتبه رتبه

 پوشانی شده تا چه حد هاي کاوش در نتایج هم موتور
مشابهت دارد و به این نتیجه رسیده است که موتورهاي 

اي از الگوریتم  کاوش عمومی وب به طور قابل مالحظه
ایوانز در پژوهش ] 9.[کنند بندي متفاوت استفاده می رتبه

سازي  بندي گوگل از طریق بهینه خود به تحلیل رتبه
 این حال] 10.[اطالعات موتورهاي کاوش پرداخته است

 از کاوش موتورهاي همه آیا که شود یم مطرح سؤال
 یا و دارند یکسانی نتایج مشابه کلیدواژهاي بازیابی نظر

 براي میکنند؟ هدایت نیازشان مورد نتایج به را کاربر
موتورهاي عمومی و تخصصی و  اطالعات بازیابی

 آن پی در تحقیق دارند این وجود ابرموتورهاي جستجو
جستجوي  وتورهايم و جامعیت مانعیت میزان که است

 بازیابی لحاظ از را عمومی، تخصصی و ابرموتورها
 مورد را ریز غدد درون هاي بیماري به مربوط اطالعات

 پژوهشگران، به حاضر، پژوهش نتایج. قرار دهد بررسی
 تا کند می کمک ریز غدد درون متخصصان و پزشکان

 در را تري جامع تر و دقیق اطالعات که جستجوي موتور
 اینکه بر عالوه تا بشناسند دهد، می پوشش ینهزم این
 خود وقت در یابند، می دست خود نیاز مورد اطالعات به

 پژوهش این نتایج ضمن در .کنند جویی نیز صرفه
 چنین هم و پزشکان، پژوهشگران براي تواند می

 مراکز در رسانی که اطالع متخصصان و کتابداران
ی به ویژه پزشک تخصصی هاي کتابخانه و تحقیقاتی

 به دهی پاسخ در هستند فعالیت به مشغول غدد
به پژوهشگران و محققان این  .شود واقع مراجعان مفید

حوزه نیز در امر تحقیق کمک کند که بتوانند منابع 
مرتبط را بشناسند و مشخص شود کدامیک از 
موتورهاي جستجو و ابرموتورهاي جستجو در این زمینه 

  .بهترین عملکرد را دارد
  

  روش پژوهش
تطبیقی استفاده  -در این نوع پژوهش از روش توصیفی 

آوري و به  ها را جمع شده است در این روش داده
توصیف محتواي آن پرداخته است و به بررسی جامعیت 
و مانعیت موتورهاي جستجو و ابرموتور جستجو در 

ریز پرداخته است و  بازیابی اطالعات درحوزه غدد درون
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قط به بررسی تحقیقات بالینی پرداخته در این میان ف
هاي  شده یعنی چه میزان از اطالعات در حوزه بیماري

براي . ریز مربوط به تحقیقات بالینی است غدد درون
موتور کاوش عمومی  5انجام این پژوهش ابتدا 

Yahoo ،Google ،Askjeeves ،Altavista  و
Aol Search  موتور کاوش پزشکی و علمی  5و

Google Scholar ،Scirus ،PubMed ،
Medhunt  وImedisearch  ابرموتور کاوش 5و 
Mamma  ،Clusty ،Dogpile ،Metacraweler 

. ترین ابزار انتخاب شدند به عنوان پراستفاده Search و
هاي مربوط به حوزه  سپس براي تعیین کلیدواژه

هاي موضوعی  هاي غدد از سرعنوان موضوعی بیماري
و نسخه آنالین آن در  2013ش ویرای  Meshپزشکی

هاي مربوط به  در این پژوهش کلید واژه. نظر گرفته شد
این . ریز انتخاب گردید هاي غدد درون بیماري

  : ها عبارتند از کلیدواژه
 هاي غده آدرنال بیماري ،Adrenal Gland 

Diseases 
 غدد، -هاي استخوان بیماريBone 

Diseases-Endocrine 
  ،دیابت شیرینDiabetes Mellitus 
  ،کوتاهی قدDwarfism 
 ریز،  هاي غدد درون سرطانEndocrine 

Gland Neoplasms 
  ،اختالالت غدد جنسیGonadal 

Disorders 
 هاي پاراتیروئید بیماري ،Parathyroid 

Diseases 

 هاي هیپوفیز  بیماري Pituitary 
Diseases 

 هاي خود ایمن پلی اندوکرین ،
Polyendocrinopathies, Endocrine 

 هاي تیروئید بیماري ،Thyroid Diseases 
  غدد -سل ،Tuberculosis, 

Endocrine  
هاي بالینی  ها با پژوهش واژه در مرحله بعدي تمام کلید 

تک  در تک Clinical Researchو کلید واژه 
موتورهاي جستجو و ابرموتورهاي جستجو انتخاب شده 

، نتایج در پایان جستجوها. مورد جستجو قرار گرفتند
هاي مورد نظر در موتورها  حاصل از جستجوي کلید واژه

 10و ابرموتورهاي جستجو مورد بررسی قرار گرفت و 
نتیجه بازیابی اول در هر یک از موتورهاي جستجو با 

هاي  واژه هم مقایسه شدند، سپس براي هر یک از کلید 
نتیجه اول با هم مقایسه شدند و در  10جستجو شده 

ابرموتور جستجو نیز به همین صورت کلید  انتها براي
ها مورد بررسی قرار گرفت، تا میزان جامعیت و  واژه

هاي مختلف در ابرموتورهاي  مانعیت نتایج کلید واژه
  .کاوش نیز بدست آید

مانعیت کسر خروجی یک جستجو است که براي عبارت 
به همین دلیل، محاسبه . جستجوي خاص، مرتبط است

تن نتایج مرتبط و نامرتبط در یک سري آن نیاز به دانس
بنابرین امکان محاسبه دقیق . مدارك ارزیابی شده دارد

در میان موتورهاي کاوشی که میزان ربط سیستم را در 
در این پژوهش مانعیت ] 11.[گذارند وجود دارد اختیار می

  .شود به این صورت محاسبه می
  

  ی شده توسط یک موتور کاوشتعداد کل مدارك تخصصی مرتبط بازیاب= مانعیت 
  مجموع تعداد نتایج بازیابی شده

  
میزان جامعیت عبارتست از نسبت تعداد کل مدارك 
تخصصی مرتبط بازیابی شده در یک موتور کاوش به 
کل تعداد کل مدارك تخصصی مرتبط مربوط موجود در 

به عبارتی دیگر، جامعیت نسبت اسناد . کل مجموعه
  ]11.[اند ابی شدهمربوطی که واقعا بازی

  تعداد کل مدارك تخصصی مرتبط بازیابی شده توسط یک موتور کاوش= جامعیت 
  تعداد کل مدارك تخصصی مرتبط مربوط موجود در کل مجموعه              
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افزار اکسل و براي  براي رسم جدول و نمودار از نرم
تجزیه و تحلیل داده از توزیع فراوانی درصد و میانگین 

  .فاده شداست
  

  ها یافته
کلید واژه مورد جستجو در  11نتایج حاصل از 

هاي بالینی در میان موتورهاي جستجوي  پژوهش
مدرك  73777012عمومی مورد بررسی در مجموع 

 34593000گوگل با بازیابی شد و موتور جستجوي 
مدرك بیشترین بازیابی را داشت و موتور جستجوي 

میزان بازیابی را نشان ترین  مدرك کم 598662با یاهو 
ها مشخص گردید که در کلید واژه دیابت  در بررسی. داد

با شیرین، موتورهاي جستجوي آ او ال سرچ 
در مورد . مدرك بیشترین بازیابی را داشت 10400000

کلید واژه اختالالت جنسی، موتور جستحوي 
در . مدرك کمترین بازیابی را داشت 175گیگابالست با 

ها کمترین میزان بازیابی مدارك مربوط  واژه  بیشتر کلید
  ).1جدول (بود  گیگابالست به موتور جستجوي
واژه در میان موتورهاي   کلید 11نتایج حاصل از 

جستجوي علمی و پزشکی مورد بررسی در مجموع  
موتور جستجوي آي . مدرك بازیابی گردید 41839737
مدرك بیشترین بازیابی را 19102220با  مدي سرچ

مدرك  80863با پاب مد  اشت و موتور جستجويد
  .ترین میزان بازیابی را نشان داد کم

 -هاي سل ها مشخص گردید که در کلید واژه در بررسی
 4345000آي مدي سرچ با  غدد موتور جستجوي

اما در کلیدواژه دیابت . بیشترین بازیابی را داشتند
شیرین در موتوهاي جستجوي پاب مد، گوگل اسکوالر 

) 2جدول (اند  سایروس بیشترین نتایج را بازیابی نموده و
غدد -و کمترین نتیجه بازیابی مربوط به کلیدواژه سل

  .باشد در موتور جستجوي پاب مد می
واژه مورد جستجو در موتورهاي   کلید 11از مجموع 

در موتورهاي جستجو  جستجو، در کل محاسبه مانعیت
% 43ا مانعیت بگوگل باشد و موتور جستجوي  می% 26

بیشترین درصد مانعیت نسبت به بقیه موتورهاي 
آ او ال  سپس موتورهاي جستجوي. جستجو را دارد

به ترتیب با مانعیت  گیگا بالستو یاهو ، سرچ، آلتاویستا
 .هاي بعدي هستند در رتبه%  6و % 24، 30%، 30%

واژه مورد جستجو در موتورهاي  کلید 11از مجموع 
سبه جامعیت در موتورهاي جستجو جستجو، در کل محا

% 32با جامعیت  گوگلباشد و موتور جستجوي  می% 19
بیشترین درصد جامعیت نسبت به بقیه موتورهاي 

آ او ال سپس موتورهاي جستجوي .  جستجو را دارد
به ترتیب با مانعیت  گیگابالستو یاهو، سرچ، آلتاویستا

ر د. هاي بعدي هستند در رتبه% 4و % 18، 22%، 22%
گوگل با بیشترین جامعیت و نتیجه موتور جستجوي 

هاي  مانعیت بیشترین مدرك مرتبط را در حوزه بیماري
  .)3جدول (غدد را بازیابی کرده است 

واژه مورد جستجو در موتورهاي  کلید  11از مجموع 
جستجوي پزشکی، در کل محاسبه جامعیت در 

باشد و موتورهاي  درصد می 52موتورهاي جستجو 
بیشترین درصد % 90/70با  پروگوفروگ جويجست

و . مانعیت نسبت به بقیه موتورهاي جستجو را دارند
گوگل اسکوالر، پاب مد، سپس موتور جستجوي 
 .هاي بعدي هستند در رتبه سایروس و آي مدي سرچ

واژه مورد جستجو در موتورهاي  کلید  11از مجموع 
و جستجو، در کل محاسبه جامعیت در موتورهاي جستج

پاب مد، گوگل باشد و موتورهاي جستجوي  می%  8/8
به طور % 9/8با اسکوالر، سایروس و آي مدي سرچ 

  ).4جدول (مشترك بیشترین درصد جامعیت را دارند 
ابر موتورهاي  2واژه در میان   کلید 11نتایج حاصل از 

مدرك بازیابی گردید و در سه  6909006جستجوي
اکراولر و اینفو نتایج ابرموتور جستجوي داگ پایل، مت
  . بازیابی در صفحه آن مشاهده نشد

واژه دیابت  ها مشخص گردید که در کلید  در بررسی
بیشترین بازیابی را در ابرموتور ماما  1950000با شیرین 

را داشت و کمترین نتیجه بازیابی مربوط به کلیدواژه 
  .غدد در ابرموتور کالستی نشان داده شد-سل

واژه مورد جستجو در ابرموتورهاي  ید کل 11از مجموع 
در موتورهاي جستجو  جستجو ، در کل محاسبه مانعیت

%  28با مانعیت ماما باشد و ابرموتور جستجوي  می% 21
بیشترین درصد مانعیت نسبت به بقیه ابرموتورهاي 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   هاي بالینی مبتنی بر وب اطالعات پژوهش
  

  
  )3و4( 4؛ 1391مدیریت بهداشت و درمان /  ٥٠

داگ  سپس ابرموتورهاي جستجوي. جستجو را دارد
یب با مانعیت به ترت کالستیو  ، اینفوپایل، متاکراولر

 .هاي بعدي هستند در رتبه% 17و % 18، % 22، % 24
واژه مورد جستجو در ابرموتورهاي  کلید  11از مجموع 

موتورهاي  جستجو، در کل محاسبه جامعیت در ابر
باشد و ابرموتور جستجوي ماما با  می% 19جستجو 
بیشترین درصد جامعیت نسبت به بقیه % 27جامعیت 

و سپس ابرموتورهاي . را دارد ابرموتورهاي جستجو
به  کالستیو اینفو، داگ پایل، متاکراولرجستجوي 

هاي  دررتبه% 9و % 17، % 21، % 23ترتیب با مانعیت 
  .بعدي هستند

ماما با بیشترین جامعیت و در نتیجه ابرموتور جستجوي 
هاي  مانعیت بیشترین مدرك مرتبط را در حوزه بیماري

  .)6جدول (غدد را بازیابی کرده است 
  

  گیري بحث و نتیجه
 موتور 5 در الزم هاي بررسی از پس پژوهش این در

و ابرموتورهاي جستجو  پزشکی جستجوي عمومی،
جستجوي  موتورهاي میان از که گفت توان می

مدرك  34593000موتورجستجوي گوگل با  عمومی،
در حوزه % 43جامعیت % 32بازیابی شده و مانعیت 

هاي غدد نخستین رتبه را به خود اختصاص داده  بیماري
موتورهاي جستجوي پزشکی، موتور  5در میان . است

مدرك  19102220جستجوي آي مدي سرج با 
بیشترین بازیابی را داشت و موتور جستجوي 

موتورهاي جستجوي و % 90/70ا مانعیت پروگوفروگ ب
با پاب مد، گوگل اسکوالر، سایروس و آي مدي سرچ 

. به طور مشترك بیشترین درصد جامعیت را دارند% 9/8
با ماما در ابرموتورهاي جستجو، ابرموتور جستجوي 

بیشترین درصد را نسبت % 27و جامعیت % 28مانعیت 
  .به بقیه ابرموتورهاي جستجو را دارد

ي در پژوهش خود ابرموتورهاي جستجو را در نبو
رسانی را مورد  بازیابی اطالعات کتابداري و اطالع

دهد  نتایج این پژوهش نشان می. مقایسه قرار داده است
که نتایج جستجوي این ابرموتورها یکسان نیست و در 

هاي موضوعی متفاوت کتابداري و  نهایت براي گروه

که با  شود معرفی میرسانی، ابرموتور مناسب  اطالع
باشد در پژوهش حاضر  پژوهش حاضر نا همسو می

تفاوت معنادار بین ابرموتورهاي جستجو وجود 
قاضی میرسعید در پژوهش خود به مقایسه ] 12.[ندارد

موتورها و ابرموتورهاي کاوش در بازیابی اطالعات 
فیزیوتراپی از شبکه جهانی وب و تعیین میزان 

هدف وي از انجام . پرداخته استپوشانی میان آنها  هم
این پژوهش هدایت کاربران به اطالعات تخصصی، 
روزآمد و جامع فیزیوتراپی در شبکه جهانی وب می 
باشد تا اینکه کدامیک از موتورهاي کاوش و 
ابرموتورهاي کاوش در زمینه موضوعی فیزیوتراپی 

که با پژوهش حاضر ] 13.[بیشترین عملکرد را دارند
نامه خود به بررسی  شاکري در پایان . همسو است

جامعیت و مانعیت ابزارهاي کاوش فارسی اینترنت در 
رسانی  بازیابی اطالعات در حوزه کتابداري و اطالع

ابزار کاوش اینترنت را  40پرداخته است و بیش از 
واژه را در حوزه کتابداري  کلید  10شناسایی کرد و 

از نظر جامعیت و انتخاب کرد و به این نتیجه رسید که 
مانعیت، موتور کاوش وبگاه، دهیو و گوگل فارسی به 

که با ] 14.[باشند هاي اول تا سوم را دارا می ترتیب مقام
محمداسماعیل در . باشد پژوهش حاضر ناهمسو می

نامه خود با عنوان مقایسه موتورهاي کاوش و  پایان
موتورهاي کاوش در بازیابی اطالعات داروشناسی و  ابر
 6موتور کاوش و  6پوشانی آنها  عیین میزان همت

ابرموتور کاوش را مورد بررسی قرار داده است و به این 
نتیجه رسیده است که موتور کاوش یاهو و ابرموتور 
کاوش داگ پایل بیشترین مدارك را در زمینه 

نتایج این پژوهش با ] 15.[داروشناسی بازیابی کردند
محمداسماعیل . اشدب پژوهش حاضر در یک راستا نمی

پوشانی نتایج  مقایسه میزان هم" در مقاله خود با عنوان
بازیابی شده در موتورهاي کاوش و ابرموتورهاي کاوش 

به این نتایج دست  "در بازیابی اطالعات نانوتکنولوژي
 کاوش موتور کاوش، موتورهاى از میان یافته است که

 سایر موتورهاى با پوشانى هم% 66/36میزان  با یاهو،
 در دهد، مى اختصاص خود به را نخست رتبه کاوش،

میزان  کمترین اسک موتورکاوش حالیکه همزمان،

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  همکارصدیقه محمداسماعیل و 
  

  
  )3و4( 4؛ 1391مدیریت بهداشت و درمان /  ٥١

 در .دارد کاوش موتورهاى سایر با% 08/22پوشانى  هم
 مدارك میزان بیشترین یاهو کاوش موتور نتیجه،
 بازیابى نانوتکنولوژى زمینه در فرد را ر بهمنحص

 در پوشانى هم میانگین میزان مجموع، در .کند مى
 ابرموتورهاى در. باشد می% 33/29موتورهاى کاوش 

% 08/32سرچ، با میزان  کاوش ابرموتور نیز، کاوش
 را نخست ابرموتورهاى کاوش رتبه سایر با پوشانى هم
 ماما رموتور کاوشاب به عالوه، .داد اختصاص خود به

با سایر متورهاي % 75/23پوشانى  هم میزان کمترین
نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر در . کاوش را دارد

مقایسه موتور و ابرموتور جستجو در یک راستا 
محمداسماعیل در مقاله دیگر خود با ] 16.[باشد نمی

 شده در بازیابی نتایج پوشانی هم میزان مقایسه"عنوان 
 بازیابی در کاوش ابرموتورهاي کاوش و ايموتوره

به این نتایج دست یافته است که  "کشاورزي اطالعات
% 44از میان موتورهاي کاوش موتور جستجوي یاهو با 

پوشانی و در ابرموتورهاي کاوش موتور متاکراولر با  هم
نتایج این . پوشانی در رتبه نخست قرار دارند هم% 50

. باشد در یک راستا نمیپژوهش نیز با پژوهش حاضر 
زیرا موتور جستجوي ماما در پژوهش ما در رتبه نخست 
. و در پژوهش محمداسماعیل در رتبه آخر قرار دارد

محمداسماعیل به پژوهش دیگري با عنوان ] 17[
ش عمومی در مقایسه موتورها و ابرموتورهاي کاو"

 "پوشانی آنها بازیابی اطالعات علم فیزیک و میزان هم
 موتورپرداخته است و به این نتیجه رسیده است که 

بازیابی  را %)40( فیزیک مدارك بیشترین یاهو، کاوش
 57/38 حدود با ال-او-آ عمومی کاوش موتور .کند می

 ابر .دارد موتورها سایر با پوشانی را هم درصد بیشترین
فیزیک  مدارك بیشترین گاید، کري کاوش وتورم
اینفو با  ابرموتور چنین هم .کند می بازیابی را% 1/77
 موتورها ابر سایر با را پوشانی بیشترین هم درصد 7/43

نتایج این پژوهش نیز با پژوهش حاضر ] 18[ .دارد
  .باشد همسو نمی

هایی در خارج از ایران صورت گرفته که در  پژوهش
کارایی  "تحقیقی  و گرین در سیالگی ل،بس آیلیک،

 کیفیت و پزشکی تخصصی و موتورهاي کاوش عمومی

 براي. را مورد بررسی قرار داد "شده بازیابی اطالعات
 را درباره عبارت و کلید واژه 18 تعداد تحقیق این

 موتور 5 و عمومی کاوش موتور 4 آدام در بیماري
 براي. ددادن قرار جستجو مورد پزشکی تخصصی کاوش
 وب درصد کاوش موتورهاي آوردن کارایی بدست

کرده،  بازیابی کاوش موتور هر که مرتبطی سایتهاي
 بازیابی کیفیت اطالعات آوردن بدست براي و محاسبه

 .گرفت قرار استفاده بندي دیسرن مورد رتبه ابزار شده
 اطالعات کیفیت کلی طور به که داد نشان نتایج

 ضعیف بسیار اینترنت شبکه رد آدام بیماري مربوط به
 موتورهاي از شده بازیابی اطالعات کیفیت و است

 بازیابی اطالعات با اختالف معناداري تخصصی کاوش
] 19[ ندارد عمومی کاوش موتورهاي طریق از شده

  .باشد نتایج این پژوهش نیز با پژوهش حاضر همسو می
 دهد که استفاده از نتایج حاکی از این بررسی نشان می

موتورهاي جستجوي علمی و پزشکی براي کاربران به 
ویژه پژوهشگران و محققان حوزه غدد مفید است و به 

شود براي جستجوي  پژوهشگران و پزشکان توصیه می
مطالب تخصصی و مهم از موتورهاي جستجوي علمی و 
پزشکی استفاده کنند و از میان موتورهاي جستجوي 

و براي پیدا کردن . ایندعمومی از موتور گوگل استفاده نم
مطالبی که تنها نتایج فراوان در آن اهمیت دارد از ابر 

در موتورهاي جستجوي . موتورهاي جستجو استفاده کنند
عمومی و تخصصی به علت اینکه امکان جستجوي 
پیشرفته و محدود کردن نتایج جستجو وجود دارد بهتر 
است براي خاص کردن موضوع مورد جستجو از 

و به . ي جستجوي علمی و تخصصی استفاده شودموتورها
کاربران و کتابداران پزشکی، محققان و متخصصان غدد 
توصیه می شود براي جستجوي اطالعات در حوزه 

گوگل،  ریز از موتور جستجوي  بیماریهاي غدد درون
و گوگل اسکوالر و سپس پاب مد و براي  پروگوفروگ

گل و یافتن مدارك بیشتر از موتور جستجوي گو
و براي جستجوي اطالعات . و استفاده کنند پروگوفروگ

  . تخصصی به پایگاه پاب مد مراجعه نمایند
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  ریز هاي غدد درون هاي بالینی بیماري تعداد کل مدارك بازیابی شده در موتورهاي جستجوي عمومی در پژوهش - 1جدول 

 ورد جستجوهاي م کلیدواژه  گوگل یاهو آلتاویستا گیگابالست آاو ال سرچ

 بیماریهاي غده آدرنال  1550000  984000  979000  256  1230000

 غدد-بیماریهاي استخوان  1710000  1950000  1970000  566  2870000

 دیابت شیرین  104000  894000  937000  296172  10400000

 کوتاهی قد  182000  429000  427000  490  182000

  ان هاي غدد درون ریزسرط  1200000  738000  737000  238  1210000

  اختالالت غدد جنسی  5690000  38900  40100  175  5210000

  بیماریهاي پاراتیروئید  1800000  233000  230000  277  1950000

  بیماریهاي هیپوفیز  3100000  456000  456000  610  2150000

  هاي خودایمن پلی اندوکرین  102000  9590  8560  296084  101000

  بیماریهاي تیروئید  7620000  972000  1090000  1897  7790000

  غدد -سل  1710000  165000  165000  1897  1500000

  جمع  34593000  598662  7039660  6869490  24676200

  مجموع       73777012    
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  ون ریزهاي بالینی بیماریهاي غدد در تعداد کل مدارك بازیابی شده در موتورهاي جستجوي پزشکی و علمی در پژوهش - 2جدول 

 هاي مورد جستجو کلیدواژه  پاب مد گوگل اسکوالر سایروس آي مدي سرچ پروگوفروگ

 بیماریهاي غده آدرنال  3009  96200  58183  1850000  1880000

 غدد-بیماریهاي استخوان  1093  173000  130988  2960000  2830000

 دیابت شیرین  36730  1240000  537556  3490000  2750000

 کوتاهی قد  798  21100  23090  89400  90100

  هاي غدد درون ریز سرطان  15871  40700  19606  211000  223000

  اختالالت غدد جنسی  11652  53500  36238  137000  140000

  بیماریهاي پاراتیروئید  1880  80400  64787  1010000  827000

  بیماریهاي هیپوفیز  3440  308000  135730  2410000  2300000

  پلی اندوکرین هاي خودایمن  120  6140  3398  9820  10400

  بیماریهاي تیروئید  6246  907700  278427  2590000  3120000

  غدد -سل  24  33800  37611  4345000  4200000

  جمع  80863  2960540  1325614  19102220  18370500

  مجموع  41839737

  

 
  ریز هاي غدد درون هاي بالینی بیماري عات پژوهشنسبت مانعیت و جامعیت در موتورهاي جستجو در بازیابی اطال - 3جدول 

  میانگین  آ او ال سرچ گیگا بالست  آلتاویستا  یاهو گوگل  موتورهاي جستجو

  %26  %30  %6  %30  %24  %43  مانعیت

  %19  %22  %4  %22  %18  %32  جامعیت
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 ریز هاي غدد درون هاي بالینی بیماري نسبت مانعیت و جامعیت در موتورهاي جستجوي پزشکی در بازیابی اطالعات پژوهش -  4جدول 

  میانگین آي مدي سرچ پروگوفروگ  سایروس  گوگل اسکوالر پاب مد  موتورهاي جستجوي پزشکی

  %52  %30  %90/70  %54/44  %09/59  %27/57  مانعیت

  %8/8  %9/8  %5/8  %9/8  %9/8  %9/8  جامعیت

  

  ریز هاي غدد درون هاي بالینی بیماري تجو در پژوهشتعداد کل مدارك بازیابی شده جستجو در ابرموتورهاي جس - 5جدول 
 توصیفگرهاي مورد جستجو  ماما کالستی داگ پایل متاکراولر اینفو

 بیماریهاي غده آدرنال  970000  618  -  -  -

 غدد-بیماریهاي استخوان  1950000  751  -  -  -

 دیابت شیرین  899000  299  -  -  -

 کوتاهی قد  430000  736  -  -  -

  هاي غدد درون ریز سرطان  755000  272  -  -  -

  اختالالت غدد جنسی  40000  763  -  -  -

  بیماریهاي پاراتیروئید  243000  1114  -  -  -

  بیماریهاي هیپوفیز  457000  1630  -  -  -

  هاي خودایمن اندوکرین پلی  8440  59  -  -  -

  بیماریهاي تیروئید  981000  3287  -  -  -

  غدد -سل  166000  153  -  -  -

  جمع  6899440  9566  -  -  -

  

  هاي غدد درون ریز نسبت مانعیت و جامعیت در موتورهاي جستجو در بازیابی اطالعات حوزه بیماري - 6جدول 
  میانگین  اینفو متاکراولر  داگ پایل  کالستی ماما  موتورهاي جستجو

  %21  %18  %22  %24  %17  %28  مانعیت

  %19  %17  %21  %23  %9  %27  جامعیت
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