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داخل یک مجموعه خریداري کرد و برخی دیگر رایگان در اختیار عموم 
 ]. 1[ گیرندقرار می

هاي اطالعاتی در حوزه علوم پزشکی، با توجه به تنوع و تعدد پایگاه
پژوهشگران و پزشکان جهت انجام امر پژوهش و تحقیق نیاز به آگاهی 

ن اطالعات در حوزه هاي اطالعاتی دارند تا از آخریو شناخت پایگاه
دسترسی به اطالعات در کمترین زمان براي  .موضوعی خود آگاه شوند

 آنها از اهمیت باالیی برخوردار است. 
هاي اطالعاتی یک معیار مهم است که با همپوشانی بین پایگاه

هاي اطالعاتی توجه در مورد خرید پایگاهمشخص شدن همپوشانی قابل
ها به صورت رایگان و برخی از پایگاهرد. گیري کتوان بهتر تصمیممی

با توجه به هزینه  .نه در اختیار کاربران قرار دارندبرخی با اشتراك هزی
اي که در اختیار واحد ها و محدودیت بودجهباالي اشتراك پایگاه

رسانی قرار دارد آیا ها و مراکز اطالعها، کتابخانهسازي دانشگاهمجموعه
ها و هاي مصرفی دانشگاهتوانند بخشی از هزینهمی هاي اطالعاتیپایگاه

زیادي راجع به مقایسه هاي پژوهشد. نها را کاهش دهکتابخانه
هاي اطالعاتی انجام شده است. بعضی از آنها به پراکندگی مدارك پایگاه

اند و بعضی به بررسی همپوشانی میان در موضوعات مختلف پرداخته
اند. نتیجه در یک یا چند موضوع پرداختههاي اطالعاتی مختلف پایگاه

هاي اطالعاتی انجام هایی که در مورد همپوشانی پایگاهمشترك پژوهش
اگرچه همپوشانی یک مجموعه از پایگاه دهد نشان می ،شده است

 ، اماکندي دیگري از پایگاه اطالعاتی فرق میاطالعاتی با مجموعه
 ].2[اتی است پایگاه اطالع در اصل ضروريیک همپوشانی 

Gluck  در مطالعه خود ابتدا مطالعات انجام شده در مورد آمار و
اي منابع ردیف گیري میزان همپوشانی و تحلیل مقایسهریاضی در اندازه

مفهوم همپوشانی تغییر کرده و را بررسی کرده و عنوان داشته که  دوم
ه روش سنتی را با روش جدید که آنها را باست. وي یافته گسترش

 SF=Syntheticمرکب ( اختصار همپوشانی سنتی و درجه آزادي

Freedom (مقایسه کرده است. در پایان این سوال را مطرح نامندمی ،
کرده که درجه آزادي مرکب بهتر است یا همپوشانی سنتی و کدام یک 
بهترین هستند. پاسخ این سوال بستگی به مفهوم بهتر و بهترین دارد. 

دلیل حساسیت نسبت به تعداد ه ادي مرکب بممکن است درجه آز
استنادهاي مربوط بهتر به نظر آید و این امکان نیز وجود دارد که 

هاي مربوط به همپوشانی سنتی بعلت عدم حساسیت نسبت به اندازه
منابع بهتر باشد که انتخاب یکی از دو روش مذکور بستگی به نیازهاي 

 .]3[ مورد نظر در یک موقعیت خاص دارد

Brand-de Heer هاي پژوهش خود به مقایسه پایگاه در
Pascal Biomed  وMedline  از نظر پوشش پزشکی بالینی

تري اطالعات مرتبط Medlineپرداخت. نتایج پژوهش نشان داد که در 
دست در موضوعات مورد مطالعه به Pascal Biomedبه پایگاه نسبت 

درصد  87تا  29از  Pascal Biomedآید. دقت جستجوي می
درصد  91تا  20از  Medline) و دقت جستجو در درصد68(میانگین 
 ].4[ ) متغیر بوددرصد 66(میانگین

Falagas در پژوهش خود به این موضوع پرداختند که  و همکاران
تواند به پزشک براي بهبود می Googleو  PubMedفاده از آیا است
در . نتایج این پژوهش نشان داد که هاي تشخیصی کمک کندمهارت

و  درصد 9/2درصد، 4/15استفاده از منابع الکترونیکی به طور خاص 
افزایش براي سه گروه کنترل کننده وجود داشت. از سه  درصد5/11

را کمک  Pubmed، گروه دیگر Googleگروه کنترل کننده یک گروه 
را به طور مساوي   PubMedو Googleمنبع  دوکننده و گروه آخر 

هاي تشخیصی مفید دانست و در نهایت به این نتیجه براي مهارت
تواند براي می Googleو  PubMedرسیدند که دو منبع 

 هاي افتراقی براي پزشکان و دانشجویان پزشکی موثر واقع شودتشخیص
]5[.  

نامه در پژوهشی همپوشانی مجالت و مقاالت چکیده ورزنده
Excerpta Medica  و نمایه نامهIndex Medicus  را در زمینۀ

بررسی کرد. نتایج این پژوهش نشان  1991 -1988ز سال فیزیوتراپی ا
مقاله) در زمینۀ فیزیوتراپی،  Index Medicus )614نامۀ داد که نمایه

مقاله)  Excerpta Medica )440نامۀ مقاالت بیشتري نسبت به چکیده
عناوین مجالت  Index Medicusدهد. همچنین مشخص شد ارائه می

 درصد5/22 بیشتري را داراست. در مجموع، میزان همپوشانی دو منبع
 Excerpta Medica )44نامۀ بود. میزان همپوشانی مقاالت در چکیده

 6/31( Index Medicusنامۀ درصد) بیشتر از میزان همپوشانی در نمایه
بیگ و همکارانش به بررسی همپوشانی سنتی، علی ].6[ درصد) بود

 Scopusو  PubMed اطالعاتی پایگاهنسبی و درجه آزادي مرکب در 
میزان همپوشانی  PubMedپرداخت. نتایج نشان داد که پایگاه اطالعاتی 

درصد از عناوین مقاالت در هر دو پایگاه مشترك و  66/82خوبی دارد و 
درصد منحصر به  13/14و  PubMed هدرصد منحصر به پایگا 05/19

االي این دو پایگاه، با است. با توجه به همپوشانی ب Scopusپایگاه 
نیازي به پرداخت  Scopusبه جاي  PubMedجایگزین شدن پایگاه 

در  ]. نوشین فرد و امامی7[ هاي اشتراك باال براي این پایگاه نیستهزینه

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brand-de%20Heer%20DL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brand-de%20Heer%20DL%22%5BAuthor%5D
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=631&q=Excerpta+Medica&spell=1&sa=X&ei=Mi01Veq0Lse1ggTN4IGQAw&ved=0CBkQBSgA
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=631&q=Excerpta+Medica&spell=1&sa=X&ei=Mi01Veq0Lse1ggTN4IGQAw&ved=0CBkQBSgA
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=631&q=Excerpta+Medica&spell=1&sa=X&ei=Mi01Veq0Lse1ggTN4IGQAw&ved=0CBkQBSgA
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=631&q=Excerpta+Medica&spell=1&sa=X&ei=Mi01Veq0Lse1ggTN4IGQAw&ved=0CBkQBSgA
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 Web ofو  PubMedپژوهش خود به بررسی همپوشانی دو پایگاه 

Science  ان مقاله عنو 7389پرداخته است. نتایج نشان داد که از بین
 3212و  PubMedعنوان در  4177بازیابی شده در هر دو پایگاه، 

عنوان به صورت مشترك در هر  Web of Science ،2586عنوان در 
عنوان  626و  PubMedعنوان مقاله منحصر به  1591دو پایگاه، 
بودند که مشخص شد این دو پایگاه  Web of Scienceمنحصر به 

نی سنتی دارند و همپوشانی نسبی با هم همپوشا درصد 84/53
PubMed  درصد بیشتر از همپوشانی نسبی  51/80باWeb of 

Science  8[ استدرصد  91/61با .[ 
هاي اطالعاتی به واسطه در اختیار قرار دادن حجم عظیمی از پایگاه

اطالعات علمی سازمان یافته از جایگاه بسیار باالیی برخوردارند. برخی 
طالعاتی رایگان و برخی مستلزم پرداخت هزینه اشتراك هاي ااز پایگاه

 هاي اطالعاتیپایگاهمیان  توجههستند. در صورت وجود همپوشانی قابل
گیري کرد. پایگاه ها بهتر تصمیمتوان در خصوص خرید پایگاهمی

Scopus  17000میلیون استناد از  7/3مدعی است که با پوشش دادن 
سازي المللی بزرگترین پایگاه نمایهناشر بین 4000عنوان مجله، از بیش از 

 هاي اطالعاتیدرصد پایگاه 100نویسی دنیاست که و چکیده
Medline، Embase  وCompendex  را تحت پوشش قرار

نامه نمایه سهاز طریق  Web of Science پایگاه اطالعاتیدهد. می
، علوم هاي علوم، علوم اجتماعیدسترسی به مقاالت در تمام حوزه

]. این دو پایگاه به صورت رایگان در 9[ آوردانسانی و هنر را فراهم می
د و پژوهشگران و محققان براي دستیابی به اطالعات مورد ندسترس نیست

کنند. بررسی همپوشانی این دو پایگاه در نیاز به این دو پایگاه مراجعه می
ا توجه به نیاز بري است و به همین منظور و بها کار زمانهمه زمینه

متخصصان و پژوهشگران در این حوزه میزان همپوشانی بین این دو 
هاي غدد درون ریز مورد بررسی قرار گرفت، در پایگاه در زمینه بیماري

هاي هزینه بر توان در مورد خرید پایگاهصورت وجود همپوشانی می
Web of Science گیري کرد که در صورت همپوشانی بهتر تصمیم

هاي مربوط به خرید از این دو پایگاه خریداري شود و در هزینه یکی
توان با جستجو در پایگاه مناسب از اتالف جویی کرد و میها صرفهپایگاه

وقت کتابدار و کاربرانی که در حوزه موضوعی غدد درون ریز فعالیت 
  جلوگیري نمود. ،کنندمی

وعی، (موض هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان همپوشانی
عنوانی، منابع اطالعاتی)، همپوشانی سنتی و نسبی در دو پایگاه اطالعاتی 

Scopus  وWeb of Science مورد بررسی در این سواالت و  است
 پژوهش به شرح زیر است:

میزان همپوشانی عنوانی، موضوعی و منابع اطالعاتی در  -
در  Web of Scienceو  Scopusهاي اطالعاتی پایگاه

  ریز چقدر است؟هاي غدد درونريحوزه بیما
و  Scopusهاي اطالعاتی میزان همپوشانی سنتی در پایگاه -

Web of Science هاي موضوعی حوزه در زمینه
 ریز چقدر است؟هاي غدد درونبیماري

و  Scopusهاي اطالعاتی میزان همپوشانی نسبی پایگاه -
Web of Science ریز هاي غدد دروندر حوزه بیماري

 ر است؟چقد

 

 :هاروش 
این پژوهش به روش پیمایشی توصیفی انجام شده است. جامعۀ 

به زبان انگلیسی  2009پژوهش شامل کلیه مقاالت منتشر شده در سال 
ریز هستند که در دو پایگاه اطالعاتی هاي غدد دروندر زمینه بیماري

Scopus  وWeb of Science ز اند. این مقاالت با استفاده انمایه شده
زیر ردة فرعی از سرعنوان موضوعی پزشکی  120توصیفگر اصلی و  11

، نوع (مقاالت اصلی) و زبان )2009(سال  و نتایج از لحاظ زمانیبازیابی 
قاالت بازیابی شده از دو پایگاه براساس م (انگلیسی) محدود شد. مقاله

ذخیره  End-Noteافزار شناختی در نرمعنوان مقاله و اطالعات کتاب
هاي اولیه شامل تعداد مقاالت مشترك و تعداد مقاالت منحصر داده د.ش

هاي اطالعاتی مورد بررسی، تعداد مجالت مشترك و به هر یک از پایگاه
هر پایگاه اطالعاتی بود که براي محاسبه  تعداد مجالت منحصر به

 افزار مذکور بازیابی شد.درصدهاي همپوشانی با استفاده از نرم
تحلیل و مقادیر  Excelافزار شده با استفاده از نرمردآوريهاي گداده

انواع مختلف همپوشانی براساس فرمول همپوشانی سنتی، مربوط به 
  نسبی محاسبه شد.

هاي سنجش همپوشانی بین دو پایگاه اطالعاتی یکی از شاخص
است که تعداد منابع مشترك میان دو یا چند پایگاه اطالعاتی و همچنین 

کند. همپوشانی سنتی با استفاده از فرمول زیر ع را محاسبه میکل مناب
 ].3[ شودمحاسبه می

گیرد. در همپوشانی سنتی به صورت مقایسه دو پایگاه صورت می
 عبارتند از:  Bو A همپوشانی سنتی دو پایگاه اطالعاتی عناصر 

Aعاتی : تعداد مقاالت بازیابی شده از کلیدواژه مورد جستجو در پایگاه اطالA 
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Bتعداد مقاالت بازیابی شده از کلیدواژه مورد جستجو در پایگاه اطالعاتی :B  
 

 
 

هاي اطالعاتی در سنجش همپوشانی نسبی حجم هر یک از پایگاه
هاي گیرد. همپوشانی نسبی بر مبناي اندازه هر یک از پایگاهمدنظر قرار می

 ].3[ شوداطالعاتی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می
 

 

 
 

در این پژوهش همپوشانی نسبی به صورت مقایسه دو پایگاه 
 Bو  Aگیرد. در همپوشانی نسبی دو پایگاه اطالعاتی عناصر صورت می
 عبارتند از:

برابر است با تعداد  Bبه   Aهمپوشانی نسبی پایگاه اطالعاتی
تقسیم بر  Bو  Aعناوین مقاالت، مجالت مشترك پایگاه اطالعاتی 

 .Aبازیابی شده پایگاه  کل مقاالتتعداد 
برابر است با تعداد  Aبه   Bهمپوشانی نسبی پایگاه اطالعاتی

تقسیم بر  Bو  Aعناوین مقاالت، مجالت مشترك پایگاه اطالعاتی 
 .Bتعداد کل مقاالت بازیابی شده پایگاه 

هاي غده بیماري«ریز شامل هاي غدد درونتوصیفگر بیماري11
، »کوتاهی قد«، »دیابت شیرین«، »غدد-هاي استخوانبیماري«، »آدرنال

هاي بیماري«، »اختالالت جنسی«، »ریزهاي غدد درونسرطان«
، »اندوکرینوپاتی خودایمنپلی«، »هاي هیپوفیزبیماري«، »پاراتیروئید

 زیررده فرعی است.  120و » غدد -سل«، »هاي تیروئیدبیماري«
 عنوان براساس بررسی مورد اطالعاتی پایگاه دو هر در توصیفگرها

 هايبیماري« توصیفگر اصلی دو. شدند جستجو اصلی مقاالت
پایگاه  دو در فرعی توصیفگر 25و » غدد -سل« و »غدد -استخوان
جستجوي  از حاصل نتایج نداشت. بر در اينتیجه بررسی مورد اطالعاتی

وهش و به سؤاالت پژ گرفتقرار  تحلیل مورد ،پایگاه دو در توصیفگرها
 شد.پاسخ داده 

 

 :هایافته
 11شده در هر دو پایگاه اطالعاتی براي عنوان مقالۀ بازیابی 7448از 

و  Scopusعنوان مقاله در پایگاه اطالعاتی  4236زمینه موضوعی، 
، Web of Scienceعنوان مقاله مربوط به پایگاه اطالعاتی  3242

 1417ه اطالعاتی، عنوان مقاله به صورت مشترك در هر دو پایگا 2799
عنوان مقاله  443و  Scopusعنوان مقاله منحصر به پایگاه اطالعاتی 

بودند و مشخص شد  Web of Scienceمنحصر به پایگاه اطالعاتی 
 درصد با یکدیگر همپوشانی سنتی دارند.  70/60این دو پایگاه اطالعاتی 

همپوشانی عنوانی، موضوعی و منابع سوال پژوهشی اول: 

 Web of Scienceو  PubMedهاي اطالعاتی تی در پایگاهاطالعا

 چگونه است؟
همپوشانی عنوانی بین دو پایگاه اطالعاتی  همپوشانی عنوانی:

Scopus  وWeb of Science ،07/60 از مقاالت به صورت  درصد
مقاالت منحصر به پایگاه  درصد61/33مشترك در هر دو پایگاه، 

Scopus  منحصر به پایگاه از مقاالت  درصد66/13وWeb of 

Science  .هستند 
 Scopusهمپوشانی موضوعی بین دو پایگاه  :همپوشانی موضوعی

هاي موضوعی جستجو شده در با توجه به زمینه Web of Scienceو 
این پژوهش نشان داد که درصد همپوشانی سنتی در زمینه موضوعی 

درصد،  34/59، دیابت شیرین درصد 38/55هاي غده آدرنال بیماري
درصد،  56/52هاي غدد درون ریز درصد، سرطان 21/70کوتاهی قد 

 27/63هاي پاراتیروئید درصد، بیماري 66/66اختالالت غدد جنسی 
 خودایمنهاي اندوکریندرصد، پلی 15/62هاي هیپوفیز ، بیماريدرصد

 را دارند. درصد 88/56هاي تیروئید درصد و بیماري 75
همپوشانی بین دو پایگاه در مورد  عاتی:همپوشانی منابع اطال

Scopus  وWeb of Science، 50  درصد مجالت به صورت
شده منحصر به پایگاه درصد از مجالت بازیابی 43/77مشترك، 
Scopus ،97/57  درصد مجالت مربوط به پایگاهWeb of 

Science 1شماره  (جدول است(. 
ابی شده در مورد در هر دو پایگاه بیشترین تعداد مجالت بازی

بیماري دیابت است، درصد همپوشانی سنتی در گروه مجالتی که در 
اند از درصد همپوشانی سنتی زمینه موضوعی کوتاهی قد بازیابی شده

دهد که در ها بیشتر است. مقایسه همپوشانی نسبی نشان میدیگر بیماري
ن درصد هاي خودایماندوکرینها به جزء زمینه موضوعی پلیهمه زمینه

 بیشتر است. Web of Scienceاز  Scopusهمپوشانی نسبی 

هاي میزان همپوشانی سنتی در پایگاهسوال پژوهشی دوم: 

هاي موضوعی در زمینه Web of Scienceو  Scopusاطالعاتی 

 ریز چقدر است؟هاي غدد درونحوزه بیماري
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 ،Web of Scienceو  Scopusبین دو پایگاه  همپوشانی سنتی:
شترین مقدار درصد همپوشانی سنتی مربوط به زمینه موضوعی بی

درصد  21/70درصد و کوتاهی قد  75هاي خودایمن با اندوکرینپلی
 .)2شماره  (جدول است

هاي اطالعاتی میزان همپوشانی نسبی پایگاهسوال پژوهشی سوم: 

Scopus  وWeb of Science هاي غدد در حوزه بیماري

 ریز چقدر است؟درون
 Web ofو  Scopusهاي همپوشانی نسبی پایگاهر خصوص د

Science هاي غده آدرنال همپوشانی نسبی در زمینه موضوعی بیماري
 Web ofدرصد و همپوشانی نسبی پایگاه  Scopus، 11/84پایگاه 

Science، 85/61 2شماره  (جدول درصد بدست آمد(. 
هاي د، سرطانهاي غده آدرنال، دیابت شیرین، کوتاهی قدر بیماري

هاي پاراتیروئید، غدد درون ریز، اختالالت غدد جنسی، بیماري
هاي تیروئید همپوشانی نسبی پایگاه هاي هیپوفیز و بیماريبیماري

Scopus  ازWeb of Science  بیشتر و تنها در خصوص
از  Web of Scienceهمپوشانی نسبی  ،اندوکرین خودایمنپلی

Scopus 2شماره  ت (جدولبیشتر گزارش شده اس.( 
این است که همپوشانی  Scopusنقاط قوت در پایگاه اطالعاتی 

دارد و در خصوص  Web of Scienceبیشتري نسبت به پایگاه 

دهد و این بیانگر این است ها همپوشانی باالیی را نشان میبیشتر بیماري
 شده در این پایگاه بیشتر است. که تعداد مجالت و مقاله نمایه

بیانگر آن است که بیشترین تعداد  دو شماره عات جدولاطال
مقاالت بازیابی شده در زمینه موضوعی دیابت شیرین است که در هر دو 

 پایگاه اطالعاتی صادق است.
ه زمینبا  در گروه مقاالت ،درصد همپوشانی سنتی دو پایگاهبیشترین 
 5/82و  71/85اندوکرینوپاتی و کوتاهی قد به ترتیب با موضوعی پلی

 است.
دهد که در همه موارد به جز زمینه مقایسه همپوشانی نسبی نشان می

اندوکرینوپاتی خودایمن همپوشانی نسبی پایگاه اطالعاتی موضوعی پلی
Scopus  ازWeb of Science بیشتر است. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

براساس مجالت بازیابی شده  Web of Scienceو  Scopusصد همپوشانی سنتی، نسبی مجالت نمایه شده در دو پایگاه اطالعاتی در -1جدول شماره 

 در زمینه موضوعی غدد درون ریز
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 39/28 39/43 72/20 106 162 222 46 60 116 هاي غده آدرنالبیماري

 48/65 05/85 00/59 455 591 659 387 68 204 دیابت شیرین

 00/80 71/85 58/70 28 30 34 24 4 6 کوتاهی قد

 72/72 89/57 56/47 121 152 185 88 33 64 هاي غدد درون ریزسرطان

 58/59 33/73 97/48 195 240 292 143 52 97 اختالالت غدد جنسی

 27/60 43/85 65/54 103 146 161 88 15 58 هاي پاراتیروئیدبیماري

 05/66 59/76 96/54 94 109 131 72 22 37 هاي هیپوفیزبیماري

 00/100 66/66 66/66 6 4 6 4 2 0 ایمنخود اندوکرینپلی

 54/50 92/80 16/45 173 277 310 140 33 137 هاي تیروئیدبیماري
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براساس مقاالت بازیابی شده در حوزه  Web of Scienceو  Scopusدرصد همپوشانی سنتی، نسبی دو پایگاه اطالعاتی  -2جدول شماره 

 هاي غدد درون ریزريبیما
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 85/61 11/84 38/55 214 291 325 180 34 111 هاي غده آدرنالبیماري

 50/66 64/86 34/59 1140 1451 1626 965 175 486 دیابت شیرین

 00/75 66/91 21/70 36 44 47 33 3 11 کوتاهی قد

 38/59 07/82 56/52 212 293 331 174 38 119 هاي غدد درون ریزسرطان

 09/72 85/89 66/66 601 749 810 540 61 209 اختالالت غدد جنسی

 00/67 94/91 27/63 298 409 433 274 24 135 هاي پاراتیروئیدبیماري

 47/76 84/76 15/62 203 204 251 156 47 48 هاي هیپوفیزبیماري

هاي اندوکرینپلی

 ایمنخود
0 2 6 8 6 8 00/75 00/75 00/100 

 24/61 86/88 88/56 530 769 828 471 59 298 هاي تیروئیدبیماري

 

 گیري:بحث و نتیجه
در این مقاله به محاسبه انواع همپوشانی موضوعی، عنوانی و منابع 

 Webو  Scopusاطالعاتی و همپوشانی سنتی و نسبی بین دو پایگاه 

of Science هاي بر در حوزة بیماريبه عنوان پایگاه اطالعاتی هزینه
 ریز پرداخته شد.غدد درون
شده در هر دو پایگاه عنوان مقالۀ بازیابی 7448ها نشان داد از یافته

 3242و  Scopusعنوان مقاله در پایگاه  4236زمینه موضوعی،  11براي 
عنوان مقاله به  Web of Science ،2799عنوان مقاله مربوط به پایگاه 

عنوان مقاله منحصر به پایگاه  1417صورت مشترك در هر دو پایگاه، 
Scopus  عنوان مقاله منحصر به پایگاه  443وWeb of Science 

درصد با یکدیگر همپوشانی  70/60بودند و مشخص شد این دو پایگاه 
درصد بیشتر از  33/86با  Scopusسنتی دارند. درصد همپوشانی نسبی 

 درصد است.  38/66با  Web of Scienceهمپوشانی نسبی 
ن درصد از عناوی 66/82بیگ نشان داد که نتایج پژوهش علی

در دو  ،در ایران باال مرگ و میرداراي مقاالت در چهار زمینه موضوعی 
مشترك است و همپوشانی باالیی بین  PubMedو  Scopusپایگاه 

این دو پایگاه وجود دارد. از این رو، این دو پایگاه جانشین مناسبی براي 
به جاي پایگاه  PubMedیکدیگرند و با جایگزین شدن پایگاه رایگان 

 ].7[ نیازي به پرداخت هزینه اشتراك نیست Scopusاشتراکی 
پژوهش حاضر از نظر نتایج بازیابی شده در ارتباط با دو پایگاه 

PubMed  وWeb of Science سو است.با نتایج این پژوهش هم 

در این پژوهش بیشترین تعداد مقاالت و مجالت بازیابی شده متعلق 
) است. این امر به دو(دیابت نوع  »دیابت شیرین«وعی ي موضبه زمینه

دیابت «ریز بیماري هاي غدد دروناین دلیل است که در میان بیماري
ترین اختالل غدد است. طبق برآوردهاي موجود در شایع» شیرین

میلیون نفر در  200بیش از  2010مطالعات و مقاالت متعدد تا سال 
به  2025هند شد که این تعداد تا سال خوامبتال سراسر جهان به دیابت 

هاي عروقی و میلیون نفر خواهد رسید. با پیشرفت بیماري، آسیب 300
اعصاب محیطی،  ،کلیه، در شبکیه چشمبافتی منجر به عوارض شدیدي 

]. بنابراین، شیوع 10[ شودمی» دیابتیزخم پاي«عروقی و  ـ عوارض قلبی
ریز به این پزشکان غدد درونبیماري دیابت در جهان و اهمیت دادن 

مزمن آن، منجر به تحقیق و پژوهش بیشتر در این  بیماري و عوارض
حوزه و در نتیجه تولید بیشتر مقاالت و نمایه شدن بیشتر این مقاالت در 

 هاي اطالعاتی پزشکی شده است.پایگاه
مقایسه پایگاه «با عنوان  و همکارانش Falagasنتایج پژوهش 

PubMed ،Scopus ،Web of Science  وGoogle Scholar :
ها از نظر محتواي تحت که به مقایسۀ این پایگاه» نقاط ضعف و قوت

پرداخته بودند، نشان داد که پایگاه  پوشش و سودمندي علمی
PubMed دسترسی آسان و استفاده راحت  ،به دلیل رایگان بودن

بی منابع تواند به عنوان منبع مناسبی براي جستجو و بازیامی
به دلیل پوشش بیشتر  Scopusکی معرفی شود. پایگاه پزشزیست

، PubMedو  Web of Scienceمجالت نسبت به پایگاه اطالعاتی 
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سو با نتایج این پژوهش هاي پژوهش حاضر همیافته .]5[ برتر معرفی شد
 است.

Lopez Illescas همکاران دو پایگاه  وScopus وWeb of 

Science  ها حوزه تومورشناسی مورد پژوهش قرار دادند. یافتهرا در دو
در موضوع  Web of Scienceمجله تحت پوشش  126نشان داد که 

نیز نمایه شده است. همپوشانی باالیی  Scopusتومورشناسی در پایگاه 
مجالت بیشتري را نسبت به  Scopusبین این دو پایگاه وجود داشت. 

Web of Science هاي پژوهش حاضر یافته .]11[ دهدپوشش می
 سو با نتایج این پژوهش است.هم

نامه چکیده«به بررسی سه پایگاه در پژوهش خود، نیا و ستوده هاشم
به لحاظ » نامه استنادي علومنمایه«و » PubMed«، »شناسیزیست

و از نظر سنجش ربط سیستمی » Laccase Enzyme«پوشش آثار 
ها در بازیابی مدارك مرتبط با یگاهشناختی و نیز اهمیت هر یک از پا

موضوع مورد مطالعه پرداخته بودند. در این پژوهش نتیجه گرفته شد که 
به تنهایی  ،فرد در پایگاه اطالعاتیبهگستره باالي رکوردهاي منحصر

کنند و براي داشتن یک مدارك مرتبط به موضوعات را نمایه نمی
سترسی به بیش از یک پایگاه جستجوي جامع با بیشترین منابع مرتبط، د

ضروري است. همچنین وجود همپوشانی باال در بعضی موضوعات 
توان با انتخاب پایگاه مناسب به ها، مینشان داد که در غیاب دیگر پایگاه

اطالعات مرتبط دسترسی پیدا کرد. همپوشانی نسبی حاکی از آن بود که 
تواند مییمی نامه شبه همراه چکیده PubMedپایگاه اطالعاتی 

شده توسط نمایه نامه استنادي علوم را نه تنها به  هاطالعات پوشش داد
جویی در وقت و تر، بلکه از نظر صرفهلحاظ دسترسی به اطالعات جامع

سو با نتایج هاي پژوهش حاضر هم]. یافته2[ آوردانرژي کاربر فراهم می
 این پژوهش است.

میزان همپوشانی مقاالت در دو  میرسعید و پورامینی به بررسیقاضی
هاي در طی سال Web of Scienceو  Scopusپایگاه اطالعاتی 

درصد بوده و  5/61پرداخته است. همپوشانی سنتی  2010تا  2001
درصد بوده و  Scopus، 28/65با  Web of Scienceهمپوشانی 
 درصد بوده است Web of Science، 82/90با  Scopusهمپوشانی 

هاي پژوهش حاضر از نظر مقایسه همپوشانی سنتی و نسبی فته]. یا12[
سو با نتایج این پژوهش هم Web of Scienceو  Scopusبین 
 است.

Baykoucheva براي پایگاه یک در مقاله خود با عنوان انتخاب 

و  Medline ،Scopusمتون دارویی به مقایسه سه پایگاه  بازیابی

Web of Science شان داد که همپوشانی باالیی بین پرداخت. نتایج ن
ن ]. نتایج ای13[ توانند مکمل یکدیگر باشندها وجود دارد و میپایگاه

 سو با پژوهش حاضر است.پژوهش هم
اشتراك هر دو پایگاه مورد بررسی، نیازمند پرداخت هزینه است. این 

ین توانند جایگزدو پایگاه با توجه به میزان همپوشانی باال با یکدیگر می
توان صرف ها را میمناسبی براي هم باشند و به جاي آن، این هزینه

 ریز کرد.هاي دیگري در حوزه غدد درونخرید پایگاه
توانند جایگزین مناسبی براي با علم به اینکه این دو پایگاه می

توان در وقت کتابداران مراکز تحقیقاتی غدد، کاربران یکدیگر باشند، می
ریز در دستیابی به اطالعات مورد نیاز و غدد درون و پژوهشگران حوزه

جویی کرد. از لحاظ اقتصادي نیز هاي اشتراکی صرفههزینه خرید پایگاه
با جستجو در یکی از این دو پایگاه اطالعاتی در زمینه موضوعی غدد 

ریز، دیگر نیازي به پرداخت هزینه براي هر دو پایگاه اطالعاتی درون
هاي سازي و تهیه پایگاهتوان براي مجموعها را میهنیست. این هزینه

 ریز صرف کرد.هاي غدد دروناطالعاتی دیگري در حوزه بیماري

 
 تشکر و قدردانی:

بدین وسیله نویسندگان این مقاله از تمام کسانی که در انجام این  
 کنند.سپاسگزاري می ،پژوهش همکاري کرده اند
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Original Article 
 
Abstract

 
Introduction: This study aimed to determine the traditional and relative overlap between 
Scopus and Web of Science databases in Endocrine System Diseases. 

Methods: This research is a descriptive survey and an applied study. Research population 
includes all articles retrieved from Scopus and Web of Science databases. 11 Descriptors and 
120 sub-heading were searched in the endocrine field in 2009. The bibliographic information 
of all the articles was entered into Endnote software. Then common articles between the two 
databases and articles unique to each database were determined. Primary data needed for 
overlapped calculation were obtained using Endnote Software and data analysis was done 
using Microsoft Excel. 

Results: The results of this study showed that 7448 of articles on endocrine retrieved from 
Scopus and Web of Science databases, 4216 of which belonged to Scopus and 3242 to Web 
of Science. There were 2799 common titles, while there were 1417 titles in Scopus and 443 
titles in Web of Science. The traditional overlaps were 60.70%, Relative overlap between 
Scopus and Web of Science for 11 descriptive were found to be 86.33% vs. 66.38%, 
respectively. 

Conclusion: The results showed that Scopus has an approximately higher relative overlap 
than Web of Science in all of the subject, and regarding the high percentage of overlaps these 
two databases can be an appropriate alternative to each other. Understanding of this fact can 
help physicians, researchers who work in the field of Endocrinology to meet their information 
needs using only one of the two databases. 

Key words: Endocrine Diseases, Relative Overlap, Scopus, Traditional Overlap, Web of 
Science. 
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