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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران با سرویس گوگل اسکالر
انجام شده است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از پرسشنامه استفاده شده است .جامعه این پژوهش تمام دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران هستند .نموگیری به صورت ،نمونه گیری در دسترس است.
يافتهها :یافتهها نشان داد که اکثریت دانشجویان میدانستند موتور جستجوی گوگل اسکالر یک موتور رایگان است .اکثر
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از مزایای مختلف خدمات گوگل اسکالر و نیز معایب آن آشنایی کمی دارند .در
مجموع ،این نتیجه حاصل شد که میزان آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران با سرویس گوگل اسکالر در حد
کم است.
نتيجهگيری :پژوهش حاضر نخستین پژوهش درباره چگونگی استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از پایگاه
گوگل اسکالر است .گوگل اسکالر میتواند جست وجوی علمی در بین مقاالت دانشگاهی ،رسالههای علمی ،گزارشهای فنی
و وب سایتهای دانشگاهی فراهم نماید
کليدواژهها :پایگاههای اطالعاتی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،دانشگاه تهران ،گوگلاسکالر
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مقدمه
در حالی که امروزه تقریباً همه اندیشمندان بر اهمیٌت نقش منابع الکترونیکی به عنوان یک منبع اساسی اطالعات در پژوهش
تاکید دارند ،متأسفانه برخی از دانشجویان ،پژوهشگران و حتی اساتید دانشگاهها و مؤسسات آموزشی از وجود این منابع بیاطالع
بودهاند و یا نمیدانند که چگونه از آنها استفاده کنند به همین دلیل ،بسیاری از آنان برای برطرفکردن نیازهای اطالعاتی و
پژوهشی خود به جای استفاده از بانکهای اطالعاتی معتبر به سایتهای اینترنتی که به طور آزاد در اختیار عموم قرار دارد ،مراجعه
میکنند که در بیشتر موارد موجب تضعیف تحقیقات آکادمیک آنان میشود .ازاین روست که آشنایی ما با روشهای صحیح
جستجو ،بازیابی و گردآوری اطالعات در پایگاههای اطالعاتی مرتبط و معتبر بخشی از مهارتهای الزم برای انجام پژوهشهای
علمی به شمار میرود (امینپور.)7831 ،
از مسائل پیچیده عصر انفجار اطالعات ،پدیده نوظهور ارزیابی پژوهش ،پژوهشگران و دانشمندان و نیز شناخت و دسترسی به
منابع مورد نیاز مراجعان در میان انبوه متون موجود است .شرکت گوگل اولین نمایه وبی خود را با نام گوگل اسکالر7در سال 4002
ایجاد کرد (عارفی7831 ،؛گوگل اسکالر .)4077 ،از مهمترین ویژگیهای گوگل اسکالر این است که محققان را قادر میسازد تا
ارتباطات ما بین نویسندگانی را پیگیری نمایند که به مقالهای خاص در حیطهی موضوعی خاص استناد مینمایند (جعفری و
استواری .)7831 ،موتور جستجو معموال اولین جایی است که بیشتر افراد ،تحقیق خود را از آنجا آغاز میکنند .وجود صدها موتور
جستجو در وب ،دسترسی به محتواهای اطالعاتی با روشهای جستجوی متفاوت را برای ما فراهم میکنند که همین امر فرآیند
جستجو برای افراد غیرمتخصص را به وظیفه دشواری مبدل نموده است .اما میتوان گفت گوگل و محصول پشتیبانی علمی آن با نام
گوگل اسکالر یکی از صدها موتور
جستجوی موجود در وب است که می تواند بدون هزینه و آسانتر از موتور جستجوهای دیگر و در کنار دیگر پایگاههای
اطالعاتی به محققان کمک فراوانی نماید .این سرویس به ما این امکان را میدهد که یک جستوجوی کامل علمی در بین مقاالت
دانشگاهی ،رسالههای علمی ،گزارشهای فنی و وب سایتهای دانشگاهی انجام دهیم که در کل جهان وب وجود دارد .این
جستوجوگر علمی مقاالت مرتبط با موضوع درخواستی کاربران را شناسایی و بازیابی میکند .همچنین ،این امکان را فراهم می-
کند که در صورت وجود دسترسی رایگان به منابع بازیابی شده متن کامل را نیز در اختیار قرار دهد و استنادهایی که به منبع مورد
نظر وجود دارند و دسترسی به تک تک آنها را نیز فراهم میکند .گوگل اسکالر که نسخه بتای آن در نوامبر  4002راه اندازی شد،
نمونه یک نمایه استنادی خودکار چند رشته ای رایگان تحت وب است که عالوه بر بخشی از اطالعات مجالت علمی نمایه شده در

پایگاه" ،وب آو ساینس ،"2مؤسسه اطالعات علمی (آی.اس.آی ،)3بخشی از دادههای کتابشناختی و استنادی منابع غیرادواری نظیر
مقاالت کنفرانسها ،طرحهای تحقیقاتی ،پایان نامهها ،مقاالت الکترونیکی ،کتابها ،و نظایر آنها را پوشش میدهد .این پایگاه قادر
است به طور خودکار میان منابع استنادکننده و استنادشده رابطه برقرار و نقش یک نمایه استنادی را در محیط وب ایفا کند
) .(Jasco, 2004با وجود این دانشمندان و محققان به ویژه آن دسته که به نمایههای استنادی مانند وب آو ساینس و اسکوپوس
دسترسی ندارند از گوگل اسکالر برای یافتن اطالعات پژوهشی خود استفاده میکنند؟ نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است که 14
درصد از نویسندگان از گوگل اسکالر برای جستجوی مقاالت پژوهشی موجود در وب استفاده میکنند (Swan & Brown,
).2005
در این میان ،برخی محققان محدودیتهای گوگل اسکالر را مورد بحث قرار دادهاند و برخی دیگر آن را به عنوان یک ابزار
تحقیقاتی رایگان روزآمد ستودهاند که از طریق آن میتوان به طیف گستردهای از انواع منابع اطالعاتی علمی دست یافت .زیرا به
هر حال بخش عمده ای از اطالعات موجود در این پایگاه ،مرتبط با انتشارات علمی برگرفته از ناشران برجسته جهان است که در
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نمایههای استنادی آی.اس.آی .نیز پوشش داده میشوند (کوشا .)7831 ،برای مثال ،پایگاه گوگل اسکالر توانسته است نظر موافق
ناشران برجستهای نظیر Blackwell, ACM, Wiley Interscience, Inenta, IEEE, The Interscience of
 Physics, Springer, NASA Astrophsics Data System Nature Publishing Group, PubMedرا جهت
دسترسی به اطالعات کتابشناختی و استنادی انتشارات آنها جلب کند .به عالوه ،بسیاری از دانشگاهها و نیز مؤسسات اطالعرسانی
غیر انتفاعی نظیر  ،OCLC Open WorldCatمیلیونها پیشینه کتابشناختی از منابع اطالعاتی علمی خود را در اختیار گوگل
اسکالر قرار دادهاند تا بدین وسیله در دسترس سایر محققان قرار گیرند) .(Notess, 2005گوگل اسکالر در مقایسه با سایر نمایه-
ه ای استنادی دارای مزایای بسیاری است .اولین مزیت در استفاده از گوگل اسکالر این است که محققان را به آخرین مقاالت
هدایت میکند؛ ارتباطات مابین مقاالت را با از میان برداشتن موانع رشتهای و جغرافیایی شناسایی میکند .دیگر مزایای گوگل
اسکالر عبارتاند از:
 یک پوشش بین المللی از مجالت و منابع علمی را ایجاد مینماید. به پژوهشگران این امکان را میدهد تا به جستجوهای جامع ،گسترده و چند رشتهای جهت کشف ارتباطات پنهانموضوعی بپردازند.
 تنها به مقاالت محدود نمیشود بلکه گزارشهای فنی ،چکیدهها ،پایان نامهها ،مقاالت کنفرانسها و دیگر موارد را نیز دربرمیگیرد.
 کاربران میتوانند جستجوهای واژهها را از عنوان مقاله ،کلیدواژهها ،نویسندگان و نام آدرس ترکیب نمایند.مانعی در انتخاب موضوعی مجالت وجود ندارد اما در عین حال دارای موانع زبانی است .گوگل اسکالر عموما اسنادی را که
به زبانهای انگلیسی ،فرانسوی ،پرتغالی ،ایتالیایی ،اسپانیایی ،و آلمانی میباشند نمایه میکند.
 گوگل اسکالر بر روی وب موجود میباشد و دربردارنده متن کامل بسیاری از مقاالت است و کاربران میتوانند به طورهمزمان تمام سالها را جستجو نمایند ).(Hamakar & Spry, 2005
 در مقابل گوگل اسکالر جامع نیست و دارای معایبی نیز است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد: گاهی اوقات گوگل اسکالر دربردارنده تورهای کتابخانهای ،دستنامههای دانشآموزی و یادداشتهای اداری است که ازنقطه نظر تعریف سنتی اطالعات علمی ،نمیتوان آنها را دقیقا جزء منابع علمی قلمداد کرد.
همان طور که گفته شده یکی از معایب گوگل اسکالر ،موانع زبانی آن است :اگر ما بخواهیم مقاالتی را به زبان چینی و یا
ژاپنی و از طریق ) (site:ac.irfiletype)(site:edu.cnfiletype: pdfجستجو نماییم ،هیچ مقالهای به این زبانها موجود
نمیباشد؛ به عبارتی گوگل اسکالر زبانهای پیچیده مانند چینی ،ژاپنی و عربی را نمایه نمیکند بلکه بیشتر مبتنی بر زبانهای
اروپایی است که محققان باید این محدودیتها را در نظر بگیرند.
 وجود تناقض و ناهماهنگی در سبک استنادات (برای مثال ،ورژنهای تلفظ یا استنادات ناقص).آوردن نام نویسندگان به اختصار .بنابراین ،چندین نویسنده مختلف با نامهای خانوادگی و اختصارات مشابه نمیتوانند از
یکدیگر متمایز شوند.
 بسیاری از نشریات و مجالت علمی در آن نمایه نمیشوند. عدم وجود نمایهای موضوعی یا دسترسی طبقهبندیشده در آن ،جستجو در آن از طریق ،نام مقاله ،نام مجله ،چکیده یا متنصورت میپذیرد (نوروزی.)4002 ،
 ابعاد ،محتوا ،نحوه انتخاب منابع و زمان دریافت در آن روشن نیست. الگوریتم گردآوری و رتبهبندی آنها مشخص نیست. اطالع دقیقی از این که چه مجالتی را در چه دوره زمانی شامل میشود و چه چیزهایی از شمولش خارج است ،به دستنمیدهد.
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 فاقد هر یک از جستجوهای تخصصی وبگاه علوم و اسکوپوس است. در دادههای ارائهشده ،ناهماهنگیهایی وجود دارد و در این مرحله تالشی برای استاندارد کردن دادهها نمیشود (عمرانی،.)7831
بنابراین ،صرف نظر از کیفیت منابع اطالعاتی ،در صورتی که مولفان ،دانشگاهها ،و سایر افراد حقیقی و حقوقی در انتشار آثار
علمی خود در محیط وب به صورت تمام متن و رایگان نقش فعال تری ایفا نمایند ) .(Swan & Bron, 2005میتوان انتظار
داشت که گوگل اسکالر با شناسایی و گنجاندن آنها در پایگاه خود ،نسبت به سایر پایگاههای اطالعاتی استنادی گران قیمت
موجود (نظیر آی.اس.آی و اسکوپوس) از ارزش افزوده بیشتری به منظور ردگیری استنادی و دسترسی به متن کامل تحقیقات
برخوردار باشد.
البته باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که امکانات جست و جو و نمایش اطالعات در پایگاه گوگل اسکالر نسبت به
پایگاه های اطالعاتی آی.اس.آی .و اسکوپوس بسیار محدود بوده و با مشکالتی روبه رو است .به عالوه ،درپایگاه اطالعاتی
آی.اس.آی .فرایند انتخاب و گردآوری منابع اطالعاتی بر اساس معیارها و شاخصهای کیفی از پیش تعریف شده صورت
می پذیرد که گوگل اسکالر فاقد آن است .بنابراین ،در استفاده از پایگاه گوگل اسکالر به عنوان جایگزین پایگاه استنادی سنتی در
سنجش اثرگذاری تحقیقات باید بسیار محتاط بود (کوشا .)7831 ،محدودیتها و موانعی مانند تحریمهای علمی و یا گرانشدن
دستیابی به منابع علمی تجاری و محدود شدن دسترسی به آنها که امروزه جامعه علمی کشور با آن مواجه هستند میتوانند تأثیر
مستقیمی بر کیفیت عملکرد علمی دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی داشته باشد .بنابراین ،شناسایی عمیق و
دسترسی به منابعی مانند گوگل اسکالرکه رایگان میباشد و دارای مزایای بسیاری نیز است میتواند امکان دستیابی به منابع علمی
غیر تجاری را برای دانشجویان فراهم کند .در چنین شرایطی نیاز به آموزش و فرهنگسازی برای استفاده از چنین پایگاههای
اطالعاتی توسط مراکز اطالعرسانی دانشگاهها ضروری به نظر میرسد ،با توجه به این که دانشجویان تحصیالت تکمیلی تعداد قابل
توجهی از دانشجویان در حال تحصیل و تحقیق جامعه ما را شامل میشوند و موتور جستجوی گوگل اسکالر میتواند کمک
فراوانی به این قشر داشته باشد.
از دالیل انتخاب این تحقیق در دانشگاه تهران میتوان گفت که دانشگاه تهران به عنوان نماد علمی کشور ،قدیمیترین و
بزرگترین مرکز دانشگاهی ایران ،که در سال  7878هجری شمسی تاسیس شده و نقش به سزایی در توسعه علمی و فرهنگی
جامعه داشته است .دانشگاه تهران از سال  7811اقدام به خرید پایگاههای اطالعاتی تخصصی مختلفی کرده است و امکان استفاده از
پایگاه های اطالع رسانی تخصصی موجود در وب سایت این دانشگاه برای همه دانشجویان و کاربران دانشگاه میسر شده است
(اسالمی 7831 ،و سلمانی ندوشن .)7831 ،هم اکنون در دانشگاه تهران امکان استفاده از اینترنت پرسرعت برای تمام دانشجویان و
اعضای هیئت علمی و عده زیادی از کارمندان میسر است و مبالغ هنگفتی توسط دانشگاه و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای
خرید و فراهمآوری پایگاههای اطالعاتی تخصصی هزینه میشود ،گرچه اهداف ایجاد و راهاندازی این امکانات گسترده،
فراهمآوردن بستر الزم برای محققان دانشگاهی است ،متاسفانه آگاهی کمی در خصوص گوگل اسکالر که میتواند جست وجوی
کامل علمی در بین مقاالت دانشگاهی ،رسالههای علمی ،گزارشهای فنی و وب سایتهای دانشگاهی فراهم نماید وجود دارد که
در کل جهان وب به صورت رایگان موجود است و با توجه به محدودیتها و موانعی مانند تحریمهای علمی و یا گرانشدن
دستیابی به منابع علمی تجاری و محدودشدن دسترسی به آنها که امروزه جامعه علمی کشور با آن مواجه هستند که میتواند تأثیر
مستقیمی بر کیفیت عملکرد علمی دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی داشته باشد .استفاده از پایگاه اطالعاتی گوگل
اسکالر که یک پایگاه رایگان است و این مزیت در شرایط بحرانی اقتصاد کشور میتواند گرهگشای بخش عظیمی از نیازهای
اطالعاتی کاربران باشد .تاکنون درباره چگونگی استفاده ،علت عدم استفاده ،موانع و محدودیتهای استفاده دانشجویان تحصیالت
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تکمیلی دانشگاه تهران و اینکه آیا از امکانات و تسهیالت آن استفاده بهینه بهعمل میآید یا خیر هیچگونه پژوهشی صورت نگرفته
است .احساس چنین ضرورتی منجر به انجام پژوهش حاضر شده است.
بر این اساس هدف اصلی این پژوهش شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از پایگاه اطالعاتی
گوگل اسکالر است .بنابراین به منظور نیل به هدف پیش گفته ،پاسخگویی به این پرسشها در برنامه کار این پژوهش قرار میگیرد:
 .7میزان آشنایی و استفاده از امکانات گوگل اسکالر توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران تا چه حد است؟
 .4مزایا و نقایص گوگل اسکالر از نظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران چیست؟
 .8عوامل بازدارنده در استفاده از پایگاه اطالعاتی گوگل اسکالر توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران کدام
موارد هستند؟
 .2دالیل استفاده از پایگاه اطالعاتی گوگل اسکالر توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران کدام است؟
 .2دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از پایگاه اطالعاتی گوگل اسکالر تا چه اندازه رضایت دارند؟
پيشينه پژوهش
به منظور آگاهی از پیشینههای این موضوع کلید واژههای "گوگل ،گوگل اسکالر ،گوگل اسکالر +تحصیالت تکمیلی،
گوگل اسکالر +دانشگاه تهران ،پایگاههای اطالعاتی +گوگل اسکالر ،وب و ساینس  +گوگل اسکالر ،گوگل اسکالر +
اسکوپوس" در پایگاههای اطالعاتی متنوعی مانند "نور مگز ،پایگاه اطالعات علمی سید ،مگ ایران ،گوگل ،سایتهای مجالت
آنالین و پایگاههایی همچون الزویر ،1پروکوئست 2و امرالد 3و  ...مورد جستجو قرار گرفت و همچنین از فهرست منابع تعدادی از
مقاالت کامالً مرتبط نیز ،استفاده شده است .تحقیقات زیادی در حوزههای مختلف علمی کشورهای جهان انجام گرفته است که
جمع بندی نتایج جستجوها به صورت خالصه نشان داد که :ستوده ( ،)7830نوروزی چاکلی ( ،)7830مهاجری و علیجانپور
کاسگری ( )7831در پژوهش های خود بیان کردند که در استفاده از منابع اطالعاتی الکترونیکی عواملی همچون جنسیت ،درجه
علمی ،رتبه دانشگاهی و میزان آشنایی با کامپیوتر و آموزش دخالت دارند .سلمانی ندوشن ( ،)7831حیاتی و جوکار (،)7833
مهاجری و علیجانپور کاسگری ( ،)7831اسدزاده و افراسیاب ( (Atakan & Bayram, 2008) ،)7810در پژوهش خود بیان
کردند که از میان پایگاه های اطالعاتی مختلف ،ساینس دایرکت بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است .این در حالی است که درزی
( ،)7831اسالمی و کشاورز ( ،)7831باب الحوائجی و پورداداش سنگده ( )7833بیان کردند که در میان کاربران ،پایگاه اطالعاتی
الزویر بیشتر از سایر پایگاهها مورد استفاده قرار گرفته است.اسدزاده و افراسیاب ( ،)7810حیاتی و جوکار ( )7833و (Harzing
) & Wal, 2008در پژوهش خود بیان کردند که مهمترین دالیل رضایت از پایگاههای اطالعاتی عبارت بودند از :امکان
جستجوی شخصی ،امکان ذخیره اطالعات مورد نیاز بر روی رایانه و جدیدبودن مجالت و مقاالت موجود .همچنین ،مهمترین
دالیل عدم رضایت از پایگاههای اطالعاتی عبارت بودند از :عدم امکان دسترسی به پایگاهها در منزل و محل کار ،معیوببودن
سختافزارهای موجود ،عدم امکان برقراری ارتباط به دلیل شلوغبودن خطوط ارتباطی و تعداد زیاد مراجعان .در عصر حاضر که
عصر انفجار اطالعات می باشد شناخت و دسترسی به منابع معتبر و مورد نیاز مراجعان در میان انبوه متون کار دشواری است که با
آشنانمودن مراجعان با پایگاههای قابلاعتماد و دسترسپذیر و رایگان میتوان از دشواری آن کاست.آتیلگان و بایرام ( )4001نیز
در پژوهش خود بیان کردند که مهمترین دالیل استفاده از پایگاههای اطالعاتی عبارتنداز :عدم آگاهی از نحوه استفاده ،رفع
1

.Elsevier
.Pro Quest
3
.Emerald
4
. Atikan & Bayram
5
. Vicente, Crawford &Clink
2
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نیازهای اطالعاتی خود از طریق سایر منابع .ویسنت و کلینک و کروفورد) (Vincent, Crawfard & Clink, 2004در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اکثریت کارکنان دانشگاه از منابع الکترونیکی برای جستجوی اطالعات استفاده میکردند و
بیشترین منبع استفادهشده توسط کارکنان اینترنت بود .استفاده از منابع الکترونیکی موجب صرفه جویی در وقت شده است.
همچنین ،پایگاه های اطالعاتی از نظر کاربران نسبت به سایر منابع الکترونیکی از ارزش باالیی برخوردار بودند علی ()4002در
پژوهش خود نشان داد که عملگرهای منطق بولی و عملگرهای کوتاه سازی بیشترین استفاده را در بین کاربران هنگام جستجوی
اطالعات داشته اند .سهولت دسترسی به منابع چاپی ،کمبود روابط و کارکنان آموزش دیده ،دالیل اصلی عدم استفاده کاربران در
دسترسی به منابع اطالعاتی الکترونیکی بود ،(Notess, 2005) .درمقاله خود به توانمندیهای پژوهشگران گوگل پرداخته است و
مقایسه ای که یکی از ابزارهای جستجوی الزویر میباشد انجام داده است و با بررسی تمام محدودیتها و مشکالت و توانمندیهای
آنها ،هر دو آنهارا برای جستجوی سریع ،گسترده ،چند رشته ای در یک موضوع خاص مفید دانسته است و عالوه بر آن معتقد
است که برای تایید صحت استناد میتوانند به پیداکردن اشتباه و همچنین اطالعات مربوط به استناد صحیح کمک کنند .همچنین
لینک موجود در گوگل پژوهشگر را یک مکمل مفید برای استنادیابی جامعتر از نمایههای استنادی از طریق وب سایت  ISIعلوم
و یا می تواند به عنوان جایگزینی جزئی برای کسانی که دسترسی به وب سایت  ISIندارند دانسته است .نمایه استنادی کاربردهای
فراوانی دارد که از جمله میتوان گفت در نمایه استنادی نویسنده آگاه میشود که آیا نوشته اش مورداستفاده و یا نقد قرار گرفته
است یا خیرو دیگر اینکه با جستجوی مقاالت شناختهشدهای که به آن استناد شده ما میتوانیم اسناد مشابه بیشتری در ارتباط با آن
موضوع بدون استفاده از هر گونه کلید واژه یا اصطالحات موضوعی بیابیم(Atakan, Cemal, Bayram, Ozlem& .
) Arslantekin, Sacit, 2008در پژوهشی خود نشان داد که تعداد زیادی از اعضای دانشکدههای آنکارا از وجود کتابخانه
دیجیتال آگاه بودند .همچنین ،بیشتر اعضای دانشکده از پایگاههای الکترونیکی استفاده میکردند .پایگاههای "وب آ و ساینس"،
"ساینیس دایرکت" و "ابسکو" بیشترین استفاده را در بین کاربران داشتند .همچنین اطالعات بهدست آمده نشان داد که اساتید،
استادیاران و دانشیاران بیشترین استفاده را از پایگاههای اطالعاتی داشتند .هارزینگ و وال ( ،)4003در پژوهش خود معایب و
مزایای گوگل اسکالررا بررسی نمودند .از مزایای گوگل اسکالر به دسترسی رایگان و آزادانه اطالعات برای هر فردی که به
اینترنت اتصال دارد اشاره داشته ،همچنین به سرعت دسترسی باال به اطالعات در گوگل اسکالر اشاره نموده اند و از معایب آن به
مواردی از جمله عدم پوشش انتشارات بزرگ ،عدم نمایه تمام مجالت علمی در گوگل اسکالر ،متفاوتبودن دسترسی و پوشش
استنادها برای همه رشتههای تحصیلی ،وجود برخی نقل قولهای غیر علمی در گوگل اسکالر اشاره داشتند .عدم به روزرسانی سریع
اطالعات توسط گوگل اسکالر نیز از موارد دیگری است که ذکر شده است (Bar-Ilan, 2008).در پژوهشی به بررسی و مقایسه
شاخص اچ ایندکس تعدادی از محققان اسرائیلی پر استناد بر اساس استنادات دریافتی آنها در پایگاههای وب آو ساینس،
اسکوپوس و گوگل اسکالر پرداخت و به این نتیجه رسید که بین نتایج بهدستآمده از گوگل اسکالر و دو پایگاه وب آو ساینس و
اسکوپوس تفاوت قابل مالحظه ای وجود دارد .جکمویک ،به تحلیل استنادی مجله دندانپزشکی صربستان پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که هر یک از این سه پایگاه اعداد استنادات کمی و کیفی متفاوتی را برای این مجله فراهم میکنند و هیچ یک به تنهایی
نمی تواند تصویر جامعی از استناد صورت گرفته به این مجله را نشان دهد .در واقع میتوان گفت که برای داشتن نمایه استنادی
جامع ،گوگل اسکالر می تواند نمایه استنادی کمکی وبا احتیاط الزم جایگزین باشد .در پژوهش خود نشان داد که بیشترین تعداد
نتایج جستجو و باالترین میزان جامعیت و مانعیت مربوط به گوگل اسکالر و  Agelineاست و نیز بیشترین تعداد نتایج بازیابیشده
مرتبط از میان تمام نتایج مربوط به این دو پایگاه است .در پژوهش خود دریافت که گوگل اسکالر برای جستجوی ابرداده ای در
مورد کلیدواژههای فراتر از عنوان ،چکیده و  ...نامناسب است و نیز دریافت که گوگل اسکالر برای بررسی عملکرد انتشار و نیز
تأثیر پژوهشگران و مجالت نامناسب است .در پژوهش خود نشان دادند که دسته بندی هر یک از سه پایگاه وب آو ساینس و
اسکوپوس و گوگل اسکالر برای شاخص اچ ایندکس متفاوت است از این رو ،باید بیش از یک ابزار برای محاسبه شاخص اچ
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ایندکس نویسندگان در هر پایگاه مورد استفاده قرار گیرد و چون دسته بندی شاخص اچ ایندکس برای پایگاههای مختلف متفاوت
است بهتر است که مقایسه بین نویسندگان مختلف در یک پایگاه صورت گیرد .در پژوهش خود به مقایسه کمی و نه کیفی
خدمات نمایه سازی درگوگل اسکالر و دیگر موتورهای جستجو پرداخته است و برای این مقایسه کمی از ترکیب روشهای
مختلف قبل و بعد از مقایسه استفاده کرده است .هدف اصلی نویسنده این مقاله مقایسه توانایی بازیابی اطالعات در گوگل اسکالر و
دیگر موتورهای جستجو و خدمات نمایهسازی آن است؛ وی همچنین به بررسی رابط کاربری این موتورهای جستجو نیز پرداخته
است .به علت گرانی نمایه الزویر ،کاسکر در پژوهش خود به بررسی مزایای گوگل اسکالر از جمله کیفیت ،کمیت ،قیمت و ...
پرداخته و آن را نسبت به نمایه الزویر برتر دانسته است .در واقع ،باید به این دو نکته توجه داشت که رایگانبودن گوگل اسکالر در
برابر هزینه سرسام آور دسترسی به پایگاه های اطالعاتی که هزینه براست عامل مهمی است در انتخاب آن و دیگر آنکه حجم عظیم
اطالعات موجود در گوگل اسکالر ،اطالعات بیهوده ای نیست و میتواند با همپوشانی با پایگاههایی از جمله آی .اس .آی .و
اسکوپوس در برطرف کردن بخشی از نیازهای پزوهشگران مفید فایده قرار گیرد.
روش پژوهش
در این پژوهش به جهت اینکه پژوهشگر قصد شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران با پایگاه
گوگل اسکالر را داشت از رویکرد کمی و از نوع کاربردی استفاده شد .در این زمینه برای وصول به هدف اصلی پژوهش روش
پیمایش توصیفی انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت .بنابراین ،ابتدا اقدام به شناسایی جامعه پژوهش شد که شامل تمامی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران ( 71هزار و  111نفر) به تعداد  73هزار و  112نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  240نفر در مقطع
دکترای حرفهای دامپزشکی و  272نفر در مقطع دکترای تخصصی است .همچنین ،این دانشگاه دارای  71دانشکده به قرار زیر
است :دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی ،دانشکدهی اقتصاد ،دانشکدهی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکدهی جغرافیا،
دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی ،دانشکدهی پزشکی ،دانشکدهی دندانپزشکی ،دانشکدهی دامپزشکی ،دانشکدهی روانشناسی و
علوم تربیتی ،دانشکدهی ریاضی -آمار و علوم کامپیوتر ،دانشکدهی زبانهای خارجی ،دانشکدهی زیستشناسی ،دانشکدهی علوم
اجتماعی ،دانشکدهی فنی فومن ،دانشکدهی فنی کاسپین ،دانشکدهی فیزیک ،دانشکدهی محیط زیست ،دانشکدهی مدیریت،
دانشکدهی معماری ،دانشکدهی منابع طبیعی ،دانشکدهی کارآفرینی .بر اساس جدول نمونهگیری مورگان ،حجم نمونه این پژوهش
برابر با  811نفر تعیین و انتخاب شد .در ادامه سعی شد که این تعداد نمونه به نسبت مساوی از میان دانشکدههای دانشگاه تهران
انتخاب و مورد بررسی قرار گیرند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه ای با  41سوال استفاده شده است که این پرسشنامه به منظور
سنجش میزان آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران با گوگل اسکالر ،میزان استفاده آنها از گوگل اسکالر ،شناخت
مزایا و معایب گوگل اسکالر ،عوامل بازدارنده در استفاده دانشجویان از گوگل اسکالر و  ...این پرسشنامه به صورت پژوهشگر
ساخته طراحی شده است .الزم به ذکر است که دراکثر پرسشها از طیف لیکرت ،از  2قسمت شامل "بسیار زیاد" تا "بسیار کم"
استفاده شده است .برای بررسی آماری پاسخهای این پرسشها ،به هر یک از گزینهها نمره ای خاص اختصاص یافته است .نمره
گذاری به شرح زیر بود -7 :بسیار زیاد  -4زیاد  -8متوسط  -2کم  -2بسیار کم.
به منظور آگاهی از روایی ابزار پژوهش نیز پرسشنامه پس از ایجاد در اختیار تعدادی از افراد متخصص در این زمینه قرار
گرفت .بعد از بررسی اعتبار پرسشنامه پیشنهاداتهای ارائهشده با نظر پژوهشگران در پرسشنامه اعمال شد و نسخه جدید پرسشنامه
تهیه ش د .برای بررسی پایایی پرسشنامه مذکور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .به این صورت که پرسشنامه ساختهشده را به
صورت پیش آزمون به  42نفر از پاسخگویان ارائه دادیم و سپس با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار اس.پی.اس.اس.
گویههایی را که با شاخص همسویی نداشتند و باعث پایین آمدن آلفای ما میشدند ،حذف شدند و اصالحاتی در پرسشنامه به
وجود آمد .در نتیجه این آزمون ،مطابق جدول زیر مقدار آلفای کرونباخ 0/301 ،به دست آمد.
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جدول  .1آزمون پايايي ابزار پژوهش
تعداد گويهها
41

آلفای کرونباخ
00301

يافتهها
در این بخش از مقاله سعی شده است یافته های پژوهش حاضر بیان شوند .به این منظور ابتدا پرسش اساسی پژوهش به ترتیبی
که در بخش مربوطه ذکر شده بیان شده است و سپس اقدام به ارائه یافتههای مرتبط با آن میشود .بهطورکلی ،از میان پاسخگویان
به پرسشنامهها  % 22/3مرد و  % 22/4زن؛  % 18/4کارشناسی ارشد و  % 41/3در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند.
در سوال نخست ،پژوهشگر بر آن شد تا بداند که میزان آشنایی و استفاده از برخی از امکانات گوگل اسکالر توسط
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از پایگاه اطالعاتی گوگل اسکالر تا چه حد است؟
از این رو ،جهت پاسخگویی به این سوال ،محقق سواالت فرعی مطرح نمود که جامعه تحقیق به آن پاسخ دادند.
جدول .9ميزان آشنايي دانشجويان با رايگانبودن سرويس گوگل اسكالر
ميزان آشنايي با رايگانبودن سرويس گوگل اسكالر

فراواني

درصد فراواني

دانشجویان آشنا با سرویس رایگان گوگل اسکالر

422

11/81

دانشجویان ناآشنا با سرویس رایگان گوگل اسکالر

701

43/83

عدم پاسخ

71

2/42

جمع

811

700

یافتههای بهدستآمده از سوالی که در رابطه با "رایگانبودن سرویس گوگل اسکالر" بود نشان داد که 11/81درصد از
پاسخدهندگان مطلع هستند که سرویس گوگل اسکالر یک سرویس رایگان است.
در رابطه با سوال "آیا از مزایای نمایهشدن چکیده مقاالت در سرویس گوگل اسکالر آگاهی دارید؟
جدول  .3ميزان آگاهي دانشجويان از مزايای نمايهشدن چكيده مقاالت در گوگل اسكالر
ميزان آگاهي دانشجويان از مزايای نمايهشدن چكيده مقاالت در گوگل اسكالر

فراوانی

درصد فراوانی

دانشجویان آشنا

722

27/77

دانشجویان ناآشنا

402

22/74

عدم پاسخ

73

2/11

جمع

811

700

یافتههای بهدستآمده از این سوال "نشان داد که  27/77درصد از دانشجویان از مزایای نمایهشدن چکیده مقاالت در گوگل
اسکالر آگاهی دارند ولی در مقابل  22/74درصد از دانشجویان از این مزیت بیاطالع هستند.
در رابطه با سوال "آیا میدانید در سرویس گوگل اسکالر بخشی وجود دارد که در صورت وجود متن کامل مقاله میتوان مقالة
مورد نظر را از کتابخانه یا ناشر خریداری نمود؟"
جدول  .4ميزان آگاهي از امكان خريد مقاله مورد نظر از کتابخانه يا ناشر
ميزان آگاهي از امكان خريد مقاله مورد نظر از کتابخانه يا ناشر

فراواني

درصد فراواني

دانشجویان آشنا

782

82/3

دانشجویان ناآشنا

443

10/21

عدم پاسخ

72

8/17

جمع

811

700
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یافتهها در جدول  2نشان داد که  82/3درصد از دانشجویان از چنین امکاناتی در گوگل اسکالرآگاهی دارند و  10/21درصد
از پاسخگویان از این امکانات گوگل اسکالر آگاهی نداشتند و در ادامه نیز  8/17درصد از شرکت کنندگان به این سوال پاسخی

ندادند.
در رابطه با سوال "آیا میدانید در سرویس گوگل اسکالر بخشی وجود دارد که در صورت وجود مقاله مذکوردر فهرست
کتابخانههای اینترنتی دسترسی به آن ،به صورت آنالین ،امکانپذیر خواهد بود؟"
جدول  .2ميزان آگاهي از دسترسي آنالين به مقاالت در فهرست کتابخانههای اينترنتي
ميزان آگاهي از دسترسي آنالين به مقاالت در فهرست کتابخانههای اينترنتي

فراواني

درصد فراواني

دانشجویان آشنا

781

81/01

دانشجویان ناآشنا

443

10/21

عدم پاسخ

78

8/22

جمع

811

700

یافتهها در جدول  2نشان داد که تنها  81/01درصد از دانشجویان دانشگاه تهران از این امکانات مطلع هستند و نزدیک به
 10/21درصد از پاسخ دهندگان از این مساله اطالع نداشتند و همچنین  8/22درصد از دانشجویان به این سوال پاسخ ندادند.
در رابطه با سوال "آیا میدانید در سرویس گوگل اسکالر به استنادها و مراجعاتی که به مقالة مورد جستوجو که ،به عنوان
استناد شده در ( )Cited byمطرح میشوند دسترسی خواهید داشت؟"
جدول  .6ميزان آگاهي از دسترسي به استنادها و مراجعات به مقاالت استناد شده
ميزان آگاهي از دسترسي به استنادها و مراجعات به مقاالت استناد شده

فراواني

درصد فراواني

دانشجویان آشنا

34

47/12

دانشجویان ناآشنا

411

18/44

عدم پاسخ

71

2/08

جمع

811

700

یافتهها در جدول  1نشان داد که تنها  47/12درصد از دانشجویان آگاهی داشتند که میتوانند به استنادها و مراجعاتی که به
مقاله جستجو شده که به عنوان استناد شده مطرح است دسترسی پیدا کنند؛ این در حالی است که اکثر دانشجویان ( 18/44درصد)
از این مساله بی اطالع بودند و همچنین  2/08درصد از پاسخگویان به این سوال پاسخی ندادند.
نتایج بهدستآمده در رابطه با سوال "آیا از قابلیت پیداکردن مقاالتی که به یک مقاله خاص ارجاع میدهند در سرویس گوگل
اسکالر اطالع دارید؟" جدول  1نشان میدهد:
جدول .7ميزان آگاهي از قابليت پيدا کردن مقاالتي که به يک مقاله خاص ارجاع ميدهند
فراواني

درصد فراواني

ميزان آگاهي از قابليت پيدا کردن مقاالتي که به يک مقاله خاص ارجاع ميدهند
دانشجویان آشنا

741

88/28

دانشجویان ناآشنا

481

14/31

عدم پاسخ

72

8/17

جمع

811

700

که تنها  88/28درصد از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از این قابلیت گوگل اسکالر آگاهی دارند و 14/31
درصد از آنها از این قابلیت بی اطالع هستند و همچنین  8/17درصد از شرکت کنندگان به این سوال پاسخی ندادند.
در خصوص سوال "آیا میدانید که در سرویس گوگل اسکالر هر فردی میتواند صفحهی شخصی داشته باشد؟"
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جدول  . 8آگاهي از امكان برخورداری از صفحه شخصي در گوگل اسكالر
آگاهي از امكان برخورداری از صفحه شخصي در گوگل اسكالر

فراواني

درصد فراواني

دانشجویان آشنا

784

82/04

دانشجویان ناآشنا

441

10/47

عدم پاسخ

73

2/11

جمع

811

700

یافتههای جدول  3نشان داد که تنها  82/04درصد از دانشجویان میدانستند که میتوانند در گوگل اسکالر صفحه شخصی
داشته باشند و  10/47درصد از این مساله بی اطالع بودند و  2/11درصد نیز به این سوال پاسخی ندادند.
و در ادامه در رابطه با این سوال که "امکان ارائه چه اطالعاتی در صفحه شخصی در گوگل اسکالر وجود دارد؟" نتایج در
نمودار  7نشان داده شده است.
65.4

68.9

68.9

65

80

60
24.9
9.7

25.8
5.3

25.2
5.9

23.8
10.3

40

20
0

نمودار  .1امكان ارائه اطالعات گوناگون در صفحه شخصي گوگل اسكالر

همانگونه که در نمودار باال دیده می شود اکثر پاسخ دهندگان به این سوال پاسخی ندادند و اکثریت نیز با این امکانات در
صفحه شخصی گوگل اسکالر آشنایی نداشتند.
پرسش دوم پژوهش :مزایا و نقایص گوگل اسکالر از نظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران چیست؟

نمودار .9درصد آشنايي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران از مزايای گوگل اسكالر

همانطور که در نمودار 4دیده میشود اکثر دانشجویان ( 11/1درصد) بیان کردند که به رایگانبودن موتور جستجوی گوگل
اسکالر اگاهی دارند .اکثر دانشجویان ( 24/1درصد) در حد کم و بسیار کم در باره مزیت دسترسپذیری و سهولت جستجو و
همچنین اکثر دانشجویان ( 18/1درصد) در حد کم و بسیار کم از تعیین استنادات در موتور جستجوی گوگل اسکالر آگاهی
داشتند و همچنین اکثریت ( 11درصد) در حد کم و بسیار کم میدانستند که جستجوهای جامع ،گسترده و چند رشتهای از جمله
مزایای گوگل اسکالر است .در کل ،می توان بیان کرد که اکثر دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از مزایای مختلف
سرویس گوگل اسکالر در حد کمی آشنایی دارند.
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در ادامه نظر دانشجویان دانشگاه تهران در زمینه معایب موتور جستجوی گوگل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در جدول 1
آورده شده است:
جدول  .9درصد ميزان آگاهي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران با معايب گوگل اسكالر
بسيار زياد

زياد

متوسط

بسيار کم

کم

معايب گوگل اسكالر
وجود تناقض و ناهماهنگی در سبک استنادات

70/2

70/2

81/7

48

40/7

به اختصار آوردن نام نویسندگان و عدم تمایز نام نویسنده

74/3

78

41/8

47/1

48

عدم نمایه بسیاری از نشریات و مجالت علمی

42/1

48/1

42/1

72/2

2

عدم وجود نمایهای موضوعی یا دسترسی طبقهبندی شده

78/1

41/2

41/2

1/ 7

70

با توجه به دادههای جدول  1می توان گفت که از میان معایب گوناگون موتور جستجوی گوگل تقریبا اکثر دانشجویان از این
معایب در حد متوسط آگاهی دارند .در رابطه با "وجود تناقض و ناهماهنگی در سبک استنادات" و "به اختصار آوردن نام
نویسندگان و عدم تمایز نام نویسنده" میزان اطالع دانشجویان در حد کم و بسیار کم بود اما آگاهی دانشجویان نسبت به "عدم نمایه
بسیاری از نشریات و مجالت علمی" و "عدم وجود نمایهای موضوعی و یا دسترسی طبقهبندی شده" در حد بسیار زیاد و زیاد بود
پرسش سوم :عوامل بازدارنده در استفاده از پایگاه اطالعاتی گوگل اسکالر توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه
تهران کدام است؟
جدول  .11ديدگاه دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران در مورد عوامل بازدارنده در استفاده از گوگل اسكالر
کم

عوامل بازدارنده در استفاده از گوگل اسكالر

بسيار زياد

زياد

متوسط

بسيار کم

عدم شناخت موتور جستجوی گوگل اسکالر

80/8

88

48/4

1/ 8

1/ 4

عدم احساس نیاز به استفاده از گوگل اسکالر

71/1

40/7

41

72/7

40/4

دسترسی به پایگاههای اطالعاتی تخصصی

44/4

80

81/2

2/ 8

1/ 7

همانگونه که در جدول  70دیده میشود نظر پاسخدهندگان این بود که عدم شناخت موتور جستجوی گوگل اسکالر و عدم
احساس نیاز به استفاده از آن و دسترسی به پایگاههای اطالعاتی تخصصی تا حد زیادی میتواند از جمله عوامل بازدارنده دراستفاده
از این موتور جستجو باشند؛ بنابراین ،میتوان دریافت که آموزش شیوههای جستجو و همچنین آشنایی با پایگاه اطالعاتی گوگل
اسکالر برای دانشجویان ضروری است تا از طریق آن بتوانند به آنچه در جستجوی آن هستند در کمترین زمان ممکن و بدون
دخالت عوامل مزاحم و آلودگی اطالعات دست یابند .چراکه جستجوی غیرصحیح میتواند منجر به بازیابی اطالعات غیر مفید
شود ،که عالوه بر اینکه زمان مفید دانشجویان را هدر میدهد ،سبب میشود تا دانشجویانی که با این پایگاه اطالعاتی آشنایی کافی
ندارند ،آن را فاقد اطالعات مفید تصور کنند و کیفیت اطالعات این پایگاه مورد تردید واقع شود.
پرسش چهارم :دالیل استفاده از پایگاه اطالعاتی گوگل اسکالرتوسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران کدام
است؟
برای پاسخ به این پرسش اساسی پرسشی با این مضمون طرح شد که تاکنون توانستهاید مقالهای را در سرویس گوگل اسکالر
بیابید که در سایر موتورهای جستجو و یا پایگاههای اطالعاتی نتوانستهاید بیابید؟" نتایج در نمودار 8آورده شده است.
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نمودار .3درصد ميزان موفقيت در بازيابي منابع در گوگل اسكالر نسبت به ساير پايگاههای اطالعاتي

همانگونه که در نمودار  8دیده میشود اکثر پاسخدهندگان ( 28/7درصد) به این سوال پاسخ منفی دادند و بیان کردند که در
حد کم و بسیار کم موفق شدهاند مقالهای را که در سایر پایگاههای اطالعاتی موفق به جستجوی آن نشده بودند در موتور جستجوی
گوگل اسکالر بیابند.
در ادامه پاسخ شرکتگنندگان،این سوال مورد بررسی قرار گرفت که "تا چه میزان استفاده از سرویس گوگل اسکالر را در
جستجوی مقاالت در حوزههای موضوعی گوناگون متفاوت میدانید؟".
40

20
0

نمودار .4ن درصد ميزان جستجوی مقاالت در حوزههای موضوعي گوناگون در سرويس گوگل اسكالر

همانگونه که در نمودار  2دیده میشود اکثر پاسخدهندگان ( 82/3درصد) بیان کردند که در حد متوسطی توانستهاند مقاالتی
را که در حوزههای موضوعی خاصی بوده در موتور جستجوی گوگل اسکالر بیابند.
در ادامه ،پرسشی در زمینه موارد استفاده از گوگل اسکالر از پاسخگویان پرسیده شد که یافتههای مربوطه در جدول  77ارائه
شده است.
جدول  .11موارد استفاده از موتور جستجوی گوگل اسكالر توسط دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران
موارد استفاده از موتور جستجوی گوگل اسكالر

فراواني

درصد فراواني

مقالههای یک فرد خاص

71

0/02

مقالههای مرتبط با یک موضوع خاص

732

0/21

جهت بدست آوردن ارجاعات به مقالهی خاص

77

0/08

جستجو جهت گرفتن کتاب

72

0/081

همانگونه که در جدول  77دیده میشود اکثر دانشجویان ( 0/21درصد) تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران بیان کردند که
بیشتر جهت جستجوی مقالههایی که مرتبط با یک موضوع خاص میباشد از موتور جستجوی گوگل اسکالر استفاده میکنند و
میزان استفاده از این موتور جستجو در سایر موارد در حد کم است.
همچنین پاسخ به پرسش دیگری نیز  18/1درصد از پاسخگویان بیان کردند که نمیدانستند که قابلیت جستجوی ارجاعات در
موتور جستجوی گوگل اسکالر وجود دارد و همچنین  12/7درصد نیز بیان کردند که نمیدانستند امکان تهیه  Alertدر گوگل
اسکالر وجود دارد.
پرسش پنجم :دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از پایگاه اطالعاتی گوگل اسکالر تا چه اندازه رضایت دارند؟
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نمودار .2درصد ميزان موفقيت در جستجوی مقاالت در سرويس گوگل اسكالر توسط دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران

همانگونه که در نمودار 2مشاهده میشود اکثر پاسخدهندگان ( 27/8درصد) بیان کردند که در حد متوسط در جستجوی
مقاالت مورد نظر خود در سرویس گوگل اسکالر موفق بودهاند.
در ادامه در نمودار 1میزان رضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از موتور گوگل اسکالر نشان داده شده است.

نمدار .6درصد ميزان رضايت دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران از سرويس گوگل اسكالر

همانگونه که در نمودار 1مشاهده میشود اکثریت پاسخدهندگان ( 21/2درصد) در حد متوسط از سرویس گوگل اسکالر
اعالم رضایت کردند.
با توجه به یافتههای بخشهای قبل که همگی نشاندهنده عدم شناخت و عدم موفقیت دانشجویان در دستیابی به اطالعات مورد
نظرشان از پایگاه اطالعاتی گوکل اسکالر است ،ظاهراً چنین به نظر میرسد که رضایت دانشجویان از این پایگاه نیز نباید در حد
مطلوب و یا حتی در سطح متوسط باشد.
بحث و نتيجهگيری
چنانکه مشاهده شد به منظورشناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از پایگاه اطالعاتی گوگل
اسکالر (هدف اصلی پژوهش) اقدام به هدف گذاری به شرح زیر شد :شناسایی میزان آشنایی و استفاده از برخی از امکانات گوگل
اسکالر توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران .در پاسخگویی به پرسشهای پژوهش و تحلیل یافتههای پژوهش نشان
میدهد که علیرغم آشنایی تعداد نسبتاٌ مطلوبی از دانشجویان با این سرویس ،متاسفانه تعداد نسبتاٌ کمی از دانشجویان با نمایهشدن
چکیده مقاالت در آن آشنایی دارند و این یافته نشان از آن دارد که دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران شناخت سطحی
نسبت به این ابزار جستجو و دستیابی به محتواهای علمی به صورت رایگان دارند .یکی از دالیل آن میتواند دستیابی به منابع علمی
از طریق پایگاههای اطالعاتی تجاری در سطح دانشگاه بدون محدودیت خاصی باشد .این مساله این ابهام را در دانشجویان ایجاد
میکند که پایگاه اطالعاتی رایگان دارای محتوای غیرعلمی یا حداقل دارای محتوای علمی سطح پایینی هستند .عالوه بر این،
دسترسی آزاد به منابع تجاری می تواند در نفس خود نیاز به دستیابی به منابع دیگر را تحت تأثیر قرار دهد .از این رو ،محدودیتها
و موانعی مانند تحریمهای علمی و یا گرانشدن دستیابی به منابع علمی تجاری و محدودشدن دسترسی به آنها که امروزه جامعه
علمی کشور با آن مواجه است می تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت عملکرد علمی دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی
داشته باشد .بنابراین ،شناسایی عمیق و دسترسی به منابعی مانند گوگل اسکالر میتواند امکان دستیابی به منابع علمی غیر تجاری را
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برای دانشجویان فراهم کند .در چنین شرایطی ،نیاز به آموزش و فرهنگ سازی برای استفاده از چنین پایگاههای اطالعاتی توسط
مراکز اطالعرسانی دانشگاه تهران ضروری به نظر میرسد.
در این زمینه آتیلگان و بایرام ( )4001بیان کردند که مهمترین دالیل استفاده از پایگاه اطالعاتی عدم آگاهی از نحوه استفاده و
رفع نیازهای اطالعاتی خود از طریق سایر منابع است .نتیجه یادشده با نتیجه این پژوهش در این زمینه همسو میباشد .همچنین ،نتایج
پژوهش حیاتی و جوکار ( ) 7833نشان داد که عدم شناخت موتور جستجوی گوگل اسکالر و عدم احساس نیاز به استفاده از گوگل
اسکالر و دسترسی به پایگاههای اطالعاتی تخصصی توسط دانشجویان دانشگاه زابل تا حد زیادی میتواند از جمله عوامل بازدارنده
در استفاده از موتور جستجوی گوگل اسکالر باشد .این یافته نیز نشان میدهد که نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش حیاتی و
جوکار ( )7833در یک راستا است.
دومين پرسش که در برگیرنده نظر سنجی دانشجویان در مورد مزایا و معایب گوگل اسکالر است تحلیل یافتههای پژوهش
حاکی از آن است که از میان مزایا و معایب برشمرده برای پایگاه اطالعاتی گوگل اسکالر تنها مزیت رایگانبودن این پایگاه است
که در حد نسبتاً مطلوبی در میان دانشجویان شناخته شده است .سایر مزایای آن نظیر دسترسپذیری و سهولت جستجو و  ...و سایر
معایب آن نظیر وجود تناقض و ناهماهنگی در سبک استنادات و  ...در میان دانشجویان تقریبا ناشناخته باقی مانده است.
این یافتهها نیز مؤید نتایج پیشین است و می توان بیان کرد که شناخت و آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی از پایگاه گوگل
اسکالر بسیار سطحی است .ازاین رو ،لزوم افزایش شناخت و آشنایی دانشجویان با پایگاههای اطالعاتی به ویژه پایگاه گوگل
اسکالر و شیوهها و نحوه جستجو در آنها گوشزد میشود.
در این راستا هارزینگ و وال ( )4003در پژوهش خود بیان کردند که از مهمترین مزایای گوگل اسکالر دسترسی رایگان و
آزادانه اطالعات برای هر فرد که به اینترنت اتصال دارد و همچنین سرعت باالی دسترسی به اطالعات اشاره کرد .از معایب آن
می توان بر عدم پوشش انتشارات بزرگ ،عدم نمایه تمام مجالت علمی در گوگل اسکالر ،متفاوتبودن دسترسی و پوشش استنادها
برای همه رشتههای تحصیلی ،وجود برخی نقل قول های غیرعلمی در گوگل اسکالر و عدم به روزرسانی سریع اطالعات اشاره کرد.
آتیلگان و بایرام ( )4001نیز در پژوهش خود بیان کردند که مهمترین دالیل استفاده از پایگاه اطالعاتی عبارتاند از :عدم آگاهی
از نحوه استفاده و رفع نیازهای اطالعاتی خود از طریق سایر منابع که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
سومين پرسش که به منظورشناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از پایگاه اطالعاتی گوگل
اسکالر مطرح شد شناسایی عوامل بازدارنده در استفاده از این پایگاه است
تحلیل یافتههای نشان می دهد که عدم شناخت موتور جستجوی گوگل اسکالر و عدم احساس نیاز به استفاده از گوگل
اسکالر و دسترسی به پایگاههای اطالعاتی تخصصی تا حد زیادی میتواند از جمله عوامل بازدارنده در استفاده از پایگاه اطالعاتی
گوگل اسکالر باشد.
همانطور که مشاهده می شود در این پرسش نیز همانند دو پرسش قبل عدم شناخت کافی نسبت به این پایگاه و امکانات و
مزایای آن مهمترین عاملی است که عدم استفاده از آن را سبب میشود.
آنچه ازاین پژوهش بر میآید چنین است که دانشجویان باید با اصول ،مهارتها و امکانات جستجو در ابزارهای جستجو و
انواع منابع اطالعات از جمله پایگاه اطالعاتی گوگل اسکالر آشنایی بیشتری پیدا کنند .نتایج تحقیق مهاجری و علیپور کاسگری
( ) 7831نیز مؤید آن است که هر چقدر میزان آشنایی دانشجویان با پایگاه اطالعاتی بیشتر باشد به همان اندازه میزان استفاده از آنها
نیز افزایش مییابد .و همچنین آشنایی با نحوهی جستجو مهمترین عامل در استفاده از پایگاههای اطالعاتی است .که مؤید نتایج این
قسمت از پژوهش است.
در ادامه در مقایسه با نتایج پژوهشهای پیشین ،علی ( )4002در پژوهش خود بیان کرد که سهولت دسترسی به منابع چاپی،
کمبود روابط کارکنان آموزش دیده ،دالیل اصلی عدم استفاده کاربران در دسترسی به منابع اطالعاتی الکترونیکی بوده است.
بابالحوائجی و پورداداش سنگده ( )7833و حبیبی ( )7831نیز در پژوهش خود بیان کردند که عدم آشنایی به راهبرد جستجو و یا
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کاوش در بازیابی اطالعات از جمله عوامل بازدارنده در استفاده از این پایگاهها بوده است .نصیرپور ( )7838و ذولفعلی نژاد
( )7830نیز در پژوهش خود بیان کردند که مهمترین عامل بازدارنده در استفاده از پایگاههای اطالعاتی ،عدم دسترسی به اینترنت
بوده است .ستوده ( )7830عوامل بازدارنده در استفاده از پایگاههای اطالعاتی را به دو دسته عوامل فردی و عوامل ناشی از نظام
اطالعاتی تقسیم کرد .این در حالی است که نصیرپور ( )7838در پژوهش خود بیان کرد که مهمترین عامل بازدارنده در استفاده از
اینترنت ،عدم دسترسی است و مهمترین مشکل کاربران ،نداشتن حساب بانکی در اینترنت میباشد.
چهارمين پرسش شناسایی دالیل استفاده از این پایگاه است که تحلیل یافتههانشان میدهد که اکثر پاسخدهندگان (82/3
درصد) بیان کردند که در حد متوسطی توانستهاند مقاالتی را که در حوزههای موضوعی خاصی بوده در موتور جستجوی گوگل
اسکالر بیابند .نیز اکثر دانشجویان ( 22/8درصد) تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران بیان کردند که بیشتر جهت جستجوی مقالههایی
که مرتبط با یک موضوع خاص هستند از موتور جستجوی گوگل اسکالر استفاده میکنند و میزان استفاده از این موتور جستجو در
سایر موارد در حد کم است .همچنین ،در ادامه  18/1درصد از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران بیان کردند که
نمیدانستند که قابلیت جستجوی اختراعات در موتور جستجوی گوگل اسکالر وجود دارد .نیز 12/7 ،درصد بیان کردند که
نمیدانستند امکان تهیه  Alertدر گوگل اسکالر وجود دارد.
از این رو ،با توجه به این یافتهها میتوان دریافت که آموزش شیوههای جستجو برای دانشجویان ضروری است تا از طریق آن
بتوانند به آنچه در جستجوی آن هستند در کمترین زمان ممکن و بدون دخالت عوامل مزاحم و آلودگی اطالعات دست یابند .چرا-
که جستجوی غیرصحیح میتواند منجر به بازیابی اطالعات غیرمفید شود ،که عالوه بر اینکه زمان مفید دانشجویان را هدر میدهد،
سبب می شود تا دانشجویانی که با این پایگاه اطالعاتی آشنایی کافی ندارند ،آن را فاقد اطالعات مفید تصور کنند و کیفیت
اطالعات این پایگاه مورد تردید واقع شود.
نتایج بهدستآمده با نتایج پژوهش آتیلگان و بایرام ( ،)4001بابالحوائجی و پورداداش سنگده ( )7833و نصیرپور ()7838
تطابق دارد وی نیز بیان کرد که هدف اصلی دانشجویان مورد مطالعه از مراجعه به اینترنت و پایگاههای اطالعاتی جستجوی مقاالت
و برآوردن نیازهای پژوهشی شان است .درزی ( ) 7831نیز در پژوهش خود بیان کرد که اکثر دانشجویان به منظور رفع نیازهای
اطالعاتی خود به پایگاههای اطالعاتی مراجعه میکنند .اما ،کمتر از نیمی از دانشجویان اظهار کردند که اطالعات بازیابیشده
موجب رفع نیازهای اطالعاتی آنها شده است.
آتیلگان و بایرام ( )4001در پژوهش خود بیان کردند که مهمترین دلیل استفاده از پایگاههای اطالعاتی توسط اساتید ،انجام
پژوهش یا انتشار آثار علمی بوده است .بابالحوائجی و پورداداش سنگده ( )7833اظهار داشتند که مهمترین هدف دانشجویان از
استفاده از پایگاه اطالعرسانی تخصصی دانشگاه تهران ،نوشتن پایاننامه و تدوین مقاالت علمی بوده است .نصیرپور ( )7838نیز بیان
کرد که مهمترین دلیل استفاده از پایگاههای اطالعاتی ،گردآوری اطالعات به منظور برآوردهکردن نیازهای پژوهشی بوده است.
پنجمين پرسش مطرح شده ،شناسایی میزان رضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از این پایگاه است.
یافتههای پژوهش نشان می دهد رضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از این پایگاه اطالعاتی در حد متوسط
است.
با توجه به یافتههای بخشهای قبل که همگی نشاندهنده شناخت کم و موفقیت نسبی دانشجویان در دستیابی به اطالعات مورد
نظر از پایگاه اطالعاتی گوکل اسکالر است ،ظاهراً چنین به نظر میرسد که رضایت دانشجویان از این پایگاه نیز نباید در حد
مطلوب و یا حتی در سطح متوسط باشد ،اما چنان از یافتههای پژوهش بر میآید "سطح رضایت" متوسط است .شاید یکی از دالیل
امر این باشد که د انشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران ،خود از اینکه نسبت به این پایگاه شناخت درست و کافی ندارند،
مطلع هستند و دالیل عدم موفقیت خود را در بازیابی اطالعات مورد نیاز خود را عالوه بر معایب و مشکالت این پایگاه برخاسته از
عدم آگاهی و اطالعات خود نیز میدانند و به این سبب است که رضایت خود از این پایگاه را در "حد ضعیف" اعالم نکردهاند.
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اسدزاده و افراسیاب ( )7810نیز در پژوهش خود مطرح کردند که مهمترین دالیل رضایت از پایگاهها توسط دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه زابل امکان جستجوی شخصی ،امکان ذخیره اطالعات مورد نیاز بر روی رایانه و جدیدبودن مجالت و
مقاالت موجود است .عدم امکان دسترسی به پایگاهها در محل کار و منزل ،معیوببودن سختافزارهای موجود ،عدم امکان
برقراری ارتباط به دلیل شلوغبودن از عوامل موثر در عدم دسترسی به پایگاههای اطالعاتی بوده است.
حیاتی و جوکار ( ) 7833در پژوهش خود بیان کردند که ذخیره اطالعات مورد نیاز بر روی رایانه ،جدیدبودن مجلهها و مقاله-
های موجود در پایگاه از مهم ترین عوامل رضایت و عدم امکان دسترسی به پایگاه در محل کار یا سکونت دانشجویان و نیز عدم
امکان برقراری ارتباط به دلیل شلوغبودن خطوط ارتباطی و تعداد زیاد مراجعان از مهمترین مشکالت دانشجویان در راه استفاده از
پایگاه به شمار میآید.
درزی ( ) 7831نیز در پژوهش خود بیان کرد که کمتر از نیمی از دانشجویان از پایگاههای اطالعاتی مورد نظر رضایت داشتند.
سلمانی ندوشن ( )7831نیز در پژوهش خود به میزان رضایت پایین دانشجویان اشاره کردند و بیان داشتند که کمترین میزان رضایت
از ویژگیهای پایگاه ،مربوط به تعداد و تنوع پایگاهها و باالترین سطح رضایت مربوط به دقت بازیابی از پایگاهها میشد .نتایج
بهدستآمده در این رابطه با پژوهش ذوالفعلینژاد ( )7830هماهنگی دارد وی نیز در پژوهش خود بیان کرد که نگرش کاربران در
مورد شبکه رزنت مثبت بوده است اما دستیابی از طریق آن منفی ارزیابی شد.
چنین نتایجی می تواند دالیل مختلفی در بر داشته باشد که به برخی از آنها پرداخته شد .عالوه بر آن ،یکی از مهمترین دالیلی
که عدم شناخت جامع و کاربردی دانشجویان را از پایگاههای اطالعاتی به طور اعم و از پایگاه اطالعاتی گوگل اسکالر به طور
اخص سبب میشود ،عدم آموزش صحیح و کافی در این زمینه برای دانشجویان است .از این رو ،چنین به نظر میرسد که
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی زمانی که برای خرید و اشتراک پایگاههای اطالعاتی تصمیمگیری میکنند ،باید بستر مناسب
برای استفاده از این پایگاهها و نیز آموزش صحیح در استفاده از آنها را نیز در برنامه کار خود قرار دهند .پایگاههایی همچون پایگاه
اطالعاتی گوکل اسکالر که یک پایگاه رایگان است و این مزیت در شرایط بحرانی اقتصاد کشور میتواند گرهگشای بخش
عظیمی از نیازهای اطالعاتی کاربران باشد ،باید شرایط مناسب استفاده از آنها ،و نیز آموزش صحیح و کاربردی استفاده از آنها
باید در رأس برنامههای دانشگاهها قرار گیرد.
پيشنهادهای پژوهش
با توجه به یافتههای پژوهش ،میزان آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران با سرویس گوگل اسکالر بسیار کم
است؛ از این رو ،با توجه به این یافته یکی از پیشنهادهایی که در اینجا مطرح میشود مجهزکردن بخشهای اطالعرسانی دانشگاهها
است که بسیار حائز اهمیت میباشد ،که شامل :به کارگماردن متخصصان خبره و باسواد اطالعاتی در این بخشهاست تا با برنامه
صحیح و حساب شده بتوانند این رسالت را به انجام برسانند و ضمن آموزش دانشجویان ،و تجهیز آنان به سواد اطالعاتی با استفاده
از روشهای مختلف ،آنان را در بهرهگیری هر چه بهتر از امکانات موجود توانا سازند .آموزش صحیح و کاربردی به دانشجویان
تحصیالت تکمیلی و کارکنان دانشگاهها برای بهرهگیری صحیح از پایگاههای اطالعاتی موجود از جمله گوگل اسکالر میتواند
باعث افزایش میزان رضایت در آنان شود.
در رابطه با پیشنهادی که در باال مطرح شد ،از جمله راههای پیش رو برای چنین آموزشی میتوان به راهبردهای زیر اشاره
کرد:



اطالع رسانی از طریق بیلبوردهای تبلیغاتی و ارائه با محتوای کم برای آشنایی تدریجی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

می تواند یکی از راهکارهای پیشنهادی این پژوهش برای آشنایی بیشتر دانشجویان با گوگل اسکالر و کاربردها و توانمندیهای آنها
باشد.

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال سوم ،شماره  1و  ،2پیاپی  9و  ،11زمستان  92و بهار 1191
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برگزاری کارگاههای آموزشی در باره پایگاههای اطالعاتی الکترونیکی و آموزش استفاده از آنها در سطح دانشگاهها

بویژه کارگاه گوگلشناسی و معرفی پیشرفتها و محصوالت آنها.


گنجاندن آموزشهای صحیح بهرهگیری از منابع وب در درس روش تحقیق و یا درس سمینار برای دانشجویان

تحصیالت تکمیلی و یا حتی گنجاندن یک یا دو واحد اجباری در برنامه درسی دانشجویان که به این مقوله میپردازد ...


استفاده از بروشورها و جزوات آموزشی با عکسهای روشن در بخشهای اطالعرسانی.
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