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معماري سیستم توصیه گر پژوهشی براساس عوامل  يارائه 

 زمینه اي شناسایی شده در حوزه علوم پزشکی
  

 

 
  2/سعید سعیدبخش1زهره دهقانی چم پیري 

  چکیده
  

 از ابزارهاي هوشمندي هستند که مقاالت علمی مناسب رایکی  ،علمی سیستم هاي توصیه گر در حوزه پژوهش هايمقدمه: 

عوامل زمینه اي شامل  کاربران،  که نشان داده استپیشین  پژوهش هاي دهند. پیشنهاد می پژوهش گران براساس نیاز

پژوهش شناسائی هدف این  بنابراین، است؛ار ذهاي توصیه گر اثرگسیستم سازيو پیاده در کیفیت طراحی ،محیط و سیستم

و در  حوزه علوم پزشکی هاي علمی به پژوهش گرانمقالهفرآیند پیشنهاد دهی ار بر ذتأثیرگکاربرمدارنه  اي عوامل زمینه

 هاست.طراحی و ساخت  این سیستم براي معماريارائه  نهایت

دانشجویان  بامصاحبه نیمه ساختاریافته  50از  بر پیشنهاددهی سیستم هاي توصیه گر، ارذتاثیرگ عوامل زمینه اي :ها روش 

 هاي کدگذاري باز، محوري و انتخابی،با روش هو در سه مرحلشدند شناسایی  اساتید حوزه علوم پزشکی ومقطع دکتري 

سپس عوامل زمینه اي شناسایی شده بر طبق معماري چند  .اندتحلیل شده نظریه زمینه اي  با استفاده از رویکرد موسوم به 

  الیه اي براي طراحی سیستم توصیه گر پژوهشی به کار گرفته شدند.

شغلی  شبکه، وضعیت روحی روانی، انتظارات و تصورات، ي پیشینهاهدف، سواد و مهارت که نتایج نشان می دهد یافتهها:

  در حوزه علوم پزشکی هستند.  ستم هاي توصیه گر مقاالت علمیطراحی سی در تأثیرگذارو اجتماعی از عوامل 

یاد  این مطالعه معماري طراحی و ساخت سیستم هاي توصیه گر مقاالت پژوهشی با به کارگیري عواملدر: ينتیجهگیر

  د.دمند باشبراي سایر سیستم هاي اطالعاتی در این حوزه نیز سو بتواندنتایج این پژوهش انتظار می رود  شد وارائه  شده

، سیستم پیشنهاد دهنده، اطالعات پژوهشی سیستم هاي توصیه گر ،هاي توصیه گر مقاالت علمیسیستم :واژه هاي کلیدي

  ، معماريزمینه اي

 
  :10/11/96: یینها رشیپذ  12/10/96: ییاصالح نها   05/11/95وصول مقاله  

  

                                                 
   دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران .  1

     ) saeedbakhsh@mui.ac.ir( نویسنده مسئولاصفهان، اصفهان، ایران؛  دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی. 2 
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ستم    صیه گر هاي سی که آنها  )Recommender System(تو

ستم    سی شنهاد را  ساً به این منظ    ،نامنددهنده نیز می هاي پی سا ور ا

شــوند تا در فرایند جســتجو یا انتخاب، گزینه اي را به ایجاد می

کاربر پیشنهاد دهند و بدین وسیله وي را در انتخاب گزینه بهتر   

نه       به گو ند؛  ند براي همان کاربر،      یاري رســـان که این فرای اي 

  ]1[.شخصی سازي شده باشد

ــنهاد در      ــیروش هاي مختلفی براي ایجاد پیشـ ــتمسـ هاي  سـ

صیه گر   شود.   تو ستفاده می  شته این روش  ا شتر  در گذ ها بی

بر ســـــه روش اصـــلی          تنی   تجمعی     صـــــافی ســـــاز «مب

)«Collaborative Filtering( ،»     ــا -Content»(محتوا مبن

Based(نا « و ند ) Knowledge-based»(دانش مب از و  بود

نۀ  هارم   گو که  چ ند روش ذکر  Hybrid»(ترکیبی«ی  ) از چ

ــت.  ــده اسـ اما امروزه روش هاي دیگري براي تولید     ]2[شـ

ان هم، ي جدیدشـود. این روش ها پیشـنهاد به کار گرفته می 

یش پ«هاي هســتند که به نامروش هاي توســعه یافته قدیمی 

ــازي  ــافی س ــا «، )Pre-Collaborative Filtering»(ص پس

صافی «و )Post-Collaborative Filtering»(صافی سازي

شــناخته شــده  )Contextual Filtering»(ســازي زمینه اي

پیش «اند. روش صـــافی ســـازي زمینه اي خود به دو روش     

قسیم ت » پسا صافی سازي زمینه اي   «و »صافی سازي زمینه اي  

  ]3[.شودمی

ــدن مفهوم  Contextual»(زمینــه اياطالعــات «پــدیــدار شــ

Information ( نه   در یا عه       را ــ حل توسـ ته، مرا ــ  و علوم وابسـ

تحلیل اطالعات تا طراحی رابط کاربر هاي اطالعاتی، از سیستم

ــاخت. ب    ــمت     پژوهش گرانتدریج توجه   ه را متحول سـ به سـ

اطالعات زمینه اي جلب شــد و لزوم کاربرد آنها در ســیســتم   

ــیه گرهاي  و دیگر برنامه هاي کاربردي بر همگان محرز  توصـ

ــتم (Context)هزمین ]5,4.[گردید ــیسـ ــیهدر سـ گر، هاي توصـ

ــامل هر گونه اطالعات     یه اي کاربران و       شـ ــ ــافی و حاشـ اضـ

تواند در تهیه و ســـاخت تعریف شـــده اســـت که می يهااقالم

ه هاي توصی  هاي قوي تر به سیستم  بنديتخمین و رتبه هايمدل

ــر  کند  گر کمک  اطالعات زمینه اي به عنوان     ،. در حال حاضـ

توصیه  هاي مهم و اصلی براي دقت پیش بینی در سیستم     یمنبع

چندین مطالعه نشـــان دادند که  ]6[.می شـــود به کار گرفته گر

ــتم  ــیس ــتفاده از اطالعات زمینه اي در س ــیه گرهاي اس می توص

ها را    ند عملکرد آن یکی از  ،دي ]6,2-11.[بهبود بخشــــد توا

نه        یا با را ــان  ناد ترین   ،پژوهش گران حوزه تعامل انسـ ــت پر اسـ

نه ار  نه را این   اتعریف را در مورد زمی  ئه کرده اســـت. وي زمی

زمینه هر گونه اطالعاتی اســت که « :]12[گونه تعریف می کند

در ســیســتم را توصــیف کرد.    یبتوان با آن موقعیت موجودیت

 یرهغ زمینه می تواند اطالعاتی نظیر زمان، مکان، هویت کاربر و

 .»باشد

ند        ــت قاالت علمی هسـ ــتجوي م که در جسـ کاربرانی   ،امروزه 

 بع دلخواه خود را، مناترجیح می دهند با صـــرف کمترین زمان

سیستم هاي    در موردپژوهش هاي بسیاري  ] 13 -14[ پیدا کنند

صیه گر مقاالت علمی  ست    تو شده ا اما مطالعه پژوهش  ،انجام 

شان می  صیه گر مقاالت        ،دهدهاي قبل ن ستم هاي تو سی شتر  بی

ساس الگوریتم   سازي   «علمی بر ا ش » تجمعی صافی  ده طراحی 

ســازي تجمعی، به اندازه گیري . الگوریتم صــافی ]11, 15[.اند

ها می پردازد و براســـاس          له  قا یازدهی م یت و امت میزان محبوب

ــنهاد            هرزات تیا ام ــابه نیز پیشـ مقاله، همان مقاله را به کاربر مشـ

سازي تجمعی      ]16[.هددمی صافی  ستفاده از روش   محبوبیت ا

گر این موضــوع اســت که اگر چه بر اســتفاده از عوامل  نمایان

 ،ر طراحی ســیســتم هاي توصــیه گر تاکید می شــودزمینه اي د

ولی در عمــل هنوز پژوهش گران ترجیح می دهنــد کــه از           

 الیلددهی روش هاي زمینه اي استفاده نکنند. یکی از   پیشنهاد 

می تواند ناشــناخته بودن عوامل زمینه اي براي ســیســتم  این امر

باشـــد        هاي مختلف  یه گر درمحیط  ــ مه   ]2[.هاي توصـ در ادا

هاي توصـــیه گر طراحی شـــده براي ارائه از ســـیســـتم تعدادي

 .معرفی می شوندمقاالت علمی 

ســیســتم پیشــنهاد دهنده مقاله با اســتفاده از الگوریتم     تکلنس

ست  سازي و محتوا مبنا     که ترکیبی ا صافی  در آن از دو روش 

شود. الگوریتم هاي استفاده شده با مجموعه دادهاي  می استفاده

ــدند   مقاله    102000نزدیک به    ــیاري از     آزمایش شـ . مانند بسـ

 مقدمه
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این ســیســتم نیز با مشــکل خلوتی  ،دهندهســیســتم هاي پیشــنهاد

به کنســـتن و مک نی   ]17[.مواجه بود )Data sparsity(داده

منظور ارزیابی نتایج پیشـــنهادها، پرســـشـــنامه اي براي ارزیابی 

ــتم بر رابط کاربر قرار دادند که در آن از کاربر، بعد از        ــیسـ سـ

 آنها را درخواســت می شــد تادریافت پیشــنهاد مقاالت علمی، 

ارزیابی کند. سؤاالت پرسشنامه به گونه اي طراحی شدندکه از 

  ا دریافت کنند:پاسخ آنها بتوانند اطالعات زیر ر

  تولیدکند؟ بهتري پیشنهاد تواند می الگوریتم کدام  •

  وند؟ش می بندي تقسیم چنددسته به آنها کنندگان مراجعه   •

سیم بندي     • سته تق ش ازدیدکاربران مقاالت به چند د و  وندمی 

  ؟ چیستکاربرد هر کدام 

ــؤال که   ،براي مثال ــخ به این س ــ«مراجعه کنندگان در پاس ما ش

صیف می کنید      شده را چگونه تو شنهاد  ستند  می توا ،»مقالۀ پی ن

کلی و «، »خــاص «، »مقــدمــاتی«، »معتبر«یکی از گزینــه هــاي

را انتخاب کنند. جامعه اطالعاتی آنها از       » نمی دانم«و» مروري

ســـایر کشـــور ها  نفر از 34ی و ینفر آمریکا 33نفر برزیلی،  43

ه طول کشـیده بود  دقیق 20تشـکیل شـده بود و به طور متوسـط    

نفر کارشــناســی  دو  از این افراد .که به ســؤاالت پاســخ دهند 

شد  سور  23 ،نفر محقق 27، نفر دکترا 33 ،ار و  نفر خود را پروف

لیســانس معرفی کردند. نتایج نظر ســنجی خود را نفر هم شــش 

ــان داد که  آنها ــی   62نش ــنهادها راض ــد از کاربران از پیش درص

جه در این پژوهش تمرکز این تحقیق بر          بل تو قا ته  ند. نک بود

اص خ صورت  کاربران دانشگاهی و نیاز هاي اطالعاتی آنها به 

  است که در کمتر پژوهشی دیده می شود. 

یکی از متفاوت ترین پژوهش  2006در سال  ،به دنبال این طرح

ــع ها برا  ــتم  هي توسـ ــیسـ ــیه گر  هاي سـ حوزه بازیابی    در توصـ

ــاره به درادامه که گرفت انجام اطالعات علمی  خواهد آنها اشـ

تاکید این پژوهش بیشـــتر بر نیاز کاربران براســـاس  ]18[.شـــد

 یشاز رومک نی، رایدل و کنستن   اطالعات پروفایل آنها بود.

ــنهاد  ــتفاده کردند    دهی ترکیبی براي پیشـ زمون آو بعد از   اسـ

که این            ند  ید ــ جه رسـ به این نتی ئه شـــده  الگوریتم ترکیبی ارا

ــیه مقاالت علمی به کاربران         الگوریتم نمی تواند در ارائه توصـ

 ،درســت عمل کند. آنها در نقد روشــی که به کار گرفته بودند

حوزه سـیسـتم هاي توصـیه گر پیشـنهاد      پژوهش گرانبه دیگر 

سایی نیاز هاي ک     کردند شنا شتر بر  کنند تا از  اربران تاکیدکه بی

یه کردند نها توصآنا مرتبط جلوگیري کنند.  هاي تولید پیشنهاد 

صیه گر عالوه بر بازیابی مقاالت مرتبط     هرکه  ستم تو باید  ،سی

ــد مقاالتی  را ارائه کند که براي کاربر جدید ر غیر د ؛و نو باشـ

صورت   صیه گر را نمی پذیرند و      کاربراناین  ستم تو ن را آسی

    ]19[.خواهند گذاشت کنار

ــد کــه روش ترکیبی  ]20[در پژوهش دیگري  نیز تالش شــ

پیشــنهاددهی ارائه شــود که مبتنی بر میزان اســتناد هاي مقاالت 

ناد        ــت ــتفاده از این روش مقاالت پر اسـ با اسـ حوزه علمی بود. 

شد. آ    تحقیقاتی شنهاد می  ها بعد نیا مورد عالقه کاربر به وي پی

ــبرون خط از ارزیابی  ــت   س ــیه گر به این نتیجه دس ــتم توص یس

ی براي روش درست ،یافتند که در نظر گرفتن استنادهاي مقاالت

سیستم توصیه گر     2008کسب رضایت کاربران است. در سال     

کاربران      يدیگر قاالت  ندن م تار خوا ند   را  رف بال می ک از  ودن

تهیه می کند و براساس آنها مقاالت مرتبط را پیدا  گزارشآنها 

  ]21[.اربران توصیه می کندو به ک

ستین(    صیه گر دیگري    ) Sciensteinسایِن ستم تو ست ک  سی ه ا

مقاالت علمی را با الگوریتم ترکیبی جدید مبتنی برشـــباهت از 

ناد   ــت قاالت مرتبط،       و نیز نظر میزان اسـ هت بین مراجع م با ــ شـ

بنا بر نظر   ]22[.در اختیار پژوهش گران قرار می دهد   وبازیابی   

، اگر چه این ســیســتم مقاالت مرتبطی به  ســایِنســتین طراحان 

  اما هنوز نیاز به ارتقا و بهینه سازي دارد.  ،رائه می کنداکاربران 

سال   ]23[نبیل  و همکارا صیه گري را  به      2013در  ستم تو سی

ر بر سیستم هاي توصیه گ    ایشان کار  طراحی کردند.دوسیِر  نام 

قاالت علمی از آن   فاوت   نظرم جامع  ه آنکه   بودمت ا یکی از 

 .ترین مطالعات  را بر ســیســتم هاي توصــیه گر قبل انجام دادند

سی  ستم    نتایج برر شده   مقاله درهاي قبل سی جداگانه اي چاپ 

یتم الگور برانجام شده  پژوهش هايها تاکید دارند که ناست. آ

ــی دارد  آن و روش هاي مختلف در این حوزه، بی نظمی خاص

شتر  چنان که  ان بدون توجه به یافته هاي پژوهشپژوهش گر بی

سعی در ار  شنهاد دهی  اهاي قبلی،   دارند.ئه روش هاي جدید پی

سیاري از این   ست و موفقیت   پژوهش هااگر چه ب مورد توجه ا

 ،شود هایی براي طراحی سیستم هاي توصیه گر علمی تلقی می   

ــتاي اما این روند    می پیش ن بهبود این حوزه تحقیقاتی  در راسـ
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هاي حتی این بی نظمی در روش هاي ارزیابی سیستم   ]24[رود

به گونه اي که آنها  ،می شــود  توصــیه گر علمی نیز مشــاهده 

ستفاده مجدد ازنتایج       سودمند و ا سه  شتر بمعتقدند امکان مقای  ی

   ]25.[هاي حاضر وجود نداردپژوهش

براي )REFOREرِفُر(ســیســتم توصــیه گر دیگري به نام  اًاخیر

ســازندگان آن از  ].26-27[حی شــده اســتطرا پژوهش گران

ــ ــتفاده کرده اند که زیر و  فازي یروش ــناختی اس کیفی زبان ش

در این  .است  مجموعه الگوریتم هاي پیشنهاددهی مبتنی بر متن 

ستم     ستفاده می    از اطالعات کتابسی و  شود شناختی مقاالت ا

ــتم  تعاملبدون  ــتی ،کاربران با ســیس می ه ارائ مقاالت از فهرس

شگران  ،در نهایت. شود  شده     پژوه صیه  میزان دقت مقاالت تو

و ادعا می کنند که سیستم توصیه گر آنها توانسته می سنجند را 

ــایت کاربران خود را جلب کند.       ــت رضـ آنها   با این حال،  اسـ

ــط             نه ســــازي توسـ به بهی یاز  که این روش ن ند  ید می کن تاک

  الگوریتم هاي دیگر دارد.

  يسازة کاربرد، طراحی و پیادهدربارهمان طور که اشاره شد، 

هاي فراوانی پژوهش »هاي توصــیه گرمقاالت علمیســیســتم«

که با  پژوهش هاییرســد در اما به نظر می ،انجام شــده اســت

شده       ستم هاي مبتنی بر زمینه انجام   سی هدف طراحی وتوسعه 

ــت، عوامل زمینه اي   ــتم ها     اسـ ــیسـ با نگاهی کلی، در این سـ

ــت  ــده اسـ ــی شـ هنوز از کلیه  پژوهش گرانو  ]7, 13[بررسـ

ار بر طراحی و ســاخت ســیســتم   ذزمینه اي تاثیرگ اطالعات 

ن از ای .هاي توصـیه گر مقاالت علمی تصـویر روشـنی ندارند   

الزم اســت پژوهشــی به طور مســتقل به شــناســایی عمیق   ،رو

 از و نشــان دهد که چگونه می توان اي بپردازدزمینه اطالعات

احی و ساخت این سیستم ها استفاده    در طر اطالعات زمینه اي

ــردر . کرد هاي پژوهش کیفی با یکی از روش ،پژوهش حاض

 زمینه اي تأثیرگذار را شناسایی اطالعات» نظریه زمینه اي«بنام 

ــه         ــیف زمین ــت مــدلی براي توصـ ــا در طراحی و در نهــای ه

ستم    صیه گرمقاالت علمی ارائه سی ست    هاي تو  همان. شده ا

زمینه اي به ســه دســته  اطالعات ،شــد قبال هم اشــارهطور که 

عوامل محیطی، عوامل کاربرمدار و ســیســتم مدار تقســیم می 

ــوند اما در این پژوهش به      محدودیت هزینه و زمان،      دلیل شـ

ــایی  ــناسـ ــده زمینه اطالعاتتنها بر شـ اي کاربرمدار تاکید شـ

  است.

سایی   از آنجایکه که  شنا ي ازمینه  اطالعات هدف این پژوهش 

ــت ارذثیرگ أت  ه براي تعیین ارتباط بین زمینه ها نیاز ب       ،بوده اسـ

  .می باشد پژوهش جداگانه اي

  

  

 ؛زمینه اي تأثیرگذار پژوهش حاضر  براي شناسایی اطالعات

 وشیرپیشنهاد مقاالت پژوهشی به پژوهش گران، از  ارائهبر 

اده کرده اســـتفیا نظریه زمینه اي کیفی به نام گراندد تئوري 

یل اســــت.  که     دل خاب روش پژوهش کیفی آن اســــت  انت

زمینه اي از جمله عوامل و متغییر هاي پنهان هستند  اطالعات

ــناخت آنها باید ابتدا محیط پژوهش را   که براي مطالعه و ش

ــی کر ــاس نظر پژوهش گران  ]28 [د.به خوبی بررسـ بر اسـ

نه اي    یه زمی باور  این روشبا  روش نظر ها، نگرش  می توان 

ــف کرد  و مفاهیمی  ها، معانی   افراد مورد مطالعه   که  را کشـ

شخص  درباره شان     بافتیدر ، پدیده اي م شخص براي خود م

ــاخته اند ــی  ]29[.سـ مطالعه کیفی کمک می کند که بررسـ

ــرایط        نه در شـ ــورت گیرد و  ــرایط طبیعی صـ پدیده در شـ

شگاهی  ضعیت واقعی که     ؛آزمای ست در محیط و و یعنی در

در آن  پژوهش گرآن که   بدون  ،پدیده در آن رخ می دهد   

  تغییري ایجاد کند. 

شتر ادبیات پژوهش بر اطالعات  ن زمینه اي و هم چنی درمرور بی

 ،سیستم هاي توصیه گر مقاالت علمی    بر »زمینه«بررسی مفهوم  

یا تعریف دي       که آ به ذهن می رســـد  ــش  یعنی پر ، این پرسـ

ــت و        ــتنادترین تعریف از زمینه، تعریف جامع و مانعی اسـ اسـ

ــایی تمام اطالعات       توان آن را معیار می ناسـ ــ معتبري براي شـ

اي تأثیرگذار در سیستم هاي توصیه گر مقاالت علمی در    زمینه

 را  چگونه می توان این اطالعات  از آن مهم تر  و ؟نظرگرفت 

ن ؟ براي پاسخگویی به ای دست آورد به سپس  و کرد شناسایی   

ــواال ــد که در ادامهانتخاب  روش تحقیق کیفیت، س ل مراح ش

  مختلف آن ذکر می شود.

  هاروش
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دو متخصص روش تحقیق  این پژوهش بعد از مشورت با  در 

 و دانشــجویان دکتري نفر از اعضــاي هیئت علمی 50، کیفی

صفهان را از      شکی ا شگاه علوم پز شته مختلف براي   10دان ر

اطالعات جمعیت شــناســی مصــاحبه  .شــدانتخاب  مصــاحبه

شـــماره یک آمده ه، در جدول به تفکیک رشـــتشـــوندگان 

   است.

 گردآوري داده ها از طریق مصـــاحبه نیمه ســـاختاریافته و با

ــروع شـــد. فرض برآن بود که در     هدفمند   نمونه گیري  شـ

ــود.    30 اول، با همرحل ــاحبه ش ــته هاي مختلف مص نفر از رش

شدکه در این      ساس  صاحبه، اح بعد از کد گذاري باز اولیه م

صاحبه  شتري بر حوزه نیاز به م شدن برخی   هاي بی شن   اي رو

مصاحبۀ دیگر  20از این رو،  ؛سؤاالت و ابهامات وجود دارد

 10مصـــاحبه براي 50برنامه ریزي و انجام شـــد که مجموعا 

  رشته مختلف انجام شده است. 

رشــته  10که در این مشــخص شــد  ،براســاس نمونه گیري اولیه

ــتادان ــتند که به طور جد اس ــجویانی هس ــغول کار  يو دانش مش

اهی میزان کار آزمایشگ در این مطالعه تی هستند. مالك تحقیقا

براي مثال، سعی شد پژوهش    و تعداد انتشار مقاالت علمی بود. 

گرانی انتخاب شــوند که در یکســال بیشــتر از دو مقاله علمی   

شگاهی آنها نیز در مقاالت     شر کرد و عمده نتیجه کار آزمای منت

  سطح باال، نظیر آي اس آي منتشر شده است.

  

  اطالعات جمعیت شناسی مصاحبه شوندگان به تفکیک رشته تحصیلی: 1جدول 
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  دکتري دانشجوي

  زن/ مرد

3  1  2  3  3  2  3  3  2  1  
23  

3/0  1/0  1/1  2/1  2/1  1/1  1/2  3/0  1/2  0/1  

  علمیهیئت

  زن/ مرد

3  3  1  2  1  3  3  4  3  4  
27  

0/3  2/1  0/1  1/1  0/1  2/1  3/0  3/1  2/1  2/2  

  50  5  5  7  6  5  4  5  3  4  6  تعداد مصاحبه به تفکیک رشته

  

ــان، به ویژه  ــصـ ــاحبه از نظر متخصـ ــواالت مصـ  در طراحی سـ

ا سؤاالت  مصاحبه ب  متخصصان روش تحقیق کیفی استفاده شد.    

باز انجام گرفت و مصاحبه شونده آزاد گذاشته شد تا آنجا که      

ــیف و  می ــخ دهد و مقوله ها را توصـ ــؤاالت پاسـ خواهد به سـ

صاحبه     شریح نماید. در م ست، ت سته      نخ شونده خوا صاحبه  از م

ــتجویی   می ــد که آخرین جسـ ه مقال  که براي پیدا کردن   را شـ

ــت  ــته اس ــازي کند و کارها  ،علمی داش ــرح و بازس که  را ییش

ــده دقیقا  نتیجه مقاالت بازیابی     با  انجام داده همراه   ــرشـ یح تشـ

سپس از توضیحات مصاحبه شونده، سؤاالتی مطرح  شد         کند.

تا مشخص شود که موقعیتی که فرد در آن قرار گرفته چه بوده   

رتبط شــده اســت و منجر به یافتن مقاالت م عواملیاســت؟ چه 

تلقی فرد از آن موقعیت چه بوده اســت؟ چه ســؤاالتی در طول 

ست؟ چه موانعی      شده ا ستجو برایش مطرح  ست فرایند ج  در د

به پاســخ در این جریان وجود داشــته اســت؟ مقاله را براي  یابی

ــته و به دنبال چه کمکی بوده اســـت؟ چه  چه کاري می خواسـ

 ی بوده اســت؟ چه تدابیريبه دنبال چه پاســخ انتظاري داشــته و

ست؟          شده ا صیبش  ست؟ چه توفیقی از این تدابیر ن شیده ا اندی

بعد از انجام  چه موانعی بین خود و کمک موجود دیده اســت؟

صاحبه،    ضبط هر م صاحبه   متنو  صورت فایل متنی در نرم  م به 

 نوشته شد.   افزار مایکروسافت ورد

هاد          ــن جام شــــده  طبق پیشـ هاي ان به  یل مصــــاح تحل

سه مرحله کد گذاري   ]28[متخصصان پژوهش هاي کیفی   در 
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ــد. به     و کدگذاري انتخابی    کد گذاري محوري   ،باز  انجام شـ

یل  یاد بودن حجم داده  دل خابی و محوري       ز گذاري انت کد ها، 

ــد. در مرحله داده ها به طور جداگانه از کد گذاري باز انجام ش

باز بر      ،اول گذاري  فت      10کد  جام گر به ان کز و تمر مصـــاح

صاحبه    شتر بر متن هر م صورت جداگانه بود  و تحلیل بی  بی، به 

ــه             با یکدیگر مقایسـ ــت آمده  به دسـ آنکه ارتباط بین طبقات 

مصــاحبه  در صــورت نیاز،ســپس  شــماره یک). شــوند(شــکل

در غیر  ؛گرفت و کدگذاري باز انجام می شـــدمجدد انجام می

ــپس انتخابی انجام می        این ــورت کدگذاري محوري و سـ صـ

ف  یه        ایناز  .تگر ثانو یل  له تحل بار دیگر   ،ها دادهرو در مرح

 50هاي  به طور همزمان بر داده   ،کدگذاري محوري و انتخابی   

شد و طبقه    صاحبه انجام  صاحبه   م ست آمده در م  ها باهاي به د

  .یکدیگر مقایسه شدند

 
 

 : نمونه اي از کدگذاري1شکل 

  

که حول محور   عواملیدر کدگذاري محوري تمام    

در یک دسته قرار گرفتند   ،خاص می چرخیدند ییا موضوع 

یا انتخابی         ــی  هایت در کدگذاري گزینشـ ه ک  ینام  ،و در ن

نشـــان دهنده همه عوامل آن گروه باشـــد، براي آن گروه یا 

ــت  ــد. الزم به ذکر اسـ ــته گزینش و انتخاب شـ  در بین ،دسـ

ــت هاي تحلیلی   ،کدگذاري ها هر کجا که نیاز بود        یادداشـ

نوشته می شد. در طول مرور مجدد و فرایند رفت و برگشت 

ــت آمده در زیر         50بین کدهاي    ــاحبه، کدهاي به دسـ مصـ

هـاي کـاربر، موقعیـت روحی    طبقـات کلی هـدف، ویژگی  

 روانی، دانش پیش زمینــه، نوع و رویکرد پژوهش کــاربر،

شغلی (حرفه  -هاي پژوهش، شبکه اجتماعیحوزهموضوع و 

ــدند اي) کاربر،  ــی ش . براي کدگذاري انتخابی ثانویه، بررس

صاحبه    ست آمده از م ساس گروه جداول به د هاي آنها ها برا

شدند     سه  سی و با یکدیگر مقای  وکدهاي تکراري حذف برر

ست    . نمونهشدند  شیوه طبقه بندي نهایی کد هاي به د اي از 

ــت . بدیهی   آمده در جد ــده اس ــان داده ش ــماره دو نش ول ش
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قل قول             له، امکان ن یل محدودیت در حجم مقا به دل اســـت 

صل تر در مورد هر کدام از کدهاي      ضیح مف شتر و تو هاي بی

  محوري به طور مجزا فراهم نبود.

  

 : طبقه بندي کدها2جدول 

  نمونه نقل قول انتخابی از مصاحبه ها  انتخابیکدهاي   کدهاي محوري  شماره مصاحبه ها

1،20،3،50،11،13،43،34  

16،18،14،22،25،45،15  

یافتن واژه هاي کلیدي مرتبط، 

بروزرسانی، ندانستن اطالعات 

کافی از موضوع،آگاهی از 

  موضوع و مسئله مورد بررسی

  دانش پیشین موضوعی

ه بگاهی اوقات دوست دارم مقاله هایی پیدا کنم که «...

من کمک کنند کلید واژه هاي مرتبط را پیدا کنم چرا 

که گاهی موضوع آنقدر برایم جدید است که قادر به 

  »پیدا کردن مقاله نیستم... 

5،7،9،3،2،16،23،24  

سطح سواد، مرتبه علمی، 

اطالعات و محتویات پست 

  الکترونیکی، رشته تحصیلی

جمعیت هاي ویژگی

  شناسی

تی را بخوانم که مرتبط با سطح ترجیح می دهم مقاال«...

علمی من باشند. گاهی مقاالت بین رشته اي مفید هستند 

  »اما بیشتر ترجیح می دهم مرتبط با رشته من باشند... 

13،20،3،5035،18،32  

36،37،38،39،40،1  

بروزسانی اطالعات، نوشتن 

مقاله، راهنمایی دانشجویان، 

نوشتن پایان نامه، انجام 

  پژوهش

  کاربرهدف 

 توانست براياي کاش سیستمی وجود داشت که می«...

ما مقاالتی را بیابد که زمانی که در حال بروزرسانی 

دانسته هایمان هستیم و یا می خواهیم دانشجوي خود را 

  »راهنمایی کنیم کمک کننده باشد...

1،20،3،10  
تحت فشار و استرس، 

  سردرگمی
  روانی –وضعیت روحی 

ر شوم داز پیدا کردن مقاله کالفه میبعضی اوقات «...

بیشتر مواقع وقتی این اتفاق می افتد که تحت فشار براي 

انجام کار تحقیقاتی هستم و نیاز مبرم به پیدا کردن 

  »توانم آن را بیابم...مقاالتی دارماما نمی

8،20،4،50،7،4،5،6،14،17  

20،19،21،24،27،28  

استاد راهنما، دوستان هم 

  دوستانرشته، 

 شغلی -شبکه اجتماعی

  (حرفه اي)

همیشه منابعی که از طرف استاد راهنما یا دانشجویان «... 

شود، براي من منابع دکتري سال هاي باالتر معرفی می

  ...»راهگشایی بوده است 

29،30،31،34،35،38  

40،2،1  

شناسی ها، معادالت، روش 

  آزمایش ها، نمونه ها
  سواد تحقیق و پژوهش

بله ، شده است که من نتوانم مقاله اي را پیدا کنم اما «...

استاد راهنماي من آن مقاله را پیدا کرده و برایم ایمیل 

زده و این نشان می دهد که من خوب نمی توانم مقاالت 

را پیدا کنم و در آن ضعف دارم...حتی پیش آمده است 

ی تکه در حال نوشتن مقاله اي هستم و نیاز دارم که مقاال

را بیابم که مرتبط با روش پژوهشی باشند که از آنها 

  »استفاده می کنم...

  

ــط دو          ــاحبه ها توسـ ــنجش پایایی داده ها، مصـ براي سـ

نویســنده این مقاله که پژوهش گران اصــلی طرح پژوهشــی نیز 

ســعی شــد که  هادر مورد پایایی مصــاحبه بوده اند، انجام شــد. 

قبل از انجام هر مصــاحبه، پرســش هاي باز بررســی شــوند و     

چنانچه مصاحبه براي بار دوم و به منظور شفافیت بود، سواالت    

شونده بررسی        مصاحبه از قبل هدایت و توسط هر دو مصاحبه 

شــود. بعد از انجام مصــاحبه، متون نســخه برداري شــده بین دو 

سی صورت تصادفی بررپژوهش گر به طور مساوي تقسیم و به 

شــد و مطابقت نهایی با مصــاحبه انجام شــد که از اشــتباهات    

  احتمالی در جمع آوري داده ها جلوگیري شود. 

ــط هر دو پژوهش گر انجام       کد گذاري داده ها نیز توسـ

شــد. براي ســنجش پایاي تحلیل داده ها، از میان مصــاحبه هاي 
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تحلیل شــده توســط پژوهش گر اول، دو مصــاحبه به صــورت  

ــط پژوهش گر دوم مجدداً       ــدند و توسـ ــادفی انتخاب شـ تصـ

شدند و برعکس(کنترل تحلیل). میزان توافق درون   کدگذاري 

در مورد  ضــریب توافق درصــديموضــوعی دو پژوهش گر یا 

شتر از     صاحبه انتخابی بی صد بود که بیانگر توافق   85چهار م در

پایایی کدگذاري و تحلیل       باال بی  ن پژوهش گران و هم چنین 

داده هاست. هم چنین نمونه اي از کدگذاري ها توسط یکی از 

ستی          شد تا از روند در سی  صان روش تحقیق کیفی برر ص متخ

  کدگذاري ها اطمینان حاصل شود.

 
 
  

نتایج پژوهش نشان داد  پس از تحلیل داده هاي به دست آمده،  

دانش پیشــین، ویژگی  شــامل اطالعات زمینه اي کاربرمدار که

ضعیت روحی      سی، هدف، و شنا شبکه   -هاي جمعیت  روانی، 

اجتماعی و شــغلی(حرفه اي) و ســواد تحقیق و پژوهش کاربر، 

صیه مقاالت علمی به پژوهش گران ت  س أدر تو اس ثیر دارند. برا

ــ   حبه کنندگان بیان کردند، حاالت مختلف این       اآنچه که مصـ

  شده است.  در ادامه شرح داده وامل ع

ــوعی  ــین موض ــنایی قبلی کاربر از   دانش پیش ــامل میزان آش ش

ساس نظر          ست. بر ا سی یا پژوهش ا سئله مورد برر ضوع و م مو

ــتجو و   ــین آنها بر جسـ ــوندگان، میزان دانش پیشـ ــاحبه شـ مصـ

ــاس       ــت. این دانش بر اسـ ارزیابی مقاالت علمی تأثیرگذار اسـ

اطالعات به دســت آمده به ســه ســطح خیلی ابتدایی، مهارت و 

رد در ف ،وضــعیت خیلی ابتداییدر خبرگی تقســیم می شــود.  

ــتجو می   ــوعی که جسـ کند، هیچ اطالعی ندارد اما    مورد موضـ

واژه حوزه پژوهش او مشــخص اســت. فرد در این وضــعیت،   

مهارت، کاربر در در وضـــعیت را نمی شـــناســـد.  هاي کلیدي

به  ؛اما جزئیات را نمی داند دارد کلیمورد موضــوع، اطالعات 

ــلی ر  ،عبارت دیگر ــوع اص ــد اما در  موض ــناس ا به خوبی می ش

ست و       سردرگم ا ضوعات فرعی  کلی در  واژه هاي کلیديمو

صلی دارد    ضوع ا سرانجام، در   ارتباط با مو ضعیت خبرگی  و  و

 و عالوه بر آن را دارد مهارتهاي وضـعیت  تمام ویژگی کاربر

تألیف     ــوعی داراي  ــعیت خبرگی در حوزة موضـ فرد در وضـ

 است.

ــان داد   تایج این پژوهش نشــ که رویکرد پژوهش گران در   ن

گرایش، رشته و فرایند جستجو و ارزیابی مقاالت علمی بسته به   

مندي ها، کار، عالقه)، محلپژوهش گرنقش(دانشــجو، اســتاد، 

ــال کاري و پروژه زمینه  ــاراتمیزان هاي تدریس،   ها، سـ ، انتشـ

ــین(تاریخچه        ــتجوهاي پیشـ ــی و گیرایی، جسـ ــریب هوشـ ضـ

ا ب نگرش، نوع تحلیل و قضــاوت)منطق تفکر (نوع  و جســتجو)

هاي          ثال، کاربرانی که نقش  فاوت اســـت. براي م یکدیگر مت

مختلفی نظیر تدریس، پژوهش و راهنمایی دانشجویان دارند، با 

 توجه به نقشی که دارند مقاالت متفاوتی را جستجو می کنند. 

با توجه به نتایج تحلیل داده ها، کاربران براي اهداف مختلفی          

ي مقاالت علمی می پردازند که این عوامل شــامل به جســتجو

، مقاله، گزارش علمی، انجام طرح پژوهشــینوشــتن پایان نامه، 

کار کالســی، آموزشــی،  به روز رســانی و خدمات مشــاوره و  

جســتجوي  و راهنمایی، جســتجوي مقاالت براي اســتناد علمی

هستند. آگاهی از هدف کاربر  همکار براي پژوهش هاي علمی

سب       می توا صیه گر کمک کند که مقاالت منا ستم تو سی ند به 

ــنهاد دهد. براي مثال، براي کاربري که         تري را به کاربران پیشـ

در حال به روز رســانی دانش خود اســت، مقاالت به روز شــده 

کاربر         به  ــورت دوره اي  به صـ ند  در هر حوزه علمی می توا

 پیشنهاد شود.

کاربر می توا     ــی،  کار پژوهشـ جام هر  به      در طی ان جه  با تو ند 

شـــرایط مختلف در وضـــعیت هاي روحی متفاوتی قرار گیرد. 

شوندگان ما بیان کردند، عبارتند از      وضعیت هایی که مصاحبه 

، )حیاتی بودن (نیاز مبرم به) اطالعات (پیگیري کاربر)( اضطرار

ــتجوهاي قبل ــایتی از نیافتن اطالعات مورد نیاز در جسـ  ،نارضـ

ــرگردانی      یافتن اطالعات (علیرغم دانش قوي)، سـ  ناامیدي از 

ــوع ( ــواد موض ــتن س ــتن ، ناآگاهی از نیاز اطالعاتی، نداش نداش

 نداشــتن ســواد زبان، شــور و اشــتیاق  ،فناوري اطالعات ســواد

ــیدن      ( ــوال پرسـ ــتجو و سـ  میزان(، عالقه  )رغبت کاربر به جسـ

ز نیاز ا عدم قطعیت(، تردید )درگیري کاربر با موضوع یا هدف

ر د تردید در ربط نتایج، استیصال،اطالعاتی (موضوع پژوهش) 

 یافته ها
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ت ســطح مهار(اثر نیافتن اطالعات مورد نیاز، خســتگی و مالل 

ضوع است و      شتر از مو ستم   جذاب نبودنبی سی و  فشار  ) ونتایج 

  یافتن اطالعات. در اثر محدودیت زمان براياضطراب 

ــبکه اجتماعی   ــغلی (حرفه اي)  -شـ از اطالعات   یکی دیگر شـ

ست. کاربر با   ضویت در انجمن ها و  زمینه اي کاربرمدارانه ا ع

 با همکاران و دوستانارتباط و  گروه هاي اجتماعی و تخصصی

  می تواند منابع و مقاالت مورد نیاز خود را بیاید.  

ــواد تحقیق و پژوهش اربر کآگاهی که نیز بیان کننده میزان  سـ

روش هــاي آمــاري و غیر  تحقیق، انواع يروش هــاانواع از 

آماري تحلیل داده، روش هاي تحقیق در حوزه هاي میان رشته 

 روش هاي آزمایشــگاهی و پیاده ســازيو  اي و چند رشــته اي

  اي کاربرمدارانه است.است، یکی دیگر از اطالعات زمینه

معماري طراحی شده براي سیستم توصیه گر مقاالت علمی، بر     

ستفاده از اطالعات ز  شکل  پایه ا ماره ش مینه اي و تحلیل آنها (

ــلی  دو ــمت اص ــت. این معماري از چهار قس ــده اس ) طراحی ش

ــکیل ــت  تش ــده اس پایگاه داده هاي زمینه اي،  که عبارتند از ش

یه گر و رابط           ــ قاالت علمی، موتور توصـ عات م گاه اطال پای

  . کاربري

  

 اياساس استنتاج داده هاي زمینه: معماري سیستم توصیه گر بر 2شکل 

  

پایگاه داده زمینه اي یکی از الیه هاي معماري پیشنهادي است. 

شماره دو    طور که در این الیه همان شاهده می شکل  به  ،شود م

ــازماندهی داده فراهم هاي زمینه اي براي آوري، نگهداري و سـ

ســت اي، پایگاهی اداده زمینه تولید پیشــنهاد می پردازد. پایگاه

سگر   هاي خام زمینهکه داده شده از طریق ح  ها، اي گردآوري 

ها و به طور کلی هر گونه اطالعات ها و اطالعات پروفایلعامل

شده، در آن ذخیره و نگهداري می اي فراهمزمینه شود.  آوري 

ست  چگونگی فراهم آوري داده  هاین پژوهش ب ،الزم به ذکر ا

  هاي زمینه اي نمی پردازد.

به مقاالت و          ویژگیدر پایگاه داده مقاالت، اطالعات مربوط 

  آنها گردآوري می شود.  هاي

بان ســــاده می    فت به ز تاج   ،توان گ ــتن نده اسـ به    داده ،کن ها را 

یل می     بد عات و دانش ت ناي آن قوانین    اطال ند و چون زیر ب ک

ستنتا    ست، ا ستنتاج ، کننده معناییجمعنایی ا یا موتور  و موتور ا

ــود   قوانین ــتنتاج کننده  نامیده می شـ هاي  ها قادرند از داده   . اسـ

ــت آورند. آنها اغلب الگوریمهنتایج منطقی ب   موجود، هاي دسـ

ــی، روش پیچیده ــناسـ ــتی شـ  هاياي بر مبناي وب معنایی، هسـ

سط قوانین تعر   غیرهمنطق فازي و  کاوي،داده ستند که تو ف یه
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ــتم پیچیدهگیري میاي نتیجهشــده  ــیس ر تکنند. هر چقدر که س

 ،پیاده ســازي این قوانین نیز پیچیده تر اســت. براي مثال ،باشــد

کند هایی نتیجه گیري میچه قوانینی و یا داده بااســتنتاج کننده 

در بســـتر تحقیق علمی در موقعیت پیش از جســـتجو  که کاربر

ۀ آن (سواد موضوعی) در سطح     قرار دارد و یا دانش پیش زمین

چه داده      یا از  هارت اســـت؟ و  مل     م ند دیگر عوا هایی می توا

نه  ــخیص         زمی کاربر را تشـ به  هاددهی  ــن گذار در پیشـ تأثیر اي 

جه         نده نتی تاج کن ــتن که اسـ چه  هد؟آن ل    گیري مید قا ب کند در 

ستی  شنهاد  فهر ستا هااز پی  ده، به الیۀ بعدي یعنی الیۀکاربري فر

 می شود.

ــنهاد      ــنهاد تا ارائه آن به        تمام عملیات پیشـ دهی از تولید پیشـ

وصیه  موتور ت ، بدین گونه کهکاربر، در این الیه انجام می شود 

ــده  ــتنتاج ش ــطگر اطالعات اس ــتنتاج کننده  توس به ا رموتوراس

سش    ستد   سازنده پر شده      می فر ستنتاج  ساس اطالعات ا و بر ا

و به  دمی ســازر پرســشــی براي جســتجوي متناســب با نیاز کارب

 و نتیجه جســتجو در پایگاه داده می فرســتدپایگاه داده مقاالت 

پس از پردازش نهایی از طریق موتور توصیه گر به الیه کاربري 

  فرستاده می شود.

شود در الیه رابط کاربري، رابط کاربري طراحی  سط  و تو می 

 از مقاالت را دریافت می کند و ممکن است فهرستیآن کاربر 

به          بازخ  یاز  با دادن امت به مقاالت دریافتی  بت  ــ ورد خود را نسـ

ــتم منتقل کند. این الیه با دو پایگاه داده زمینه   ــیس مقاالت به س

ــت. به گونه      اي که اگر تغییري در  اي و مقاالت در ارتباط اسـ

ــتقیما با کاربر در            ــود که مسـ اطالعات الیه زمینه اي ایجاد شـ

شد  شو به پایگاه داده زمینه  ،ارتباط با د اي و مقاالت منتقل می 

هاد     ــن جاد پیشـ کاربر در نظر      ها تا براي ای عد براي  حل ب در مرا

ــود. براي مثال د اگر کاربري به مقاله اي رتبه باال بده ،گرفته ش

به این منظور که آن مقاله از       ،دانلود کند که   و یا مقاله اي را    

ــتم براي ایجاد         ــیسـ ــت، سـ نظر کاربر مقاله اي مورد توجه اسـ

 ،هاد یا توصیه مقاله در دفعات بعد نیاز به این اطالعات داردپیشن

پایگاه داده ذخیره        ، از این رو له در  به این مقا اطالعات مرتبط 

اگر موقعیت کاربر از نظر اطالعات زمینه اي نیز تغییر  می شود. 

ش  این اطالعات به پایگاه داده هاي زمینه اي منتقل ،کند  ودمی 

ستم    سی یت بتواند تصیم گیري درستی از موقع  تا در دفعات بعد 

شد.    شته با ستم    الیۀ کاربري کاربر دا سی ص هاي را در   یه گرتو

ــاي طراحی کرد که کاربران تا حدي از توان به گونهمی از و س

ــنهاد   کار  ــوند     و یا منطق پیشـ  ،براي مثال  .دهی به آنها آگاه شـ

شنهاد ارائه    ینمودار کوچک صیف کند چرا به آنها این پی که تو

سازي         صی  شخ ست. چگونگی طراحی رابط کاربري و  شده ا

اوان هاي فرجاي بحث و بررسی  توصیه گر هاي آنها در سیستم  

شده در این پژوهش   مزیت دارد. شنهاد در ادامه  هاي معماري پی

 توضیح داده می شود.

  

  

ــایی       ناســ ــ ــلی این پژوهش شـ عات هدف اصـ نه  اطال اي زمی

 می بودهتوصیه گرمقاالت عل تأثیرگذار بر سیستم   کاربرمدارانه 

ست.  سواد و مهارت    ا شان می دهد هدف،  شین هانتایج ن ، ي پی

صورات،     ضعیت روحی روانی، انتظارات و ت و  شغلی  شبکه و

در  گر مقاالت علمیهاي توصــیهطراحی ســیســتم دراجتماعی 

ــکی عوامل  ــتندذثیرگتأحوزه علوم پزش رد، دربارة کارب. ار هس

ــازيو پیادهطراحی  ــتم« س ــیس ــیهس   »گرمقاالت علمیهاي توص

ــت اما به نظر می پژوهش ــده اس ــد در هاي فراوانی انجام ش رس

ــتم هاي مبتنی بر    ــیس ــعه س تحقیقاتی که با هدف طراحی وتوس

با نگاهی کلی، در این  زمینه انجام  شده است، عوامل زمینه اي  

هنوز تصــویر  پژوهش گرانســیســتم ها  بررســی شــده اســت و 

ساخت    ر شنی از کلیه عوامل زمینه اي تأثیرگذار بر طراحی و  و

ــیه گر مقاالت علمی ندارند        ــتم هاي توصـ ــیسـ  ،از این رو .سـ

ضر  پژوهش سایی عمیق عوامل زمینه       حا شنا ستقل به  به طور م

ــت      اي  ــل از آن در     کاربرمدارنه پرداخته اسـ تا از نتایج حاصـ

  .طراحی و ساخت این سیستم ها استفاده شود

ــد، بیشــتر محققان یک یا دو  در مقدمه نیز که  طورهمان بیان ش

 ار براي بازیابی مقاالت مرتبط   ذتاثیرگ   عوامل  عامل را به عنوان   

ند و ادر نظر گرفته و سپس آنها را پیاده سازي و آزمایش کرده  

ادعا می کنند که استفاده از زمینه در سیستم هاي توصیه       اغلب

شنهادهاي مرتبط  اما ؛ شود یمنجر م به کاربرانتر گر به تولید پی

نه اي          ندارد که از تمامی عوامل زمی ــی وجود  تاکنون پژوهشـ

 بحث 
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تواند دو دلیل عمده می این امرتأثیرگذار استفاده کرده باشد و   

شته باشد؛ اول    ن که مطالعات اندکی در حوزه عوامل زمینه آدا

ار بر سیستم هاي توصیه گر انجام شده است و دوم       ذاي تاثیرگ

ست و بدون فهم دقیق عوامل زمینه اي می     آن که ستفاده نادر ا

 ســیســتم هاي توصــیه گر    تواند منجر به پیچیدگی در طراحی

  .شود

شده  در معماري ستقل انجام   ارئه  ، عملیات هر الیه به صورت م

یه   می ــتگی ال ــود و همین ویژگی از وابسـ مدیگر      شـ به ه ها 

ه گر توصـــی کاهد. براي مثال اگر در الیۀ اســـتنتاج یا موتورمی

این مشکل فقط در سطح همان الیه    مشکلی وجود داشته باشد،   

سی می  ستفاده در الی  فناوريشود ویا اگر بخواهیم  برر  همورد ا

سعه دهیم، نیاز به تغییر در هیچ یک از الیه هاي دیگر   اي را تو

ست  سبی براي برنامه    .نی سیار منا هاي معماري الیه اي انتخاب ب

ستنتاج، از   ه ايایجاد الیست.  ا کاربردي وب جدید بنام  الیۀ ا

ــتنتاج در این پژوهش   هايمزیت ــت. الیۀ اس دیگر این مدل اس

است که بر مبناي عوامل زمینه اي تأثیرگذارطراحی شده است. 

مان  که می دانیم  ه مان و در طی       ،طور  ها در طول ز نه  زمی

ــت تغییر کنند   ،مثال براي .عملیات مختلف جســتجو ممکن اس

ــوع الف در   اگر  کاربري در مورد موضـ ــین  امروز دانش پیشـ

ــطح ا ــتبس ــین او فردا تغییر   ،تدایی اس ــت دانش پیش ممکن اس

ــود زمینه ها  دلیلبه همین  ؛کند ا دارند. پوی ویژگیگفته می شـ

صیه     ست که موتور تو شده ا گر با این مدل به گونه اي طراحی 

قاالت مرتبط تري        ند م کاربر می توا بازخورد از  به  رگرفتن  ا 

  کاربر ارائه کند حتی اگر زمینه هاي او تغییر کرده باشند. 

فاده از رویکرد کیفی،   ــت با دیگر      اسـ مایز این پژوهش  طه ت نق

ــت. به کارگیريپژوهش ــده دراین حوزه بوده اس  هاي انجام ش

این رویکرد در پژوهش حاضـــر از دو جنبه قابل توجه اســـت؛ 

ها در ل دادههاي خاص تحلیکارگیري روشنخســـت آن که به

ــایی عوامل تاثیرگ        ــناسـ ــد که  ذاین رویکرد، به شـ ار منجر شـ

ــنهادي براي ــتم به کارگیري زمینه معماري پیش ــیس  ايهها در س

صیه  ست و دوم آنکه می    گر تو شده ا نیز بر مبناي آن طراحی 

به داده     ــی دیگر  با نگرشـ ب   توان  مده در این  ه هاي  دســــت آ

ستفاده مجدد  ،پژوهش  بررسی عوامل ، اي مثالرد. برک از آنها ا

اي هتأثیرگذار در رفتار اطالع یابی کاربران در استفاده از پایگاه

ــی  ــت که بررسـ ــئله خود مؤید آن اسـ ها در اطالعاتی. این مسـ

  شود. رویکردهاي کیفی به صورت عمیق انجام می

ا هنکته قابل توجه در این پژوهش آن اســت که در تحلیل داده

نه  عاهمیت  هیچ کدي مبنی بر   اي مکانی و زمانی در   وامل زمی

ــنهاد  ــتر    پیشـ ــد.    علمی پژوهشدهی به کاربر در بسـ  یافت نشـ

ــت که آنها نیز         ــده اسـ مطالعات دیگري در این زمینه انجام شـ

هاي توصیه گر مقاالت علمی عوامل  تاکید می کنند در سیستم  

زمینه اي مکانی و زمانی اهمیت چندانی ندارد؛ براي مثال، مهم      

تاثیري در             مل  عا کاربر چیســــت و این  کان  که م نیســــت 

د دانست که  اما بای  ]30-31[پیشنهاددهی مقاالت علمی ندارد. 

صیه گر در کتابخانه       ستم هاي تو سی عوامل مکانی و زمانی در 

ــنهاد کتاب به کاربران، نقشـــی تعیین کننده  هاي رقومی یا پیشـ

ــاره       دارد. همان گونه که چن و همکاران در پژوهش خود اشـ

ــرایط مکانی و زمانی می توان کتاب           به شـ با توجه  ند،  کرده ا

؛ براي ]32 [پیشنهاد داد  هاي شخصی شده خوبی را به کاربران   

مثال، اگر کاربري در کشور ایتالیا باشد شاید پیشنهاد کتابی در     

مورد دستور پخت غذاهاي ایتالیایی یا مکان هاي گردشگردي   

ــنهاد              ــد اما براي پیشـ در ایتالیا و یا حتی تاریخ ایتالیا مفید باشـ

ــت و براي پژوهش            مقاله، مکان کاربر عامل تاثیرگذاري نیسـ

ــوعی خاص کار می کند فرقی ندارد که از        گري که  بر موضـ

ــد.      باشــ جا  کانی ک ــایر      ]33-34[نظر م که در ســ حالی  در 

نه اي           پژوهش مل زمی مل از عوا عا نه این دو  گاه از زمی هاي آ

است در سیستم     ، ممکنبراي مثال] 35.[آینداصلی به شمار می  

 نندهکاي تعیین، زمان عامل زمینهوســیقیگر فیلم و یا متوصــیه

شنهاد  اي شد. همان  دهی به کاربر براي پی شد،    با شاره  طور که ا

سایی عوامل زمینه     شنا صلی این پژوهش  ست هدف ا  ؛اي بوده ا

نابراین  مل    ،ب تأثیرات این عوا هاددهی و    چگونگی  ــن در پیشـ

ست. چنین هم  ارتباطات بین آنها در این پژوهش مد نظر نبوده ا

 ی از این ارتباطاتبرخ ،هاي گردآوري شده البته بر اساس داده 

شدند    سی  ،شرح داده  حوزه هاي جداگانه در این اما نیاز به برر

یی هارشــته کاربر بر چه جنبه ،وجود دارد. براي مثالهم چنان، 

به کاربرتأثیرگذار اســت. در مورد  دهی منابع علمی از پیشــنهاد

ــی و   ــئله نیاز به بررس ــایر عوامل نیز این مس ــ پژوهشس تري بیش

  دارد.
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ی    پا ماري         در  بار مع نده اعت که در آی ــود  یادآور می شـ ان نیز 

پیشــنهاد شــده در این پژوهش باید با طراحی ســیســتم ســنجیده 

ــده،          هاد شــ ــن ماري پیشـ یاده نکردن مع باز این رو، پ ــود؛  شـ

  محدودیت این پژوهش محسوب می شود.
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Dehghani Champiri Z1/ Saeedbakhsh S2 

 Abstract 
 

Introduction: Today, researchers prefer to have most of their required information at their fingertips. 
Scholarly or research paper recommender systems are intelligent systems that aim to recommend 
the most appropriate scientific papers or resources based on users' needs. Past studies have shown 
that contextual information such as users', system' and environment' contexts influence the quality 
of recommendations. Therefore, the goal of this research is to identify effective user-oriented 
contextual information which influences the process of recommendation to scholars in medical area 
and then to present an architecture to design and develop an scholarly recommender system. 
Methods: Semi-structured interviews were carried out with 50 medical science professors and PhD 
studies in order to identify contextual information. Data resulted from interviews were analyzed in 
three stages using open coding, followed by axial and selective coding, developed in the Grounded 
Theory methodology. Then, contextual information has been exploited for a multi-layer architecture 
in design of a scholarly recommender system. 
Results: The results of our data analysis showed that scholars’ attributes such as purposes, literacy, 
skills, mental status, suppositions and assumptions, occupational condition, and social status are 
among the most influential factors which should be considered in designing a  scholarly 
recommender system. Finally, based on the findings, we designed a multilayer system.  
Conclusion: Exploitation of contextual information in intelligent systems such as recommender 
systems and search engines leads to a better interaction between users and systems; therefore, the 
results of this study can be beneficial for designing other systems in this area.      
Keywords: Scholarly Recommender System, Research Paper Recommender System, Context, 
Context Aware, Medical Science, Architecture 
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	در طراحي سوالات مصاحبه از نظر متخصصان، به ويژه متخصصان روش تحقيق کيفي استفاده شد. مصاحبه با سؤالات باز انجام گرفت و مصاحبه شونده آزاد گذاشته شد تا آنجا که مي�خواهد به سؤالات پاسخ دهد و مقوله ها را توصيف و تشريح نمايد. در مصاحبه نخست، از مصاحبه شونده خواسته مي�شد که آخرين جستجويي را که براي پيدا کردن مقاله علمي داشته است، شرح و بازسازي کند و کارهایي را که انجام داده همراه با نتيجه مقالات بازيابي شده دقیقا تشريح کند. سپس از توضيحات مصاحبه شونده، سؤالاتي مطرح  شد تا مشخص شود که موقعيتي که فرد در آن قرار گرفته چه بوده است؟ چه عواملی منجر به يافتن مقالات مرتبط شده است و تلقي فرد از آن موقعيت چه بوده است؟ چه سؤالاتي در طول فرايند جستجو برايش مطرح شده است؟ چه موانعي در دست یابی به پاسخ در اين جريان وجود داشته است؟ مقاله را براي چه کاري مي خواسته و به دنبال چه کمکي بوده است؟ چه انتظاري داشته و به دنبال چه پاسخي بوده است؟ چه تدابيري انديشيده است؟ چه توفيقي از اين تدابير نصيبش شده است؟ چه موانعي بين خود و کمک موجود ديده است؟ بعد از انجام و ضبط هر مصاحبه، متن مصاحبه به صورت فايل متني در نرم افزار مايکروسافت ورد  نوشته شد. 

