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  هاي تخصصي پزشكي در موتورهاي  كليدواژه ي شده پوشاني نتايج بازيابي همميزان 
  *عمومي وبكاوش 

  
  2زهره بهاري موفق، 1عليرضا اسفندياري مقدم

 

  چكيده
در ابزارهاي بازيابي اطالعات در جلوگيري از اتالف وقت كاربران، امري مهم تلقي پوشاني نتايج بازيابي شده  اطالع از ميزان هم :مقدمه

رو، پژوهش  از اين. اي برخوردار است بهداشتي در ميان انبوه اطالعات موجود در وب از جايگاه ويژه - گردد و سهم اطالعات پزشكي مي
هاي  سرعنوانهاي تخصصي برگرفته از  پزشكي از طريق كليدواژه اطالعات ي پوشاني نتايج بازيابي شده كه ميزان هم بودآن  حاضر بر

  .عمومي وب مورد بررسي قرار دهدموتورهاي كاوش را در  )Medical subject headingsيا  MESH( مشموضوعي پزشكي 
مورد  ي جامعه. انجام شد 1389در سال  تطبيقي - توصيفيبود كه با رويكرد نوع پيمايشي  ، كاربردي و ازتحقيق حاضر :بررسيروش 

تعيين  به منظور. تشكيل دادند Ask و Yahoo ،Live search ،Google يعني موتور كاوش عمومي وبچهار  رابررسي در اين پژوهش 
زشكي به صورت كامال پ هاي كليدواژه يا عبارت پزشكي از سرعنوان دهابتدا  ،موتور كاوش اين چهار شده در پوشاني نتايج بازيابي ميزان هم

افزار  با استفاده از نرم ،پس از بررسيت شدند و ليس ،اي اول هر موتور كاوش به صورت سياهه ي نتيجه ده ،گرديد و سپستصادفي انتخاب 
Excel ،پوشاني  تعيين همبراي  .پوشاني در نظر گرفته شد شده در موتورها محاسبه و به عنوان ميزان هم ميزان اشتراكات ركوردهاي بازيابي

كاوش قرار  ها مورد كليدواژه و عبارت مشترك در آن ، دهموتور كاوش چهارهاي تخصصي پزشكي در  كليدواژه ي شده نتايج بازيابي
ه طبيق و بررسي نتايج بت در يك سياهه، گردآوري و با ،نخست موتورهاي كاوش ي در صفحهبازيابي شده  اول ي نتيجهسپس، ده . دگرفتن
قابل ذكر است روايي آن بر اساس . محاسبه شد شدهبي پوشاني نتايج بازيا ميزان هممحقق ساخته،  ي يك معادلهده و استفاده از آم دست

همچنين . نظر در اين حوزه و به ويژه استفاده از متون مرتبط مورد تأييد قرار گرفت مشاهدات پژوهشگران، مشورت با برخي استادان صاحب
  .آماري مورد استفاده قرار گرفت ي تطبيقي اتخاذ شده در اين پژوهش، آمار توصيفي با محوريت يك معادله - توصيفيبا توجه به رويكرد 

را در يك موتور بازيابي بازيابي شده درصد نتايج  48 ، هاي پزشكي در نخستين صفحه موتورهاي كاوش در بازيابي كليدواژه :ها يافته
در خود آن بازيابي  تنهاكه  بوداي  داراي بيشترين نتيجه Yahoo موتور كاوش. دش نتايج را شامل ميترين  ند كه نيمي از مرتبطودنم مي

. برخوردار بودپوشاني با ساير موتورها در نتايج  باالترين ميزان هماز  ،منحصر به خود ي با كمترين نتيجه Googleشده و موتور كاوش 
 Google ،Ask ،Live نخست موتورهاي كاوش ي در صفحه هاي پزشكي برگرفته از مش ژهكليدوا ي شده پوشاني نتايج بازيابي ميزان هم

  . بوددرصد  11به ميزان  Yahooو 
گردد در هنگام كاوش اطالعات  به كاربران پيشنهاد مي رو از اين. ندبودپوشاني كمي نسبت به هم  موتورهاي كاوش داراي هم :گيري نتيجه

جوي خود را در چند موتور كاوش پيگيري كنند تا به مدارك مرتبط از ميان انبوه منابع موجود در وب، و جست ،پزشكي در دنياي اينترنت
  .جوي تخصصي نيز استفاده كنندو جوي اطالعات پزشكي از موتورهاي جستو جستشود در  به كاربران توصيه مي ،از طرف ديگر. دسترسي يابند

  .اطالعات؛ كليدواژه؛ موتورهاي كاوشاينترنت؛ بازيابي  :هاي كليدي  واژه
  پژوهشي :نوع مقاله

  3/5/90: اصالح نهايي           18/10/89: مقاله دريافت
  22/6/90: پذيرش مقاله

ميزان . اسفندياري مقدم عليرضا، بهاري موفق زهره :ارجاع
هاي تخصصي  كليدواژه ي شده پوشاني نتايج بازيابي هم

اطالعات  تيريمد .عمومي وبپزشكي در موتورهاي كاوش 
  .203-214 ):2( 9؛ 1391سالمت 

ي دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد است نامه اين مقاله حاصل پايان.  
 واحد اسالمي آزاد دانشگاه رساني، استاديار، علوم كتابداري و اطالع. 1

 )ي مسؤول نويسنده. (همدان، همدان، ايران
Email: ali.isfandyari@gmail.com 

 رساني، دانشگاه و اطالع علوم كتابداري ارشد، كارشناسي دانشجوي. 2
  .همدان، همدان، ايران واحد اسالميآزاد
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  مقدمه
 ي به وجود آمدن اينترنت و رشد و گسترش روز افزون شبكه

را در فرايند  هاي نويني ها و چالش فرصت ،جهاني وب
پديد آورده است و ) Information seeking(بي يا اطالع

هاي  اطالعات در فعاليت زحجم فراواني اامكان دسترسي به 
را . .. اي و هاي آموزشي، تحقيقاتي، حرفه مختلف از جمله زمينه

 ،اگر در گذشته مشكل عمده. ثير خود قرار داده استأتحت ت
امروزه اين مشكل تبديل به  ؛حجم كم مطالب بازيابي شده بود

 شده) Information overload(بازيابي بيش از حد اطالعات 
يابي به  هاي اطالع شايد در گذشته نياز به دانستن مهارت. است
 ي امروزه به دليل افزايش حجم گسترده ،اما. امروز نبود ي اندازه

براي بازيابي  ييها اطالعات در دسترس، داشتن مهارت
ها در علم  اين فعاليت. اطالعات مورد نياز و مناسب الزامي است

و مستلزم فراگيري  شود ميه يابي ناميد رساني، اطالع اطالع
وجو و  ها و داشتن ابزارهاي خاصي به منظور جست مهارت

در  Bazacبه نقل از . )1( دسترسي به اطالعات مورد نظر است
 ،ترين راه براي يافتن اطالعات بيشتر موارد، بهترين و سريع

  ). 2(وجو در وب است  جست
از موتورهاي  )Search engines( موتورهاي كاوش

 ي كاوش عمومي گرفته تا موضوعي خاص، كاشفان عمده
آشنايي با موتورهاي مختلف  .باشند منابع روي وب مي

وجو به منظور بازيابي سريع و صحيح اطالعات و  جست
وجوي ركوردهاي مرتبط مطلوب و اجتناب از بازيابي  جست

گان كنند  ركوردهاي نامرتبط، يكي از نيازهاي اساسي استفاده
وجوگران اينترنت اهميت  آنچه براي جست اينترنت است و

و  Canبه نقل از  .جويي در وقت آنان است دارد، صرفه
يك نظام بازيابي اطالعات وب ك موتور كاوش همكاران ي

است كه براي تعيين محل صفحات وب مرتبط با سؤال كاربر 
است  افزاري اي نرم وجو برنامه موتور جست). 3( رود به كار مي

شده بر كامپيوتر  كند تا اطالعات ذخيره كه به كاربر كمك مي
موتورهاي ). 4(د اي از كامپيوترها مانند اينترنت را بياب يا شبكه
آوري صفحات وب و ايجاد  با جمع ي وبوجو جست
وجو را براي  فرآيند مرور و جست ،هاي اطالعاتي پايگاه
ابزارها و از  به كمك اين. كنند كنندگان تسهيل مي استفاده

توان به  ها مي طريق كليدواژه، عبارت و ساير قابليت
هر كدام از . وجوي اطالعات در اينترنت پرداخت جست

ها با هم تفاوت دارند و  وجو از برخي جنبه موتورهاي جست
اطالعات خاص خود را دارا  ي نقاط قوت و ضعف و نيز گستره

نوع مدرك مورد  باشند كه بايد بر اساس نياز اطالعاتي و مي
وجوي منابع  هر يك از اين ابزارها را براي جست ،وجو جست

  . وب انتخاب كرد
وجو از نظر تنوع، محتوا و  موتورهاي جست ،در واقع

منابع و مجموعه ابزارهايي كه  ي وجو، تهيه هاي جست استراتژي
ها و  تفاوت ،دهند ه مييكنندگان ارا براي كمك به استفاده

اين موتورهاي ). 5( خاص خود را دارا هستندهاي  پيچيدگي
كاوش، حجم عظيمي از اطالعات را با سرعت مشخص 

خود  ،تمام ابزارهاي كاوش يتقريببه طور كنند و  وجو مي جست
وجو و  كارآمدترين و قدرتمندترين بستر براي جست ،را بهترين

  ). 6(كنند  بازيابي اطالعات در محيط وب معرفي مي
وجو  هيچ يك از موتورهاي جست ي يلهبه وس ،از طرفي

وجو  توان در تمام منابع اطالعاتي موجود در اينترنت جست نمي
شناخت و درك خصوصيات ميزان كارآيي انواع  ،بنابراين .كرد

وجو در تأمين نيازهاي اطالعاتي متقاضيان از  موتورهاي جست
وجو  جستتا كاربران بتوانند با ؛ )5( ي برخوردار استا اهميت ويژه

   .اطالعات مورد نياز خود را بيابند ،در چند موتور كاوش
كنندگان  درصد استفاده 80بيش از  Sullivanبه نقل از 

شروع استفاده  ي از موتورهاي كاوش به عنوان نقطه ،وب
اما از آنجا كه اغلب كاربران براي يافتن  ؛)7( كنند مي

كنند  جعه مياطالعات مورد نياز خود به چند موتور كاوش مرا
 ،)8( نمايند ها را بررسي مي آن ي آمده در همه دست و نتايج به

 شود كه نشان  در اين بين نتايجي مشترك نيز ديده مي
 نتايج موتورهاي كاوش )Overlap( پوشاني هم ي دهنده
شده در  به ميزان حضور عيني منابع بازيابي ،واقع در .است

موتورهاي كاوش مورد بررسي در  ي نخستين صفحات كليه
 ،شده وجو يك عبارت جست هب مربوطبازيابي اطالعات 

چه نتايج بازيابي شده توسط  هر .شود پوشاني گفته مي هم
 ،موتورهاي كاوش اشتراك بيشتري با هم داشته باشند

وسيع  ي در اين گستره .پوشاني بيشتري رخ خواهد داد هم
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پزشكي اعم از  ي حوزه حجم عظيمي از اطالعات ،اطالعاتي
كه  شود ه ميشاهدم ،همچنين .علوم باليني و پايه وجود دارد

) 9(هاي تخصصي رو به افزايش است  روز به روز تعداد سايت
رسد كه كاربران در دستيابي به اطالعات مورد  و به نظر مي

لزوم  رو از اين .باشند به رو مي نياز خود با ابزارهاي متنوعي رو
ستيابي سريع به اطالعات مرتبط بهداشتي در شناسايي و د

كتابداران و متخصصان را به يك ارزيابي  ،اينترنت ي شبكه
و از آنجا كه اطالعات بهداشتي در بين  )10(واداشته است 

و بيشتر  ر گرفته استراقچهارم  ي رتبهدر اطالعات وب 
كاربران و بيماران براي دريافت اطالعات بهداشتي از 

اصلي اين  هدف ،)11( كنند وش استفاده ميموتورهاي كا
 ي پوشاني نتايج بازيابي شده ميزان هم تعيين ،تحقيق

از طريق نتايج  ي در صفحات اوليهاطالعات پزشكي 
هاي موضوعي  سرعنوانهاي تخصصي برگرفته از  كليدواژه
 )Medical subject headingsيا  MESH( مشپزشكي 

  . بوددر موتورهاي كاوش 
با توجه به توليد روزافزون اطالعات در محيط بنابراين، 

موتورها ا وب و دشواري در بازيابي اطالعات مرتبط، آشنايي ب
از طرف  .رسد و ابرموتورهاي كاوش اجتناب ناپذير به نظر مي

پژوهش حاضر كه اين ابزارها را در رابطه با  ،ديگر
از  دهد، هاي تخصصي پزشكي مورد ارزيابي قرار مي كليدواژه

كه قسمت ي از آنجاي. باشد اهميت خاص خود برخوردار مي
اطالعات پزشكي و  ،مهمي از اطالعات موجود در وب

شناسايي موتورهايي كه به صورت  ،شود بهداشتي را شامل مي
بازيابي اطالعات پزشكي در اين حيطه  تر به امر بهينه
ز آن و از نتايج حاصل ا ؛رسد ميضروري به نظر  ،پردازند مي
كنندگان اطالعات  استفاده ي توان در راهنمايي جامعه مي

 ي پزشكي شامل كتابداران، دانشجويان پزشكي و كليه
 و هاي مرتبط با علوم بهداشتي، پزشكان، پژوهشگران رشته

 .بهره جست ...پزشكي و  ي سسات تحقيقاتي در زمينهؤم

Spink  طي پژوهشي گسترده در مورد ميزان  همكارانو
شده توسط  فرد بودن نتايج بازيابيه ب پوشاني و منحصر هم

 Ask  و Yahoo ،Google ،MSNموتور كاوش اصلي  چهار

Jeeves12000اي عظيم شامل بيش از  براي مجموعه 

 90/84 وجوي اطالعات به اين نتيجه دست يافتند كه جست
موتور  چهارمختص به يكي از  ،درصد از موارد بازيابي شده

موتور  دودرصد از نتايج بازيابي شده در  4/11. كاوش بودند
موتور كاوش و در سه درصد نتايج در  6/2. كاوش مشترك بودند

موتور  چهاردرصد از نتايج بازيابي شده در هر  1/1نهايت فقط 
  . )12( كاوش تحت بررسي به صورت مشترك بازيابي شده بود

اي تحت عنوان  در مقالهاسفندياري مقدم و پريرخ 
پوشاني نتايج در ابرموتورهاي كاوش و  تطبيقي هم ي مقايسه«

به مقايسه و ارزيابي  ،»ها آن پوششموتورهاي كاوش تحت 
ل كاربران يوجو در حل مسا يي اين ابزارهاي جستاكار

ابرموتور  پنجها تعدادي كليدواژه را در  آن. پرداختند
، Widow شامل جوي رايگان موجود در وب و جست

InfoGrid ،1Second ،Ez2find ،IcySpicy  و نيز
، Yahooها شامل  آن پوششموتورهاي كاوش تحت 

Google ،WiseNut  وMSN و  ندوجو قرار داد مورد جست
ابتدايي بازيابي شده توسط اين دو گروه ابزار  ي نتيجه ده

اين پژوهش  ي ترين نتيجه مهم. كاوش را با هم مقايسه كردند
بود كه كاربران شبكه بايد آگاه باشند كه محدود كردن  آن

منجر  Google مانندوجوي خود به يك موتور كاوش  جست
به از دست دادن ركوردهاي مهمي خواهد شد كه در ديگر 

بااليي  ي موتورهاي كاوش و يا راهنماهاي وب داراي رتبه
در عوض، استفاده از ابرموتورهاي كاوش باعث . هستند

  .)13( ثرتر به اطالعات مرتبط خواهد شدؤاراتر و مدسترسي ك
دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا  در پژوهشي كه در

)Pennsylvania state university (وري آ دانشگاه فن و
) Queensland university of technology(كويينزلند 
موتور كاوش  4 ي پوشاني نتايج اولين صفحه هم ،انجام شد

Ask jeeves ،Google ،Yahoo  وLive Search  مورد
 776435و مشخص گرديد از مجموع قرار گرفت بررسي 
 ي درصد از نتايج در صفحه 6/0تنها  ،شده بازيابي ي نتيجه

 ،طور كليه ب .پوشاني داشتند اول موتورهاي كاوش با هم هم
درصد از كل نتايج به يك موتور كاوش اختصاص  3/88

 6/0 و ن دو موتور كاوشدرصد از كل نتايج بي 9/8. داشت
و مشترك بودند موتور كاوش  چهاردرصد از كل نتايج بين 
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مختص به همان  ،اول ي وجو در صفحه اكثريت نتايج جست
  ).14(ند موتور كاوش بود

Spink  پوشاني  هم«در تحقيقي با عنوان و همكاران
 هاي تبليغاتي نتايج موتورهاي كاوش در بازيابي سايت

)Sponsored links ( در بين موتورهاي كاوشAsk 

jeeves ،Google ،Yahoo  وMSN «د يرس هجيبه اين نت
درصد نتايج بازيابي شده منحصر به يك موتور كاوش  85كه 

درصد نتايج  1پوشاني در كل موتورها به ميزان  بود و هم
  ).11(شد   محدود مي

Rather  پوشاني  هم«در تحقيقي با عنوان و همكاران
 ،»موتور كاوش پنجاي بر  مطالعه: و شده در وبوج نتايج جست
 ي پوشاني نتايج بازيابي شده در صفحه ميزان همبه بررسي 

، HotBot ،Google ،BioWebموتور كاوش  پنجنخست 
Scirus  وAltaVista و به اين نتيجه دست يافتند  ندپرداخت

 پنجپوشاني در بازيابي نتايج استخراج شده در  كه هيچ هم
 چهارپوشاني در  اما ميزان هم. شود ش ديده نميموتور كاو

به  AltaVistaو  HotBot ،Google ،Scirusموتور كاوش 
  ).15(دست آمد ه درصد ب 2ميزان 

بررسي «در تحقيقي با عنوان  و همكاران قاضي ميرسعيد
   اي موتورها و ابرموتورهاي كاوش مقايسه

)Meta search engines( منتخب در بازيابي اطالعات 
 ،»ها پوشاني آن جهاني وب و تعيين هم ي فيزيوتراپي از شبكه
هاي تخصصي فيزيوتراپي برگرفته از مش  به بررسي كليدواژه

كه از - در هفت موتور كاوش و هفت ابرموتور كاوش منتخب 
ترين  پراستفاده Searchengineswatch.comنظر سايت 

نتايج اين مطالعه نشان داد . پرداختند - موتور و ابرموتورها بودند
 AlltheWebو  Google ،AltaVistaكه موتورهاي كاوش 

و در بين  ندبيشترين نتايج بازيابي را داشت ،به ترتيب
داراي بيشترين نتايج بازيابي  Ixquick ،ابرموتورهاي كاوش

درصد تعيين  60الي  40 بينضمن نتايج بازيابي شده در . بود
 ي هي است اين امر به دليل تفاوت در شيوهگرديد كه بدي

  ).8(باشد  بندي نتايج در هر موتور و ابرموتور كاوش مي رتبه
آيد  هاي موجود چنين بر مي ي متون و پيشينه از مطالعه

كه تحقيق و كنكاش در ابزارهاي بازيابي اطالعات در محيط 

ي چنداني  ي اين ابزارها از سابقه وب به مانند تاريخچه
هاي  گام با پيشرفت و ارتقاي فهرست ردار نيست و همبرخو

موضوعي و موتورها و ابرموتورهاي كاوش، ضرورت بررسي و 
پوشاني نتايج  هاي مختلف به ويژه هم ها از جنبه ارزيابي آن

همچنين، از آنجا كه اطالع از . رسد بيش از پيش به نظر مي
ازيابي پوشاني نتايج بازيابي شده در ابزارهاي ب ميزان هم

اطالعات، در جلوگيري از اتالف وقت كاربران مهم تلقي 
بهداشتي در ميان انبوه  -گردد و سهم اطالعات پزشكي مي

اي برخوردار است، اين  اطالعات موجود در وب از جايگاه ويژه
تحقيق سعي بر شناسايي كاراترين موتورها در بازيابي 

 .اطالعات پزشكي داشت

پوشاني نتايج  تعيين ميزان هم ،هدف از اين پژوهش
هاي تخصصي پزشكي در موتورهاي  هكليدواژ ي شده بازيابي
به را بهترين موتورهاي كاوش با اين اميد كه . وب بود كاوش
وجوگران اطالعات پزشكي  كنندگان و جست استفاده ي جامعه

  .معرفي نمايدو بهداشتي در محيط وب 
  

  روش بررسي
بود كه با رويكرد نوع پيمايشي  ، كاربردي و ازتحقيق حاضر

كاربرد تحقيق . انجام شد 1389در سال  تطبيقي - توصيفي
پيمايشي در مطالعاتي است كه در پي توصيف كمي يك يا 
چند جنبه از امور هستند و همچنين مطالعاتي كه به كشف 

همبستگي بين  يالزامبه طور خواني و نه  هم ي نوعي رابطه
استفاده از تحقيق پيمايشي به  .رنددو يا چند متغير توجه دا

ها  مورد ساير پديده و در شود ميها محدود ن انسان ي مطالعه
محقق به گردآوري  ،در اين روش. شود نيز به كار گرفته مي

و نتايج حاصل را به  پردازد ميها  واقعيت ي اطالعات درباره
   .)16( دايمن ميطور كمي تفسير 

دو  ي اي، مقايسه يا مقايسهاز آنجا كه در پيمايش تطبيقي 
ضوابط و نشان دادن نقاط  ي يا چند محيط پژوهشي بر پايه
توان گفت  مي ،)17( ستا ها قوت و ضعف اين نوع محيط

روايي آن  .تطبيقي است -روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي
بر اساس مشاهدات پژوهشگران، مشورت با برخي استادان 

ه استفاده از متون مرتبط نظر در اين حوزه، و به ويژ صاحب
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همچنين با توجه به . مورد تأييد قرار گرفت) 13-12، 15، 18(
تطبيقي اتخاذ شده در اين پژوهش، آمار  -رويكرد توصيفي

. آماري به كار گرفته شد ي توصيفي با محوريت يك معادله
مورد بررسي در اين پژوهش شامل موتورهاي كاوش  ي جامعه

 ين،متون موجود و مشاهدات محققبر اساس . بودعمومي وب 
آوري و از  موتور كاوش جمع 26بر  مشتملاي  ابتدا مجموعه

موتور كاوش مورد زير، چهار  22پس از حذف اين بين 
Yahoo، Live search )Live( ،Google و Ask  مورد

  .)1جدول ( بررسي قرار گرفتند
  

 پژوهش ي از جامعه داليل حذف ساير موتورهاي كاوش: 1جدول 

 داليل موتور كاوش
Britannica Directory عدم دسترسي رايگان  

Overture→Yahoo 
Froogle → Google  

Go → Google 
MSN → Live search 

 تلفيق با ساير موتورهاي كاوش

Direct Hit 
MessageKing  

Deja.com 
Openfind  

iWon  
FlipperWiseNut  

NBCi  
Northern Light  
WebTopTeoma  

Magellan  
InvisibleWeb.com 

  مرده بودن

Lycos 
Monstercrawler  

AlltheWeb  
Infoseek 

  فيلتر در ايران

LookSmart 
Open Directory

  موضوعي بودنصرف فهرست 
  

پوشاني  در جهت نيل به هدف پژوهش و تعيين ميزان هم
، Ask ،Yahooموتور كاوش  چهار نتايج بازيابي شده در

Live search و Google،  كليدواژه يا عبارت  دهابتدا
به  زيركه در  ،پزشكي مش هاي موضوعي پزشكي از سرعنوان

جا  از آن .شدبه صورت تصادفي انتخاب  ،شود ها اشاره مي آن
 مرور كه كاربر براي رفع نياز اطالعاتي خود فقط به

وجوگرها  هاي جست ههاي نخست مجموع بازيافت صفحه
 ،هاي نخست و نيز دليل اصلي مرور صفحه) 13( پردازد مي
اول نتايج بازيابي شده  ي ترين نتايج در صفحه مرتبط ي هيارا
اول هر موتور كاوش به صورت  ي نتيجه ده ،)18( باشد مي

پس از ، Excelافزار  ت و با استفاده از نرمليس ،اي سياهه
بررسي ميزان اشتراكات ركوردهاي بازيابي شده در موتورها 

  .پوشاني در نظر گرفته شد محاسبه و به عنوان ميزان هم
 هاي پزشكي برگرفته از سرعنوان هاي ها و عبارت كليدواژه
  :پزشكي مش

"Bone Demineralization Technique" 
"Cardiology Service, Hospital" 
"Dental leakage" 
"Diagnostic Imaging" and "Clinical Care" 
Dexamethasone and Pharmacokinetics 
Laparotomy or Laparoscopy 
Preleukemia 
Radiotherapy and Neoplasms– Surgery 
Stomatitis 
Tuberculosis or Malaria– Immunology 

 
هاي  كليدواژه ي شده پوشاني نتايج بازيابي براي تعيين هم

، Live search موتور كاوش چهارتخصصي پزشكي در 
Google ،Ask  وYahoo، كليدواژه و عبارت مشترك در  ده

به ميزان  ،در اين پژوهش. دكاوش قرار گرفتن ها مورد آن
صفحات شده در نخستين  حضور عيني منابع بازيابي

موتورهاي كاوش مورد بررسي در بازيابي اطالعات پزشكي در 
شود  پوشاني گفته مي وجو شده هم ارتباط با يك عبارت جست

شده توسط موتورهاي كاوش اشتراك  چه نتايج بازيابي و هر
پوشاني بيشتري رخ خواهد  هم ،بيشتري با هم داشته باشند

آمده در  دست هب نتايج( اول ي نتيجهده  رو، از اين. داد
در يك سياهه، گردآوري ) نخست موتورهاي كاوش ي صفحه

ي  معادلهآمده و استفاده از  دسته طبيق و بررسي نتايج بت و با
 ي صفحه ي شدهبي پوشاني نتايج بازيا ميزان هم مربوط،

براي  ،در همين راستا. محاسبه شدنخست موتورهاي كاوش 
براي نمونه و پرهيز از (هر كليدواژه جدولي تنظيم گرديد 

ستون اول هر ). ارايه شده است 2ول دجحجيم شدن مقاله، 
 ي آمده در صفحه دسته نتايج ب ي دهنده نشان ،جدول



  ...هاي تخصصي پزشكي كليدواژه ي شده پوشاني نتايج بازيابي همميزان 

  91خرداد و تير /  دوم ي شماره/  نهم ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد 208
  

www.mui.ac.ir 

هر بازيافت از يك الي دهمين نتيجه  ي نخست به ترتيب رتبه
هر ستون مختص به نتايج  ،هاي بعدي و در ستون است

در نظر نخست يك موتور كاوش تحت بررسي  ي صفحه
 ي متناظر با يك نتيجه ،جدول ي هر خانه .ه استگرفته شد

نشان داده شده  Xikmشده است كه آن با متغير  بازيابي
مين Iي  دهنده نشان Xikmهر  ،به عبارت ديگر. است
در  K ي نخست كليدواژه ي صفحه ي شده بازيابي ي نتيجه

با يك بردار  Xikmهر  ،در جدول .است M موتور كاوش
اگر موتور . شود ها نشان داده مي1و  0بعدي از  4سطري 
گاه  را اولين موتور كاوش در نظر بگيريم؛ آن Ask كاوش

هاي بعدي در  خواهد بود و مؤلفه 1عدد بردار  ي اولين مؤلفه
و در صورت  1صورت بازيافت عيني در ساير موتورها با عدد 

نخست  ي صفحه ي هعدم حضور در بين نتايج بازيافت شد
براي . نشان داده خواهد شد 0با عدد  ،موتورهاي كاوش

 1 ي اولين كليدواژه ي شده بازيابي ي دومين نتيجهنمونه، 
)Bone Demineralization Technique(  در موتور كاوش

Live )3 ( 213با بردارX كه در جدول  ؛نشان داده شده است
؛ از سمت راست 0110برابر است با ) 213X(بردار فوق  ،1

عدم بازيافت عيني  ي دهنده نشان 0اولين مؤلفه يعني عدد 
؛ دومين مؤلفه يعني عدد Askدر موتور كاوش  213X ي نتيجه

در موتور  213X ي عيني نتيجه بازيافت ي دهنده نشان 1

 ي دهنده نشان 1؛ سومين مؤلفه يعني عدد  Googleكاوش
و  Live در موتور كاوش 213X ي بازيافت عيني نتيجه

عدم بازيافت عيني  ي دهنده نشان 0چهارمين مؤلفه يعني عدد 
 مثال،براي  .است Yahooدر موتور كاوش  213X ي نتيجه
ها در مورد  نتايج بازيابي كليدواژه ي شده استخراج ي نمونه

در  )Bone Demineralization Technique( 1ي  كليدواژه
  .ده استمآ 2جدول 
  
  ها يافته

پوشاني  پوشاني و استخراج درصد هم هم ي جهت محاسبه
شده در صفحات نخست موتورهاي كاوش با بي نتايج بازيا

Xikm (# T(× ي  ساير موتورها از معادله

1

در . استفاده شد 
وجود در نتايج تعداد بردارهاي م ي دهنده نشان # ،اين معادله

 ،T ،يك موتور كاوش و مخرج اين معادله ي شده بازيابي
 ي شده در صفحه تعداد كل نتايج بازيابي ي دهنده نشان

در . كليدواژه است 10هر موتور كاوش در بازيابي  نخست
شده در صفحات  بازيابي ي نتيجه 10برابر با  T مقدار ،نتيجه

شده در  وجو جست ي كليدواژه 10 نخست موتورها ضربدر
   برابر با Tدر اينجا  ،بنابراين. است) i  ×k  =T(ها  آن
  اگر بخواهيم ميزان ،به طور مثال. است 100=  10×  10

  
  در موتورهاي كاوش تحت بررسي "Bone Demineralization Technique" 1ي  بازيافت عيني كليدواژه :2جدول 

)4( Yahoo  )3( Live  )2 (Google )1( Ask  10 ي صفحه ي نتيجه 
  نخست

 اول ي نتيجه 1111 1111 1111 1001

 دوم ي نتيجه 1001 1100 0110 0011

 سوم ي نتيجه 1100 0100 0010 1111

 چهارم ي نتيجه 1100 0100 0010 1001

 پنجم ي نتيجه 1000 1100 0010 0001

 ششم ي نتيجه 1101 0100 0010 1101

 هفتم ي نتيجه 1000 0100 0010 0001

 هشتم ي نتيجه 1000 0110 0010 0001

 نهم ي نتيجه 1001 0100 0010 0001

 دهم ي نتيجه 1000 1101 0011 0001
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با موتور  Ask كه در موتور كاوشرا پوشاني نتايجي  هم
 ،پوشاني دارند استخراج نماييم هم Google كاوش ديگر يعني

را در بين نتايج  Askكاوش  هاي موتورXikmكافي است 
ه ب گفت ي پيش و در معادله اييممحاسبه نم Googleموتور 

 4از آنجا كه مشتركات بين دو موتور كاوش با . كار ببنديم
 د،ان شدهبرآورد ) 1101و  1111 ،1110، 1100(بردار متفاوت 

بردار موجود پس از محاسبه در  4آمده از  دست عدد به
  :شوند با هم جمع بسته مي مزبور و به طريق زير ي معادله

  

 ×)1100 (# T

1

  + ×)1110 (# T

1

  + ×)1101 (# T

1

  + ×)1111 (# T

1

  
  

22  ×100

1

  +6  ×100

1

  +7  ×100

1

  +11  ×100

1

  =46%  
  

 كاوش هايدرصد نتايج در بين موتور 22بر اين اساس، 
Ask  وGoogle درصد نتايج بين 6؛ Ask ،Google  و

Yahoo درصد نتايج بين 7؛ Ask ،Google  وLive 11و ؛ 

مشترك  Yahooو  Ask ،Google ،Live درصد نتايج بين
) 46=  11+  7+  6+  22(كه با جمع اين مقادير  اند بوده

 با موتور كاوش Googleدرصد نتايج  46كه  شود دريافت مي
Ask 1نمودار ( پوشاني دارد هم(.  

درصد نتايج در  3 كه مشخص گرديد ،1بر اساس نمودار 
 درصد نتايج بين 7؛ Liveو  Askكاوش  هايبين موتور

Ask ،Google و Live بيندرصد نتايج  2؛ Yahoo ،Live 
و  Ask ،Google ،Live درصد نتايج بين 11 و Askو 

Yahoo اند كه با جمع اين مقادير  مشترك بوده  
درصد نتايج  23كه  شود دريافت مي) 23=  11+  2+  7+  3(

Ask با موتور كاوش Live پوشاني دارد هم.   
 Askكاوش  هايدرصد نتايج در بين موتور 5 همچنين

؛ Yahooو  Ask ،Google درصد نتايج بين 6؛ Yahooو 
درصد  11 و Askو  Yahoo، Live درصد نتايج بين 2

مشترك  Yahooو  Ask ،Google ،Live نتايج بين
) 24=  11+  2+  6+  5(اند كه با جمع اين مقادير  بوده

 با موتور كاوش Askدرصد نتايج  24كه  شود دريافت مي
Yahoo پوشاني دارد هم.  

  

  
  و  Ask كاوش موتور  ي كليدواژه در نخستين صفحه 10 ي شده بررسي ميزان حضور نتايج بازيابي :1نمودار 

  ها در ساير موتورهاي تحت بررسي پوشاني آن هم
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  و  Googleكاوش  موتور ي كليدواژه در نخستين صفحه 10 ي شده بررسي ميزان حضور نتايج بازيابي: 2نمودار 

  ها در ساير موتورهاي تحت بررسي پوشاني آن هم
  

درصد نتايج در  38 كه مشخص گرديد ،2بر اساس نمودار 
شده و در هيچ يك از  بيدر آن بازيا تنها Googleكاوش  موتور

درصد نتايج در بين موتور كاوش  22 .اند ساير موتورها ديده نشده
Google  وAsk درصد نتايج بين  6؛Ask ،Google و 
Yahoo درصد نتايج بين  7؛Google ،Ask  وLive  11و 

مشترك  Liveو  Ask ،Google ،Yahoo درصد نتايج بين
دريافت ) 46=  11+  7+  6+  22(اند كه با جمع اين مقادير  بوده

 Ask كاوش با موتور Googleدرصد نتايج  46كه  شود مي
و  Live درصد نتايج در بين موتور كاوش 9 .پوشاني دارد هم

Google درصد نتايج بين 7؛ Ask ،Google  وLiveدرصد  7 ؛
 درصد نتايج بين 11 و Liveو  و Yahoo ،Googleنتايج بين 

Ask ،Google ،Live  وYahoo اند كه با جمع  مشترك بوده
 34كه  شود دريافت مي) 34=  11+  7+  7+  9(اين مقادير 
   .پوشاني دارد هم Live با موتور كاوش Googleدرصد نتايج 

  

  
  و  Live كاوش موتور ي كليدواژه در نخستين صفحه 10 ي شده نتايج بازيابيبررسي ميزان حضور : 3نمودار 

 ها در ساير موتورهاي تحت بررسي پوشاني آن هم
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 كاوشهاي درصد نتايج در بين موتورهمچنين صفر 
Yahoo  وGoogle درصد نتايج بين  6؛Google ،Ask  و
Yahoo بيندرصد نتايج  7؛ Yahoo ،Google و Live 11 و 

مشترك  Yahooو  Ask ،Google ،Liveدرصد نتايج بين 
دريافت ) 24=  11+  7+  6+  0(اند كه با جمع اين مقادير  بوده
 Yahoo با موتور كاوش Googleدرصد نتايج  24كه  شود مي
  .پوشاني دارد هم

درصد نتايج در  51 كه مشخص گرديد، 3بر اساس نمودار 
شده و در هيچ يك از  بيدر آن بازيا تنها Liveركاوش موتو

 هايدرصد نتايج در بين موتور 3 .اند ساير موتورها ديده نشده
و  Live ،Askدرصد نتايج بين  2؛ Liveو  Askكاوش 
Yahoo درصد نتايج بين 7؛ Ask ،Google و Live و نيز 

 Yahooو  Ask ،Google ،Liveدرصد نتايج بين  11
=  11+  7+  2+  3(اند كه با جمع اين مقادير  مشترك بوده

با موتور  Liveدرصد نتايج  23كه  شود دريافت مي) 23
 هايدرصد نتايج در بين موتور 9 .پوشاني دارد هم Ask كاوش
 Google ،Ask درصد نتايج بين 7؛ Googleو  Live كاوش

 11 و Liveو  Google ،Yahooدرصد نتايج بين  7؛ Liveو 
مشترك  Liveو  Google ،Yahoo ،Ask بين درصد نتايج

) 34=  11+  7+  7+  9(اند كه با جمع اين مقادير  بوده
با موتور كاوش  Liveدرصد نتايج  34كه  شود دريافت مي

Google پوشاني دارد هم.   
 Live كاوش هايدرصد نتايج در بين موتور 10همچنين 

 7؛ Yahooو  Ask ،Liveدرصد نتايج بين  2؛ Yahooو 
درصد  11 و Live و Yahoo ،Google درصد نتايج بين

اند  مشترك بوده Liveو  Ask ،Google ،Yahoo نتايج بين
دريافت ) 30=  11+  7+  2+  10(كه با جمع اين مقادير 

 Yahoo با موتور كاوش Liveدرصد نتايج  30كه  شود مي
  .پوشاني دارد هم

 درصد نتايج در موتور 59 كه مشخص گرديداز سوي ديگر، 
شده و در هيچ يك از ساير  بيدر آن بازيا تنها Yahooكاوش 

 Askدرصد نتايج در بين موتور كاوش  5 .اند موتورها ديده نشده
 6؛ Yahoo و Ask ،Live درصد نتايج بين 2؛ Yahooو 

درصد نتايج  11 و Yahoo و Ask ،Google درصد نتايج بين

اند كه با  مشترك بوده Askو  Yahoo ،Live، Googleن بي
كه  شود دريافت مي) 24=  11+  6+  2+  5(جمع اين مقادير 

 .پوشاني دارد هم Ask كاوش با موتور Yahooدرصد نتايج  24
و  Google كاوش هايدرصد نتايج در بين موتورصفر 

Yahoo درصد نتايج بين  6؛Ask ،Yahoo  وGoogle 7؛ 
درصد نتايج  11و  Liveو  Yahoo ،Googleدرصد نتايج بين 

د كه با نا مشترك بوده Yahooو  Google ،Ask ،Liveبين 
كه  شود دريافت مي) 24=  11+  7+  6+  0(جمع اين مقادير 

 Googleبا موتورهاي كاوش  Yahooدرصد نتايج  24
   .پوشاني دارد هم

؛ Liveو  Yahoo كاوش هايدرصد نتايج در بين موتور 10
درصد نتايج بين  7؛ Askو  Live، Yahoo نتايج بيندرصد  2

Yahoo ،Google  وLive درصد نتايج بين 11 و نيز 
Google ،Ask ،Yahoo  وLive اند كه با جمع  مشترك بوده

 30كه  شود دريافت مي) 30=  11+  7+  2+  10(اين مقادير 
  .پوشاني دارد هم Live كاوش با موتور Yahooدرصد نتايج 

 ي شده در صفحه از كل نتايج بازيابيت كه گفتني اس
موتور چهار درصد نتايج در  11 تنها ،نخست موتورهاي كاوش

ميزان . پوشاني داشتند هم بكديگر و با ندكاوش مشترك بود
درصد و كل ) 17≈( 5/16موتور كاوش  3 پوشاني نتايج در هم

نتايج مشترك بين موتورهاي كاوش به صورت دو به دو، 
خصوص ميزان نتايجي  در. درصد ارزيابي گرديد) 25≈( 5/24

 بيدر يك موتور كاوش بازيا تنها ،كه به صورت ميانگين
 48 ،مشخص گرديد كه از كل نتايج بازيابي شده ،اند شده

  .اند درصد توسط يك موتور كاوش بازيابي شده
  
  بحث

اكثر كاربران در بررسي  ،همانگونه كه در قبل اشاره گرديد
نخست  ي به مرور نتايج صفحه ،آمده دست نتايج به

كنند و موتورهاي كاوش مختلفي  موتورهاي كاوش بسنده مي
با بررسي و  رو ، از اينپردازند خدمات مي ي هيدر وب به ارا

موتور  چهارنخست  ي شده در صفحه تطبيق نتايج بازيابي
شده در  پوشاني نتايج بازيابي ميزان هم ،كاوش با يكديگر

پوشاني  ميزان هم .دست آمده ت موتورها بنخس ي صفحه
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هاي پزشكي برگرفته از مش در  كليدواژه ي شده نتايج بازيابي
و  Google ،Ask ،Live نخست موتورهاي كاوش ي صفحه

Yahoo  اين در حالي است كه نتايج  بود؛درصد  11به ميزان
پوشاني  د كه هيچ همانشان دو همكاران  Rather تحقيقات

كاوش ديده  هايتايج استخراج شده در موتوردر بازيابي ن
تحقيقي با  طي و همكاران Spink، همچنين. )15( شود نمي

پوشاني نتايج موتورهاي كاوش در بازيابي  هم هدف بررسي
در بين موتورهاي ) Sponsored links( هاي تبليغاتي سايت

به اين  MSNو  Ask jeeves ،Google ،Yahooكاوش 
درصد نتايج بازيابي شده منحصر به يك  85د كه يرس هجينت

 1پوشاني در كل موتورها به ميزان  و هم استموتور كاوش 
هاي اين مطالعه با  يافته). 11( شود درصد نتايج محدود مي

پوشاني بيشتر  رسد هم به نظر مي. پژوهش حاضر مغاير است
در موتورهاي  هاي پزشكي كليدواژه ي شده نتايج بازيابي

، كه در اين پژوهش مورد تأييد قرار گرفت، نسبت به كاوش
هاي  پوشاني نتايج موتورهاي كاوش در بازيابي سايت هم

 ي ي اهميت بيشتر اطالعات حوزه ، نشان دهندهتبليغاتي
پزشكي و سالمت باشد؛ زيرا افزايش مخاطبان اين حوزه و 

ها از سوي موتورهاي كاوش، هر  تالش در جهت جذب آن
ابزارها را وا داشته است كه در نمايه كردن يك از اين 
پزشكي و سالمت، همت و جديت بيشتري  ي اطالعات حوزه

  .از خود نشان دهند
  
  گيري  نتيجه

نتايج حاصل از اين تحقيق مشخص ساخت كه موتورهاي 
 ي هاي پزشكي در نخستين صفحه كاوش در بازيابي كليدواژه

درصد نتايج بازيابي شده را در يك موتور بازيابي  48 نتايج،
. شوند ترين نتايج را شامل مي نمايند كه نيمي از مرتبط مي

در  تنهاكه  بوداي  داراي بيشترين نتيجه Yahoo موتور كاوش
با كمترين  Googleخود آن بازيابي شد و موتور كاوش 

پوشاني در  داراي باالترين ميزان هم ،منحصر به خود ي نتيجه

تعداد كم نتايج منحصر به موتور . بودنتايج با ساير موتورها 
Google هاي وسيع اين  پايگاه داده ي هدهند تواند نشان مي

مشخص گرديد كه موتورهاي  ،همچنين. موتور كاوش باشد
 46پوشاني را به ميزان  بيشترين هم Askو  Googleكاوش 

پوشاني  ميزان هم. بودنددر بين موتورها دارا درصد نتايج 
Google  وLive  پوشاني همدرصد و  34نيز به ميزان 
Google  وYahoo  موتور كاوش . بوددرصد  24به ميزان
Yahoo پوشاني را با  بيشترين همLive  درصد  30به ميزان

موتورهاي كاوش توان اظهار كرد كه  در مجموع، مي .شتدا
نخست  ي صفحه. بودندكمي نسبت به هم  پوشاني داراي هم

اي است كه در مقايسه با نتايج  صفحه ،نتايج هر موتور كاوش
  .آيد مانند به نظر مي نخست ساير موتورها بي ي صفحه

  
  پيشنهادها

كتابداران و كاربران متخصص در امور  ،به تمامي پژوهشگران
گردد در هنگام كاوش  پزشكي و عموم افراد پيشنهاد مي

وجوي خود را در چند  اطالعات پزشكي در دنياي اينترنت جست
موتور كاوش پيگيري كنند تا به مدارك مرتبط از ميان انبوه 
 منابع موجود در وب، دسترسي يابند و در صورتي كه از موتور

در را كاوش خود  ،نمايند استفاده مي Googleكاوش 
 Yahooدر موتور كاوش  ،خصوصه موتورهاي كاوش ديگر ب

 Liveو  Yahooو در صورتي كه از موتور  ايندنيز تكرار نم
در را وجوها  همان جست ،گردد وجو استفاده مي جهت جست
 ،از طرف ديگر. نيز انجام دهند Askيا  Google موتور كاوش

وجوي اطالعات پزشكي از  جستشود در  به كاربران توصيه مي
  .وجوي تخصصي نيز استفاده كنند موتورهاي جست

  
  تشكر و قدرداني

دانند از داوران  بدينوسيله نويسندگان بر خود فرض مي
ي خود بر غناي مقاله  هاي ارزنده ديدگاه ي محترمي كه با ارايه

  .گزاري نمايند افزودند، سپاس
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The Overlap Rate of Searching Medical Keywords in General  
Search Engines* 

Alireza Isfandyari Moghaddam, PhD1; Zohreh Bahari Movaffagh2 

Abstract 
Introduction: Knowing the rate of overlapping in results obtained from information retrieval 
tools is important to prevent waste of time. Medical and health-related information has an 
outstanding place among the variety of information available on the Internet. Hence, this research 
aimed to study the rate of overlap among medical search results derived from MESH (medical 
subject headings) in general search engines. 
Methods: This applied, descriptive, comparative approach survey was conducted in 2010. The 
research sample included 4 general search engines, i.e. Yahoo, Live Search, Google, and Ask. In 
order to determine the rate of overlapping among the searches, 10 medical keywords were first 
selected randomly. The first 10 results retrieved by each search engine were then listed. Finally, 
the overlap rate was calculated by means of Microsoft Excel. To determine the overlapping 
search results, 10 common terms were searched in the mentioned search engines. Then, 10 results 
retrieved in the first page of each search engine were collected and compared. The overlap rate 
among the retrieved results was finally calculated using a checklist and a researcher-made 
equation whose validity was confirmed based on observations of the researchers, comments of 
some expert professors, and especially referring to related literature. In addition, due to the 
descriptive, comparative approach of the research, descriptive statistics revolving around a 
statistical equation was utilized. 
Results: It was found that search engines can retrieve 48% of relevant searches retrieved by other 
search engines. Yahoo had the highest number of unique results while Google had the highest 
number of results overlapping with other search engines. The overlap rate of the 4 studied search 
engines was 11%. 
Conclusion: The results obtained from different search engines hardly overlap. Therefore, users 
are suggested to search more than one search engine simultaneously to access more relevant 
documents. Moreover, they are advised to use specialized search engines to search medical 
information. 
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