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   112-93(: 2) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه 

 1398 تابستان، 2شماره   ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  

 

و انتخاب منابع    ی ابیدر باز ی فاز  کردیبا رو اری م یخبره تصم  ستم یاستفاده از س یامکان سنج 

ی اطالعات
 

*2ی، عاصفه عاصم1انی لی خل  دهی سع

 ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهان یارشد علم اطالعات و دانش شناس یکارشناس یدانشجو .1

بوداپست  نوسی دانشگاه اصفهان، دانشگاه کورو   یگروه علم اطالعات و دانش شناس اریدانش .2
 

 اطالعات مقاله

 97/ 02/ 23 تاریخ پذیرش:    08/09/96 تاریخ دریافت:

 چکیده

جهت کمک     ی فاز  کیبر تکن   یمبتن  اری  میخبره تصم  ستمیس  کی هدف از پژوهش حاضر، تعیین امکان استفاده از  :  هدف

 بوده است.  ییایرانداک توسط کاربران نها یاطالعات گاهیدر پا  یو انتخاب منابع اطالعات یاب یدر باز

  انیداده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس نظرات دانشجو   آوریبوده و جمع  یش یمایپ- یفیپژوهش توص  شناسی:روش

  افت یو در   ارها یمع  نییانجام شد. پس از تع  رانداکیا   یاطالعات   گاه یارشد پا   نیو متخصص  ی دکترای علم اطالعات دانش شناس

استفاده شد. انجام      یسلسله مراتب  لیو روش تحل     یفاز  کیاز تکن  ییشناسا  یارهایمع  یبررس  ینظرات،  برا

 .   شد انجام  اکسل افزار نرم از استفاده با هانمودارها و شکل میمحاسبات، ترس

عبارتند از: به هنگام      ک یبراساس تکن  یو انتخاب منابع اطالعات  یابیباز  هایشاخص  بندینشان داد که رتبه  هاافتهی  :هایافته 

ترج با  اطالعات   0.196429  حیبودن  منابع  بودن  ترج  یمستند  اطالعات  یخروج   تیوضع  0.173154  حیبا  ترج  یمنبع    حیبا 

مشخص    نیاول تا چهارم قرار گرفتند. همچن  هایتیدر اولو   بیبه ترت   0.02700342حی منابع با ترج  تیفیارزش و ک  0.1164145

و انتخاب منابع   یابیجهت کمک در باز  امکان الحاق سیستم خبره تصمیم با رو یکرد فازی    رانداکیپایگاه ا  دیگرد 

 تواند داشته باشد.  یرا م یاطالعات

اذعان کرد که س    :گیرینتیجه  این حقیقت  این پژوهش می توان به  از  به یافته های موجود  باز  ستمیبا توجه  و    یابیخبره جهت 

  نی به ا  دنی رس  یو برا   د یآل خبره به دست آ  دهیا  ستم یتا س  دیمایرا بپ  یراه طوالن   دیاست، اما با  ریامکان پذ   یانتخاب منابع اطالعات

با م   ییها -گام  د ینقطه  که  شود  نما  ن یهمتربرداشته  از:  است  عبارت  بند  یی معتا  یساز  ه یآنها  طبقه  و  ا  ی متون   ،   جاد یاطالعات 

 خبره.  ستمیبراساس س یاطالعات  های¬گاهی پا  جادیخبره و ا   یستمهایسب با سمتنا یاصطالحنامه ها

  ، یاطالعات علم  گاهی پا  ،یاطالعات، انتخاب منابع اطالعات  یابی،  بازیسلسله مراتب  لیتحل  ند یخبره، فرآ  ستمیس  :هاکلیدواژه 

 . یفاز  کیتکن
 نویسنده مسئول *

 : ایمیل

 استناد به این مقاله:  

و انتخاب    یاب یدر باز  یفاز  کردیبا رو  اری  میخبره تصم  ستمیاستفاده از س  یامکان سنج  .(1398)  خلیلیان، سعیده، عاصمی، عاصفه
 121-39(: 2)11 ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات. یمنابع اطالعات
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 و بیان مسئله  مقدمه

زند؛  های مادی بود در حالی که امروزه، حرف اول قدرت را اطالعات میها متکی به داراییدرگذشته بیشتر قدرت ملت

مناسب   مکانو  زماندر اطالعاتازاستفاده بهبشریاطالعات به نیاز اصلی بشر تبدیل شده و پیشرفت تمدنبه طوری که  

مسأله قابل توجهی است که باید به آن    و   تولید علم گسترش زیادی پیدا کرده است.  وابسته است

پذیر ساختن یکی از بسترهای مهم جهت دسترس  .ترویج علم و دسترس پذیر ساختن آن به بهترین شکل استپرداخته شود  

های مختلف اطالعات صورت گرفته است  ای  در عرصهترده گستحقیقاتباشد. تاکنونهای اطالعاتی میعلم برای افراد پایگاه 

در    1های خبره مهای خبره اشاره کرد. نظاهای مختلف، از جمله نظام که از آن جمله میتوان به بازیابی اطالعات از ابعاد و زمینه 

از جمله سیستمعرصه به کار گرفته شده است  بازیابی اطالعاتهای مختلفی  های خبره در که سیستم،  های ذخیره سازی و 

یاری   نیازشان  مورد  اطالعات  به  دسترسی  در  هوشمند  صورت  به  را  کاربران  که  بود  خواهند  قادر  اطالعات  بازیابی 

 .نمایند

هایفناوری زمینهدراخیرهایپیشرفت موازاتبهنیزوجهاندرعلمیاطالعاتتولیدفزاینده رشدبهتوجهباامروزه 

بهتوجههستیم. با علمیمختلفهای رشتهو موضوعات  در اطالعاتیهایپایگاه تعداد افزایششاهد ارتباطاتی،وتیاطالعا

اطالعات، کسبازکنندگان   استفاده و پژوهشگرانهزینهووقتدرجوییصرفهلزوم و اطالعاتبهسریعدسترسیلزوم

-میضروریبسیارشده بازیابیاطالعاتربط میزانو استکرده پیدا افزونی روزاهمیت مناسبو مرتبط اطالعات

پایگاه   . اشدب حضور  به  توجه  نیازهای  با  تنوع  نیز  و  اطالعات  حجم  افزایش  و  اطالعاتی  های 

در طول    شود. اطالعاتی احساس میهای  های خبره در بهینه ساختن پایگاه اطالعاتی کاربران، نیاز شدیدی به استفاده از سیستم 

ای،  امکانات زیادی جهت دسترسی و اشاعه اطالعات به وجود آمد که موجب انفجار در  های رایانهاین دوره به دلیل پیشرفت

تواند توسط هر  متعدد شد که می  سهولت اشاعه اطالعات در اینترنت موجب ایجاد منابع متنوع و  و   ه،تعداد و تنوع منابع شد

شود ابزارهای جستجو پس از دریافت نیاز اطالعاتی میزان بسیار زیادی  اینترنت استفاده شود. افزایش منابع باعث می  ر درکارب

بیش از حدی اطالعات را باید بررسی و    د رو برو شده و تعدا2از اطالعات را بازیابی کند ولی کاربران دائماً با سریز اطالعاتی 

های زیادی برای  ها و نیز افزایش میزان اطالعات، چالشهمگام با این پیشرفت.  موارد مناسب را گزینش کرد

دسترسی افراد نیازمند به اطالعات به وجود آمده است. اکنون در این زمان ما دیگر نگران نبود اطالعات نیستیم بلکه دستیابی  

ین دوران را عصر اطالعات میخواند و این عصر در واقع  ا 3به اطالعات درست و دقیق است که نگران کننده است، که کاستلز

ها و  استفاده هوشمندانه از داده .  محصول توسعه گسترده فناوری اطالعات و ارتباطات است 

نیازهای ضروری مدیران به ویژه در سازمانیگیراطالعات در تصمیم به  های بزرگ  های مدیریتی،  یکی از  با توجه  است. 

سازمان و  مدیران  برای  نیاز  این  به  پاسخگویی  اهمیت  بازارها،   بر  حاکم  رقابتی  فزاینده فضای  طور  به  یافته  ها  افزایش  ای 

در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از یک سیستم   .است

بازی به  که  گیرد  ابی اطالعات توسط کاربران شود. مشکل اصلی پژوهش حاضر از آنجا نشأت میخبره تصمیم یار، کمکی 

های موضوعی از دانش و تجربه یکسانی برخوردار نیستند و همچنین  های اطالعاتی و مهارتکاربران در زمینه آشنایی با پایگاه 

همواره کاربران با مسائل و مشکالت    ،زیابی اطالعاتمشکالت مربوط به زبانشناختی در هنگام با  با توجه به ماهیت مبهم زبان و

و زمانی که صفحه نتایج    از این رو همواره برای بازیابی اقالم خواسته شده و مرتبط دچار مشکل هستند   .زیادی روبرو هستند
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 ن باشد. از این رو زماندانند کدام منبع را انتخاب کنند که مرتبط با نیاز اطالعاتی شاجستجو در برابر آنها قرار می گیرد نمی

راه حلی که بتواند جستجوی کاربران را هدفمند و در جهت صحیح    بنابرابن    .کنندمیزیادی را برای بازیابی اقالم مرتبط صرف  

هدایت کند،  استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار است که این پژوهش درصدد است تا استفاده از سیستم خبره تصمیم یار  

به ارجحیت  معیارهای که کاربران در  بازیابی و انتخاب منابع اطالعاتی دارند را در پایگاه اطالعاتی ایرنداک امکان    را با توجه

سنجی کند.

الگوهای مغز انسان به حل  جهت تقلید از    هستند که درهاییها خبره« سیستمتوان گفت »سیستمدر یک تعریف کلی می

های استداللی،  ای است که با استفاده از دانش، حقایق و روشدیگر سیستم خبره یک سیستم رایانهپردازد؛ به عبارت  مسائل می

تواند حتی  های خبره گاهی اوقات میسیستم  .کند که نیازمند توانایی افراد خبره استمسائلی را حل می

از هر خبره  ااین سیستم،  ای عمل کندبهتر  بازیابی  بندی  تواند واژه طالعات میها در بحث  های مناسبی را در جریان فرمول 

های هوشمند جستجو اطالعات مهارت جستجوی پیشرفته  ه عبارت جستجو به جستجوگر پیشنهاد کند و از طریق قرار دادن واسط

زیابی اطالعات و  که مختص به متخصصان با تجربه است را در دسترس کاربران قرار دهد و بر بسیاری از مشکالت مربوط به با

در .    گیری و حل مسائل توسط سیستم شودهای بازیابی اطالعات فائق آمده و باعث سرعت استدالل و تصمیمنظام

سیستم  این  در  میها  واقع  تغییر  طوری  را  کاربر  بدست  درخواست  جواب  بهترین  مجموعه  در  موجود  دانش  با  تا  آید  دهد 

های اطالعاتی و... به همراه دارد  ها، پایگاه ها مزایایی بسیار زیادی برای انواع سازماناز این سیستم. استفاده  

های  ها که در پژوهششناسی و کتابخانه ها در علم اطالعات و دانشکه ما در زیر به برخی از مزایایی استفاده از این سیستم

پردازیم.  مختلف به آن اشاره شده می

اطالعاتیمؤثر    استفاده امکان   • منابع  انتخاب  در  کمک  جهت  یار  تصمیم  سیستم  یک   ملیهکتابخاندراز 

؛ 

به   • از  حرفهجلوگیری  متخصصین  وقت  رفتن  کتابخانههدر  هزینه  ای  کاهش  مجموعه  و  پیشرفت  های 

؛( کتابخانه

؛ آشنایی با خدمات و منابع کتابخانهاهنمایی مناسب در معرفی و ر •

یر مشخص به اشکال مختلف  غاشاعه اطالعات پژوهشی مبهم و    ودر محیط وب معنایی    اطالعات   اشتراک گذاری  •

 ؛فازی و سئوال فازی

؛  های سنتیبه جای کتابخانه یک فضای کاربر پسند و خدمات متنوع شخصی سازی شده   ایجاد •

؛هوشمندکیفیت جستجو، بهرهوری، اثربخشی و رضایت کاربران با توجه به نتایج جستجو افزایش •

امکان استفاده مؤثر به یک سیستم تصمیمیار جهت انتخاب منابع اطالعاتی و انتخاب منابع اطالعاتی و انتخاب تأمین   •

؛ کنندگان منابع 

 به کاربران    ثرترؤ خدمات مخبره و ارائه  ها  سیستمها با استفاده از  ارزش برای کتابخانه •

 پژوهشاهداف
  1ک تصمیم گیری چند معیاره تعیین امکان استفاده از از یک سیستم خبره تصمیم یار مبتنی  بر تکنیهدف این پژوهش  

انتخاب منابع اطالعاتی در پایگاه اطالعاتیفازی در  .  بوده است  کاربران نهایی  ایرانداک توسط   جهت کمک در بازیابی و 

 پاسخ داده شد:های زیر راستای نیل به این هدف پرسش
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چه هستند؟  ایرانداک   در پایگاه اطالعاتی نهایی اطالعات بازیابی شده توسط کاربران معیارهای ارزیابی و انتخاب  -1

با استفاده از تکنیک  ایرانداک    از پایگاه اطالعاتی  ه بازیابی شد  یاطالعاتمنابع    اولویت معیارهای ارزیابی و انتخاب  -2

چگونه است؟  فازی 

امک  -3 فازی  آیا  تکنیک  بر  مبتنی  یار   تصمیم  خبره  سیستم  یک  الحاق  منابع    ان  انتخاب  و  بازیابی  جهت 

وجود دارد؟ ی ایرانداک پایگاه اطالعات  دراطالعاتی 

 پژوهششناسی روش

باتوجه به اینکه راجع به موضوع مورد پژوهش سیاهه وارسی   پیمایشی استفاده شده است.  -توصیفی  در این پژوهش از روش

ارزیابی  را برای  معیارهای   برای تهیه پرسشنامه  استانداردی وجود نداشت، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در این راستا  

و نظرات  علمی تخصصی  متونرور  مطالعه و مبا استفاده از  های اطالعاتی را  در پایگاه و انتخاب منابع اطالعاتی بازیابی شده  

)که   مورد بازنگری قرار گرفتگردید.  سپس این معیارها    استخراج  دانشگاه اصفهان  اساتید علم اطالعات و دانش شناسی

  در مرحله بعدی   .برخی از این معیارها مورد تلفیق قرار گرفت و بعضی از معیارها که با همدیگر همپوشانی داشتند حذف شدند(

دانشجویان دکترا رشته علم اطالعات و  برای  ها به صورت الکترونیکی  پرسشنامه  و  ها در پرسشنامه انعکاس داده شداین معیار

این افراد بر اساس نظر کتابدار کتابخانه علوم تربیتی و  .  ارسال گردیدبود  نفر    10آنهاکه تعداد    دانشگاه اصفهان دانش شناسی  

براساس قضاوت ترجیحی دو به  که    خواسته شدو از آنها      ندد این رشته انتخاب شدو نیز اساتیدانشگاه اصفهان    روانشناسی

مسئولین ارشد    کنند. سپس مصاحبه ای باعالمتگذاری    1طبق جدول  1تا    9های  های مربوطه را از مقیاسدویی معیارها، گزینه

به این صورت    بود،آزاد  اطالعاتی ایرانداک، برای دستیابی به پاسخ آخرین سوال پژوهش بعمل امد. این مصاحبه از نوع    پایگاه 

  های آنان بصورت تلفنی مصاحبه انجام داد که پژوهشگر برای استفاده از تجارب متخصصان فنی و بهره گیری از نظرات و ایده 

ابتدا درمورد موضوع مورد اینکه آیا امکان الحاق سیستم خبره   که جهت مصاحبه  مطالعه توضیحاتی داده شده سپس سؤال 

تصمیم یار جهت انتخاب و بازیابی منابع اطالعاتی با رویکرد فازی بروی پایگاه ایرانداک وجود دارد یا نه از متخصص مربوطه  

پرسیده شد.

خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد    تواندگیری میسنجش روایی از آن جهت است که مشخص شود وسیله اندازه 

پرسشنامه اساس،  این  بر  شد.  استفاده  محتوایی  سنجش  روش  از  پرسشنامه  روایی  سنجش  خیر. جهت  ترجیحی   یا  قضاوت 

به استادان و متخصصان مرتبط با موضوع، در دانشکده علوم  سؤال    45معیار در    10معیارهای بازیابی و انتخاب منابع اطالعاتی با  

ها  اصالح و مورد بازنگری قرار داده شد به  ها و کلیدواژه تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان ارائه شد که تعدادی از سؤال 

از نرخ سازگاری استفاده  این ترتیب روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت و برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

مردود بودنوقبولقابلیاوبودنبدوخوببهنسبتوکندمی محاسبهراهاتصمیمریسازگا میزان  است.  نرخ سازگاری

و  نداشتهسازگاریباهمشده داده هایکه وزنداردآن ازنشان /. باشد، 1ازبیشترآنمقدار. اگردهدانجام می  قضاوتآن

سازگاری ابتدا هر پرسشنامه به طور جداگانه بررسی شد اگر تأیید  . که برای سنجش نرخ  قرار گیرندبازنگریبایست موردمی

شد که در  شد وارد محاسبات گروهی شده در غیر این صورت پرسشنامه به فرد مورد نظر بازگردانده و از او خواست میمی

یکبار دیگر نرخ سازگاری    پرسشنامه به طور جداگانه مورد تأیید قرار گرفت  10های داده شده بازنگری کند پس از اینکه  پاسخ

باشد پس پایایی  می  1/0شد و چون این عدد کمتر از    0996/0همه نظرات افراد به طور مجموعه محاسبه گردید که برابر با  

معیاره چندگیریتصمیمابزارهایکاربردترینپرازیکیمراتبیسلسلهگیریتصمیمروش پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.

با    استبوده گسترده بسیارتاکنونمراتبی سلسلهتحلیل فرآیندازاستفاده های زمینهمنه تنوعباشد. دامی در پژوهش حاضر 
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به رتبه بندی معیارهای ارزیابی و    گیری چند معیاره استهای تصمیممدلکه یکی از    استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 شد.   ه انتخاب منابع اطالعاتی بازیابی شده از پایگاه اطالعاتی پرداخت

-مررییکم رر هررایروشازموفررقاسررتفاده .دارنرردمسررائلحررلدرکلیرردینقشررییکم رر هررایروشوهررامرردلامررروزه 

بررهپاسررخی  میررانایررندر.گرررددمعقررولزمررانصرررفبررااقتصررادیواطمینررانقابررلدقیررق،حلهررایبرره راه منجرتواند

مرراهررایگیررریتصررمیمدرهمررواره وندارنرردگیررریانرردازه برررایمعیرراریکررهاسررتکیفرریمسررائلبررسرریبرررایبشرررنیرراز

بررارامسررئلهبرررمختلررفعوامررلثیرأترر ازناشرریهررایپیچیرردگیهمچنررینروشایررن. شرروندمرریظرراهرکمرریمسررائلهمررراه 

یررک  واقررعدر .نرردک مرریحررلبررسرریهاایررننتررایجکررردنترکیرربسررپسوعوامررلایررنبرررمرحلررهبررهمرحلررهتمرکررز

وفهررمقابررلراتررودرتررووپیچیررده هررایگیررریتصررمیموکنرردمرریتبرردیلبعرردییررکیررک مسررئلهبررهرابعرردیچندمسئله

برراافرررادپراکنررده نظررراتکررردنیکرریوترکیررببرررای  خاصرریتایررنازترروانمرریطررور کنررد. همررینمرریمقایسرره

کنرردمرریمقایسررههررمبرراراچیزهرراشررباهتوبرتررریاهمیررت،تنهررانررهروشایررن کرررد.اسررتفاده آنهررانظررراهمیررتبررهتوجه

 .دهدمینشانمابهنیزراعواملاینقدرتمیزانبلکه

به   این روش( چهار اصل زیر را  بیان نموده و کلیه  توماس ساعتی)بنیان گذار  عنوان اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

 محاسبات، قوانین و مقررات را بر این اصول بنا نهاده است. این اصول عبارتند از: 

1برابر با   بر عنصرباشد، ترجیح عنصر برابربر عنصر اگر ترجیح عنصر   شرط معکوسی: •

𝑛
 خواهد بود. 

تواند بی  نمی  بر عنصر  باید همگن و قابل مقایسه باشند. به بیان دیگر برتری عنصر  با عنصر  عنصر  :اصل همگنی  •

 نهایت یا صفر باشد. 

تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا  هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح باالتر خود می  :وابستگی  •

 تواند ادامه داشته باشد.باالترین سطح می

انجام گیرد  ات:انتظار • باید مجدداً  ارزیابی  تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسة  هرگاه 

 .

 :باشدیمزیربه شرحمراحلیدربرگیرنده   روشدرهاگزینهاولویت بندیورتبه بندیفرآیند

 مراتبی سلسله ساخت

دهنده تشکیل  عناصروعواملازمراتبیسلسلهصورتبهگیریتصمیمازهدفوشودمیتعریفمسأله مرحلهایندر

سطوحازمراتبیسلسلهشاخص بهچندینباتصمیممسألهشکستننیازمندمراتبی،سلسلهتحلیلفرآیندشود.میترسیمتصمیم

تصمیم  ازکلیهدفشاملاولسطحشده است:تشکیلسطحچهارازکهشودمیاستفاده تصمیمدرختازمنظوربدیناست.

تصمیمدارندقرارکلیمعیارهایدومسطحدرمیباشدگیری درمیصورتآنهااساسبرگیریکه  سومسطحگیرد. 

 تصمیم مطرح می شود. هاینیزگزینهسطحآخریندرومیگیرندقرارزیرمعیارها
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مراتبیسلسلهتحلیلدرختیساختار: 1نمودار

 
 

زوجی هایمقایسه 

یکدیگربهرا نسبتآنهاامتیازوداده انجامگیریتصمیمزیرمعیارهایومعیارهابینراهاییمقایسهخبرگانمرحلهایندر

بامساویخودشبهنسبت عاملیا یک گزینهشود. ارجحیتمیانجامکمیتینهجدولاساسبرهامقایسه این.کنندمیتعیین

دوخودش،بهنسبتگزینهیاعاملیکبراییکو ارجحیتدیگریبهنسبتعامل یکبودنمعکوساصللذااست،یک

معیارمقایسهبرایکهشودمیباعثخاصیتدوهستند.  این  در فرآینددوییبهدوهایمقایسماتریساصلیخاصیت

𝑛(𝑛 −1)به تنهاتصمیم گیرنده گزینه، یا

2
دهدپاسخسؤال 

 
 

 ساعتیتایی9طیفاساسبرروشبهوزن دهی: 1جدول 
 

 ترجیحات  مقدار 

 بطور قطعی به اثبات رسیده است.  نسبت به  اهمیت خیلی بیشتر اهمیت مطلق

 است.  خیلی بیشتر از  دهد که اهمیت تجربه نشان می  اهمیت خیلی بیشتر 

 است.  بیشتر از  دهد که اهمیت تجربه نشان می  اهمیت بیشتر

 است. بیشتر از دهد که برای تحقق هدف،  اهمیت تجربه نشان می  اهمیت اندکی بیشتر 

 در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوی دارند.  اهمیت مساوی  

 های میانه وجود دارد. هنگامی که حالت
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 محاسبه وزن و انتخاب بهترین گزینه

 شود:محاسبه وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از  دو قسمت تشکیل می

 1وزن نسبی  •

 2وزن نهایی •

اشد که از تلفیق  ب یآید در حالیکه وزن مطلق رتبه نهایی هر گزینه مکه وزن نسبی از ماتریس مقایسه زوجی به دست می   

باشد و از نرمالیزه کردن گردد. اگر که ماتریس مقایسه زوجی سازگار باشد محاسبه وزن ساده میوزنهای نسبی محاسبه می

آید.  ستون به دست میعناصر هر 

سازگاری نسبت   آزمون 

تحلیل سلسلهیندآفردرهمواره دیگرعبارتبه.استسیستمسازگاریکنترلمراتبیسلسلهتحلیلیندآفرمزایایازیکی  

قضاوت آنبودن مردود  و قبولقابلیاوبودنبدوخوببه نسبتونمودمحاسبهراتصمیمسازگاریمیزانتوانمیمراتبی

بازنگریبایست موردمیونداشتهسازگاریباهمشده داده که وزنهایداردآنازنشان/. باشد،1ازبیشترآنمقدارکرد. اگر

شاید مقایسه دو گزینه امری ساده باشد،  .    قرار گیرند

تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاری مقایسات به راحتی میسر نبوده و باید با به کارگیری نرخ سازگاری  اما وقتیکه  

باشد سازگاری مقایسات قابل قبول    10/0به این اعتماد دست یافت. تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  

 شود: های زیر برای محاسبه نرخ ناسازگاری به کار گرفته مید نظر شود. قدم ها باید تجدی بوده و در غیر اینصورت مقایسه 

 4محاسبه بردار مجموع وزنی . 

آورید،  ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی »وزن نسبی« ضرب کنید بردار جدیدی را که به این طریق بدست می

 نامید.  بردار مجموع وزنی

 5. محاسبه بردار سازگاری 

 شود.  عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیم کنید. بردار حاصل بردار سازگاری نامیده می 

 . بدست آوردن

 دهد.  را به دست میمیانگین عناصر برداری سازگاری

 6. محاسبه شاخص سازگاری 

 شودشاخص سازگاری بصورت زیر تعریف می
max−𝑛

𝑛−1
           )1(

 های موجود در مسأله عبارتست از تعداد گزینه   
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 . محاسبه نسبت سازگاری 

یا کمتر سازگاری    1/0آید. نسبت سازگاری  بدست می  1نسبت سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری برشاخص تصادفی 

کنددر مقایسات را بیان می

(2            )𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

 شاخص تصادفی از جدول زیر استخراج میشود:
 : شاخص تصادفی 2جدول 

 

 ست. شده استفاده اکسلافزارنرمازدادههاانتقالونمودارهادادهها،رسمتحلیلوتجزیهجهت الزم به ذکر است که 

 

 پژوهش هاییافته
زیر استشرحبهپژوهشیسؤاالتاساسبردادههاتحلیلویافته های بدست آمده از تجزیه

   پژوهش: معیارهای ارزیابی و انتخاب  اطالعات بازیابی شده توسط کاربران در پایگاه اطالعاتی چه هستند؟ اولسؤال 

   عبارتند از:  آورده شده است که   8-4استفاده از منابع مختلف و کمک اساتید انتخاب شده در جدول معیارهایی که با

 توسط کاربران اطالعاتی در پایگاه اطالعاتی معیارهای ارزیابی و انتخاب منابع  : 3جدول 
 

 

عالمت  معیارها 

اختصاری

 

  اعتبار نویسنده منابع اطالعاتی 

 اطالعاتی اعتبار منبع 
 

 
 

 کیفیت اطالعات بازیابی شده 
 

 
نوع فرمت اطالعات بازیابی شده

 

  امکان دسترسی به متن کامل منابع اطالعاتی 

 زبان منابع اطالعاتی 
 

 
   نوع اطالعات بازیابی شده) کتاب، مقاله و. ..( 

   روز آمد بودن / تاریخ انتشار منابع اطالعاتی 

  مآخذ منابع اطالعاتی

  آمار گزارشهای استنادی منابع اطالعاتی 
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پژوهش: اولویت معیارهای ارزیابی و انتخاب اطالعات بازیابی شد از پایگاه اطالعاتی ایرانداک توسط کاربران با  دوم    سؤال

 چگونه است؟   استفاده از تکنیک فازی 

هایی را بین معیارها و زیر معیارهای تصمیم  در این مرحله دانشجویان مقطع دکترا رشته علم اطالعات و دانش شناسی مقایسه

ها براساس جدول نه کمیتی انجام میشود و سپس  . این مقایسهکردندگیری انجام داده و امتیاز آنها را نسبت به یکدیگر تعیین  

رفت. این  شود سپس با استفاده از ماتریس فازی، مقایسات زوجی انجام گبراساس میانگین هندسی، ارزش هر معیار محاسبه می

های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم، نشان میدهد. در نهایت منطق فرآیند  مقایسات وزن هریک از فاکتورها را در راستای گزینه

سازد که تصمیم بهینه حاصل آید. ای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق میتحلیل سلسله مراتبی به گونه 

 شدندانتخاب9-4جدولمطابقی اصلی معیارهامسأله،شرایطابمتناسبمطالعهایندر
 

 در پایگاه اطالعاتی ارزیابی و انتخاب منابع اطالعاتیدرباره  گیریتصمیم اصلی معیارهای: 4جدول 

  اختصاریعالمت معیارهای اصلیعناوین

 ارزش و کیفیت منابع اطالعاتی 

  وضعیت خروجی منابع اطالعاتی 

  به هنگام بودن منابع اطالعاتی 

  مستند بودن منابع اطالعاتی 

 

ها برابر با یک است. زیرا ترجیح یک عامل با  قطر ماتریسآید،  در ماتریسی که از مقایسات زوجی کاربران به دست می

ترجیح یک عامل نسبت به عامل دیگر است و اعدا باالی قطر معکوس اعداد  خودش یکسان است. اعداد پایین قطر نشان دهنده  

زمانی وارد محاسبات گروهی گردد که نرخ سازگاری و بهتر است نظرات مختلف    باشندپایین جدول می

های( شرط الزم برای  ی مقایسهابنابراین پس از انجام مقایسات دو به دو)  تشکیل ماتریس، باشد  1/0نظرات هر فرد کمتر از  

ماتریس قضاوت هر کدام از مدیران بود که این مهم نیز انجام    ادغام نظرات دانشجویان دکترا،  محاسبه نرخ سازگاری

( پرسشنامه جهت اصالح به دانشجویان مربوطه عودت و  1/0در حد مجاز) بیش از    پذیرفت و در صورت عدم نرخ سازگاری

 مجدد و اصالح گردید. درخواست اظهار نظر

چون میان شرکت کنندگان اولویت و اهمیت یکسانی برقرار نبوده است از جداول مقایسات زوجی دانشجویان، میانگین  

  مقایسه مربوط)   45این محاسبه برای    سپس عدد حاصل در ماتریس نهایی قرار داده شد   هندسی گرفته شد

پرسشنامه به شکل گروهی تبدیل شد. ماتریس مقایسه گروهی در زیر آورده شده  10ت بدین ترتیب مولفه( نیز انجام پذیرف 45

 است.
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 کاربران  ماتریس مربوط به میانگین هندسی مقایسات زوجی معیارهای ارزیابی و انتخاب منابع اطالعاتی : 5جدول 

        
 

      
 

     
 

 
      

    

    
 

 
 

      
 

 
      

 

 
     

 
      

جمع        

نرمال نیستند. منظور از وزن نرمال آن    مقایسات زوجی معیارهای ارزیابی و انتخاب منابع اطالعاتی از  های بدست آمده وزن

ابتدا جمع  های معیارها از روش تقریبی استفاده شد برای این کار  برای بدست آوردن اولویتباشد.    1است که جمع اوزان برابر  

تا وزن نسبی معیارها به دست آید )جدول  کنیممیآن تقسیممجموعرا بر  ستونهرشود سپس عناصرمحاسبه میهر ستون  

6.) 
 :   وزن نسبی هریک از  زیر معیارهای 6جدول  

 
 ارزش هر معیار  وزنها 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

، آورده شده است.  7باتوجه به وزنهای نسبی به دست آمده برای هرمعیار ارجحیت و رتبه هر معیار در جدول 
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 در پایگاه اطالعاتی توسط کاربران ارجحیت معیارهای ارزیابی و انتخاب اطالعات بازیابی شده  : 7جدول 
 

 عالمت اختصاری زیر معیارهای مورد ارزشیابی  هادرجه بندی رتبه وزنها 

  روزآمد بودن منبع اطالعاتی  رتبه اول 

  مآخذ منبع اطالعاتی رتبه دوم 

 اطالعاتی آمار گزارشهای استنادی منبع  رتبه سوم 

  نوع اطالعات بازیابی شده رتبه چهارم 
  زبان منبع اطالعاتی  رتبه پنجم 

  امکان دسترسی به متن کامل منبع اطالعاتی  رتبه ششم 

  نوع فرمت اطالعات بازیابی شده  رتبه هفتم 
  بازیابی شده کیفیت اطالعات  رتبه هشتم 
  اعتبار منبع اطالعاتی  رتبه نهم 
 اعتبار نویسنده منبع اطالعاتی  رتبه دهم 

 

 در پایگاههای اطالعاتی توسط کاربران ارزیابی و انتخاب اطالعات بازیابی شده ی اولویت بندی معیارها: 2نمودار
 

 

 های هریک از افراد مربوطه انجام شد.  برای تعیین نرخ سازگاری ماتریس مقایسات فرآیند زیر برای کلیه ماتریس
بردار جدیدی به نام بردار مجموعه  کنیم  ( ضرب می5را در بردار ستونی اوزان نسبی) جدول  ماتریس مقایسه زوجی •

آیدوزنی به دست می
 

WSV =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.214917
0.242756
0.312978
0.435811
0.952628
1.426089
1.594639
2.213297
2.208185
1.71386 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (3     )

0.02060.02360.030.0356

0.0725

0.1224
0.1361

0.19640.1937

0.1544

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

1

اعتبار نویسنده منبع اطالعاتی اعتبار منبع اطالعاتی

کیفیت اطالعات بازیابی شده نوع فرمت اطالعات بازیابی شده

امکان دسترسی به متن کامل منبع اطالعاتی زبان منبع اطالعاتی

نوع اطالعات بازیابی شده  روز آمد بودن منبع اطالعاتی

مآخذ منبع اطالعاتی آمار گزارش های استنادی منبع اطالعاتی
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بردار مجموعه وزنی • اوزان نسبی  ()عناصر  بر بردار  تقسیم میکنیم بردار حاصل بردار سازگاری   ( 5)جدولرا 

شود.نامیده می

CV =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.214917
0.242756
0.312978
0.435811
0.952628
1.426089
1.594639
2.213297
2.208185
1.71386 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

÷

|

|

|

0.214917
0.242756
0.312978
0.435811
0.952628
1.426089
1.594639
2.213297
2.208185
1.71386

|

|

|

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.42309
10.26062
10.40109
12.21931
13.12407
11.64823
11.71133
11.26769
11.39878
11.0935 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4)

 دهد. را به دست می max (،)میانگین عناصر بردار سازگاری •

max =
∑ 𝑐𝑣𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
= 11.35477 )5(  

 شود:سنجیده می با استفاده از فرمول شاخص سازگاری  •
max−𝑛

𝑛−1
= 0.15053   )6(

که نرخ سازگاری با استفاده از فرمول  کند .. یا کمتر سازگاری در مقایسات را بیان می1نرخ سازگاری  •

 شود.استخراج می 2از جدول )شاخص تصادفیشود که زیرمحاسبه می

CR =
CI

RI
=   0.0996     (7 )  

توان اظهار داشت که مقایسات زوجی دانشجویان از سازگاری مناسبی در تجزیه و تحلیل مقادیر به دست آمده اکنون می 

کنیم سپس وزن هر معیار را به طور جدا گانه محاسبه می  باشد. کمتر می 1/0 برخوردار است. چون نرخ سازگاری مقایسات از  

 کنیم.و بعد وزن نهایی را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می

= وزن نهایی هر معیار اصلی ∑یار نسبت به معیار اصلی(وزن زیر مع×) وزن زیر معیار (8 )  

 

 ارزیابی و انتخاب منابع اطالعاتی  های اصلیوزن نهایی معیار: 8جدول 
 

معیارهاوزن نهایی هر معیار 

ارزش و کیفیت منبع اطالعاتی  

وضعیت خروجی منبع اطالعاتی 

به هنگام بودن منبع اطالعاتی 

 مستند بودن منبع اطالعاتی 
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 ارزیابی و انتخاب منابع اطالعاتی  های اصلی وزن نهایی معیار : 3نمودار

 

جهت    از دید متخصصین آیا امکان الحاق یک سیستم خبره تصمیم یار  مبتنی بر تکنیک فازی    سؤال سوم پژوهش:  

 بازیابی و انتخاب منابع اطالعاتی به پایگاه اطالعاتی ایرانداک وجود دارد؟ 

پاسخگویی به این سؤال نظرات متخصص پایگاه اطالعاتی ایرانداک را  درمورد الحاق سیستم خبره جهت بازیابی و  برای  

 انتخاب منابع اطالعات جویا شدیم که عبارتند از:

سازی مدارک غیر کتابی وکار مجموعهبر اساس اهداف مرکز،تأسیس گردید و1347پایگاه اطالعاتی ایرانداک در سال

کتابخانه فعالیت   در  خارجی  نشریات  موجودی  اطالعات  گردآوری  جمع درزمینه  دانشگاهی،  پایانهای  های  نامه آوری 

اطالعات و  کنفرانسها، مقاالت علمی و فنی آغاز گردیدوارشد، گزارشهای دولتی، مقاالت سمینارهاکارشناسی، کارشناسی

افزوده شدن چند پایگاه دیگر به تدریج  1368شد. در سال  میمدارک دریافتی به صورت دستی سازماندهی، پردازش و ذخیره  

 بود. افزار تولید شده توسط یونسکو طراحی شده سیستم کامپیوتری که با استفاده از نرماطالعات موجود وارد

افزار مدیریت  نرمکه یک  افزار  استفاده از نرمبا ایران،علمیمدارکهای اطالعاتی مرکز اطالعات وپایگاه 

با استفاده از زبان برنامه نویسی پاسکال  ،  یونسکواین نرم افزار توسط متخصصانپایگاههای اطالعاتی است، طراحی شده است.

 است. کشورهای عضو یونسکو گذارده و در اختیارگردیده تهیه 

 از جمله قابلیتهای این سیستم عبارتند از: 

 ییر و ویرایش پایگاه؛ تعریف و ایجاد پایگاههای جدید با تغ •

 تسهیالت مبادله داده با سیستمهای دیگر؛  •

های کاربردی.تسهیالت برنامه نویسی به زبان پاسکال برای توسعه برنامه •

0.0270342

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

1

ارزش و کیفیت منبع وضعیت خروجی منبع به هنگام بودن منبع مستند بودن منبع
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ای از  توجه به تحوالت ملی و جهانی در عرصهء مدیریت دانش و فناوری نمونه چشم اندازهای آینده پایگاه ایرانداک : با 

 هشگاه که اقدامات ابتدایی بسیاری از آنها شروع شده، به شرح زیر است: های آیندهء پژوبرنامه

رسانی؛ تبدیل شدن به کانون تفکر ملی در حوزهء علوم و فناوری اطالعات و اطالع  •

 اطالعاتی؛   توسعه و گسترش دانش در زمینه علوم و فناوری اطالعات، مدیریت دانش و جامعه •

های پژوهشی در زمینهء علوم و فناوری اطالعات؛ فعالیت ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای  •

 صورت دیجیتالی؛رسانی کشور به ها و مراکز اطالع های اشتراک منابع و همکاری میان کتابخانه هماهنگی برنامه  •

 صورت دیجیتالی؛ رسانی اطالعات علم و فناوری به گسترش و ارائه خدمات مدیریت اطالعات و اطالع  •

 های پژوهشی؛موسسات آموزشی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت همکاری پژوهشی با •

.شده در پژوهشگاه در سطح مل ی و جهانیمدیریت دسترسی به مدارک و اطالعات علمی و فناوری گردآوری  •

گذشته    مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران)ایرانداک( همان طور که در سال  طبق توضیحات یکی از متخصصین پایگاه 

  1389که در ساال    سامانه نوین اطالعاتی) سنا(شاهد رو نمایی از انواع خدمات پیشرفته از جمله جستجو حرفه ای و همچنین  

چگی در سطوح رابط کاربر،  رجامعیت در پوشش خدمات و یکپاکه با استفاده از این سامانه  باعث    آغاز به کار کرده است  

است که باتوجه به پیشرفتهای حاصل امکان الحاق چنین سیستمی جهت انتخاب و بازیابی    شده پایگاه داده، خدمات و منابع  

باشد که باید قبل از الحاق چنین سیستمی بروی پایگاه اطالعاتی  هایی میشود اما مستلزم زیر ساختاطالعات پیش بینی می

 ایجاد نمود. 

 گیرینتیجه  و بحث

افرادکهداردوجودمعیارهای مشخصیمعموالَکتابخانه،درموجوداطالعاتیمنابعیاوچاپیاطالعاتیمنابعانتخابدر

اینترنتیاطالعاتیمنابعمورددرولیگیرند.میاطالعاتیمنابعتهیههایی را به منظور  تصمیمشرایط موجود  با توجه بهمسئول

تواند  که میی شده است  اطالعات در اینترنت موجب ایجاد منابع متنوعسهولت اشاعه  باشد.  متفاوت میهامالک ایناز بسیاری

باشد و فقط حجم اطالعات  که بعضا برخی از این منابع فاقد موضوعیت و اعتبار میتوسط هر کاربر دراینترنت استفاده شود.  

اینترنت را باال می نیازشود  برد و این باعث میموجود در  اطالعاتی میزان بسیار زیادی از    ابزارهای جستجو پس از دریافت 

کند تا آن مدرکی اطالعات را بررسی    زیادی از  دتعداو کاربر مجبور است برای رفع نیاز اطالعاتی خود  اطالعات را بازیابی مند  

پرداختهآنبهبایدکهاستاساسیمسئله اطالعاتقبیلاینصحتواعتبارروایناز.باشد را بیابدرا که مرتبط با نیازش می

اولویت    . باتوجه به معیارهایی که در سؤال سوم برای انتخاب و بازیابی اطالعات مشخص و براساس تکنیک فازیشود

چهار دسته شاخص کلی سنجیده   ی در اطالعات  منابع  انتخاب  و   بازیابی  شاخصهایهای بدست آمده،    بندی شد. که طبق یافته

مستند    و ابع اطالعاتی؛ وضعیت خروجی منابع اطالعاتی؛ به هنگام بودن منابع اطالعاتی؛شد که عبارتند از: ارزش و کیفیت من

سنجیده  و اولویت بندی شدند. در این میان به هنگام بودن   .  این شاخصهای کلی براساس تکنیک  .بودن منابع اطالعاتی

با ترجیح   به دست آمده   نتایج  به  باتوجه  اطالعاتی  منابع  در    منابع  بودن  مستند  قرار گرفت و سپس  اول  اولویت 

  و ارزش و کیفیت منبع اطالعاتی با ترجیح   وضعیت خروجی منبع اطالعاتی با ترجیح  0.173154اطالعاتی با ترجیح  
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عیارهای  توان نتیجه گرفت باتوجه به مپس می  ؛گرفتند- های دوم، سوم و چهارم قرار  به ترتیب در اولویت بندی  

در بازیابی اطالعات نقش اول را دارد و سپس به ترتیب معیارهای مستند بودن،    "به هنگام بودن منابع اطالعاتی"مورد بررسی  

  گیرند. وضعیت خروجی منابع و سپس ارزش و کیفیت منابع اطالعاتی در انتخاب و بازیابی منابع اطالعاتی در اولویت قرار می

معیار فرعی درنظر گرفته شد که این ده معیار    10دست آمده از پژوهش جهت انتخاب و بازیابی اطالعات  های به  باتوجه به یافته

عبارتند از:  اعتبار نویسنده منابع اطالعاتی، اعتبار منبع اطالعاتی، کیفیت اطالعات بازیابی شده، نوع فرمت اطالعات بازیابی  

زبان منابع اطالعاتی، نوع اطالعات بازیابی شده) کتاب، مقاله و. ..(،  روز  شده، امکان دسترسی به متن کامل منابع اطالعاتی،  

  باشد که در اولویت آمد بودن / تاریخ انتشار منابع اطالعاتی، مآخذ منابع اطالعاتی، آمار گزارشهای استنادی منابع اطالعاتی می

در رتبه دوم   "مآخذ منبع اطالعاتی"در رتبه اول  "تیروزآمد بودن منبع اطالعا"، این معیارها با استفاده از تکنیک  بندی 

توان نتیجه گرفت مهم ترین عامل در انتخاب یک  گیرد. میدر رتبه سوم قرار می  "های استنادی منبع اطالعاتیآمار گزارش"و  

می منبع  بودن یک  روزآمد  اطالعات  بازیابی  در  اطالعاتی  ا  باشد.منبع  نتیجه  این  به  دستیابی  دلیل  باشد شاید  امروزه   ین  که 

وابسته است    مناسبمکانو زماندراطالعاتازاستفاده به بشریتمدنپیشرفت و استشده تبدیلبشراساسینیازبه اطالعات

از این رو پژوهشگران سعی بر این دارند که به اطالعات جدید و به روز دنیا دست پیدا کنند تا بتوانند در این جامعه حرفی برای 

گفتن داشته باشند و بتوانند به رقابت با رقبای خود بپردازند. از این رو همواره به دنبال دستیابی به جدیدترین منابع اطالعاتی  

های اطالعاتی امکاناتی را برای کاربران فراهم تا بتواند منابعی را در اختیار کاربران قرار دهد  از این رو الزم است پایگاه   هستند. 

 که در وهله اول به روز ترین منابع باشد و این منابع از مآخذ معتبر و مناسبی استفاده کرده باشند.

توان  های اطالعاتی ایرانداک ارائه داده اند میمچنین متخصص پایگاه اطالعاتی و ه  1طبق توضیحاتی که در خود پایگاه  

جهت بازیابی و انتخاب منابع    یک سیستم خبره تصمیم یار  مبتنی بر تکنیک فازی به این نتیجه رسید که برای الحاق 

مستلزم این است که بخشهای مختلف یک پایگاه از جمله نمایه سازی، ذخیره سازی و همچنین پایگاه داده و. .. از    اطالعاتی

های نظام خبره بهرمند شوند و به سمت معنایی شدن بروند تا بتوان یک بازیابی اطالعاتی معانی و تعاملی را ایجاد کرد  ویژگی

تمی بروی پایگاههای اطالعاتی وجود دارد که برای برخورداری از چنین سیستمی  و فاصله زیادی تا برخورداری از چنین سیس

پایگاه  میرسد که  نظر  به  الحاق چنین سیستمی  امکان  لحاظ  از  اما  دارد.  نسبتا زیادی وجود  و زمان  به صرف هزینه  های  نیاز 

زیابی و انتخاب منابع اطالعاتی را در سال آتی  های را برای بااطالعاتی مورد نظر با ایجاد تغییراتی قابلیت پیوست چنین سیستم

نتایج  تواند الحاق چنین سیستمی برای پایگاه داشته باشند و می نتیجه این پژوهش با  های اطالعاتی مورد نظر مثبت باشد که 

     ،های  پژوهش

اند  های مختلف مثبت تلقی نموده های خبره را در حوزه که هرکدام استفاده از سیستم  

 هم راستا است. 
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 پیشنهادها 

های های اطالعاتی از نتایج این پژوهش برای شناسایی نقاط قوت و ضعف پایگاه استفاده طراحان و متخصصین پایگاه  •

ارتقاء و استفاده بهینه از یک سیستم خبره؛اطالعاتی و تالش برای 

های اطالعاتی از نتایج این پژوهش برای استفاده از معیارهای انتخاب منابع در  استفاده طراحان و متخصصین پایگاه  •

های اطالعاتی؛بازیابی اطالعات در توسعه پایگاه 

پایگاههای اطالعاتی را دارند؛ توجه جدی به نتایج این پژوهش از سوی مراکزی که قصد تولید و یاخرید  •

های فناوری و نیازها و   های اطالعاتی برمبنای پیشرفتهمتولیان پایگاه شودمیپیشنهادحاضرپژوهشنتایجبهتوجهبا •

مشکالتی که کاربران در امر بازیابی اطالعات دارند همگام شوند. 

 

 تعارض منافع 

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  هیچ
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https://jitm.ut.ac.ir/article_24001_acbd6882698e62a4affc6a0f2adc344f.pdf
https://jitm.ut.ac.ir/article_24001_acbd6882698e62a4affc6a0f2adc344f.pdf
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=437868
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=437868
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