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ABSTRACT
Article Type:

Background and aim: The aim of this study was to identify the factors affecting on students' performance in
information retrieval based on fuzzy logic method compared to traditional method.
Materials and methods: This survey-descriptive study was performed using quantitative approach. The
research population was 34 PhD students, and the researcher-made questionnaire was used. Data were analyzed
using evaluation method based on fuzzy logic systems and MATLAB software. Multiple regressions were used
to determine the effect of all variables affecting on scientific information retrieval.
Findings: Personal and cognitive factors such as familiarity with specialized vocabulary, search term
determination and evaluation ability and factors including relevance analysis, problem formulation and limiting
the scope of the search had the greatest and the least impact on students' performance in scientific information
retrieval, respectively. In relation to information system capabilities, the factor of search capabilities with an
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عوامل موثر بر بازیابی اطالعات علمی دانشجویان بر اساس منطق فازی در مقایسه با شيوه سنتی
ویدا صیفوری ) ،*1 (PhDزهرا نامور )(PhD

2

 .1گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 .2گروه علم اطالعات و دانششناسی  ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

چکیده
نوع مقاله:

سابقه و هدف :هدف پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات بر اساس منطق فازی در مقایسه با شیوه سنتی

مقاله پژوهشی

بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر ،از نوع پیمایشی -توصیفی است که با استفاده از رویکرد کمّی انجام شده است .جامعه مورد مطالعه شامل  43نفر از
دانشجویان مقطع دکتری و ابزار گردآوری اطالعات نیز پرسشنامههای محقق ساخته است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش ارزیابی مبتنی بر
نظامهای منطق فازی و نرمافزار  Matlabانجام شده است .همچنین از رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام برای تعیین اثرگذاری همهی متغیرهای
مؤثر بر بازیابی اطالعات علمی استفاده شد.
یافتهها :عوامل شخصی و شناختی همچون آشنایی با واژگان تخصصی ،تعیین عبارت جستجو و توانایی ارزیابی دارای بیشترین تأثیر و عواملی همچون

دریافت:

تحلیل میزان ربط ،فرمولسازی مسئله و محدود کردن دامنه جستجو دارای کمترین تأثیر بر عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات علمی است .در

1911/6/22

رابطه با قابلیتهای نظام اطالعاتی ،عامل قابلیتهای جستجو در نظام با میانگین  4/50بیشترین تأثیر و عواملی همچون ارائه تسهیالت نمایشی به

ویرایش:

صورت نمودار و روندنما (( )flowchartجهت نمایش نتایج در نظام اطالعاتی) کمترین تأثیر را در عملکرد بازیابی اطالعات دارند.

1211/11/22

نتیجهگیری :عوامل شخصی و شناختی کاربران بیشترین تأثیر را در عملکرد افراد هنگام بازیابی اطالعات علمی داشتهاند .همچنین میزان موفقیت

پذیرش:

کاربران در شیوه فازی در مقایسه با شیوههای ارزیابی سنتی ،بیشتر است.

1211/11/2

واژگان كلیدی :روشهای بازیابی اطالعات ،روشهای جستجو ،منطق فازی ،دانشجویان

استناد :ویدا صیفوری ،زهرا نامور .عوامل موثر بر بازیابی اطالعات علمی دانشجویان بر اساس منطق فازی در مقایسه با شیوه سنتی .مجله علمسنجی کاسپین1351 .؛ .1-12 :)1(9
)© The Author(s
Publisher: Babol University of Medical Sciences

آدرس :کرمانشاه ،تاق بستان ،باغ ابریشم ،دانشگاه رازی ،دانشکده علوم اجتماعی ،گروه علم اطالعات و دانششناسی.

رایانامهv.seifouri@gmail.com :

] [ Downloaded from cjs.mubabol.ac.ir on 2022-07-03

* مسئول مقاله :ویدا صیفوری

4

Scientific information retrieval based on fuzzy logic/ Seifouri V, Namvar Z

مقدمه

Caspian Journal of Scientometrics, 2022; 9(1): 1-12

] [ Downloaded from cjs.mubabol.ac.ir on 2022-07-03

در جامعه اطالعاتی ،مهارت ارزیابی در بازیابی منابع مختلف اطالعاتی هم برای عوام و هم برای متخصصان امری مهم تلقی میشود ( .)1یکی از چالشهای
اغلب متفکران علم اطالعرسانی این است که چگونه میتوان بازیابی اطالعات را به بهترین وجه ارزیابی کرد؟ .برای قرار دادن مسئله ارزیابی در یك چشمانداز
میتوان سه سؤال را مطرح نمود )1 :چرا ارزیابی میکنیم؟  )2چه چیزی را باید ارزیابی کرد؟  )4چگونه باید ارزیابی کرد؟ .پاسخ به این سؤاالت به خوبی زمینه
ارزیابی را پوشش خواهد داد .افزایش فزاینده موتورهای کاوش وب ،کتابخانههای دیجیتالی ،سیستمهای بازیابی اطالعات و توسعه ابزارهای جدید کاوش وب،
نیازمند توسعه مقیاسهای ارزیابی جدیدتر برای ارزیابی اطالعات است .توصیف کامل یك سیستم واقعی به دادههای جزئی بسیاری نیاز دارد که یك انسان
نمیتواند آنها را همزمان به خاطر سپرده یا پردازش و درک کند .این موارد باعث میگردد که فازی بودن در اکثر زمینههایی که در آنها داوری ،قضاوت ،برآورد
و تصمیمگیری انسانی مهم است ،حضور داشته باشد .این زمینهها همچنین شامل تصمیمگیری ،استدالل و یادگیری نیز میشوند ( .)2همچنین به دلیل استفاده
از زبان طبیعی (برای تشریح رفتار و عملکرد سیستم) در منطق فازی به جای متغیرهای عددی ،میتوان از مجموعههای فازی برای بازیابی اطالعات در نظامهای
اطالعاتی به نحو مؤثری بهره جست (.)4
فلسفه اساسی و علت وجودی تئوری فازی آن است که میخواهد یك چارچوب محکم ریاضی را معرفی نماید تا به وسیله آن ،مفاهیم غیردقیق در
تصمیمگیری از دقت الزم برخوردار شوند و به درستی مورد مطالعه قرار گیرند ( .)3مجموعه فازی ،مجموعهای است که در آن هر عنصری محدوده مدرک را
توصیف کند .به عنوان مثال مدرکی که درباره «کتابهای کودکان و نوجوانان» است ،ممکن است راجع به «روانشناسی کودک و نوجوان» نیز گفتگو کند .از
اینرو ،ممکن است موضوع این مدرک تا حدودی درباره «روانشناسی کودک و نوجوان» باشد .اگرچه قرار دادن روانشناسی کودک و نوجوان به عنوان عنصری
از مجموعه ،صحیح نیست؛ اما نادیده گرفتن آن نیز ما را از دقت الزم دور میکند .در نتیجه بهجای این فرض که یك عنصر عضوی از یك مجموعه است ،از
تابع عضویت برای شناسایی درجه عضویت عنصر در یك مجموعه استفاده میشود (.)0
به دلیل اهمیت مجموعههای فازی ،شاهد استفاده از شکلهای مختلف آن در بازیابی اطالعات هستیم .بسط مجموعه فازی به منظور بازیابی بولی ،در
اواخر دهه  05میالدی انجام گرفت ( .)0با بررسی اصطالحات موجود در مدرک ،ضریب تشابه بولی به صورت فازی محاسبه میگردد؛ زیرا عضویت اصطالحات
بر اساس تعداد رویداد آنها در مدرک صورت میپذیرد .منطق بولی از سه عملیات اصلی شامل اشتراک ،اجتماع و متمم تشکیل شده است .این عملیات در
مجموعههای فازی به این صورت بیان شده است :اشتراک از حداقل دو تابع عضویت و اجتماع از حداکثر دو تابع عضویت که برای یك عنصر تعریف شده است،
استفاده میکند .در خصوص این روش ،نکتهای که حتما باید در نظر گرفته شود این است که این مدل ،حاوی وزن اصطالحات پرسوجو نیست ( .)6جستجوی
فازی بهویژه هنگام پژوهش در حوزههای ناشناخته ،زبان بیگانه ،یا اصطالحات ساختگی و یافتن امالی صحیح آنچه به گونه معمول شناخته شده نیست ،بسیار
سودمند است .همچنین برای یافتن افراد با اطالعات هویتی ناکافی یا غلط نیز کاربرد دارد (.)0
پژوهشهای زیادی درباره منطق فازی صورت گرفته است و ساالنه همایشهای بسیار زیادی در سراسر دنیا در این مورد برگزار میشود؛ البته در کشور ما
آثار کمتری در این حوزه وجود دارد .برخی از پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه در داخل و خارج از ایران که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش حاضر
دارند ،به شرح ذیل است:
خدادادی ( )1492در پایاننامه خود با عنوان "پیشبینی عملکرد دانشجویان در محیط آموزش مجازی با استفاده از رویکردهای آماری-فازی" از معیار
فاصله پیشنهاد شده توسط دایموند برای اعداد فازی و به منظور محاسبه معیار هدف نیز ،از تکنیك هموارسازی خطی موضعی با یك معیار اعتبارسنجی متقابل
برای انتخاب مقدار بهینه پارامتر هموارساز فازی استفاده کرده است .در انتها ،مقایسهای بین روشهای پیشنهادی با سایر روشهای معمول دادهکاوی صورت
داده است که نتایج حاصل از هر روش ،در جای خود قابل تأمل است و کارآیی به شکلی بهتر و بر سایر نتایج موجود غالب شده است (.)8
شکفته ( )1480در مقالهای با عنوان "منطق فازی و کاربرد آن در بازیابی اطالعات" بیان میدارد که نظامهای بازیابی اطالعات ،نظامهایی هستند که قادر
به ذخیره ،بازیابی و نگهداری اطالعات است .در بازیابی از این نظامها باید بین پرسش کاربر و مدارک ذخیره شده ،انطباق صورت گیرد و ربط ،مسئله بسیار
مهمی در این نظامهاست .نظامهای سنتی بازیابی اطالعات مبتنی بر منطق بولی هستند و قادر به بازیابی مدارک رتبهبندی شده بر اساس میزان ربط آنها با
پرسش کاربر نیستند (.)9
مدهوشی و همکاران ( )1480در پژوهشی تحت عنوان "ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس شاخصهای کیفی با رویکرد فازی" برای انتخاب شاخصهای
ارزیابی با رجوع به کتب و مقاالت و فرمهای ارزیابی متداول ،شاخصهای زیادی را شناسایی و با توجه به نظر خبران در شش شاخص کیفی دستهبندی کردند.
در ادامه نتایج به دست آمده را با استفاده از اعداد ذوزنقهای فازی به مجموعهای از اعداد فازی تبدیل نمودند .بر اساس نتایج این پژوهش ،منطق فازی ،به دلیل
استفاده از شاخصهای کیفی ،ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان هست و میتواند مورد استفاده سازمانهای مختلف قرار گیرد (.)15
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بازیابی اطالعات علمی بر اساس منطق فازی /ویدا صیفوری و زهرا نامور

 Dong Qiuو همکاران ( )2525در مقالهای با عنوان "بازیابی اطالعات فازی بر اساس مدل جعبه کلمات پیوسته" امکان انجام بازیابی اطالعات فازی
توسط کلمه را مطالعه کردند .نتایج تجربی پژوهش نشان داد که نسبت بازیابی ،نسبت دقت و میانگین هارمونیك در نظامهای اطالعاتی فازی نسبت به روشهای
سنتی بهتر عمل میکند (.)11
 Singhو  )2510( Sharanدر پژوهشی با عنوان "مدل گسترش پرسوجو مبتنی بر منطق فازی جدید برای بازیابی اطالعات کارآمد با استفاده از رویکرد
بازخورد ربط" ،یك روش جدید را برای گسترش پرسوجوها بر اساس منطق فازی با در نظر گرفتن سند باالی بازیابی به عنوان اسناد و بازخورد ربط ارائه
دادهاند .روش ارائه شده وزنهای مختلف هر اصطالح را با استفاده از قوانین فازی برای استنباط وزن سایر عبارات جستجوی اضافی ترکیب میکند .سپس ،از
وزن عبارات اضافی پرسوجو و وزن اصطالحات اصلی پرسوجو برای شکلگیری پرسوجوی جدید استفاده میشود و برای بازیابی اسناد نیز از این مسیر
پرسوجوی جدید استفاده میکنند .روش گسترش پرسوجوهای پیشنهادی نرخ دقت و نرخ فراخوان نظامهای بازیابی اطالعات را برای مقابله با بازیابی اسناد
افزایش میدهد .نتایج نشان داد که میانگین دادههای بازیابی شده ،میانگین سرعت و دقت و افزایش ربط در هر دو مجموعه داده ،به طور قابل توجهی افزایش
یافته است (.)12
 Singhو همکاران ( )2510در مقالهای با عنوان "اجرای یك منطق فازی کارآمد مبتنی بر سیستم بازیابی اطالعات" به بررسی سیستم بازیابی اطالعات
کارآمد برای تعیین شباهت بین مجموعه دادهها و پرسوجو با استفاده از منطق فازی پرداختند .به هر پرسوجو بر اساس شباهت فازی آن با کلمات کلیدی
فهرست مدنظر ،یك نمره داده شد و اسناد مربوطه بر اساس مقدار نمره بازیابی شدند .عملکرد و دقت مدل شباهت فازی پیشنهادی با مدلهای دیگر با استفاده
از منحنیهای دقیق مقایسه شد .نتایج حاکی از تسلط بیشتر سیستم بازیابی اطالعات مبتنی بر منطق فازی نسبت به سایر مدلهای بازیابی اطالعات است (.)14
بررسی پژوهشها نشان میدهد تالشهایی در راستای حل مسئله ارزیابی بازیابی اطالعات توسط کاربران صورت گرفته است؛ اما به نظر میرسد هیچ یك
از پژوهشهای انجام شده ،عوامل شخصی و شناختی مؤثر بر عملکرد افراد در استفاده از نظامهای بازیابی اطالعات را بررسی نکردهاند .در نتیجه در پژوهش
حاضر برای ارزیابی عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات علمی از کاوشهای واقعی جستجوگران برای پاسخ به نیاز اطالعاتی آنها از منظر منطق فازی
استفاده شده است .بهطور کلی هدف این پژوهش شناسایی عوامل شخصی و شناختی مؤثر بر عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات علمی و ارزیابی آن برای
تعیین میزان موفقیت آنها در نیل به نیازهای علمی و پژوهشی است .از این رو پژوهش حاضر تالش دارد به سه سؤال پاسخ دهد )1 :چه عواملی بر عملکرد
دانشجویان در بازیابی اطالعات علمی مؤثر است؟  )2ارزیابی عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات علمی چه نتایجی را در بردارد؟ و  )4چه تفاوتی در استفاده
از روش سنتی و منطق فازی در ارزیابی عملکرد دانشجویان برای بازیابی اطالعات وجود دارد؟.

مواد و روشها

جدول  .1ضریب آلفای كرون باخ برای پرسشنامهها
متغیرها

تعداد گویهها

ضریب آلفای كرون باخ

عوامل شخصی و شناختی

16

%84

قابلیتهای نظام بازیابی

19

%81

در مرحله تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمونهای ناپارامتریك) استفاده شد و در بخش تحلیل دادهها ،ارزیابی دادهها بر اساس
قواعد فازی صورت گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  Matlabاستفاده شده است.
در این پژوهش نتایج عملکرد دانشجویان در مراحل مختلف با ضرایب متغیر به چند دامنه فازی تفکیك و سپس ،با توجه به نظر کارشناسی اساتید ،مجموعه
قواعد سیستم فازی طراحی شده است .ارزیابی عملکرد دانشجویان در دو مرحله انجام شده است که ارزیابی نهایی آنها خروجی سیستم فازی است (تصویر .)1
به این صورت که در این شیوه از دانشجویان خواسته شد دو مرتبه بازیابی اطالعات علمی را انجام دهند (با فرض اینکه هر مرحله از بازیابی اطالعات  05امتیاز
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این پژوهش از نظر هدف ،در زمره پژوهشهای کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها از نوع پیمایشی -توصیفی است؛ که با رویکرد کمّی انجام شده
است .در این پژوهش از روش کتابخانهای به منظور دستیابی به مبانی نظری و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری دادههای مورد نیاز ،استفاده شده
است .روایی صوری پرسشـنامه (روایی پرسشهای عوامل شخصی ،شناختی و قابلیتهای نظام بازیابی) توسط صاحبنظران و اساتید ،تأیید شد .ضریب آلفای
کرون باخ نیز در این پژوهش بـا اسـتفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  19محاسـبه شد؛ که بـرای تمامی متغیرها بیـش از  81درصد به دست آمد .نتایج موجود
در جدول  ،1پایایی مناسب پرسشنامههای مورد استفاده را نشان میدهد.
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دارد و در کل ارزشیابی نهایی از  155میباشد) .با محاسبه ارزش عملکرد دانشجویان در دو مرحله ارزیابی ،مشخص میشود آیا دانشجو در بازیابی آن اطالعات
موفق عمل کرده است یا خیر؟ .بهطور کلی دو متغیر ورودی عوامل شخصی و شناختی و قابلیتهای نظام بازیابی داریم و متغیر خروجی ،ارزش عملکرد است؛
که با منطق فازی تعیین میشود (تصویر  .)1در هر دو مرحله نیز از دانشجویان خواسته شد تا اطالعات علمی مدنظر را در محیط وب جستجو کنند.

تصویر  .1خروجی سیستم فازی بر اساس علمکرد دانشجویان و ارزیابی آن

جامعه پژوهش 43نفر از دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه است ،که سرشماری شدهاند .بهطور کلی در
ارزیابیهای عملکرد دو نوع ارزیابی وجود دارد .عامل اصلی ارزیابی عملکرد افراد در ارزیابیهای کمّی" ،تعداد" میباشد .در این نوع ارزیابیها با توجه به
خصوصیات کار ،عملکرد افراد با معیارهای کمّی قابل ارزیابی است .در حالی که در ارزیابیهای کیفی به دلیل نوع و ماهیت کار ،ارزیابی عملکرد با معیارهای
کمّی امکانپذیر نیست؛ بنابراین عامل مهم در این نوع از ارزیابیها ،تعیین شاخصهای عملکرد و چگونگی ارزیابی آنهاست ( .)14با توجه به اینکه شاخصهای
کیفی با واحدهای کمّی قابل ارزیابی نمیباشند ،بنابراین ارزیابی عملکرد افراد نیز به درستی انجام نمیشود و همواره دارای درجهای از ابهام است؛ که این ابهام
در ارزیابی صحیح عملکرد افراد تأثیر زیادی خواهد داشت ( .)0از آنجا که در حال حاضر برای رتبهبندی شاخصهای کیفی عمدتا از روشهای قضاوتی استفاده
میشود و در این روشها افراد با توجه به قضاوت و بینش خود ،این شاخصها را طبقهبندی میکنند ،بنابراین این روشها نمیتوانند عملکرد افراد را به درستی
تشریح نماید .بهعنوان مثال در روشهای موجود ،زمانی که از بین گزینههای "خیلی خوب ،خوب ،متوسط ،ضعیف و خیلی ضعیف" بخواهیم عملکرد یك فرد
را ارزیابی کنیم ،گزینه "خیلی خوب" دارای ابهام است و معلوم نیست که به کدام عملکرد" ،خیلی خوب" اتالق میگردد .به عبارتی رتبهبندی "خیلی خوب"
دارای درجهای از ابهام است .بر این اساس ،استفاده از روش منطق فازی برای رفع ابهام از این گزینهها میتواند بسیار مفید باشد ( .)13با توجه به خصوصیات
شاخصهای کیفی ارزیابی عملکرد افراد و قابلیتهای روش فازی ،با استفاده از این روش میتوان متغیرهای کیفی را با تعریف درجه عضویتهای متفاوت ،به
متغیرهای کمّی تبدیل نموده و سپس با توجه به معیارهای کمّی حاصله بر اساس آن ،عملکرد افراد را مورد ارزیابی قرار داد .در واقع با استفاده از این روش،
میتوان برای هر متغیر کیفی تعریف شده در مجموعه مرجع ،یك کمّیت عددی از بازه [ 1و  ]5نسبت داد و از این طریق معیارهای کیفی را با تعریف درجه
عضویت آن به معیارهای کمّی تبدیل نمود و سپس درباره آن قضاوت کرد .بهعنوان مثال در رابطه با گزینه فوق میتوان گفت که عملکرد افراد با درجه عضویت
 5/9خیلی خوب است و یا با درجه عضویت  5/1خیلی ضعیف است .از طریق تعریف شاخصهای متعدد ارزیابی عملکرد و مشخص نمودن درجه عضویت هر
کدام از این شاخصها و سپس ارتباط کل شاخصها با یك و یا چند معیار خروجی ،برحسب هر کدام از افراد میتوان عملکرد آنها را بر اساس شاخصهای
کیفی بررسی و ارزیابی نمود ( .)10برای ارزیابی عملکرد دانشجویان با استفاده از مدل فازی از سه مرحله استفاده شد:
 .1فازیسازی عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات علمی و ارزش نتایج خروجی
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منطق فازی یك تئوری وابسته به ریاضیات است؛ که منطق دو ظرفیتی از تئوری مجموعهها را تعمیم میدهد .در منطق دوتایی تئوری مجموعهها ،نقطه
 Xمیتواند یا در مجموعه  Aیا خارج از مجموعه باشد .این بدان معنی است که ،تابع مشخصه یا تابع عضویت  Xمیتواند ارزش صفر یا یك را بگیرد .ارزش
یك نشان میدهد که نقطه  Xدر مجموعه قرار دارد و ارزش صفر نشان میدهد که نقطه  Xخارج از مجموعه است ( .)16در مقابل ،منطق فازی ،یك سیستم
منطقی چند ارزشی است که انسان را قادر میسازد درجهای را که نقاط شبیه  Xعضو مجموعه هستند ،از طریق توابع عضویت اختیاری که ارزشهای پیوستهای
در طیف ( 5و  )1میگیرند را بیان کند.
در  Xبهعنوان درجه عضویت نقطه ،ارزش تابع مشخصه یا عضویت نقطه  Xدر مجموعه  ،Aبه عنوان درجه عضویت نقطه  Xدر مجموعه  Aاست؛
بنابراین ،اگر نقطه  Xدرجه عضویت  5/8در مجموعه  Aرا داشته باشد متقابال نقطه  Xدرجه عضویت  5/2را در مجموعهای که متعلق به  Aنیست را میگیرد؛
بنابراین ،نقطه  Xمیتواند عضو هر دو مجموعه باشد (.)16
عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات علمی در دو مرحله سنجیده شده است؛ که هر مرحله امتیاز مخصوص به خود را دارد .هر دانشجو در دو مرحله
عوامل شخصی -شناختی و قابلیتهای نظام بازیابی با استفاده از معیارهای ورودی و توابع عضویت مجموعه فازی مورد آزمون بازیابی اطالعات قرار میگیرد.

بازیابی اطالعات علمی بر اساس منطق فازی /ویدا صیفوری و زهرا نامور

6

امتیاز هر مرحله دارای دامنه  5تا  05و ضریب تأثیر فازی هستند .مجموعه اعداد فازی این پژوهش به واسطه انعطاف بیشتر بهصورت اعداد فازی مثلثی در نظر
گرفته شدهاند.
 .2بهكارگیری قواعد و روش استنتاج فازی

سیستمهای پیچیده ،حاوی اشکال مختلفی از منطق فازی هستند و بدون شك چالش عظیمی را مقابل مدلسازان قرار دادهاند .مدلهای ریاضی ،با
بهکارگیری انواع معادالت ،پیشامدهای دنیای واقعی و فعالیتهای انسانی را ساده و قابل فهم میکنند .لیکن ،استفاده از آنها منجر به این سؤال میشود که
آنها با چه دقتی واقعیت را منعکس میکنند و در موارد پیچیده ،ساختن چنین مدلهایی شاید غیرممکن نیز باشد (.)10
مدلهای منطق فازی ،از مجموعههای فازی برای بررسی و توصیف پدیدههای پیچیده و نادقیق و از عملیات منطقی برای نتیجهگیری استفاده میکنند.
مجموعههای فازی (بهویژه اعداد فازی) و منطق فازی که در مسائل کنترل کاربرد دارند ،یك رشته از دانش به نام کنترل منطق فازی را شکل میدهند؛ که با
مسائل کنترل در یك محیط نامعین و نادقیق سر و کار دارد و زمانی که دقت زیادی الزم است و هدف کنترل ،شامل متغیرهای قابلدسترس برای اندازهگیری
یا برآورد هست ،بسیار مؤثر است .استفاده از قواعد استنباطی "اگر  ...آنگاه" نشان میدهد که چگونه بدون استفاده از مدلهای مرسوم ریاضی مسائل کنترل
حل میشود ( .)18تنظیم قواعد "اگر  ...آنگاه" مربوط به استنتاج است؛ که قواعد کنترل یا قواعد استخراج نیز نامیده میشوند .ساختن پایگاه قوانین اصلیترین
مرحله استنتاج فازی را شکل میدهد .تعداد قواعد به تعداد ورودیها ،تعداد طبقات بین ورودیها و همچنین نوع مجموعههای فازی تعریف شده در پایگاه داده
بستگی دارد .در اینجا تجربه و دانش کارشناسان نقش مهمی را ایفا میکنند .با تشکیل پایگاه قوانین فازی"اگر ...آنگاه" ،قوانینی را در سه مرحله تشکیل
میدهیم؛ به طوری که خروجی فازی پایگاه اول ،ورودی پایگاه دوم و نیز ورودی پایگاه سوم ،خروجی فازی پایگاه دوم خواهد بود.
 .9غیرفازیكردن ارزش عملکرد

فازیزدایی یك مرحله مهم در ارزیابیهای فازی است .در ارزیابیهای فازی ،نتایج یك استدالل تقریبی معموال به صورت یك یا چند مجموعه فازی به
دست میآید .در این موارد الزم است خروجی فازی سیستم ،تبدیل به یك عدد معمولی (غیرفازی) شود .شیوههای مختلفی برای این کار وجود دارد که شامل
روش مرکز ثقل ،روش مرکز سطح ،روش مرکز ماکزیمم ،روش مرکز مجموع و روش میانگین وزنی مراکز است؛ که از روش مرکز ثقل؛ برای مرتب نمودن
اعداد فازی و از روش فازیزدایی برای میانگین فازی استفاده میشود (.)18

یافتهها
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برای محاسبه عملکرد نهایی عالوه بر مراحل دوگانه بازیابی اطالعات توسط دانشجویان ،از نظریه قواعد یکپارچهسازی متغیرهای خروجی استفاده شده
است .با استفاده از دو روش سنتی و فازی ،عملکرد دانشجویان در بازیابی امتیازگذاری گردید و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شدند.
به منظور پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر اینکه چه عواملی بر عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات علمی مؤثر است؟ ،پرسشنامهای جهت شناسایی
عوامل مؤثر بر عملکرد آنان که شامل عوامل شخصی و شناختی (سواد اطالعاتی و عوامل روانشناختی) و قابلیتهای نظام بازیابی اطالعات (ویژگیهای نظام
و نحوه نمایش نتایج) است ،طراحی و برای پاسخگویی در اختیار جامعه مورد پژوهش قرار گرفت (جدول .)2
بر اساس یافتههای به دست آمده در جدول  ،2در عوامل شخصی و شناختی بیشترین میانگین به ترتیب مربوط به آشنایی با واژگان تخصصی ،تعیین عبارت
جستجو و توانایی ارزیابی و تحلیل میزان ربط مربوط به تواناییهای سواد اطالعاتی افراد میباشد و کمترین میانگین را فرمولسازی مسئله و محدود کردن دامنه
جستجو دارد .در قابلیتهای نظام ،قابلیتهای جستجو در نظام با میانگین  4/50بیشترین تأثیر را در عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات علمی دارد و ارائه
تسهیالت نمایشی مربوط به نحوه نمایش نتایج در نظام اطالعاتی به صورت نمودار و روندنما ،کمترین تأثیر را در عملکرد بازیابی اطالعات دانشجویان داشته
است.
به منظور تعیین اثرگذاری همه متغیرهای مؤثر بر بازیابی اطالعات علمی از رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد .به این ترتیب متغیر بازیابی
اطالعات علمی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای عوامل شخصی و شناختی و قابلیتهای نظام بازیابی وارد تحلیل رگرسیون شدند .همانطور که جدول 4
نشان میدهد ،در بین متغیرهای وارد شده در مدل ،دو متغیر عوامل شخصی و شناختی کاربر مهمترین متغیرها هستند.
پاسخ به سؤال دوم پژوهش :ارزیابی عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات با منطق فازی چه نتایجی را در بردارد؟ .برای پاسخ به این سؤال ،مدل 4
مرحلهای فازی توضیح داده شده در پژوهش اجرا گردید.
فازیسازی نتایج عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات با استفاده از معیارهای ورودی و توابع عضویت مجموعه فازی آنها صورت میگیرد .هر دانشجو
در دو مرحله مورد آزمون بازیابی اطالعات قرار میگیرد .هر دو مرحله متغیرهای ورودی سیستم منطق فازی را تشکیل میدهند و هر متغیر ورودی به شکل
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تابع عضویت مثلثی در نظر گرفته میشود .برای هر یك از شاخصها در بازیابی اطالعات از طیف پنجتایی "خیلی کم" تا "خیلی زیاد" در پرسشنامه استفاده
شده است و برای هر کدام از آنها مجموعههای فازی "خیلی کم" تا "خیلی زیاد" با توابع عضویتی مثلثی تعریف شدهاند (جدول  .)3دلیل این انتخاب آن است
که این اعداد اغلب به عنوان کنترلکنندههای فازی مورد استفاده قرار میگیرند (.)19
جدول  .2شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات علمی
متغیرها

سواد اطالعاتی
عوامل شخصی و شناختی

عوامل روانشناختی

ویژگیهای نظام
قابلیتهای نظام بازیابی
نحوه نمایش نتایج

عوامل مؤثر

میانگین

انحراف معیار

مهارت و دانش موضوعی و تسلط در حین جستجو
فرمولسازی مسئله
تعیین عبارت جستجو
محدود کردن دامنه جستجو (تحلیل و تعیین قلمرو)
روشهای بدیل در جستجو (مثل جستجو از طریق استنادات)
انتخاب پایگاه مناسب
آشنایی با واژگان تخصصی
توانایی زبان (تسلط به زبان مبدأ و مقصد)
سواد رایانهای
توانایی ارزیابی و تحلیل میزان ربط
خصوصیات فردی ،سبكهای شناختی و سبكهای یادگیری
انجام جستجو به عنوان یك وظیفه و جستجو بر اساس حس کنجکاوی در منابع جدید
تمرکز
استرس فناوری ،فناوری گریزی
صفحه رابط کاربر
قابلیتهای جستجو در نظام
نمایهسازی مدارک
انعطافپذیری نظام بازیابی در مرتبسازی نتایج جستجو بر اساسی نیاز کاربر
نمایش اطالعات بازیابیشده با فونت روشن و تیره و دورنگ سبز و آبی در یك صفحه
ارائه تسهیالت نمایش به صورت گراف و نمودار ،فلوچارتی و فلشی
نمایش خودکار راهبرد جستجو

2/86
2/22
4/20
2/28
1/94
2/33
4/68
2/80
2/02
4/1
2/89
2/88
2/49
2/88
2/81
4/50
2/90
2/01
2/30
2/10
2/08

5/93
5/50
15
5/12
5/59
5/58
5/14
5/15
5/42
5/58
5/11
5/90
5/81
5/90
5/94
5/12
5/90
5/20
5/9
5/56
5/46

جدول  .9عوامل مؤثر بر عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات علمی با تحلیل رگرسیون
عوامل شخصی و شناختی

5/08

5/61

5/65

5/42

2/60

قابلیتهای نظام بازیابی

5/64

5/00

5/02

5/30

4/00

جدول  .2متغیرهای ورودی بازیابی اطالعات در مجموعه فازی
اعداد مثلثی

نشانه

میزان ربط

()505020
()5020005
((20005000
()050000155
()0001550155

VL

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

L
A
H
VH

قوانین تعیین ورودی و خروجی منطق فازی که در فرایند استنباط استفاده میشود ،به صورت زبانی و تحت عنوان "اگر – آنگاه" میباشند (جدول .)0
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جدول  .2قوانین زبانی "اگر – آنگاه" با توجه به نتایج آزمون عملکرد دو مرحلهای دانشجویان در بازیابی اطالعات علمی
عملکرد مرحله اول
عملکرد مرحله دوم

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

خیلی كم

كم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

خیلی ضعیف
خیلی ضعیف
ضعیف
ضعیف
متوسط

خیلی ضعیف
ضعیف
ضعیف
متوسط
متوسط

ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
خوب

ضعیف
متوسط
خوب
خوب
خیلی خوب

متوسط
خوب
خوب
خیلی خوب
خیلی خوب

بعد از کامل کردن فرآیند تصمیمگیری فازی ،عدد فازی بهدستآمده باید به یك ارزش معین تبدیل گردد .این فرآیند "فازیزدایی" نامیده میشود .مدلهای
زیادی برای انجام این فرآیند وجود دارد که در این پژوهش از یکی از رایجترین مدلها یعنی مدل مرکز ثقل (تصویر  )2استفاده شده است (.)25

تصویر .2غیرفازیكردن به روش مركز ثقل

جدول  ،6امتیازات کسبشده توسط  43دانشجوی مقطع دکتری را در دو مرحله ارزیابی بازیابی اطالعات علمی نشان میدهد .برای هر دانشجو امتیاز
ارزیابی بازیابی اطالعات از طریق توابع مثلثی که در پاسخ به سؤال دوم پژوهش توضیح داده شد ،فازیسازی شدند .خروجی (ارزش عملکرد) نیز با محاسبه
مرکز ثقل از حالت فازی خارج گردید .این فرآیند برای امتیازات هر مرحله ارزیابی دانشجو تکرار میشود .هر دو ورودی ،توابع عضویت مثلثی مشابه دارند؛ بنابراین
با جایگزین کردن امتیاز آزمون مرحله اول با آزمون مرحله دوم ارزش عملکردی محاسبه شده برابر خواهد بود .به عنوان مثال امتیاز  49و  30با امتیاز  30و 49
ارزش عملکردی برابر دارند .اگر تقارن یا محدوده ارزش توابع عضویت مساوی نباشد ،یکی از ارزیابیها نسبت به دیگری ،تأثیر بیشتری بر ارزش عملکرد خروجی
خواهد داشت .تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش در مورد ارزش عملکرد دانشجویان در دو مرحله نشان میدهد که از  43دانشجوی دکتری  0نفر ارزش
عملکردی  15از  15داشتهاند و  19نفر ارزش عملکردی  0تا  15داشتهاند .همچنین  15نفر از  43نفر دانشجوی مقطع دکتری ارزش عملکردی کمتر از ( 0ارزش
کل از  )15داشتهاند.
جدول  .6امتیازات دو مرحله ارزیابی بازیابی اطالعات و محاسبه ارزش عملکرد
شماره دانشجو

40
05
35
45
05
25
40
15
32
10
32
48
20
35
38
42
20

30
05
38
35
05
40
30
20
05
20
30
35
42
30
05
40
45

8/10
15
9/4
4/6
15
3/1
8/6
4/52
8/8
4/8
8/40
0/9
4/9
9/6
9/6
0/6
3/0

18
19
25
21
22
24
23
20
26
20
28
29
45
41
42
44
43

05
40
38
49
30
20
48
35
14
44
49
49
22
31
19
05
25

05
32
05
30
05
40
32
30
49
48
34
30
41
33
24
05
42

15
0/81
9/6
8/24
8/9
4/4
0/80
8/9
4/4
0/6
15
0/08
0/8
8/92
3/1
15
0/3
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1
2
4
3
0
6
0
8
9
15
11
12
14
13
10
16
10

امتیاز مرحله 1

امتیاز مرحله 2

ارزش عملکرد

شماره دانشجو

امتیاز مرحله 1

امتیاز مرحله 2

ارزش عملکرد
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پاسخ به سؤال سوم پژوهش :چه تفاوتی در استفاده از روش سنتی و منطق فازی برای ارزیابی عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات وجود دارد؟
جدول  .7مقایسه امتیاز ارزش عملکرد در روش سنتی و فازی
شماره دانشجو

ارزش عملکردی
مرحله سنتی

ارزش عملکردی
مرحله فازی

شماره دانشجو

ارزش عملکردی
مرحله سنتی

ارزش عملکردی
مرحله فازی

1
2
4
3
0
6
0
8
9
15
11
12
14
13
10
16
10

0/11
9/4
8/8
3/4
15
4/6
8/1
4/05
9/2
4/2
0/0
0/1
0
9/0
8/4
0/0
0/2

8/10
15
9/4
4/6
15
3/1
8/6
4/52
8/8
4/8
8/40
0/9
4/9
9/6
9/6
0/6
3/0

18
19
25
21
22
24
23
20
26
20
28
29
45
41
42
44
43

9/1
9/60
9/8
8/3
9/0
2/0
15
9/0
2/80
0/0
15
8
3/6
8/51
4/9
15
3/1

15
9/04
9/6
8/24
8/9
4/4
15
8/9
4/4
0/6
15
0/80
0/8
8/92
3/1
15
3/0

ارزیابی عملکرد بازیابی اطالعات علمی مبتنی بر نتایج یافتهها معموال به شکل کمّی صورت میگیرد؛ بنابراین ارزیابی سنتی از قضاوت مبتنی بر مقایسه
نتایج فراگیر در مقابل معیار عملکردی مشخص شده تشکیل میشود .شرایط واقعی اغلب غیرقطعی و نامعلوم هستند و نمیتوان آنها را کامال دقیق توصیف
کرد .دیدگاه سنتی ارزیابی عملکرد با هدف ارزیابی ،قضاوت و یادآوری عملکرد است (تصویر )4؛ در حالی که در دیدگاه مدرن ،فلسفه ارزیابی بر رشد ،توسعه و
بهبود ظرفیت ارزیابیشونده متمرکز شده است ( .)21در این راستا ارزیابی کمّی دچار نقصهایی بوده و قادر به ارائه نتایج واقعی نیست.

در جدول  ،0استفاده از روش سنتی و منطق فازی در ارزیابی عملکرد دانشجویان برای بازیابی اطالعات مقایسه شده است .همانطور که یافتههای این
جدول نشان میدهد ،بین شیوههای سنتی ارزیابی و منطق فازی تفاوتهایی دیده میشود .ارزشهای عملکردی بهدستآمده در شیوه سنتی و شیوه فازی
نشاندهندهی تفاوت این دو شیوه است؛ بهطوریکه مقادیر باالتر از  45مبین بزرگتر بودن ارزش عملکردی شیوه فازی از شیوه سنتی است.
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بحث و نتیجهگیری
صحت اطالعات بازیابیشده منطبق با نیاز اطالعاتی مورد جستجو ،از مسائل مهم نظامهای بازیابی اطالعات است .مدلسازی منطقی مفاهیم ،کشف و
تعیین روابط ،استنتاج ماشینی روابط معناشناختی و در نتیجه ماشینخوان و ماشینفهمبودن اطالعات و قابلیت استفاده مجدد و تسهیم دانش ،از مسائل عمده در
بازنمود اطالعات بهشمار میآیند .این امر تالش برای یافتن راههای مؤثر و کارآمدتر را برای بازیابی اطالعات برانگیخته است .در بازیابی از نظامهای اطالعاتی
باید بین پرسش کاربر و مدارک ذخیره شده ،انطباق صورت گیرد؛ چرا که ربط ،مسئله بسیار مهمی در این نظامهاست .با توجه به نقش عوامل شخصی و شناختی
و قابلیت نظامهای بازیابی اطالعات در مرتفع نمودن نیاز اطالعاتی کاربران ،در پژوهش حاضر این عوامل بررسی شدند.
عوامل شخصی و شناختی مؤثر بر عملکرد افراد در استفاده از نظامهای بازیابی اطالعات ،کمتر مورد بررسی قرار گرفتهاند .در پژوهش حاضر برای سنجش
تأثیر عوامل شخصی و شناختی بر بازیابی اطالعات از کاوشهای واقعی جستجوگران از منظر منطق فازی استفاده شده است .نتایج حاصله در راستای پژوهشهای
 Singhو  )12( Sharanو  Singhو همکاران ( )14است .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که متغیر عوامل شخصی و شناختی کاربر که در این پژوهش به
دو زیر مجموعه عوامل سواد اطالعاتی و عوامل روانشناختی تفکیك شدهاند ،بیشترین تأثیر را بر عملکرد فرد در بازیابی اطالعات دارند .در بین گویههای سواد
اطالعاتی بیشترین تأثیر مربوط به عوامل آشنایی با واژگان تخصصی ،تعیین عبارت جستجو ،توانایی ارزیابی و تحلیل میزان ربط و کمترین تأثیر مربوط به
روشهای بدیل در جستجو (مثل جستجو از طریق استنادات) ،فرمولسازی مسئله و محدود کردن دامنه جستجو است .در بین گویههای روانشناختی نیز عواملی
همچون خصوصیات فردی ،سبكهای شناختی و سبكهای یادگیری دارای بیشترین تأثیر بودند.
عامل مؤثر دیگر بر عملکرد دانشجویان در بازیابی اطالعات علمی ،قابلیتهای نظام است که در این پژوهش به دو بخش ویژگیهای نظام و نحوه نمایش
نتایج تفکیك شده است .قابلیتهای جستجو در نظام با میانگین  4/50بیشترین تأثیر و ارائه تسهیالت نمایش در قالب نمودار و روندنما ،به منظور نمایش نتایج
در نظام اطالعاتی کمترین تأثیر را در عملکرد بازیابی اطالعات دارد.
همچنین تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش در مورد ارزش عملکرد دانشجویان در دو مرحله نشان میدهد که از  43دانشجوی دکتری  0نفر ارزش عملکردی
 15از  15داشتهاند و  19نفر ارزش عملکردی  0تا  15داشتهاند .همچنین  15نفر از  43نفر دانشجوی مقطع دکتری ارزش عملکردی کمتر از ( 0ارزش کل از
 )15داشتهاند؛ که این نشان از عملکرد خوب دانشجویان مقطع دکتری در بازیابی اطالعات است.
نتایج ارزیابی تفاوتهایی را بین شیوه منطق فازی و سنتی نشان میدهد؛ از جمله اینکه ارزیابی با منطق فازی دارای انعطاف است و گزینههای ارزیابی
زیادی را فراهم میکند .پاسخگویی به نیازهای کاربران در نظامهای اطالعاتی از نظر ماهیت ،فازی است و ممکن است از فردی به فرد دیگر تغییر کند ،استفاده
از منطق فازی ،این امکان را برای سامانههای اطالعاتی فراهم میسازد تا با در نظر داشتن نقاط ابهام در درخواستهای کاربران ،دقیقترین اطالعات موجود در
پایگاه را در اختیار آنان قرار دهند .نتایج این پژوهش نیز بیانگر بیشتر بودن ارزش عملکردی شیوه فازی در مقایسه با شیوه سنتی است .این نتیجه با نتایج
پژوهش شکفته ( )9در یك راستا قرار دارد؛ چرا که شکفته نیز بیان داشته است که نظامهای سنتی بازیابی اطالعات مبتنی بر منطق بولی هستند و قادر به
بازیابی مدارک رتبهبندی شده بر اساس میزان ربط آنها با پرسش کاربر نیستند.
به نظر میرسد استفاده از منطق فازی و تحلیل نتایج آن به عنوان یك ابزار قوی در حل مسائل با دادههای غیرقطعی میتواند مفید باشد .در نتیجه میتوان
گفت استفاده از منطق فازی در نظامهای اطالعاتی این امکان را فراهم میسازد تا با در نظر داشتن نقاط ابهام در درخواستهای کاربران ،دقیقترین اطالعات
موجود در پایگاه را در اختیار آنان قرار دهد.

تقدیر و تشکر
از داوران محترم به خاطر ارائهی نظرات راهگشا ،صمیمانه سپاسگزاریم.
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مالحظات اخالقی :در این پژوهش ،مسائل اخالقی از جمله سرقت ادبی ،انتشار یا تسلیم دوگانه و همچنین اصول محرمانگی در ارائهی دادههای پژوهش
بطور کامل رعایت شده است.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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