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Abstract 

Purpose: The study׳s aim is to determine the concepts, methods, and applications of overlap 

and to describe the differences between the domestic and international studies. 

Methodology: The documentary method is used in this study to analyze the concepts of 

overlap and the differences between the domestic and international studies through a literature 

review. 

Findings: In the overlap area, title overlap, information resources overlap, and topic overlap, 

have been reported in measuring the databases overlap. A literature review showed that 

overlap studies had been carried out for one of the following objectives: Overlap theoretical 

development, explanation of statistical and sampling methods, comparison of the indexing 

policy of secondary resources, selection of appropriate databases, determination of proper 

Web search engine, the establishment of interlibrary cooperation, and drawing the 

relationships among the sciences. It is recommended to use statistical methods to provide the 

right and enough information for studies. Finally, one may say that the advent of some terms 

such as journal overlap, journal article overlaps, and topic overlap is due to the researchers' 

different views. Thus, the topic overlap is used to investigate the indexing policy of the 

databases and to draw the relationships between the sciences.  

 Conclusion:  Finally, it must be said that theory and practice are intertwined. Therefore, 

choosing the appropriate method to measure the overlap depends on the research objectives. 

Value: This theoretical study is worthwhile as the local studies carried out up to now, are only 

practical ones.  
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Extended Abstract 

Introduction 

Overlap is a concept that refers to the intersection of two or many sets. This 

study aims is to determine theidea, methods, and function of overlap. 

Likewise, the differences between the studies in and out of the country are 

described.  

Methodology 

To determine the concept, the methods, and the function of overlap, the 

overlap and coverage terms are searched on SID, Magiran, and Google 

Scholar search engines. The title and abstract of the retrieved documents 

are scanned by the researchers; then, the relevant documents are 

downloaded and read. The documentary method was used in this study to 

analyze the concept of overlap and the differences between the researches 

in and out of the country through a literature Review.  

Findings 

  In principle, the issues of overlap intersections between the collections are 

examined. Nowadays, the overlaping study of the information resources 

characteristics (in the case of the book, these include: author, title, subject, 

publication place, publisher, and editor) is replaced by the information 

resources themselves. In overlap studies, in the general sense, if two or 

more things have the same overlap, there is overlap between them. In the 

context of knowledge and information science, "thing" means libraries, 

databases, and search engines; and coverage of libraries, databases, and 

Search engine refers to some kinds of publications (i.e., monographs, 

books, patents, etc.), articles (not journals), and web pages respectively.  

Overlap is one of the most critical topics in Scientometrics. New topics, 

such as journal overlap, journal article overlap, and topic overlap, s have 

been reported in the database overlap studies recently, and various methods 

have been used to measure it.  Different ways can be used to measure 

overlap, and each works best in a particular situation. One of these methods 

is the traditional method that ignores the size of the databases and can not 

be used to show the priority of one database over another. In these cases, 

the relative overlap isadequate. It is also recommended to use a 

multidimensional measurement scale when examining multiple sets. The 

synthetic degrees of freedom, unlike traditional overlap, are as sensitive as 

collections, but can not still be used to assess the priority of one base over 

another. Literature Review showed that overlap studies had been done for 

one of the following objectives: Theoretical development of overlap, 

comparison of the indexing policy of secondary sources, selection of 

suitable databases, determination of convenient Web search engine, the 

establishment of interlibrary cooperation, and drawing the relationships 

between the sciences. Likewise, the findings showed are better to use 

statistical methods to provide the right, and enough information for 
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establishing interlibrary cooperation, the selection of suitable database, and 

so on.  The researchers' view differences caused to report the journal 

overlaps and journal article overlaps, and Topic overlap used in indexing 

policy of the databases and drawing the relationships between the sciences.    

Conclusion 

 A literature review carried out abroad reveals that the first issue in the 

coverage area was journal coverage. Through these studies, the journals' 

overlap is addressed, and the overlap is theoretically expanded; various 

statistical and sampling methods are proposed, then these methods are 

criticized, and their strengths and weaknesses are identified. Eventually, this 

has led some researchers to develop new research designs to achieve more 

accurate research results. With the advent of search engines, the methods of 

calculating overlap have been investigated, and search engine overlap has 

been measured. 

First, in our country (Iran), the degree of journal overlaps in libraries has 

been decreased to reduce additional costs by establishing the interlibrary 

loans. In recent years, the study of database overlaps in a specific subject 

area has also been considered. As, in most of the local overlap studies, they 

are limited to a particular area rather than using statistical methods, so their 

results can not be used in decision-making. In addition, by examining the 

studies done in and out of the country, it is pronounced that in the 

international studies, if the overlap measurement of the two sets had been 

investigated, then the fundamental issues such as the purpose of conducting 

the overlap measurements, concepts of overlap, methodological issues in 

measuring overlap have been addressed. At the same time, unfortunately in 

domestic studies, only counting the overlap of collections such as libraries, 

databases and search engines has been sufficient.  

 This theoretical study is worthwhile as the local studies carried out up to 

now, are only practical ones. In the overlap area, the presentation of 

theoretical concepts, which are the basis of functional definitions, is 

ignored. In recent years, there has been no review of the international 

overlap studies. In this regard, the study presents new theoretical concepts. 

Finally, it must be said that theory and practice are intertwined. T choosing 

the appropriate method to measure the overlap depends on the research 

objectives. 
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mnowkarizi@um.ac.ir 
 

 1401 خرداد 25 تاریخ پذیرش:                                   1401فروردین   7تاریخ دریافت: 

 چکیده

 نیب تفاوت و  مشخص هاآن کاربرد و  سنجش یهاروش و  ی همپوشان مفهوم تا است آن قصد پژوهش نیا در: هدف

 .شود ی بررس کشور از خارج و  داخل یهاپژوهش

 در  مطرح  میمفاه  ،ی همپوشان  موضوع  به  مرتبط  متون  مرور  با  تا  است  شدهاستفاده  یاسناد  روش  از  پژوهش  نیا  در:  روش 

  .شود لیتحل کشور از خارج و  داخل  یهاپژوهش تفاوت و  هاپژوهش

 ی موضوع  یهمپوشان   و   ی اطالعات  منابع  ی همپوشان  ، ی عنوان  ی همپوشان  رینظ   یدیجد  مباحث  ی همپوشان  متون  در   امروزه:  هایافته

 اهداف  از  ی ک ی  با  شدهانجام  هایپژوهش   که  داد  نشان  های بررس  .است  دهیگرد  مطرح  ی اطالعات  یهاگاه یپا  ی همپوشان  سنجش  در

 گاهیپا  انتخاب  دوم؛  فیرد  منابع  سازینمایه  استیس  سهیمقا  ؛گیرینمونه  و   یآمار  یهاروش  حیتوض  ؛ی همپوشان  ینظر  توسعه

 شده انجام  علوم  نیب  روابط  میترس  و   ایکتابخانهبین  یهای همکار  یبرقرار  مناسب،  جستجوی  موتور  نییتع  مناسب؛  ی اطالعات

  توان ی م  درنهایت.  شودی م  هیتوص  یآمار  یهاروش  از  استفاده  هاپژوهش  در  ی کاف   و   حیصح   اطالعات  ارائه  یبرا  نیهمچن  است؛

  یهمپوشان  و   است  پژوهشگران  دگاهید   در  تفاوت  لیدل  به  ی اطالعات  منابع   یهمپوشان  و   ی عنوان   ی همپوشان  شدنمطرح  که  گفت

 . دارد کاربرد علوم نیب روابط میترس و  هاگاهیپا یسازه ینما استیس ی بررس در ی موضوع

 و  ی همپوشان  سنجش مناسب روش انتخاب رو ازاین اندده یتن هم  به عمل و  نظر که گفت دیبا درنهایت: گیرینتیجه

  .دارد ی بستگ پژوهش اهداف به پژوهش در ی اتیعمل فیتعر

 اندبوده یکاربرد  هایپژوهش فقط کشور داخل در شدهانجام  هایپژوهش که است ارزشمند رو ازاین پژوهش نیا: ارزش

    .است شده غفلت  است، ی عمل فیتعار اساس که ینظر میمفاه ارائه از ی همپوشان موضوع در و 

 
 یهمپوشاان مجالت؛ یهمپوشاان  ؛یچندوجه  یریگاندازه  اسیمق  مرکب؛ یآزاد  درجه  ؛ینسا  یهمپوشاان: کلیدواژه

 .مقاالت
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 مقدمه  .1

فعالیت از  کتابخانهیکی  مهم  نظامهای  همچنین  و  اطالعاتی  مراکز  و  نظیر  ها  اطالعات  بازیابی  های 

گویی  موردنیاز برای پاسخ  آوری منابع  سازی و فراهمهای اطالعاتی و موتورهای کاوش مجموعهپایگاه

های  ها و یا پایگاه نمایه نظامدیگر، موجود بودن منابع اطالعاتی در کتابخانهبیانکاربران است. بهبه نیاز  

رو، مباحث مربوط به  ای در رفع نیازهای اطالعاتی کاربران دارد. ازاین کنندهبازیابی اطالعاتی نقش تعیین 

د. در حالت کلی، به موجود  شناسی تاریخچه دیرینه دارپوشش و همپوشانی در علم اطالعات و دانش 

انجام پژوهش در حوزه همپوشانی    بودن یک منبع اطالعاتی در دو یا چند مجموعه همپوشانی گویند.

(،  1379الدین،  نویسی مشترک )تاجهای فهرستای، ایجاد همکاریکتابخانهمنظور برقراری امانت بین به

نمایه مراکز خدماتی  تفاوت سیاست ویراستاری  انسجام   (؛1،1990ی )گالک سازبررسی  و  تعیین عمق 

  ن ی تأم(؛ انتخاب و خرید پایگاه مناسب برای  1991،  2سازی )سیورت واندروزهای نمایهسازی پایگاهنمایه

جویی  جستجوی مناسب جهت صرفه  (؛  تعیین موتور 2008،  3)گاول و ایزلید   نیازهای اطالعاتی کاربران

رو،  ( کاربرد دارد. ازاین 1396کندی،  ؛ نوکاریزی و زینالی تازه2008  ،4)راثر، لون و شاه  در وقت کاربران

شده است و در طی چند  شناسی تبدیلرشته علم اطالعات و دانش   همپوشانی به یکی از موضوعات مهم 

اند، هستیم.  با  ای در انتشار مقاالت علمی که حاصل بررسی همپوشانی بودهدهه اخیر شاهد رشد فزاینده

های اطالعاتی و موتورهای جستجو  های داخل کشور فقط میزان همپوشانی پایگاهینکه پژوهش توجه به ا

های همپوشانی، تعیین کاربردهای  مرور پژوهش طور خاص بهاند، ضرورت انجام پژوهشی که بهرا سنجیده

روش بررسی  پژوهش همپوشانی،  این  در  موجود  نکات  و  همپوشانی  سنجش  مختلف  بپردازد، های  ها 

( مفاهیم جدیدی نظیر 1391ها )نظیر نوشین فرد و امامی،  شکار است. افزون بر این، در برخی پژوهش آ

صورت کامل  شده است ولی بههمپوشانی عنوانی، همپوشانی منابع اطالعاتی و همپوشانی موضوعی مطرح

روش از  همچنین  است؛  نگردیده  استفادهروشن  همپوشانی  سنجش  برای  مختلفی  استهای  ولی   شده 

از نتایج  روش  تحلیل  این  از  یکی  انجامروی  نسبی(  )همپوشانی  است.ها  می  شده  نظر  مفهوم  به  رسد 

مشخص    صورت کاملهای مختلف سنجش همپوشانی بههمپوشانی، کاربرد همپوشانی و تفاوت روش

ه در  شدهای انجامنگردیده است. در همین راستا در پژوهش حاضر سعی شده است تا به بررسی پژوهش 

های داخل کشور و خارج کشور، مفاهیم همپوشانی،  های موجود در پژوهش موضوع همپوشانی، تفاوت

همپوشانی، روش میکاربردهای  ترتیب  بدین  شود.  پرداخته  همپوشانی  از  های سنجش  استفاده  با  توان 

مناسب، برقراری    های اطالعاتیمنظور انتخاب پایگاهتری را بههای دقیقهای این پژوهش، پژوهش یافته

  ای و نظیر آن طراحی نمود.کتابخانههای بین همکاری

 
1 . Gluck 

2 . Sievert & Andrews 

3 . Gavel & Iselid 

4 . Rather, Lone & Shah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی مطالعات دانشنشریه 

  43صفحه 

تحلیل مفاهیم و سنجش  

همپوشانی: نظری بر  

 متون 

 

 

   پژوهششناسی روش .2

 موضوع   با  رابطه   در  یسی انگل   منبع  20  و  ی فارس  منبع  15  آن  در  که  است  یمرور  یامطالعه  پژوهش   ن یا

 یبرا.  است  شدهبررسی  یانتقاد  -ی لی تحل  یکردیرو  با  شناسیدانش   و  اطالعات  علم  رشته  در   یهمپوشان

  منظور  ن یبد.  شوند  ییشناسا  موضوع  ن ی ا  در  موجود  یهاپژوهش   تا  بود  الزم  ابتدا  هدف،  ن یا  به  دنی رس

 « overlap»  یسی انگل   های عبارت  و  رانیا  مگ  یاطالعات   گاهیپا  در   »پوشش«   و  «ی همپوشان»  ی هاعبارت

  ی ابیباز  منابع  دهی چک   و  عنوان   سپس.   شدند  جستجو  اسکالر   گوگل   جستجوی   موتور    در   « coverage»  و

  ادامه  در  که  دیگرد  هیته  مطالعه  جهت مرتبط  منابع   درنهایت.  شد  یبررس  منابع  ربط  صیتشخ  جهت  شده

 . است شدهصورت مختصر اشارهبه هاآن به
 

 بندی منابع حوزه پژوهشی پوشش و همپوشان . گروه 1جدول  

 
1 . Martyn 

2 . Buckland, Hindle and Walker 

3 . Katzer 

4 . Wood, and Flanagan and kenned 

5 . Bradford 

6 . Bearman and Kunberger 

7 . Poyer 

8 .  Kimball 

9 . Hood & Wilson 

 من ع گروه ردیف 

 1990؛ گالک، 1967، 1؛ مارتین 1396پهلو، ؛ فرج1390داورپناه،  توسعه مباحث نظری  1

و همکاران،   3؛ کتزر 2007؛ اگه و گاورتس،1975، 2باکلند، هندلی و والکر  شناختی مباحث روش 2

2017 

3 

 

میزان پوشش و  

همپوشانی  

های  پایگاه 

اطالعاتی  

 ای نامهنمایه

سیاست  

سازی و  نمایه

 نویسی چکیده 

 1973، 4فالناگان و ادواردوود و 

 1991سیورت و اندروز،  انسجام و ثبات 

؛ علی بیک و همکاران،  1389؛ اسدالهی و نوکاریزی، 1379الدین، تاج میزان پوشش 

  ،یمحمد یحاج و  ن؛یمحمدحس  ،یانید؛ 1391؛ نوشین فرد و امامی، 1390

؛  1392 زهرا ،ینیپورام و  جواد؛ د،ی رسعیم یقاض  ؛1392  ده،یوح

؛  1977، 6؛ بیرمن و کیمبرگر1972؛ وود، فالگان و کند،  51937برادفورد 

 2020؛  2016، 8؛ کیمبال2008؛ گاول و ایزلید،  1984، 7پویر

تعیین مجالت  

 هسته 

 1997؛ اسالتر، 1384ابوالحسنی فروغی،  

های  پوشش و همپوشانی پایگاه  4

 اطالعاتی متن کامل 

 2008، 9؛ هود و ویلسون 1391؛ نوشین فرد و امامی، 1386  ،یمیابراه

https://www.tandfonline.com/author/Kimball%2C+Rusty
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در جدول  نماه که  می  1گونه  پژوهش مشاهده  همپوشانی شود،  موضوع  با  رابطه  در  مختلفی  های 

ها برای بسط مفاهیم نظری پوشش و همپوشانی و چگونگی محاسبه  شده است که در این مقاله از آنانجام

دانش  و  اطالعات  علم  در  آن  استفادهو کاربرد  است.  شناسی  واژهشده  از  این  بر  های خلیلی  نامهافزون 

(  2016)  7وکمبریج (2016)  6( وکوبولری2016)  5( وبستر1396)  4(، امریکن هرتیج 1385(، جان )1379)

 شده است.نیز استفاده

 ها .یافته3

 « یهمپوشان» ی ادب ساختمان ی ررسبالف. 

را از ریشه فعل، یا صیغه امر حاضر  پسوند »الف نون« را عالمت صفت حالیه گویند. صفتی است که آن 

  است که   کنند. صفت حالیه آنم( استمراری با افزودن الف و نون به آخر ریشه بیان می)  ب( یا)  بدون

دونده دوان:  مثال  کند.  بیان  را  کسی  می)  حالت  که  کوشنده  دود(کسی  که کوشش  کسی  )  کوشان: 

پسوندمی هرگاه  این )  کند(.  آخر  به  مصدری  یای  به  معروف  کلمه  یا(  شود  افزوده  کلمات  گونه 

توان چنین گفت:  (. بر این مبنا می1372آمده حاصل، مصدر است مانند روانی، هراسانی )خلیلی، دستبه

تن دارد(   ای برجامههمپوشانی ترکیب  دو واژه هم و پوشانی )پوشان یعنی کسی یا چیزی که پوششی یا  

کند. کلمه بعد از پیشوند چیز داللت میچسبد ذاتاً به بیشتر از یکای میوقتی به کلمه  « هم»پیشوند    است.

چند چیزی    دو یا)  برای مثال همرنگ  .کند که دو یا چند چیز از چه نظر مشترک هستند، مشخص می« هم»

و لباس یکسانی    یا چیزی که دارای پوشش، جامه  که رنگ یکسانی دارند(. بدین ترتیب، دو یا چند کسی

پوشش  »، و منظور از  « »کسی یا چیزی  منظور از  شناسیدانش هستند، همپوشانی دارند. در علم اطالعات و  

 ؟، چیست« و لباس

 

  

 
1. Baharat & Broder 

2. Gulli & Signorini 

3. Spink, Jansen, Blakely & Koshman 

4. The American   heritage   dictionaries 

5. www.Merriamwebster.com 

6. http//Vocabulary.com 

7. http//Dictionary.cambridge.org 

پوشش و همپوشانی موتورهای   5

 کاوش

کندی،  ؛ نوکاریزی و زینالی تازه 1391اسفندیاری مقدم و بهاری موفق 

؛ اسفندیاری  2005، 2گیل و سیگنورینی ؛ 1998، 1؛ باهارات و برودر 1396

؛  راثر،  2006، 3اسپینک، جانسن، بلکلی و کوشمن ؛ 2006مقدم و پریرخ، 

 2008لون و شاه، 

 1394ابراهیمی،حاضری، توکلی زاده و  ترسیم نقشه علوم  6
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 ها مرور فرهنگب. 

لَپ مفهوم«  1»  لباس«   »تاه  با  چین  م  اساسیا  انگلیسی  فعل  »لَپ«    یانهفعل  این  که  «  2»ویرَپ بوده 

  هم یرو«)3»اُورلپ از فعل اخیر هم فعل  .»فرا امتداد داشتن« معنی داشت ، پوشاندن( و درنتیجه-)پیچیدن

های مختلف بررسی  در فرهنگ  معنی واژه  همچنین (.  1385د )جان،  تداخل داشتن( به دست آمافتادن و  

هایی داشته باشد که  ارائه شده است: یک شی بخش (  2016وبستر )شد که سه تعریف زبر در فرهنگ  

وجود داشته باشد که به دو یا چند   دیگری نیز وجود دارد؛ برخی از موردهایی  ءیش   ها در همان بخش 

( نیز 2016)  مطابق فرهنگ وکوبولری  .واسطه داشتن عضویچیز بهچیز تعلق دارد؛ پوشش جزئی از یک

چیز دیگر را پوشش دهد و  بخشی یا کل یک چیزیا کل یک چیز همپوشانی دارد که بخشییک زمانی

( نیز اگر دو یا چند فعالیت، موضوع و دوره زمانی همپوشانی داشته  2016)  جیکمبرفرهنگ    اساس  بر

( نیز اگر برخی از  1396)) جی هرت فرهنگ امریکن  اساس برهای یکسانی هستند؛ دارای بخش  هاباشند، آن

و در فرهنگ    ها همپوشانی وجود داردبه دو یا چندشی تعلق دارد بین آنکه   اجزایی وجود داشته باشد

  تعریف همپوشانی اطالق شده است.   اشتراکی داشتن   صورتای را بهمیراث تصویری نیز حوزه یا ناحیه

 اند از: شود عبارتتعاریف درک می از  آنچه

داشتن هم به تعلق داشتن یک جزء  گردد و فرا امتداد  امتداد داشتن برمی  ریشه همپوشانی به فر -1

 به چند چیز اشاره دارد؛ 

همیشه به وجود بخش یا جزء مشترک در دوشی یعنی دو مجموعه )نه یک مجموعه( تأکید   -2

 شده است؛ 

  کل   اند و برخی نیز به وجودکردهاشاره  مجموعه  کل بخش در دو  از تعاریف به وجود  برخی -3

 اند؛اشاره داشته یک بخش، یا جزئی از یک بخش، در دو مجموعه

 در فعالیت، موضوع و دوره زمانی اشاره داشتند. به وجود همپوشانی برخی از تعاریف   -4

 های اندیشمندانمرور دیدگاه  ج. 

  4انتشگگاراتی ی  ( موجود بودن فقره1986) پویر  (،1975)  پژوهشگگگرانی از قبیل باکلند، هندلی، والکر

چون علی    اند. از سگویی دیگر، پژوهشگگران ایرانیهمپوشگانی خواندهدر دو یا چند مجموعه مختلف را 

( به موجود  1392(، و قاضگی میرسگعید و پورامینی )1390، نوشگین فرد و امامی )(1391همکاران )بیگ و 

گویند. های مختلف را همپوشگگگانی میبودن یک منبع اطالعاتی خاص در دو مکگان متفگاوت یا در قالب

کند؛ بنابراین در ادامه به جلب نظر می  « های مختلفقالب»ایرانی عبارت »یا« و در تعریف پژوهشگگگران 

یا« چنین آمده هست: عبارت دو »( برای واژه 1373)  نامه دهخداتوضیح آن پرداخته شده است. در لغت
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و توان به دمی اخیر را  تعریف توان هرکدام از دو واژه را انتخاب کرد. پس مسگگاوی بوده و می« یا»طرف 

 .تعریف تقسیم نماییم

این مورد بگا   تعریف اول: وجود منبع اطالعگاتی خگاص در دو مکگان متفگاوت را همپوشگگگانی گوینگد.

 مطابقت دارد. ها و ریشه کلمهفرهنگ  شدهتعاریف ارائه

همان   های متفاوت را همپوشگانی گویند. این مورد،وجود منبع اطالعاتی خاص در قالب تعریف دوم:

( هست. وقتی این پژوهشگران در مقاله خود به بحث  2008ویلسون ) شده هود وهمپوشانی درونی مطرح

ای که وجود دارد این  . نکتهاندکرده( اسگگتناد  1991اندروز )پردازند، به سگگیورت و همپوشگگانی درونی می

که به مفهوم   ندا« اسگگتفاده کرده1جیپلی کیت ری کورد»  از عبارت  (1991) اسگگت که سگگیورت و اندروز

»اُورلپ«    و تفاوت زیادی با  شگگده اسگگت؛تعریف غیره ورکورد تکراری، نسگگخه اضگگافی، نسگگخه المثنی  

در چنگد مجموعه( دارد.  افزون بر این مطرح کردن همپوشگگگانی درونی خود خالف    ء یشگگگ )وجود یک 

شگگاره دارد  معنی همپوشگگانی اسگگت؛ چون همپوشگگانی درونی به وجود اشگگتراکات درون یک مجموعه ا

بررسگی  ذکرشگده( همپوشگانی در دو یا چند مجموعه قابل  ها و ریشگهفرهنگ  که ذاتاً )طبق تعاریفدرحالی

تکرار در یک مجموعه«  »اسگگتفاده از عبارت   رسگگد که برای جلوگیری از مشگگتبه شگگدن،اسگگت. به نظر می

؛ چون  نیسگتپوشگانی صگادق جای عبارت »همپوشگانی درونی« بهتر باشگد. درنتیجه، تعریف دوم برای همبه

 نظر  بنابراین، بعید اسگگت که  بررسگگی اسگگت )نه در یک مجموعه(؛همپوشگگانی در دو یا چند مجموعه قابل

باشگگد. ل ا محتمل اسگگت پژوهشگگگران ایرانی با آوردن عبارت   _ تعریف دوم_ پژوهشگگگران ایرانی چنین 

مکان  قالب متفاوت و در دو بع در دواند این مورد را نشگان دهند که اگر مناخواسگته  های مختلف« »قالب

تواند به شگگکل  منظور از »قالب مختلف« می  -در این صگگورت نیز همپوشگگانی وجود دارد  .متفاوت باشگگند

های  )مثاًل در مورد کتاب، ویرایش  شگگده و خیلی از موارد دیگر اطالق شگگودرسگگانه یا نوع اطالعات ارائه

در  (  1396فرج پهلو )کگه    گونگههمگان  آیگد،یش میدیگری پ  مسگگگ لگه  نیزمختلف آن(. در این صگگگورت  

اگر در    اسگگگت کگه  کرده  را مطرح  رسگگگانی کتگابخگانگه ملی این سگگگ الکتگابگداری و اطالع  المعگارفدائره

توان  های متفاوت باشگد آیا میکتاب یکسگانی وجود داشگته باشگد که دارای ویرایش   Bو  Aهای  کتابخانه

با عالمت سگگ ال مطرح  مختلف اشگگاره دارد اما آن  یهایعنی به قالب" این حالت را همپوشگگانی دانسگگت 

 "شده است.

 گسترش مفهوم همپوشانید.

که برخی یا کل این اشگگیا متعلق به هر دو مجموعه    یاگونهبه  ؛موجود باشگگد  اگر دو مجموعه از اشگگیا

ها،  ، کتابخانه« ای از اشگیامجموعه»منظور از   (.2006،  2د، بین دو مجموعه همپوشگانی وجود دارد )اگهن باشگ 

در اصگل تعداد اشگیا    ، منابع اطالعاتی اسگت.« اشگیا» های اطالعاتی، موتورهای جسگتجو  و منظور ازپایگاه

های اشگیا، جایگزین خود  کند که مشگخصگهبیان می(  2006)شگود. اگه  عه مطالعه میمشگترک بین دو مجمو
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موضگوع، )هاهای آنجای اینکه خود منابع اطالعاتی بررسگی شگوند مشگخصگهبه  گریدانی ببهاند؛ اشگیا شگده

توان نتیجگه گرفگت، مطگابق هگدف گیرنگد. درنهگایگت میعنوان و غیره( موردبررسگگگی قرار می  پگدیگدآور،

های مختلف موجب بروز همپوشگگانی  پژوهش، در تعریف عملیاتی مشگگخص خواهد شگگد که آیا قالب

های پژوهش را مشخص  این هدف پژوهش است که روش پژوهش و تکنیک گریدانی ببه .شود یا نهمی

 کند.می

جدیدی چون همپوشگانی    موضگوعات ،( انجام شگد1391در پژوهشگی که توسگط نوشگین فرد و امامی )

. در چکیده این مقاله چنین  و همپوشگانی منابع اطالعاتی مطرح شگده اسگت  ی، همپوشگانی عنوانیموضگوع

عنوانی منابع اطالعاتی(، سگنتی و   های مختلف ازجمله همپوشگانی )موضگوعی،همپوشگانی»آمده اسگت:  

رت  این نوشگتار بیانگر این اسگت که انواع همپوشگانی عبا .« نسگبی برای هریک از توصگیفگرها محاسگبه شگد

همپوشگگانی موضگگوعی؛ همپوشگگانی عنوانی؛ همپوشگگانی منابع اطالعاتی؛ همپوشگگانی سگگنتی و  اسگگت از:

نه  )یبندمی تقسگ شگود از یک معیار  همپوشگانی نسگبی. بدیهی اسگت که وقتی مفهومی به انواع آن تقسگیم می

اسگت  و این   بندی همپوشگانی چه بودهشگود. مسگ له این اسگت که معیار تقسگیماسگتفاده می  چندین معیار(

 ای صورت گرفته است برحسب چه مشخصه  یبندمی تقس

همپوشگگگانی عنوانی و همپوشگگگانی منگابع   فیدر تعگارمسگگگ لگه دوم در پژوهش اخیر این اسگگگت کگه  

اطالعاتی، عبارت همپوشگانی سنتی وجود ندارد ولی، در تعریف همپوشانی موضوعی، هم از همپوشانی  

، ذکرشگدهاسگت که تعریف  سگ الده اسگت. پس برای ما جای  موضگوعی و هم از همپوشگانی سگنتی یاد شگ 

تعریف همپوشگانی موضگوعی اسگت یا تعریف همپوشگانی سگنتی  مسگ له سگوم در این پژوهش  این اسگت  

ها بر اسگاس که یافته  اسگاس تعداد مقاالت صگورت گرفته اسگت. برای ما جای سگ ال اسگت ها برکه، یافته

های ذکرشگده صگورت گرفته هسگت. آیا برحسگب همپوشگانی عنوانی بوده اسگت  همپوشگانییک از کدام

در ادامه نکاتی   ها وجود دارد شگگدن و محاسگگبه سگگایر همپوشگگانیدر این صگگورت چه نیازی به مطرح

 روشن شدن این امر ارائه شده است.  منظوربه

 مجالت با سطح مقاالت   1تفاوت همپوشانی در سطح ه. 

بین پگایگگاههگ در پژوهش  نظیر بیرمن و کمبرگرای همپوشگگگگانی  ( و هود و 1977)  2هگای اطالعگاتی 

از این سگطوح توصگیف    هرکدام( دو سگطح مجالت و مقاالت یاد شگده اسگت که در ادامه 2008ویلسگون )

 شده است.

همپوشگانی  شگود که دو پایگاه اطالعاتی  در سگطح مجالت: در این سگطح زمانی گفته می  همپوشگانی

کگه یگک مجلگه در هر دو پگایگگاه مورد پویش قرار گیرد یعنی چگه تمگام مقگاالت مجلگه و چگه یگک   دارنگد

 ها وارد شود.مقاله از مجله در پایگاه
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پایگاه همپوشگگانی دارند که   شگگود که دودر سگگطح مقاالت: در این سگگطح زمانی گفته می  همپوشگگانی

ای  اما، بدون توجه به مجله همان موضگوع( همان نویسگنده، و  یک مقاله با همان عنوان، )  منفرد  یک مقاله

تر این مطلب یعنی  روشن شدن بیش   منظوربهکه آن را منتشر کرده است در دو پایگاه وارد شود در ادامه  

دو سگگگرویس   B  و  A  ، یگک مثگالی آورده شگگگده اسگگگت. فری بفرمگاییگد کگهادشگگگدهیگ تفگاوت دو سگگگطح  

 ند.دو مجله باش 2 و 1سازی، و نمایه

 1د( را از مجله    مقاله )الف، A  باشگد. سگرویس (  ت د، ج، دارای مقاالت )الف، 1مثال اول: اگر مجله  

  در   یسگازهینماسگازی کنند. دو سگرویس  ، پوشگش داده و نمایه1ت( را از مجله   ج،)  مقاله B  و سگرویس 

 سطح مجالت همپوشانی دارند ولی در سطح مقاالت همپوشانی ندارند.

یک مقاله در   اگر  کندای مقاله خود را در دو مجله چاپ  ممکن اسگت  که نویسگنده  بسگاچهمثال دوم: 

 2  همان مقاله را از مجله B و سگرویس  1را از مجله    همان مقاله A  منتشگر شگود و سگرویس   2و1دو مجله  

مجالت   سگازی، در سگطحسگازی کنند؛ پس در این صگورت، این دو سگرویس نمایهپوشگش داده و نمایه

ای شگاید سگ ال شگود که امکان ندارد نویسگنده در سگطح مقاالت همپوشگانی دارند. همپوشگانی ندارند، ولی

منتشگگر نماید، اما هود و ویلسگگون منتشگگر شگگدن یک مقاله در دو مجله را بیان    یک مقاله را در دو مجله

های  در بخش مرور پایگاهچیسگگگت باید یادآور شگگگویم که    اند. در مورد اینکه منظور از فعل پویش کرده

شگود  توسگط پایگاه( مشگاهده می  شگدهدادههای اطالعاتی )مجالت پوشگش  اطالعاتی، لیسگت مجالت پایگاه

هگا در  پگایگگاهیعنی  ؛  شگگگودامگا لزومگاً بگدین معنی نیسگگگت کگه تمگامی مقگاالت یگک مجلگه در پگایگگاه وارد می

شگگناسگگی و چکیده نامه شگگیمی تقریباً همان  زیسگگتنامه   کنند. چکیدهانتخاب مقاالت گزینشگگی عمل می

سگگازی و ها را دارد، نمایهآن کنند اما، فقط مقاالتی را که معیارهای موردنظرتعداد مجالت را پویش می

(. برای اطالع عینی از این امر بهتر اسگت اشگاره شگود که وود، فالگان  1984)پویر، کنند  نویسگی میچکیده

مقاله منتشگر کرده اسگت    144« در یک سگال معین  1»اکویسگتوکامجله   اند که  ( گزارش داده1973و کند )

را گزینش کرده   مقاله  39«،  4ای آی»مقاله؛ و  9،  « 3سگگگی آ اس»  مقاله؛  15،  « 2بیوسگگگیس »که از این تعداد 

توان با نادیده میکند.  اقدام می  ای به انتشگار یک مقاله در دو نشگریهبا توجه به اینکه کمتر نویسگنده اسگت.

 سطح مجالت و مقاالت را چنین تعریف نمود: گرفتن این مورد، همپوشانی در دو

که یک مجله در هر دو   زمانی دو پایگاه در سطح مجالت همپوشانی دارند همپوشانی در سطح مجالت:

 . پایگاه مورد پویش قرار گیرد

همپوشگگانی دارند که یک مقاله از    همپوشگگانی در سگگطح مقاالت: زمانی دو پایگاه در سگگطح مقاالت

 یک مجله در هر دو پایگاه وجود داشته باشد.
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( محاسگگگبه همپوشگگگانی در  2008( و هود و ویلسگگگون )1977با توجه به پژوهش بیرمن و کمبرگر )  

اند  در سگطح مجالت پرداخته  شگود اما برخی پژوهشگگران به محاسگبه همپوشگانیسگطح مقاالت توصگیه می

بوده اسگت    رگ اری تأثموضگوع همپوشگانی، دو علت بر این امر    شگده درانجام  هایهش با بررسگی پژو  که

 اند از:که عبارت

به   .1 توجه  با  امر  این  هست.  مقاالت  همپوشانی  بررسی  الزمه  مجالت،  همپوشانی  بررسی 

کاررفته توسط پژوهشگران، برای محاسبه همپوشانی مقاالت مشهود  گیری بهو نمونه  های آماریروش

همپوشانی را در سطح مجالت    ( چنین بوده است که ابتدا1972)  گیری وود و همکاراناست. روش نمونه

پایگاه کردند. درواقع آنبررسی می ابتدا مشخص نمودند که کدام مجالت توسط سه    ، 3بیوسیس )  ها 

مجالت مشترک( مجالت )فقط مقاالتی از این    این معلوم است که  شود و( پویش می5اسآسی  ،4آیای

از این مجالت    ها وجود دارد؛ بنابراین برای محاسبه همپوشانی در سطح مقاالت، مقاالتی را در پایگاه

انتخاب کردهبه  مشترک نمونه  م کور  عنوان  پایگاه  را در سه  مقاالت  این  نبود  یا  و  اند. سپس وجود 

 .انددادهقرار  یموردبررس

و گاهی هم    مقاالت برای چندین پایگاه، به زمان و هزینه بیشتری نیاز دارد  وشانیبررسی همپ .2

اند برای و گاهی هم برای سریع رسیدن به پاسخ، همپوشانی در سطح مجالت را برگزیده  غیرعملی بود

اند.  را بررسی کرده(  ساینس، مدالین وغیرهآو، وباسکوپوسپایگاه )  12(  2007)  مثال گاول و ایزلید

 پایگاه در سطح مقاالت به هزینه و زمان بیشتری نیاز است.  12بررسی همپوشانی  رون یازا

گگاول و   ،(1977و کمبرگر )  بیرمن   ،(1990)  (، گالک1391هگای نوشگگگین فرد و امگامی )در پژوهش 

هایی بین  ، همپوشگانی در دو سگطح مجالت و سگطح مقاالت یادشگده اسگت. گرچه تفاوت(2008) ایزلید

پژوهشگگی   کهیدرحال ؛یاد شگگد  قباًلنوع نگرش به همپوشگگانی در این مقوله وجود دارد که   عملکرد و

» تاپیک اُورلپ و   طور صگگریح از اصگگطالحاتی چونیافت نشگگد که در مورد همپوشگگانی موضگگوعی به

( وقتی همپوشگانی در سگطح 1391سگابجکت اُورلپ« بحث شگده باشگد. بر اسگاس نظر نوشگین فرد و امامی )

آید. این  می  به دسگگتشگگود، همپوشگگانی موضگگوعی  های موضگگوعی بیان میتک زمینهبرای تکمقاالت  

اند. باید اشگگاره  و بدان اسگگتناد نموده  ( گرفته1390را از داورپناه )  شگگدهگفتههای  پژوهشگگگران  اصگگطالح

در اند اما،  در این پژوهش هیچ توضگگیحی  این سگگه اصگگطالح را مطرح کرده  (1390شگگود که داورپناه )

گونه که در قبل نیز ذکر شگد این پژوهشگگران ایرانی در همان .مورد این سگه اصگطالح آورده نشگده اسگت

ولی با توجه به اینکه    اند،صگگگورت منطقی و کاماًل صگگگحیح برخورد نمودهمحاسگگگبه این سگگگه مورد، به

( بهره جسگته اسگت. به همین  1991) از مقاله سگیورت و اندروز  ( در ارائه این سگه مفهوم1390داورپناه  )

 از مقاله سگگیورت و اندروز اسگگتفاده شگگد. سگگیورت و اندروز  ادشگگدهیدلیل برای روشگگن شگگدن مفاهیم  

اند. اما این سگه مفهوم  « انجام داده1سگازی در چکیده نامه ایزا( پژوهشگی را با عنوان »انسگجام نمایه1991)

غیرمسگتقیم از   صگورتبهتوان  ین سگه مفهوم را میشگود و اصگریح در این پژوهش دیده نمی  صگورتبه

 
1 . Indexing Consistency in Information Science Abstracts 
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توان فهمیگد کگه  این مقگالگه، می  بگه روش پژوهش   روش پژوهش سگگگیورت و انگدروز درک نمود. بگا نگگاه

اسگت که ابتدا دو مجله »ژورنال آو این فورمیشگن« و »ژورنال آو داکیومنشگن«    صگورتن یبدها روش آن

ای تحت  مجله توسگگط بیش از دو مجله چکیده نامه صگگورت تصگگادفی انتخاب شگگده اسگگت که این دوبه

بخش اول(. سگگگپس مقگاالت این دو مجلگه را بگازیگابی و سگگگپس  )  گیردپوشگگگش ایزا، مورد پویش قرار می

بخش  )  سگازی شگده اسگتچکیده  ذکرشگدهیک از این مقاالت توسگط دو مجله  کنند که کدامبررسگی می

این    هاآن  شگود.سگازی میط این دو مجله چکیدهازاینکه مشگخص شگد که کدام مقاالت توسگ دوم( و پس 

شگود  سگازی میاصگطالحات یکسگانی نمایه بانامه  چکیده اند که آیا همان مقاله در دومورد را بررسگی نموده

( از بخش  1390رسگد داورپناه )بخش سگوم(. به نظر می)  اسگت برده شگدهیا اصگطالحات متفاوتی را بکار  

دوم، همپوشگگانی مقاالت؛ و از بخش سگگوم، همپوشگگانی موضگگوعی را    همپوشگگانی مجالت؛ از بخش  اول،

( این سگگگه مفهوم مشگگگاهده 1991) اند. گرچه در پژوهش سگگگیورت واندروزبرای اولین بار مطرح نموده

شگده شگود اما، همپوشگانی مجالت و همپوشگانی مقاالت توسگط بسگیاری از پژوهشگگران موردبحث واقعنمی

  (1990گالک ) از سگویی دیگر،  شگودهمپوشگانی موضگوعی مشگاهده نمیاسگت ولی هیچ مورد صگریحی از 

های همپوشگانی  سگازی صگورت گرفته، در حوزه پژوهش بررسگی سگیاسگت نمایه باهدفهایی را که  پژوهش 

اند، را بررسگی نموده   6سگازیدهد. در همین راسگتا با توجه به اینکه سگیورت و اندروز انسگجام نمایهقرار می

این مبنا در همپوشگگانی موضگگوعی اشگگتراکات  پژوهش سگگیورت و اندروز در حوزه همپوشگگانی اسگگت. بر 

شگود و این نوع همپوشگانی برای بررسگی  های موضگوعی مدارک بین دو یا چند مجموعه بررسگی میزمینه

و چگونگی رشگد یک حوزه   و ترسگیم نقشگه علوم و تعیین روابط بین علوم سگازیانسگجام و سگیاسگت نمایه

شگگگود. نکتگه موردتوجه در این بحث این اسگگگت که بین همپوشگگگانی موضگگگوعی با علمی بهره گرفتگه می

در محاسگبه همپوشگانی در یک زمینه موضگوعی،    همپوشگانی در یک زمینه موضگوعی تفاوت وجود دارد.

ر دو یا چند مجموعه  عروقی( د-های قلبیمانند بیماری)  یموضگگوعی  اشگگتراکات مدارک در یک زمینه

مد را   و پاپاسکوپوس  ( همپوشانی دو پایگاه  1390علی بیک و همکاران )  مثالعنوانبهشود.  بررسی می

در همپوشگانی موضگوعی اشگتراکات موضگوعی    کهیدرحالاند  سگنجیده  عروقی-موضگوعی قلبی  ینهی درزم

( از این نوع اسگت.  1394یمی )که پژوهش حاضگری، توکلی زاده، ابراه  شگودیمها سگنجیده  بین مجموعه

های اصگلی مدیریت دانش بررسگی شگده اسگت. در این نوع همپوشگانی موضگوعی حوزه  ادشگدهی پژوهش در  

ی علمی و جسگگگتجو، علوم، حوزه  توانگد پگایگگاه اطالعگاتی، کتگابخگانگه، موتورهمپوشگگگانی، مجموعگه می

همپوشگانی موضگوعی انجام    ٔ  نهی درزم  هایی کهسگاز باشگد. همچنین باید اشگاره شگود که اکثر پژوهش نمایه

های  ، روابط حوزهیسگگازهینماها، انسگگجام  شگگده اسگگت با عناوین دیگری چون میزان همخوانی کلیدواژه

 شده است. یگ ارنامعلمی، و عناوین  نظیر آن 

 اشگتراکات ی کاربرد دارد که به بررسگیهنگامدرنتیجه باید گفته شودد هه مپودشوانم ضدعود م   

افزون براین شگود.  ها پژوهش مینه زمانی که در مورد برتری و گزینش پایگاه  پرداخته شگودموضگوعات  

محاسگگبه   یا  انواع همپوشگگانی دانسگگته شگگود  ،همپوشگگانی مجالت و همپوشگگانی مقاالت  توان گفت کهمی
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عبارت    سگطح مجالت و مقاالت ذکر شگود، تفاوت زیادی وجود دارد زیرا وقتی از همپوشگانی را در دو

از این سگطوح منجر به   کیاز کدامرا مطرح نمود که  اسگتفاده    سگ التوان این  اسگتفاده شگود، می« سگطح»

اخیر فاقد  شگدهمطرحکه، اگر برای همپوشگانی انواعی قائل شگویم پرسگش شگود. درحالیتر مینتایج دقیق

ت  که کاربرد لفظ سگطح نیز توان گف معنا خواهد بود. اگر وسگواس زیادی در این مورد داشگته باشگیم می

ها ناشگی  شگود که وجود این تفاوتمی  گونه که بحث آن قباًل رفت، مشگخصچندان دقیق نیسگت. همان

های اطالعاتی  منظور از پوشگگگش در پایگاه»از این اسگگگت که پژوهشگگگگران، پاسگگگخ متفاوتی به سگگگ ال 

ت اما در برخی موارد به دالیل  منظور از پوشگگش پایگاه، مقاالت اسگگ  در اصگگل  دهند.ارائه می  « چیسگگت 

را انتخاب نمایند؛ به همین دلیل،  در این موارد همپوشگانی   راه سگریعشگوند که یکذکرشگده مجبور می

بسگیاری از موارد   راه میانبری اسگت که درهمپوشگانی مجالت یک  گریدانی ببهمجالت محاسگبه شگده اسگت 

هایی کاربرد دارد که  در پژوهش  نی موضگگوعیاز دقت کمتری برخوردار اسگگت. اضگگافه بر این همپوشگگا

 است.  قرارگرفتهمورد بررسی   سازی در منابع ردیف دومسیاست نمایه

   سنجش همپوشانیو. 

محاسبه    منظوربهتا این بخش مفهوم همپوشانی به بحث گ اشته شد اما باید اشاره شود که چندین روش 

 ها پرداخته شده است.یا چند مجموعه وجود دارد که در ادامه به آن همپوشانی دو

یادشگگده اسگگت که از   2عنوان شگگاخص جاکاردبه  (2007)  1توسگگط اگه و گاورتس   که  همپوشگگانی سگگنتی

مجموعه محاسگگبه   بت تعداد عناصگگر مشگگترک دو مجموعه به تعداد کل عناصگگر موجود در دوطریق نسگگ 

را بکار    همپوشگانی سگنتی  در روش محاسگبه خود،  پانزده سگال پیش  ( بیش از1379شگود. تاج الدین )می

 شود:صورت زیر تعریف میبرد. همپوشانی سنتی در ریاضیات به

J=
|𝑨∩𝑩|

|𝑨∪𝑩|
             |𝑨 ∪ 𝑩| = IAI+IBI-IA∩BI [25] 

ها را نادیده رود و اندازه مجموعههمپوشانی سنتی برای نشان دادن تفاوت دو مجموعه بکار می

 گیرد. برای مثالمی

ها مشترک  عنصر میان آن  10عنصر داشته باشند و    B  ،55مجموعه    عنصر و   A  ،55  وقتی مجموعه -1

   باشد. در این صورت

J =
|𝑨∩𝑩|

|𝑨∪𝑩|
=

 10

55+55−10
=

10

100
= 0.1 

 
1 . Goovaerts 

2 . Jaccard, s index 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی نشریه مطالعات دانش

 52 صفحه   

 2، شماره 1دوره    

 1401 بهار   

 2پیاپی    

ها مشترک عنصر میان آن  10عنصر داشته باشند و    B  ،85  عنصر و مجموعه  A  ،25  وقتی مجموعه -2

 باشد در این صورت 

 J =
|𝑨∩𝑩|

|𝑨∪𝑩|
=

10

25+85−10
=

10

100
= 0.1 

یک و دو تعداد عناصگگر مشگگترک ثابت اسگگت ولی، اندازه دو مجموعه تغییر کرده اسگگت   در دو مثال 

مانده اسگگت؛ چون همپوشگگانی سگگنتی  ، مقدار همپوشگگانی در دو حالت ذکرشگگده ثابت باقیکهیدرحال

 اندازه مجموعه حساس نیست.به

چون سگگگاینس    هگای اطالعگاتییگا چنگد منبع )پگایگگاه  موردی دیگر: وقتی خواسگگگتگه شگگگود کگه از بین دو

 انتخاب شود، همپوشانی سنتی ناکارآمد هست. برای مثال  ( منبع مناسب2، امرالد1دایرکت

ها مقاله بین آن  5مقاله داشته باشند و    B  ،75مقاله و پایگاه اطالعاتی    A  ،30  وقتی پایگاه اطالعاتی -3

 بهتر است   مشترک باشد. در این صورت انتخاب کدام پایگاه

J= 
|𝑨∩𝑩|

|𝑨∪𝑩|
  =

5

75+30−5
=

5

100
= 0.05 

همپوشانی سنتی هیچ اطالعاتی در مورد برتری یک   A.یا  Bانتخاب نماییم پایگاه  حاال کدام پایگاه را

هم همپوشانی سنتی و هم همپوشانی نسبی    دهد؛ به همین دلیل گرچه پژوهشگران ایرانیپایگاه به ما نمی

اند چون همپوشانی سنتی،  از همپوشانی نسبی استفاده کرده یری گجهینتاند، ولی در نموده را محاسبه

برای رفع چنین مشکالتی   رون یازاکند. های اطالعاتی مناسب را جهت تهیه و خرید مشخص نمیپایگاه

 همپوشانی نسبی مطرح شد. 

  Aنسبت تعداد عناصر مشترک بین دو مجموعه  صورت، بهBنسبت به مجموعه  Aهمپوشانی مجموعه  

( که همپوشانی  2007اگه و گاورتس، شود )تعریف می Bبه تعداد عناصر موجود در مجموعه  Bو 

 شود: صورت زیر تعریف مینسبی  در ریاضیات به

𝑜 (A|B) =  
|A ∩ B|

|B|
 

O (B|A) = 
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴|
       

 
1 . Sciencedirect 

2 . Emrald  
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در باال را به روش    شگگگدهارائه 3نی نسگگگبی  مثال برای درک بهتر تفاوت همپوشگگگانی سگگگنتی با همپوشگگگا

 همپوشانی نسبی نیز  محاسبه شده است.

صورت مشترک بین مقاله به 5مقاله داشته باشند و  B ،75 مقاله و پایگاه A ،30وقتی پایگاه  .3مثال

 است     ها باشد در این صورت انتخاب کدام پایگاه بهترآن

 O(AIB)=
|𝐴∩𝐵|

|𝐵|
 =

5

75
= 0.06 

O(BIA)= 
|𝐴∩𝐵|

|𝐴|
 =

5

30
= 0.16 

بهتر   B گاهیپاشگگود که انتخاب  ؛ بدین ترتیب معلوم میتر اسگگتبزرگ Aنسگگبت به  Bچون همپوشگگانی  

  تواند های اطالعاتی از همپوشگگگانی نسگگگبی اسگگگتفگاده شگگگود میاگر در گزینش پایگگاه  رون یازا اسگگگت؛

گرفته شگگود. در این راسگگتا اگرچه پژوهشگگگران نظیر  علی بیک و همکاران    یتردرسگگتهای  تصگگمیم

اند، اما ( هم همپوشگانی سگنتی و همپوشگانی نسگبی را محاسگبه کرده1391( و نوشگین فرد و امامی )1390)

 اند.ارائه داده  را با توجه به همپوشانی نسبی  یری گجهی نت 

نتایج صگگگحیح ارائه    MDS  لی وتحلهیتجز،  که قرار اسگگگت بیش از دو مجموعه بررسگگگی شگگگود  زمانی 

هگا را نیز نشگگگان گیرد بلکگه روابط میگان مجموعگهانگدازه مجموعگه  را نگادیگده نمی  تنهگانگهدهگد؛ چون   می

(. از این  1990گالک،  دهد )دست می ها را  نیز بهدهد اضافه بر این میزان نزدیکی و فاصله مجموعهمی

و عناصگگر   Mکه، کل ماتریس را با  صگگورتن یبداند؛ ده ننمودهروش تاکنون پژوهشگگگران ایرانی اسگگتفا

سگگتون    یدهندهنشگگان jسگگطر و   یدهندهنشگگان iکه    دهندیمنشگگان  M(I, j)داخل ماتریس را با عالمت  

 شود:زیر تعریف می  صورتبهچندوجهی در ریاضیات   یری گاندازه. مقیاس  است

𝐴        𝐵        𝐶   
𝐴
𝐵
𝐶

[

𝑚(1,1) 𝑚(1,2) 𝑚(1,3)

𝑚(2,1) 𝑚(2,2) 𝑚(2,3)

𝑚(3,1) 𝑚(3,2) 𝑚(3,3)

] 

𝑚(1,1)و𝑚(2,2) و𝑚(3,3)دهد  ، عناصگر روی قطر ماتریس اسگت که  اندازه یک مجموعه را نشگان می

، اندازه مشگترک بین دو مجموعه  𝑚(2,1) دهد.را نشگان می  A،اندازه مجموعه 𝑚(1,1)در ماتریس باال،  

A  و Bو 𝑚(3,1)  اندازه مشگگترک بین دو مجموعهA  وC دهد. در تشگگکیل ماتریس تعداد  را نشگگان می

 .برای مثال اگر داشته باشیم:    ها برابر خواهد بودسطر و ستون ماتریس  با تعداد مجموعه

|A|=75,|B|=20,|C|=10,|A∩C|=3,|A∩B|=15,|B∩C|=5 

که چون سه مجموعه موجود است پس    صورتن یبدشود؛ بتدا ماتریس را تشکیل میمرحله اول: ا

.  خواهد بود  برابر سهتعداد سطر و ستون ماتریس 
𝐴
𝐵
𝐶

𝐴 𝐵 𝐶

[
75 15 3
15 20 5
3 5 10

]     
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 و 𝐶1قرار داده، و ماتریس    𝐶2و   𝐶1 مرحله دوم: اعداد را از ماتریس مرحله اول، در فرمول 

 شود. تشکیل می  𝐶2ماتریس

 

𝐶1(𝑖,𝑗) =
𝑀(𝑖,𝑗)

𝑀𝐼𝑁[𝑀(𝑖,𝑖),𝑀(𝑗,𝑗)]
          𝑐2(𝑖,𝑗) =

𝑀(𝑖,𝑗)

𝑀𝐴𝑋[𝑀(𝑖,𝑖),𝑀(𝑗,𝑗)]
 

 

𝐶1

[
 
 
 
 1

3

4

3

10
3

4
1

1

2
3

10

1

2
1]
 
 
 
 

       , 𝐶2

[
 
 
 
 1

1

5

1

25
1

5
1

1

4
1

25

1

4
1]
 
 
 
 

 

آمده،  دستقرار داده و از روی اعداد به 𝐶3از روی این دو ماتریس، اعداد را در  فرمول مرحله سوم:

   .شودیعنی ماتریس نهایی(  حاصل می) 𝐶3ماتریس  

𝐶3(𝑖,𝑗)=
𝐶1(𝑖,𝑗)+𝐶2(𝑖,𝑗)            

2
               𝐶3

[
 
 
 
 1
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 شود: صورت زیر تعریف میزمانی که دو مجموعه مستقل از هم باشند، درجه آزادی مرکب به

SF (A, B) = (1- 
𝐼𝑁𝑇

𝑈𝑁𝐼  
) × (

𝑀𝐼𝑁

𝑀𝐴𝑋 
)               INT=|𝑨 ∩ 𝑩| 

                                       UNT=|𝑨 ∪ 𝑩| = IAI+IBI-IA∩BI  

 شود: صورت زیر تعریف میاست. درجه آزادی مرکب به Bزیرمجموعه  Aزمانی که 

SF (A, B) =1-
𝑀𝐼𝑁

𝑀𝐴𝑋
 

نزدیک یک هست  که دوزمانی که درجه آز  .1 یا  و  با یک  برابر  اشتراک    ادی مرکب  مجموعه 

 ها کوچک بوده و زیرمجموعه دیگری باشد؛نداشته باشند و یا یکی از مجموعه

زمانی درجه آزادی مرکب صفر است که اندازه دو مجموعه از همدیگر خیلی متفاوت باشند و یا   .2

 ر شبیه هم باشند؛ها بسیا یکی زیرمجموعه دیگری بوده و اندازه آن

 دهد؛ میزان درجه آزادی مرکب میزان عدم تشابهات دو مجموعه را نشان می .3

 باشد؛   MAX=UNIو   MIN=INTاست و B زیرمجموعه  Aزمانی که .4

 SF(A,B)=1-TO(A,B)پس 
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 ؛TO(A,B)=1است پس  SF(A,B)=0زمانی که  .5

که .6 )گالک،    SF(A,B)=SF(A,B)=TO(A,B)پس     INT=UNI=MAX=MINزمانی 

1990 .) 

ها را  آن  فاصله بین مجموعه درجه آزادی مرکب هرگز بررسی ساده اشتراکات موجود نیست بلکه 

ها حساس است. الزم به ذکر است که پژوهشگران علی بیگ و همکاران  اندازه مجموعهدهد و بهنشان می

بوده    5/0رای دو پایگاه محاسبه نمودند که مقدار آن  ( برای اولین بار درجه آزادی مرکب را ب1390)

توان گفت که  خالصه می  طوربهاند.  است. اما، در تحلیل نتایج از درجه آزادی مرکب استفاده ننموده

ها حساس اندازه پایگاه گیرد، ولی درجه آزادی مرکب بهها را نادیده میهمپوشانی سنتی  اندازه پایگاه

و  توان برتری یک مجموعه )کتابخانه، پایگاه اطالعاتی  از سنجش همپوشانی نمی  این دو نوع  است. در 

گیری بررسی شود مقیاس اندازه  دیگر را سنجید. زمانی که چندین مجموعه مختلف  (  بر مجموعه)رهی غ

می پیشنهاد  نشان چندوجهی  بهتری  نتیجه  مجموعه   برتری  قضاوت  مورد  در  نسبی  همپوشانی  شود. 

اما  می میدهد،  کل  روشدر  این  از  هرکدام  که  گفت  موقعیتتوان  در  سنجش،  مختلف  های  های 

ای قصد داشته  استفاده نمود. وقتی کتابخانه تواند بهتر باشد. در مواقعی هم بهتر است که از دو روشمی

اندازه مقیاس  از  استفاده  این صورت،  در  نماید،  تهیه  را  مناسب  اطالعاتی  پایگاه  پنج  که  گیری باشد 

خواهد پایگاه در اشتراک دارد و می  ای یک پایگاه راشود. اما  وقتی که کتابخانهچندوجهی پیشنهاد می

شود.  صورت همپوشانی سنتی یا درجه آزادی مرکب پیشنهاد می  دیگری را نیز مشترک شود، در این 

پرداخت نماید،   حق اشتراک یک پایگاه را   تواندمی  اگر کتابخانه هیچ پایگاهی را مشترک نیست و فقط 

ای پنج پایگاه اطالعاتی را در اشتراک شود. اگر کتابخانهدر این صورت همپوشانی نسبی پیشنهاد می

خواهد بداند که آیا در صورت اشتراک پایگاه دیگر، دارد و از بودجه کافی نیز برخوردار است و می

در این صورت، درجه آزادی مرکب    یا فاقد استفاده خواهد بود،   بازهم این پایگاه سودمند خواهد بود

کند کدام روش مناسب  گفت که این هدف است که مشخص می  توانیم   شود.  درنهایتپیشنهاد می

 های ذکرشده استفاده نماید.صورت ترکیبی از روشو ممکن است پژوهشگری به است

 

 ی ریگ جهینت و  بحث  .4

شده شناسی انجامرشته علم اطالعات و دانش این پژوهش باهدف تحلیل موضوع پوشش و همپوشانی در  

انگلیسی بدون محدودیت زمانی   منابع مرتبط در دو زبان فارسی و  به این مهم  است که برای رسیدن 

های »پوشش«  شده است. برای دسترسی به منابع مرتبط فارسی پایگاه اطالعاتی مگیران با عبارتبررسی

به   دسترسی  برای  شد.  جستجو  »همپوشانی«  عبارتو  نیز  انگلیسی  مرتبط  »منابع  و  overlapهای   »

«coverageربط منابع بازیابی شده    « در موتورکاوش گوگل اسکالر جستجو شد. سپس، برای تشخیص

 منبع مرتبط جهت مطالعه انتخاب شدند.   40بیش از  ت یدرنهااز عنوان و چکیده منابع استفاده شد که 
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شود که ابتدا موضوع پوشش مجالت  رج از کشور مشخص میشده در خا های انجامبا بررسی پژوهش 

می پژوهش مطرح  این  دل  از  موردتوجه    ها شود.  مجالت  همپوشانی    شدهواقعهمپوشانی  موضوع  و 

یابد؛ همچنین پژوهشگران بدون اینکه هدف خاصی داشته باشند، به  صورت نظری بسط و گسترش میبه

محاسبه   و  بررسی  در هنگام  و در عمل شاهد وجود خطا  پرداخته  دوم  منابع ردیف  بررسی همپوشانی 

داف و کاربرد همپوشانی موردبحث  اه  کهن یااند. تا  اند و این موارد را در مقاالت خود منتشر نمودهشده

میزان    عالوه بر کاهش خطا، از  کارگیرند کههایی را بهکنند تا روشپژوهشگران سعی می  و  قرارگرفته 

گیری و آماری بکار گرفته پیشنهاد و  های مختلف نمونهآگاه باشند؛ به همین دلیل روش  خطای خود نیز

شده است. درنهایت این امر   ها مشخصو قوت آن  شده و نقاط ضعفها موردنقد واقعاین روش  سپس 

تا به میزان صحت    های پژوهش جدیدی را مطرح نمایندسبب شده است که برخی از پژوهشگران طرح

یابند. دست  پژوهش  نتایج  در  روش  بیشتری  جستجو،  موتورهای  ظهور  در  با  همپوشانی  محاسبه  های 

بررسی    زمانهم  شده است و  ورهای جستجو سنجیدههمپوشانی موت  و  قرارگرفتهمدنظر    موتورهای جستجو

بررسی نظریات    ادشدهیادامه دارد. اضافه بر موارد    های آماری و کاربرد همپوشانی و توسعه نظریروش

 شده است.  ها نیز در موضوع همپوشانی موردتوجه واقعآن وسقمصحتو سنجش 

های اضافی برای کاهش هزینه  باهدفها  ابتدا در داخل کشور میزان همپوشانی مجالت در کتابخانه

های اطالعاتی در  های اخیر نیز بررسی همپوشانی پایگاهشده است. در سال  ایکتابخانهبرقراری امانت بین 

  در داخل کشور   های همپوشانیپژوهش   در  کهییازآنجاشده است.  حوزه موضوعی خاص موردتوجه واقع

ازبه استفاده  موضوعروش  جای  آماری،  نمودههای  خاصی  حوزه  به  محدود  را  همپوشانی  ات  ل ا  اند، 

ها به اطالعات صحیح و  گیری، در تصمیمکهیدرحالها  فقط در همان حوزه سنجیده شده است  مجموعه

ها از نتایج این  گیریتوان در تصمیمها نیاز است. درواقع، نمیکامل  در مورد تمامی موضوعات مجموعه

های مربوط به سنجش  شود که در پژوهش به پژوهشگران پیشنهاد می  رون یازاها استفاده نمود.  پژوهش 

آماری در محاسبات همپوشانی    یری گنمونههای  محدود کردن حوزه موضوعی از روش  ی جابههمپوشانی  

پاسخگویی    منظور بهدارند و به هنگام پژوهش،    باهم  ی ناگسستن استفاده نمایند. همچنین نظر و عمل رابطه  

  ر یتأث  جهیدرنت کاربرد فنون و ابزارهای پژوهش و    بر  هاآندر نقش    تأملبه مس له، درک مفاهیم مرتبط و  

های همپوشانی، در مفهوم عام اگر دو یا  است. در پژوهش   یاندهیفزاآن بر نتایج پژوهش حائز اهمیت  

شناسی  علم اطالعات و دانش   ها همپوشانی وجود دارد. درپوشش یکسانی داشته باشند، بین آن چند چیز

از پایگاهکتابخانه  «چیز»  منظور  و  پوشش  ها  از  منظور  و  است  جستجو  موتورهای  و  اطالعاتی  های 

فقرهکتابخانه کتاب  )  یرات انتشا های  ها،  نشریات،  اختراعیعنی  ثبت  غها،  ها،  پوشش  رهی و  از  منظور  و   )

های اطالعاتی، مقاالت )نه مجالت( و منظور از پوشش موتورهای جستجو، صفحات وب است.  پایگاه

مجموعه بین  اشتراکات  همپوشانی  مباحث  در  اصل،  میدر  بررسی  بررسیها  در  امروزه  های  شود. 

مشخصه مهمپوشانی  مشخصههای  کتاب  مورد  )در  اطالعاتی  عبارتنابع  عنوان،  ها  پدیدآور،  از:  اند 

است اطالعاتی شده  منابع  ویرایش.( جایگزین خود  ناشر،  نشر،  در سنجش همپوشانی    .موضوع، محل 

از روشمی از توان  هرکدام  که  استفاده کرد  مختلفی  روش  های  عمل این  بهتر  موقعیت خاص   در  ها 
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توان از این  گیرد و نمیها را نادیده میها، روش سنتی است که اندازه پایگاهروش کنند. یکی از اینمی

پایگاه دیگر استفاده کرد در این مواقع همپوشانی   به  پایگاه نسبت  روش برای نشان دادن برتری یک 

گیرد، استفاده از مقیاس  قرار می  یموردبررسکه چندین مجموعه  نسبی کارایی دارد. همچنین هنگامی

توصیه    یری گاندازه بهشودیمچندوجهی  سنتی  همپوشانی  برخالف  مرکب  آزادی  درجه  اندازه .  

نمیمجموعه بازهم  اما  است،  حساس  درها  دیگر   تواند  پایگاه  به  نسبت  پایگاه  یک  برتری  بررسی 

 دهد.می  ها را نشاندرجه آزادی مرکب و مقیاس چندوجهی فاصله بین مجموعه  مورداستفاده قرار گیرد.

جای خود منابع استفاده شود  ها بهتوان گفت  که تصمیم در مورد اینکه از کدام مشخصهدرنهایت می

و در کل طراحی طرح پژوهش، به اهداف آن بستگی دارد. افزون بر این با بررسی    )تعریف عملیاتی(

های خارج  وهش کامل آشکار است که در پژ  طوربهدر خارج و داخل کشور     شدهانجامهای  پژوهش 

قرار گرفته است اما در ادامه به مباحث بنیادی    مدنظراز کشور گرچه ابتدا سنجش همپوشانی دو مجموعه  

پژوهش  انجام  از  هدف  مباحث  نظیر  همپوشانی،  مفاهیم  و  نظری  مباحث  همپوشانی،  سنجش  های 

های داخل کشور  در پژوهش   متأسفانه   که یدرحالدر سنجش همپوشانی پرداخته شده است    ی شناخت روش

مجموعه همپوشانی  سنجش  همپوشانی  فقط  نظیر  پایگاههاکتابخانهها  موتورهای  ،  و  اطالعاتی  های 

در مباحث بنیادی    تأمل  یجابهما پژوهشگران داخل کشور    متأسفانه  گرید انی ببهجستجو بسنده شده است،  

تواند محرکی کوچک در  حاضر می  پژوهش   رون ی ازا  .میاشدهتبدیل    باتجربه  یمونتاژکارها، به  پژوهش 

 شروع مباحث بنیادی تلقی شود.

 

 سپاسگزاری. 5

 شود. ی میقدردانهمه کسانی که در تدوین این مقاله  ما را راهنمایی نمودند،  از

 مآخذ و منابع .6
.  سال  در)نما(  ی فارس  ی فرهنگ  مقاالت  و   هینما  ی اطالعات  یگاهها یپا  مجالت  مقاالت  ی همپوشان(.  1386)هما  ،ی میابراه

   .308- 299، کتاب فصلنامه

 گستره   زبان، موضوع، نظر از ی اجتماع علوم حوزه  نیالت ی علم مجالت عیتوز ی بررس(. 1384) ثیحد ،ی فروغ ی ابوالحسن
 ی فردوس  دانشگاه.  ارشد  ی کارشناس  نامه  انیپا.  ی جهان  معتبر  ی اطالعات  یگاهها یپا  عرصه  در  یبند  رتبه  و   یی ایجغراف 

   .ی روانشناس و  ی تیترب علوم دانشکده  مشهد،

  ی ها  ه ینشر  یکیالکترون  ی اطالعات  یهاگاهیپا   یمحتوا  و   ساختار   ی ابیارز(.  1389)  محسن  ،یزینوکار  و   زهرا؛  ،ی اسداله

   .139-113(، 2)13 ،ی رساناطالع و  یکتابدار .ی رانیا

  ی تخصص  یواژه ها  د یکل  یشده  ی اب یباز  جینتا   ی همپوشان  زانیم  (.1390)  زهره  موفق،  یبهار  و   رضا؛ یعل  مقدم،  یاریاسفند

   .214-203، (2)9، اطالعات سالمت تیریمدوب.  ی کاوش عموم یدر موتورها ی پژشک

 نو نشر فرهنگ:تهران(انیکاشان دیمترجم: حم ) .ی سیلگان ی شناس  شه یر فرهنگ (.1386) جان تو،یآ

  ی تخصص   یهاکتابخانه  در  یکشاورز  حوزه(  1996سال)  اتینشر  ن یعناو   ی همپوشان  زان یم  ی بررس  (.1379)  ایرؤ   ن،یالد  تاج 

 . 129- 138 ،(34)34، رسانی دانشگاهی تحقیقات کتابداری و اطالع .تهران استان ی دانشگاه و 

http://nastinfo.nlai.ir/article_403.html
http://nastinfo.nlai.ir/article_403.html
http://www.lib87.blogfa.com/post/27
http://www.lib87.blogfa.com/post/27
http://www.lib87.blogfa.com/post/27
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_43533.html
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_43533.html
http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/616
http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/616
https://www.gisoom.com/book/1414612/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/
https://jlib.ut.ac.ir/article_12478.html?lang=fa
https://jlib.ut.ac.ir/article_12478.html?lang=fa
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 در   دانش  ت یریمد  با  مرتبط  ی اصل  طبقات  نییتع(.1394)  ههیوج  ،ی میابراه  و   محمد؛  ،یراور  زاده  ی توکل  افسانه؛  ،یحاضر

   .1023-997  (4)30  ،اطالعات  تیریمد  و   پردازش  پژوهشنامه.  آنها  ی موضوع  ی همپوشان  مطالعه  و   نسیسا  آو   وب  گاهیپا

 یفارس  ی چاپ  مجالت  ی نیگزیجا  امکان  و   ی همپوشان  زانیم  ی بررس(.  1392)  دهیوح  ،ی محمد  ی حاج  و   ن؛یمحمدحس  ،ی انید

 و   یکتابدار. یفناور  و  علوم ی رسان اطالع یامنطقه مرکز یکیالکترون مجالت با  مشهد ی فردوس دانشگاه یهاکتابخانه
 . 150- 123 ،(1) 11 ،ی رساناطالع
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