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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان تکرار اطالعاا

باییااب شادۀ فارسا در و

و

مقایسۀ موتورهای کاوش ای لحاظ میزان توانمندی در باییاب کمترین تکرار در محتاوای نتاای
انجام گرفت.
روش :این پژوهش ،ای دستۀ مطالعا

توصیف است که ای روشهای کمّ و آماار توصایف

بهره م گیرد و با توجه به مقایسه و ارییااب موتورهاای کااوش ،در یمارۀ تحقیقاا
نظامهای باییاب اطالعا

نیز محسو

ارییااب

م شود.
باا بایش ای 70

یافتهها :یافتهها نشان داد که موضوعات همچون حقوق ،جغرافیاا و ادبیاا

درصد تکرار در هر موتور کاوش ،بیشترین میزان را در باییاب نتاای دارای محتاوای تکاراری
دارند .موتور کاوش گوگل با باییاب تنها  42/8درصد کمترین میزان و موتور کااوش بیناب باا
باییاب  58/33درصد ،بیشترین میزان را در باییاب نتای دارای محتوای تکراری داشتند.
واژههای کلیدی :اینترنت ،باییاب اطالعا  ،تکرار اطالعا  ،و

 .1دانشجوی کارشناس ارشد علم اطالعا

و دانششناس  ،دانشگاه خواریم

فارس  ،موتورهای

کاوش.

Gohari.samira68@yahoo.com

 .2استادیار علم اطالعا

و دانششناس  ،دانشگاه خواریم

royamaktabi@gmail.com

 .3استادیار علم اطالعا

و دانششناس  ،دانشگاه خواریم

h.jamali@gmail.com

239

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،49شمارة  ،2تابستان 1394

مقدمه
جهانگستروب،یکیازمباحث مهثییثابثاببثانبهتثریکثیاز
جستوجووبازیابیاطالعاتازشبکۀ 
بازیابیاطالعاتمحسوبمیشود.شثتابزاایدث ۀرشث 

هایموجوددرپژوهشهایاخبرحوزۀ


چالش
مدابعگوناگوناطالعاتیدراینشبکا،ناهمگونیموضثوعیوشثکییمدثابع،تدثوابثاربرانونبازهثای
آنها،ازجمیۀمسائییهستد بابازیابیاطالعاتازایدترنتراهرروزپبیبث تثرمثیبددث ممدوثوریان،
.)1386ازاواسطدهۀ،1990پژوهشدربارۀجستوجویوبباحوزۀمهمیازاطالعثاتمبث شث 
استوباهمبندلبل،بررسینحوۀجستوجووبازیابیدرموتورهثاوابرموتورهثایبثاوینبثاحثوزۀ

1
یآی مبارایالن .)2005،برایجسثتوجثووبازیثابیاطالعثاتازوب
مهمیازتحقبقاتوبیباشمارم 

الزمبودتااباارهایی برایباویودستبابیبااطالعاتمث نرثرایدثادشثود.بثاایثنمدرثوراباارهثای
باویهمیون،موتورباوی ها،ابرموتورهایبثاویوراهدماهثایموضثوعیایدثادشث ن ،امثاایثن
دستبابیبابهترینومرتبطتریناطالعات،الزمبودتاایناباارهابراساسمعبارهثایاز

بازینبودوبرای
پبشتعببنش ایارزیابیشون ،تابهترینآنهامشخصشودوبثاربرانبتواندث بثراسثاسآن،هثرچثا
سریعتربااطالعاتموردنررشاندستیابد  .

درحا حاضر،برایارزیثابیاباارهثایجسثتوجثویایدترنثت،معبارهثایج یث یایدثادو
میشود.یکیازاینمعبارها،ربط استبثابثرایارزیثابینرثامهثایبازیثابیاطالعثاتو
استفاد  
3
2
جوهایاندامگرزتا،بثابثارمثیرودوبثاوسثبیۀدومثالججامعبثت ومانعبثت

باراییجستو

سددب میشودمشابری.)1387،امامشکلزقطوجوداطالعاتیبرمرتبطدرنتای جسثتوجثو
ازوبنبود.طیجستوجوهایمختیفمشخصش بابخششایانتوجهیازاطالعاتمثرتبط
یعدیسایتهاوصفحاتیازوببا

یازتش درزراید بازیابیاطالعاتازوب،تکراریهستد ،

مطیبیراازسایتهاوصفحاتدیگرگرزتاان وب وناستداد،باهمانمحتوادرسایتخثوددر 

برد ان  .
سازمان هی،نمایاسازی،جستوجووبازیابیاطالعاتدرایدترنتنبثامشثکالتگونثاگونی
باهمرا داردبااساساًبامسائییماند تحو درنواوسطحاطالعاتیباباآنازثاود مثیشثود،

شبوۀوروداطالعاتوچگونگیدسترسیباآنمربوطخواه بثود.ابدثونهثرزثردیثاسثازمانی
می توان آثاریراباایدترنتاضازابد وازایننررهثب بدترلثیدربثارنبسثت.ایثناطالعثات

هایمتولیموتورهایجستوجوسپرد مثیشثون .بثرخال 

باصورتسازمان هینش باشربت

مرسومدربتابخاناهاومرابااسدادبامدابعاطالعاتیرابراساساسثتان اردهایبثبنالمییثی

شبوۀ
سازمان هیمیبدد ،سثایت هثاوصثفحاتالکترونبکثیدرایدترنثتببشثتربثاطریث نمایثاسثازی
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خودبارذخبر میشون .بازیازتزوقالعاد زیادمدابعبثیربثطیثانثامرتبطوگثاهیتکثراریدر
هاینمایاسازیوسازمان هیاطالعاتدرآناستمزتاحی،

ایدترنتنبابادلبلنامداسببودنشبو 

 .)1378
بازیابیاطالعات،مسئیاایبثادرایثنپثژوهش

اماعالو برتمامیمشکالتمذبوردرزمبدۀ
مطرحمیشودایناستباامروز بادلبلنبودسازمان هیمداسبدرمحبطایدترنت،اطالعاتدر
زمبدثثاهثثایمختیثثفب ث ونایدکثثااسثثتدادد اد شثثون ومفلثثفوناشثثراصثثییآنهثثامعیثثومباش ث ،
برداریمیشون ونتبداای ایناستباباربرانهدگامبازیابیاطالعثات،بثاتعث ادزیثادی


نسخا
عبارتدیگرمیتوانگفتبااطالعاتموجودبررویوببثر

رومیشون .با

نتای تکراریروبا
اساسمباانربطشانباسادستاتقسبیمیشون :دستاایازآنهابامالًباموضوامانامرتبطهستد 

ایبیربطهستد ودستۀآخثربثابثاموضثوامقالثامثرتبط

آگاهیبخشین ارن ؛ 
دستا

وامکان
خودبادودستاتقسبیمیشون :دستاو وتکراری.ببشازنبمیازاینمدثابعبثازگویی

هستد ،
میشون وبثااشثلا زیثایزیثادیاز
استداددهینسخابرداری 

همانمطالبقبییهستد باب ون
ایدترنتنبامددرش ان .بدابرایندراینپژوهشقو دارییبابااینجدباازمسئیا،یعدیوجثود
تکراردربازیابیاطالعاتزارسیدروببپردازییوبامقایسۀعمیکردچد موتورباویعمثومی
پراستفاد ،بارآم ترینآنهاراازلحاظبازیابیبمتریناطالعاتتکراریدرحوز هایموضوعی
عیومانسانیمعرزیبدبی ،عالو براینتالیخواهث شث بثاتثاحث امکثانبثامشثخصبثردن
هایحاویاطالعاتدستاو ممدروراطالعاتیاسثتبثابثرای

خاستگا اصییاطالعات،سایت
اولبنبارتوسطشخصیاسازمانخاصیتولب ودرایدترنتعرضاش ن )ازسثایتهثایحثاوی
اطالعاتتکراریویبرمعتبرتمباداد شود.امب استبانتای ایثنپثژوهشبثرایپژوهشثگران
حوزۀعیومانسانیدرشداساییودسترسیبامدابعمعتبرواستداددهیبامدابعمعتبر،مفب باش  .

اهداف پژوهش
سددشمباانتکراراطالعاتبازیابیش ۀزارسیدرحثوز هثایموضثوعی

ه اصییپژوهش،
عیومانسانیدروبومعرزیبهتثرینموتثوربثاویازلحثاظبمتثرینتکثراردرمحتثواینتثای 
بازیابیش باشداساییسایتهایمرجعیاحاویمطالبتکراریتاح امکاناسثت.بثاتوجثابثا

ه اصییپژوهش،اه ا زرعیآنعبارتد از :
سددشمباانتکراراطالعاتبازیابیش ۀزارسیدرحوز هایموضوعیعیومانسانی.


هایموضوعیعیومانسانیازلحاظمباانتکراراطالعاتبازیابیش ۀآنهادروب.

 مقایسۀحوز 
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 مقایسۀ توانمد یموتورهایباویازلحاظبمترینمباانتکراردربازیابیاطالعات .
 مقایسۀ میزان تکرار در نتای حاصل ای جستوجوی کلیدواژهای و جملهای.
 شناسای و ارائۀ فهرست ای سایتهای مرجع در حویۀ موضوع علاوم انساان تاا حاد
امکان.
 شناسای و ارائۀ فهرست ای سایتهای حاوی مطالب تکراری در حویۀ موضاوع علاوم
انسان تا حد امکان.
 مقایسۀ فراوان سایتهای مرجع و سایتهای حاوی مطالب تکراری در میزان مشخصا
ای نتای باییاب شده ای و .

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
تعریف ذخیره و بازیابی اطالعات
زعالبتهاییبابرایتحیبلوسازمان هیم ارجومدابعصورتمثیگبرنث ،ذخبثرۀاطالعثاتو

تالیهاییبابراییازتنیكیاچد م رجازمبانانبو م ارجذخبر شث اندثاممثیگبرنث ،
بازیابیاطالعاتنامدارن .نرامهاییبااینجریانهادرآنهارویمثیدهث ،نرثامهثایذخبثر و
بازیابیاطالعاتخوان میشون مبهمنآبادی .)853:1 ،1386،
بازیابی اطالعات از وب
باوسبیۀاباارهایجسثتوجثومموتورهثایجسثتوجثو و
بازیابیاطالعاتدرشبکۀجهانیوب ،

د.اباارهایجستوجوبانمایابردنصفحاتوب،پژوهشثگر

راهدماهایموضوعی)انداممیگبر
راازوجوداطالعاتدرمکانهایمختیفآگا میبد .اباارهایجستوجواییثبدرپاسث بثا

صورتزهرستارائامیدهد مسرچاندبن


وبرابا
یكدرخواستباوی،د هایاص هاصفحۀ
واچ .)2004،
اباارهایباویایدترنتموضوابح هاینرریوپثژوهشهثایتدربثیمتعث دیبثود انث ،
مدرورتشخبصببفبتاطالعاتبازیابیشث توسثط


ایبابررسیوارزیابیایناباارهابا
با 
گونا

آنها،خودبایکیازمباح مهیدرحوزۀبتاب اریواطالارسانیتبث یلشث اسثتمشثابری،
 .)1387
جویامرورپذیرن بابااستفاد ازآنهثا
اباارهایباویایدترنت،پایگا هایاطالعاتیجستو 
جستوجوی

می توانبابخشیازاطالعاتموجوددرایدترنتدستیازت.ایناباارهابادوشبوۀ«
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بیب واژ ها»یا«مروروانتخاب»پبون هایزرامتدیباربرانراباسویاطالعاتموردنرثرهث ایت
میبدد .اباارهایباویایدترنترامی توانبادونوااصییتقسبیبرد:راهدماهثایموضثوعیو

موتورهایباویمبوشا .)1381،
جستوجو و بازیابی در وبهای نسل جدید
زداوریهاىج ی ى در رابطا با وب اختراا یاایدادمثیشثون .

وب در حا تکامل است و هر روز

اما تکامل وب با همبن پبشرزت درزداوریمح ودنش اسثتمرودبثی.)1384،ازآیثاز پبث ایش
وبهاى نسل ج ی
ایدترنتو وب ،مفاهبی ج ی ی همیون وب ،2وب  ،3وبمعدایى ،وب پدهان و 
میپردازن .وب  ،2نسل ج ی وب
مطرح ش ان با هر ب ام از این مفاهبی با حوزۀ خاصی ازوب 
ونرمازاار و دیگر
انسانها 
همکارىها و تعامالت 

مشاربتها،

است با طراحى و معمارى آنبر پایۀ
عوامل هوشمد بدا نهاد ش ان .وب  2تمربا را از تولب بدد ۀ اطالعات با مور بدد ۀ اطالعثات
مىشود بثا وب 2زدثاوری ج یث ى نبسثت ،بیکثا رویکثرد ج یث ى از وب
انتقا داد است.گفتا 
محسوبمیشود.شش چهرۀ یالب را براى وب  2مطرح برد انث بثا عبارتدث  از :وب مردمثیتثر،

سابع یمرودبی.)1384،نسل
سرویسدهى ،زیاى 

خودترسبمى ،آموزیپبشرزتا ،پویایى داد ها،
دیگرى از وب ،وب پدهان است با درسا 1994وتوسط دبتثر ژیثل السثور  و سثا هثاى بعث  از
1994توسط ماتبو مطرح و دنبا ش  .تعریف بالسبکى بثاازایثن نسثل وب وجثود دارد ،عبثارت
جهانگستر بثا بثا هثر دلبثلخثار  از حثوزۀ بازیثابى

است از :انواا مدابعاطالعاتى موجود در وب
موتورهاى باوی عمومی قراردارن .درببان اهمبثت وب پدهثان مثىتثوان اهمبثت آن را از دوبعث 
اینترتبب بررسى برد:ازنرر بمّى ،حدی اطالعات نهفتا در وب پدهان خبیىببشتر
بمّى وببفى با 
دربخشهاى مختیف این مدموعثا

ازبخش سطحى یا آشکار آن است .از نرر ببفى،اطالعاتى با
هستد ،باویژ مدابع اطالعاتى موجود در وب عمب یا وب میکى ،معمثوالًمدثابع مفبث  و ارزشثمد ى 
وباویژ دربارۀ بازیثابى اطالعثاتدر ایثن نسثل
محسوبمیشون .بدابراین بح در مورداین مقولا 

ج ی از وب حائا اهمبت استممدووریان .)1382،
همانطوربادرگذشتانبااشار ش ،مبح ذخبر وبازیابیاطالعات،ازموضثوعاتمثورد
توجاباویژ درچد دهۀاخبربود استوجدباهایمختیفتأثبرگثذاربثرزرایدث جسثتوجثوو
بازیابیاطالعات،ازجمیاتأثبراستفاد ازاصطالحنامثاهثابثربهبثودزرایدث بازیثابی،مبثااندقثت
اطالعاتبازیابیش ،مقایسۀموتورهایباویازلحاظتوانمد یآنهادربازیابیاطالعاتمرتبط

موتورهاوابرموتورهایباویازلحاظمبااندقتو...ازمقولاهاییهسثتد بثابسثبار

یامقایسۀ
بررویآنهابارش استودرزیربثانمونثاهثاییازآنهثااشثار مثیشثود.امثاتثاآندثاییبثا
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جستوجوش ،تابدونپژوهشیبررویاینجدباازموضواصورتنگرزتااستبثابسثباریاز
اطالعاتبازیثابیشث درحثوز هثایموضثوعیمختیثفتکثراریهسثتد ودرعمثلهثب گونثا
هاباطورویژ بامقایسۀمبثااندقثتموتورهثایبثاویعمثومی
پژوهش 

باربردین ارن .برخی
آنهامیتثوانبثاپثژوهشآزادیم)1384بثاعدثوان«مبثااندقثتموتورهثای

پرداختاان ،ازجمیۀ

باویوبدربازیابیاطالعاتبتاب اریواطالارسانی»اشار بردبابثامقایسثۀهفثتموتثور
باویوبپرداخت.ویبرایاینبارازبیب واژ هایتخوویحوزۀبتاب اریواطالارسثانی
درد موضوامختیفمباازمدیۀالیبرریترن ز4گرزتاشث بودنث )اسثتفاد بثرد.موتورهثای
باویازنرردقتبااینترتبثبرتبثا بدث یشث ن :ایدفوسثبك،هثاتبثات،گوگثل،آلتاویسثتا،

5
)نباباانتشارمقالاایمباانمانعبتدر

ابسایت،الیکاسووببراولر.لبتونوسریواستاوا م1997
بازیابیاطالعاتباوسبیۀپثد موتثورجسثتوجثویآلتاویسثتا،هثاتبثات،الیکثاس،ابسثایتو

ایدفوسبك رابررسیبردن .آنانجستوجوهایخودرابااستفاد از15موضثوامتفثاوتاندثام
دادن وپسازجسثتوجثو20،نتبدثۀ او درهثرموتثوربثاویرابثرایتعبثبنارتبثاطآنهثابثا
موضوعاتمطرحش بررسیبردن .آنهابثاتدایثاوتحیبثلآمثاریبثاایثننتبدثارسثب ن بثا

موتورهایباویآلتاویستا،ابسایتوایدفوسبكباترتبثبدررتبثابدث ینتثای مثرتبط،بهتثرین

موتورهایجستوجوهستد  .

بعییازپژوهشها،موتورهایجستوجثوراازلحثاظمعبارهثاییهمیثونانعطثا پثذیری،

رابطجستوجویق رتمد وازنررقابیبتهایجستوجویاسطحباراییآنهاارزیثابیبردنث .
چووروزنتا 6م)1996درپژوهشیباعدوان«موتورهایباویخ ماتشبکۀجهانیوب:مطالعثۀ
ساموتورجستوجویوبشاملآلتاویستا،ابسثایتوالیکثاسرااز

مقایساایورویارزیابی»

نررقابیبتهایجستوجوممثثلمدطث بثولی،بوتثا سثازی،زبیث جسثتوجثو،بیمثاوعبثارت

جستوجو)ارزیابیبردن وسطحباراییآنهاراممثلدقثتوزمثانپاسثخگویی)بثااسثتفاد از
گرزتاش ازسفاالتمرجعواقعیبررسیبردنث ودریازتدث بثا
پرسشهایجستوجوینمونۀ 

آلتاویستانسبتباابسایتوالیکاسازامکاناتجستوجویبهتریبرخورداراست.درصورتی
بامباانپوششصفحاتوبدرموتورباویالیکاس،نسثبتبثادوموتثوردیگثرببشثتربثود.
بورتوایا،بائرواستارج7م،)1995درپژوهشیبابررسیومقایسۀعمیکردوباراییموتورهثای
یوآی ،هاروسثت ،8اپثنتکسثت ،9وردوایث وبورم ،یثاهو،والیکثاسووببراولثر
باویسی 

پرداختد .آنهابرایاینبارازساپرسشجستوجوینمونااستفاد بردن .نویسثد گانبثاایثن
نتبدارسب ن بادرببنآنهااپنتکست،ازلحاظانعطا پذیری،رابطجسثتوجثویق رتمدث و
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وابدش سریعبهترینبود.آنهاهمیدثبنبثاایثننتبدثارسثب ن بثابثرایمبتث یهثا،وببراولثر
ینرابطراارائامیده  .

ساد تر
هایینباباچشیمیخورن بابامقایسۀموتورهایجستوجویمربثوطبثا


دراینمبانپژوهش
10
بشثثورهایمختیثثفپرداختثثاان ث .پثثژوهشورونثثبس م)2006بثثابثثامطالعثثۀتطببقثثیسثثاموتثثور

جستوجویآمریکاییگوگل،یاهووام.اس.انباسثاموتثورجسثتوجثویزرانسثویابسثالب ،11
ایازاینپژوهشهاسثتبثا

ووئبال12ودیر.بام13بااستفاد از14موضوامتفاوتپرداختاان ،نمونا
نتای بارآنهانشاندادباموتورباویهایآمریکاییگوگلویاهونسبتبارقبایخودعمیکثرد
بهتثثریداشثثتاان ث .لوان وسثثکی14م)2011نبثثادرپژوهشثثیبثثاعدثثوان«عمیکثثردبازیثثابیموتورهثثای
جستوجودرموردسفاالتمرجع»15ساموتورجستوجویگوگل،یاهووام.اس.انراباحث ود
90درص پاس درستدرپاسخگوییباسفاالتمرجع،بهترازسایرموتورهامعرزیبرد است .
مرورپبشبدۀپژوهشنشانمیده باباوجودبثرتپژوهشهثادرموضثوامقایسثۀموتورهثای

باویدربازیابیاطالعات،باتقریبتمامپژوهشهایاباارزیابیموتورهاازلحاظرابثطبثاربریو
وجویاازنررمبااندقتومحاسباجامعبتومانعبتآنهاپرداختاان وببشترتوجا

قابیبتهایجست
پژوهشگرانبااینموضوامعطو بود است.ولیدرایثنمبثانهثب پژوهشثییازثتنشث بثابثا
مقایسۀموتورهاازلحاظعمیکردآنهادرارائۀبمترینمبثاانتکثراردرزهرسثتنتثای بازیثابیشث 
بپردازد.پسدراینپژوهشسعیش استباتاح ودیبااینمطیبپرداختاشثودوبثاسثددش
مباانتکراردربازیابینتای ،موتورباوشیمعرزیشودباتکراربمتریدرارائۀاطالعاتشدارد .

روششناسی پژوهش
پژوهشحاضرباپژوهشیباربردیاستبرایسثددشمبثاانتکثراردرموضثوعاتحثوزۀعیثوم
انسانیازرویهایبمّیوآمارتوصبفیبهر میگبردوبثاتوجثابثامقایسثاوارزیثابیموتورهثای
باویازلحثاظمبثاانتوانمدث یدربازیثابیبمتثریننتثای تکثراری،درزمثرۀتحقبقثاتارزیثابی
شود.همیدبنبرایشداساییسایتهثایاصثییممرجثع)و

نرامهایبازیابیاطالعاتنبامحسوبمی
تارنماهاییبامطالبسایرسایتهاراتکراربرد ان ،بانوعیازرویتحیبلمحتوااستفاد میشود.
برایناساسپژوهشدرسامرحیثاا ندثامگرزثت:درمرحیثۀنخسثت،بثرایسثددشمبثاانتکثرار
اطالعاتموجوددروبازمبانحوز هایموضوعیعیومانسثانی،تمثامیموضثوعاتیبثانشثریات
مربوطباآنهاتثازمثاناندثامدادنایثنپثژوهشم)1392/02/01درپایگثا مدثالتتخووثینثور
منورمگا)16نمایاش بود،مبدایعملقرارگرزتد .بااینترتبببادرهرحوزۀموضوعینشثریاای
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انتخابش بادارایرتبۀعیمی-پژوهشیمتدهادریكموردعیمی-ترویدثی)بثود ودرپایگثا 
استدادیعیومجهاناسالم 17نمایاش وزبثانآننشثریازارسثیاسثت.بثرایانتخثاببیبث واژ هثا
چکب ۀمقاالتمربوطباشمار هایآخریندور م)1391هریكازآننشریاتبررسیش وازببن
عدوان،چکب وبیب واژگانارائاش درچکب ۀهرمقالا،بثرایهثرحثوزۀموضثوعیپثد عبثارت
موضوعییابیب واژۀتخوویاستخرا ش ن .بااینترتببدرمدموا75،بیبث واژۀموضثوعیاز
داخلپایگا نورمگابرایباویدرموتورهایجستوجوانتخابش تامبدایانتخاببیبث واژ هثا
سیبقااینباش وازرویمدابععیمیتخوویمربوطباهرموضواانتخابشود .

پژوهشوهمبنطثوربثااسثتفاد ازموتثوربثاویهثایعمثومی

درمرحیۀدومبامرورپبشبدۀ
18
معرزیش درسایتسثرچاندثبنواچ تعث ادسثاموتثوربثاویبثابثاعدثوانپراسثتفاد تثرین

موتورهایباویشداختاش ان ،جامعۀپژوهشوبثرایمقایسثاوارزیثابیانتخثابشث ن .ایثن
موتورباویهاعبارتد از:گوگل،19یاهو20وببدگ.21سپسبیب واژ هایمربثوطبثاهثرحثوزۀ

موضوعیبرایسددشمباانتکرارومقایسۀموتورهاازلحاظمباانتوانمد یدربازیابیبمترین
نتای تکراری،باهرب امازساموتورباویداد شث و20نتبدثۀاو هثرجسثتوجثوبررسثی
ش ن ودرنهایتدرمرحیۀسومبرایدستبابیباببشتریننتای تکراریوشداساییسایتهاییبا
طورسایتهثایمرجثعمیعدثیسثایتهثاییبثا

مطالبسایتهایدیگرراتکراربرد ان وهمبن

ینترتبثب
جویجمیاایاستفاد ش .باا 

برداریازسایتهایدیگرنبود)ازجستو


مطالبشانبپی
دستآم ازجستوجویبیب واژ ای،یكجمیۀبیب یبابابهتریننحو
بابابررسینتای با 
گویایمحتوایآنبیب واژ باش ،انتخابوجمالتانتخابیب وناستفاد ازعالمثتنقثلقثو ،
برایجستوجوباموتورهایباویداد شث .بررسثی10نتبدثۀاو جسثتوجثونشثاندادبثا
ببشترینتکراررابادسثتمثیدهث .بثا

جویجمیااینسبتباجستوجویبیب واژ ای،

جستو
محتوایسایتهایحاویمطالثبتکثراریمبثادربعیثیمثواردبثامدبثعاصثییمطالثب

مقایسۀ
ودرموردخبرگااریهاازرویتاری انتشارخبروگثاهیبثا

بپیبرداریش ،استدادداد بودن )

هایحاویمطالبتکراریوسایتهایمرجعارائاش  .


توجاباذبرمدبعخبر،زهرستیازسایت

یافتههای پژوهش
برایسددشمباانتکراردربازیابینتای مربوطبثاجسثتوجثویپثاناد موضثواحثوزۀعیثوم
انسانی،بیب واژ  هایتخوویمربوطباهرموضوا،ج اگانادرهریثكازموتورهثایبثاوی
جستوجوش ن  .
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نشاندهد ۀدرص زراوانیتکرارموضوعاتباترتببازببشثترینتکثرارتثابمتثرین
نمودار 1
تکراردرموتورباویگوگلاست.مشخصشث بثاموضثواحقثوقبثااختوثا 70درصث 
ببشترینمباانتکراررانسبتباسایرموضوعاتوموضوازیسفۀبالموعرزثانبثااختوثا 18
بمترینمباانتکراررانسبتباسایرموضوعاتدرموتورباویگوگلداشتاان  .

درص ،

نمودار .1مقایسۀ میزان تکرار موضوعات در موتور گوگل

نشاندهد ۀدرص زراوانیتکرارموضوعاتباترتببازببشترینتکثرارتثابمتثرین
نمودار 2
تکرار،درموتورباوییاهوسثت.ماندث موتثورگوگثل،درایثنموتثورنبثا،موضثواحقثوقبثا
اختوا 72درص  ،ببشترینمباانتکراررانسبتبثاسثایرموضثوعاتدارد.امثادرایثنموتثور
بمترینمباانتکرارمربوطباموضوازقاواصو با26درص است .


نمودار  .2مقایسۀ میزان تکرار موضوعات در موتور یاهو
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نبانشاندهد ۀدرص زراوانیتکرارموضوعاتباترتببازببشترینتکرارتابمترین

نمودار3
تکرار،درموتورببدگاست.همیثوندوموتثورقبثل،درموتثورببدثگنبثا،موضثواحقثوقبثا
اختوا 83درص ،درص رنمودارقراردارد.امادراینموتوربمترینمباانتکثرارمربثوطبثا
موضواقرآنوح ی با36درص است .


نمودار  .3مقایسۀ میزان تکرار موضوعات در موتور بینگ

نمودار4بامقایسۀساموتورباویگوگل،یاهووببدگدرتمامیموضوعاتبررسثیشث ،
ازلحاظمباانتوانمد یشاندربازیابیبمتریننتای تکراریپرداختااست.همانطوربامالحرثا
میشود،موتورباویگوگلبا42/8درص ،بمترینتکراررادربازیثابینتثای داشثتاوموتثور
باویببدگبا58/33درص ،ببشترینتکراررانشانداد است .

نمودار  .4مقایسۀ توانمندی سه موتور کاوش گوگل ،یاهو و بینگ از لحاظ کمترین تکرار در بازیابی نتایج
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جویجمیاای،نشاندادباایثننثواجسثتوجثودرمقایسثۀبثاجسثتوجثوی

نتای جستو
میده .نمودار5نتثای دو
بیب واژ ایببشترینمباانتکراررادرمحتواینتای بازیابیش ارائا 
جورامقایسامیبد  .

نواجستو


نمودار  .5مقایسۀ میزان تکرار در محتوای نتایج جستوجوی جملهای و کلیدواژهای
جدول  .1مقایسۀ فراوانی سایتهای مرجع و سایتهای حاوی مطالب تکراری
مجموع نتایج حاصل از جستوجوی  75جملۀ کلیدی و بررسی  10نتیجۀ اول
 750
سایتهایحاویمطالبتکراریحاصلاز

مدموا

جویجمیاای 

هایمرجعحاصلازجستو


مدمواسایت

جویجمیاای 

جستو


 %1175

 %89 608
هایحاویمطالبتکراریشداساییش


مدمواسایت

هایمرجعشداساییش


مدمواسایت



 %66402
وبالگها 

زراوانی 
 185

خبرگااریها 

درص 
زراوانی 
 %46

زراوانی 
 125



 %6448

سایتها،پایگا هاو

سایر

دایرۀالمعار های

خبرگااریهای


هاوسایتهای

پایگا 

اندمنها 

آنالین 

معتبر 

تخووی 

درص 
زراوانی 
 %31

زراوانی 
 92

هایحاویمطالبتکراریشداسایینش


مدمواسایت
 %34206

درص 
زراوانی 
 %23


زراوانی 
 21

درص 
زراوانی 
 %44

زراوانی 
 15

درص 
زراوانی 
 %31

هایمرجعشداسایینش


مدمواسایت

زراوانی 

درص 
زراوانی 
 %25

 12


 %3627
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درج و 1مدموانتای حاصلازجستوجوی75جمیۀبیب یوبررسی10نتبدۀاو آن
بادسثتآمث 608نتبدثایعدثی89درصث 
نتبدامیشود)ارائاش است.از750نتبدۀ 

مبا750
اندامگرزتا402موردمعثاد 
بابابررسیهای 

مربوطباسایتهایحاویمطالبتکراریبود ان 

باسایتهایمرجعمربوط

ازآنسایتهاشداساییش ن و75نتبدۀآنیعدی11درص 

66درص 
سایتهایحاویمطالثب

بود ان با48موردآن،معاد 34درص شداساییوارائاش .درزمبدۀ
وسایرسایتهابثا23

،خبرگااریهابا31درص 

ترتببوبالگهابازراوانی46درص


تکراری،با
سایتهایمرجعنبثابثاترتبثبدایرۀالمعثار هثایی

درص ببشترینتکراررانشاندادن .درزمبدۀ
،سپسخبرگااریهایمعتبربا31درص ودرنهایتپایگا هاو

همیونویکیپ یاهابا44درص

ببشترینزراوانیراداشتاان .ج و 1زراوانیودرص زراوانثی

سایتهایتخوویبا25درص ،

هایحاویمطالبتکراریرانشانمیده  .


هایمرجعوسایت

هریكازسایت
تکراریوسایتهثایمرجثعدر

زراوانیسایتهایحاویمطالب

نشاندهد ۀمقایسۀ
نمودار 6
مباانمشخویازنتای بازیابیش ازوباست.سایتهایحاویمطالبتکثراریبثا89درصث 
زراوانی،حدیزیادیاززیایوبرااشلا برد ان وسایتهایمرجعبا11درصث زراوانثیدر
مقایسابااینسایتها،زراوانیبسباران بیدارن  .


نمودار  .6مقایسۀ فراوانی سایتهای حاوی مطالب تکراری و سایتهای مرجع در وب

بحث و نتیجهگیری
باتوجابایازتاهایپژوهشوسددشمباانتکراراطالعاتدرحوز هایموضوعیعیومانسثانی

میشود،ایناستباحدیعربمیازاطالعاتموجوددروبدر
باراحتیبرداشت 
ازوب،آنیا 
نررازتفاوتهثایانث بیبثابثبنآنهثاوجثوددارد)

زمبدۀموضوعاتحوزۀعیومانسانیمصر 
عملمیتوانگفتباتولب ووروداطالعثاتج یث دروبزارسثیبسثبار

تکراریهستد ودر
ان جاستوزیایعربمیازوبرااطالعاتتکراریاشلا بثرد انث .درزمبدثۀتعث ادبسثبار
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موضواهاماند حقوق،احتمثا مثیرودبثابثاتوجثابثاایدکثاحقثوقازجمیثا

تکراردربرخی
حوز هاییاستباازرادباآننبازمد ن موچوندرجامعثۀمثازرهدثگمراجعثابثاوببثلبثرای
ازرادترجبحمیدهد بثاازطریث رسثاناهثاییماندث 

بسباطالعاتحقوقیچد انرای نبست)
ضابادنبالشیكعرضاداردبثاموجثب
ایدترنتنبازهایاطالعاتیخودرابرطر بدد .اینتقا 
درموردسایرموضواهثای

انتشاراینحدیازمطالبحقوقیدرایدترنتش است.بابمیدقت
چشیمیخورد.جلرازبا،تثاری وادببثاتازجمیثۀحثوز هثایی

پرتکرارهی،همبناقبا عمومیبا
عالقامد ن درموردآنهاببشترب اند .طببعیاستبااقبا عامثۀمثردمبثا
هستد بامردممعموالً 
موضواهاییماند م یریت،بالم،ح ی و...بمتراست.اگرامکاناندامدادنپژوهشدیگری

برایسددشمباانتکراردرسایرحوز هایموضوعیهیوجودداشتاباش ،چابسانتای حثابی
ازآنباش بااینحدیازتکراردرحوز هاییهمیونپاشکیمبایکیازحوز هاییاستبا
ببشتر مردمبااطالعاتآنحوز ،چابرایرزعنبازهایاطالعثاتیوچثابثرایارتقثایاطالعثات
هاست.باعبارتیاگرآماردقبقیازاطالعاتموجثوددرهثر

عمومینبازمد ن )ببشازسایرحوز 
موضوادرمحبط وبوجودداشتاباش ،شای بتوانگفتبثاایثنمبثاانازتکثرار،درحقبقثت
تابعیازحدیاطالعاتموجوددراینزمبداان .اماطببعیاستباداشتنچدبنآماریبثاتقریثب
محا خواه بود .
موتورباویگوگلبابازیابیتدها42/8درص تکراردرمحتواینتای ،نسثبتبثادوموتثور
سیش ۀ دیگرمیاهووببدگ)،بهترینعمیکثردرادربازیثابینتثای بثامحتثوایتکثراریدارد.
برر 
چدبنپژوهش هاییدالیثلاقبثا عمثومیبثایثكسثرویسخثا روشثنتثر

گاهیبااندامدادن
می شود.نتای حاصلازاینپژوهشیكباردیگرنشاندادباگوگلنسبتباسثایرموتورهثای

جستوجوامتبازاتیداردباآنراتاح ودیمتمایاوپرمخاطبمثیبدث محتثیبثرایبثاربران
یبرحرزاای).پسازآنیاهوبا48درص ،بمترینمباانتکرارراداشت.موتورباویببدثگبثا

58/33درص  نسبتبادوموتوردیگر،ببشترینمباانتکراررادربازیابینتای نشانداد.نتای این
پژوهشباپژوهشیباورونبسم)2006اندامدادوبابررسیتطببقثیشثشموتثورجسثتوجثو
پرداختوعمیکردبییآنهارادربازیابیبهترنتای ارزیابیبرد،همخوانیدارد.نتای حثابیاز
آنبودباعمیکردگوگلویاهودربازیابینتای ،بهترازرقبایخوداست.لوان وسثکیم)2011
نبادرپژوهشیعمیکردبازیابیموتورهایجستوجورادرپاسث بثاسثفاالتجسثتوجثوشث 
ارزیابیبرد.یازتاهانشاندادباساموتورجستوجویگوگلویاهووام.اس.انباحث ود90

جو،بهترینعمیکردراداشتاان .میتواننتبدثاگرزثت

درص پاس درستباپرسشهایجستو
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باعمیکردمو تورهایباویگوگلویاهودربازیابیبهتریننتای ،چاازلحاظمباانربطوچا
ازجدبۀ بمتثرینریثایبثاذبوبمتثرینتکثراردرمحتثواینتثای بازیثابیشث ،بهتثرازسثایر
موتورهایباویاست .
جستوجوی

دیگریباازبررسییازتاهایپژوهشحاصلش ،اینبودبابااندامدادن

نتبدۀ
باطوری
ایازاایشمییاب  ،


مالحرا
جمیاای،مباانتکراردرمحتواینتای بازیابیش بانحوشایان

بامبثاانتکثراردرنتثای حاصثلازجسثتوجثویبیبث واژ ای42/8درصث ودرجسثتوجثوی
ایباعیتتع ادزیادبیماتمثورد
جویجمیا 

درجستو

جمیاای81درص بود.احتما میرودبا

جستوجو،موتورباویسعیدریازتنمطثالبیداردبثاتمثامبیمثاترابثاهثیداشثتاباشث وبثا
باالترینمباانربطدرنتای دستیاب واینعملمددرمیشودباهمۀمطثالبیبثاعبدثاًحثاویآن
یتهثاییبثا
جمیاهستد بازیابیشون وچابساباهمگیآننتای یكمطیثبباشثد ،ولثیدرسثا 
نشانیهایگوناگونبازیابیشون .باتوجاباایدکاببشتربثاربرانمبتث ی،جسثتوجوهثایخثودرا

سفالیمطرحمیبدد ،توصثبامثیشثودبثابثرایجیثوگبریاز

اییبدرقالبجمیاوباویژ جمیۀ
دستبابیبانتایدیبامحتوایتکراری،ازجستوجویبیب واژ ایاستفاد بدد  .

خاسثثتگا اصثثییاطالعثثاتبازیثثابیش ث دروبیثثابثثاعبثثارتیسثثایتهثثایمرجثثعراعم ث تاً
هاوپسازآنسایتهایتخوویمبادرمثورد

هاییهمیونویکیپ یا،دانشداما

دایرۀالمعار 
خبرگااریهثایمعتبثری

تشکبلمیدهد .درموردمطالبخبری،

هرحوزۀتخوویوجوددارد)
هیونخبرگااریزارسوباشثگا خبرنگثارانمبثارگتثرینخبرگثااریزارسثیزبثاندنبثا)و...
زارسیزبانهستد  .

خاستگا اصییمطالبخبری
هاوخبرگااریهاصثورت


وبالگ
برداریازمطالبسایتها،باوسبیۀ


رونوشت
ببشترینمباان
نررمیرس قالبوبالگ،همیدانجایگا وباربردخثودرابثاعدثوانمحمیثیبثرای

میگبرد .
با

روزنگاشت هاحفظبرد استوبثاتوجثابثاحدثیعرثبیمطالثبتکثراریوگثاهیبثیمدبثعو

عیمیباشمارآورد .

شود،همیداننمیتوانوبالگرامدبعی


استدادیبادرآنهایازتمی

بی
هایمرجعدروبنسبتباسایتهایحثاویمطالثبتکثراریبثانحثوشثایا ن


زراوانیسایت
طوریبامیتوانگفتببشاز85درصث اززیثایوبرااطالعثات

مالحراایان جاست ،
با

تکراریوزائ اشلا برد ان وتولب اطالعاتزارسیدستاو وج ی دروببسباربیاست .
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