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سنجش میزان تکرار اطالعات در بازیابی اطالعات فارسی از وب 
 موتورهای کاوش عمومی ۀبا مقایس

 3حمیدرضا جمالی مهموئی، 2فرد لیال مکتبی، 1سمیرا گوهری
 23/6/1394: تاریخ پذیرش     19/10/1393: تاریخ دریافت

 چکیده
فارسا  در و  و   ۀشاد  پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان تکرار اطالعاا  باییااب    هدف:
موتورهای کاوش ای لحاظ میزان توانمندی در باییاب  کمترین تکرار در محتاوای نتاای     ۀمقایس
 .  گرفت انجام
آماار توصایف      و های کمّ مطالعا  توصیف  است که ای روش ۀاین پژوهش، ای دست روش:   

تحقیقاا  ارییااب     ۀگیرد و با توجه به مقایسه و ارییااب  موتورهاای کااوش، در یمار     بهره م 
 شود. های باییاب  اطالعا  نیز محسو  م  نظام
 70ادبیاا  باا بایش ای     و ها نشان داد که موضوعات  همچون حقوق، جغرافیاا  یافته ها: یافته    

 رین میزان را در باییاب  نتاای  دارای محتاوای تکاراری   بیشت ،تکرار در هر موتور کاوش درصد
کمترین میزان و موتور کااوش بیناب باا     درصد 8/42. موتور کاوش گوگل با باییاب  تنها دارند

 .داشتندبیشترین میزان را در باییاب  نتای  دارای محتوای تکراری  درصد، 33/58باییاب  

 .، و  فارس ، موتورهای کاوشتکرار اطالعا  ،باییاب  اطالعا  ،اینترنت :کلیدی های هواژ
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 مقدمه
یکیازمباحث مهثییثابثاببثانبهتثریکثیاز،گستروبجهانۀجووبازیابیاطالعاتازشبکوجست
رشث ۀشود.شثتابزاایدث بازیابیاطالعاتمحسوبمیۀهایاخبرحوزهایموجوددرپژوهشچالش

وشثکییمدثابع،تدثوابثاربرانونبازهثایمدابعگوناگوناطالعاتیدراینشبکا،ناهمگونیموضثوعی
دث ممدوثوریان،دبتثرمثیعاتازایدترنتراهرروزپبیبث  بابازیابیاطالهستد ییئمساۀازجمی،آنها

شث  مهمیازاطالعثاتمبث  ۀجویوبباحوزوجستۀ،پژوهشدربار1990ۀ(.ازاواسطده1386
ۀجووبازیابیدرموتورهثاوابرموتورهثایبثاوینبثاحثوزوجستۀنحوبررسیهمبندلبل،استوبا

وجثووبازیثابیاطالعثاتازوب(.برایجسثت1،2005آی مبارایالنیشمارممهمیازتحقبقاتوبیبا
برایباویودستبابیبااطالعاتمث نرثرایدثادشثود.بثاایثنمدرثوراباارهثایالزمبودتااباارهایی

ها،ابرموتورهایبثاویوراهدماهثایموضثوعیایدثادشث ن ،امثاایثنباویهمیون،موتورباوی
تریناطالعات،الزمبودتاایناباارهابراساسمعبارهثایازدستبابیبابهترینومرتبطبازینبودوبرای

ایارزیابیشون ،تابهترینآنهامشخصشودوبثاربرانبتواندث بثراسثاسآن،هثرچثاش  پبشتعببن
تربااطالعاتموردنررشاندستیابد .سریع

وجثویایدترنثت،معبارهثایج یث یایدثادودرحا حاضر،برایارزیثابیاباارهثایجسثت
هثایبازیثابیاطالعثاتوبثابثرایارزیثابینرثاماست د.یکیازاینمعبارها،ربطشومیاستفاد 

2وسثبیۀدومثالججامعبثترودوبثابثارمثی،بثاگرزتاجوهایانداموباراییجست
3ومانعبثت 

 

جثووعاتیبرمرتبطدرنتای جسثت(.امامشکلزقطوجوداطال1387مشابری،شودسددب  می
توجهیازاطالعاتمثرتبطشایانجوهایمختیفمشخصش بابخشوازوبنبود.طیجست

هاوصفحاتیازوببایعدیسایت،تکراریهستد ید بازیابیاطالعاتازوب،اش  درزریازت
مانمحتوادرسایتخثوددر باه،وب وناستدادان هاوصفحاتدیگرگرزتامطیبیراازسایت

ان .برد 
جووبازیابیاطالعاتدرایدترنتنبثامشثکالتگونثاگونیوسازی،جستسازمان هی،نمایا

شثود،تحو درنواوسطحاطالعاتیباباآنازثاود مثیماند همرا داردبااساساًبامسائییبا
.ابدثونهثرزثردیثاسثازمانیخواه بثودوروداطالعاتوچگونگیدسترسیباآنمربوطۀشبو
توان آثاریراباایدترنتاضازابد وازایننررهثب بدترلثیدربثارنبسثت.ایثناطالعثاتمی
 .بثرخال نشثوجوسپرد مثیوهایمتولیموتورهایجستنش  باشربتصورتسازمان هیبا

المییثیعاتیرابراساساسثتان اردهایبثبنهاومرابااسدادبامدابعاطالمرسومدربتابخاناۀشبو
سثازیهثاوصثفحاتالکترونبکثیدرایدترنثتببشثتربثاطریث نمایثابدد ،سثایتسازمان هیمی
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تکثراریدرگثاهیربثطیثانثامرتبطوالعاد زیادمدابعبثیشون .بازیازتزوقخودبارذخبر می
مزتاحی،استسازیوسازمان هیاطالعاتدرآنهاینمایادلبلنامداسببودنشبو ایدترنتنبابا

1378.)
ایبثادرایثنپثژوهشبازیابیاطالعات،مسئیازمبدۀدرمذبورمشکالتتمامیاماعالو بر

دلبلنبودسازمان هیمداسبدرمحبطایدترنت،اطالعاتدرایناستباامروز باشودمیمطرح
اد شثثون ومفلثثفوناشثثراصثثییآنهثثامعیثثومباشثث ،هثثایمختیثثفبثث ونایدکثثااسثثتداددزمبدثثا
ایناستباباربرانهدگامبازیابیاطالعثات،بثاتعث ادزیثادیایشون ونتبدابرداریمینسخا

توانگفتبااطالعاتموجودبررویوببثرعبارتدیگرمیشون .بارومیانتای تکراریروب
باموضوامانامرتبطهستد ایازآنهابامالًشون :دستااساسمباانربطشانباسادستاتقسبیمی

مثرتبطمقالثاآخثربثابثاموضثواۀودستهستد ربطایبیدستا؛بخشین ارن آگاهیامکانو
او وتکراری.ببشازنبمیازاینمدثابعبثازگوییشون :دستخودبادودستاتقسبیمیهستد ،

وبثااشثلا زیثایزیثادیازشون میبرداریاستداددهینسخاهمانمطالبقبییهستد باب ون
یعدیوجثود،دراینپژوهشقو دارییبابااینجدباازمسئیابدابراینان .امددرش  ایدترنتنب

عمیکردچد موتورباویعمثومیۀوبامقایسبپردازییتکراردربازیابیاطالعاتزارسیدروب
هایموضوعیازلحاظبازیابیبمتریناطالعاتتکراریدرحوز راآنهابارآم ترین،پراستفاد 

عالو براینتالیخواهث شث بثاتثاحث امکثانبثامشثخصبثردنمعرزیبدبی،عیومانسانی
بثابثرایاسثتاو ممدروراطالعاتیهایحاویاطالعاتدستخاستگا اصییاطالعات،سایت

هثایحثاوین (ازسثایتصیتولب ودرایدترنتعرضاش  اولبنبارتوسطشخصیاسازمانخا
امب استبانتای ایثنپثژوهشبثرایپژوهشثگراناطالعاتتکراریویبرمعتبرتمباداد شود.

حوزۀعیومانسانیدرشداساییودسترسیبامدابعمعتبرواستداددهیبامدابعمعتبر،مفب باش .

 اهداف پژوهش
هثایموضثوعیزارسیدرحثوز ۀش سددشمباانتکراراطالعاتبازیابی،ه  اصییپژوهش

عیومانسانیدروبومعرزیبهتثرینموتثوربثاویازلحثاظبمتثرینتکثراردرمحتثواینتثای 
حاویمطالبتکراریتاح امکاناسثت.بثاتوجثابثایاهایمرجعش  باشداساییسایتبازیابی

:آنعبارتد ازه  اصییپژوهش،اه ا زرعی
 هایموضوعیعیومانسانیزارسیدرحوز ۀش سددشمباانتکراراطالعاتبازیابی. 

  ش ۀآنهادروب.هایموضوعیعیومانسانیازلحاظمباانتکراراطالعاتبازیابیمقایسۀحوز 
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 توانمد یموتورهایباویازلحاظبمترینمباانتکراردربازیابیاطالعاتۀمقایس.
 ای ای و جمله جوی کلیدواژهو میزان تکرار در نتای  حاصل ای جست ۀمقایس. 
 موضوع  علاوم انساان  تاا حاد      ۀهای مرجع در حوی فهرست  ای سایت ۀشناسای  و ارائ

 امکان.
 موضاوع  علاوم    ۀهای حاوی مطالب تکراری در حوی فهرست  ای سایت ۀشناسای  و ارائ

 امکان.انسان  تا حد 
 های حاوی مطالب تکراری در میزان مشخصا    های مرجع و سایت فراوان  سایت ۀمقایس

 ای و . شده ای نتای  باییاب 

 مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

 تعریف ذخیره و بازیابی اطالعات
اطالعثاتوۀذخبثر، نثگبرهاییبابرایتحیبلوسازمان هیم ارجومدابعصورتمثیزعالبت
گبرنث ،شث  اندثاممثینیكیاچد م رجازمبانانبو م ارجذخبر هاییبابراییازتتالی

هثایذخبثر ونرثام،دهث هادرآنهارویمثیهاییبااینجریان .نرامنبازیابیاطالعاتنامدار
(.1:853 ،1386مبهمنآبادی، نشوبازیابیاطالعاتخوان  می

 بازیابی اطالعات از وب
و جثووجثومموتورهثایجسثتواباارهایجسثتوسبیۀباجهانیوب،ۀبکبازیابیاطالعاتدرش

جوبانمایابردنصفحاتوب،پژوهشثگرود.اباارهایجستگبرراهدماهایموضوعی(انداممی
درپاسث بثااییثبجوو .اباارهایجستبدهایمختیفآگا میراازوجوداطالعاتدرمکان

دهد مسرچاندبنصورتزهرستارائامیوبراباۀصفحهایاص هایكدرخواستباوی،د 
(.2004واچ،

،انث هثایتدربثیمتعث دیبثود هاینرریوپثژوهشاباارهایباویایدترنتموضوابح 
شث  توسثطمدرورتشخبصببفبتاطالعاتبازیابیایبابررسیوارزیابیایناباارهاباگونابا

رسانیتبث یلشث  اسثتمشثابری،بتاب اریواطالاۀدرحوزآنها،خودبایکیازمباح مهی
1387.)

ن بابااستفاد ازآنهثاپذیریامرورجووهایاطالعاتیجستاباارهایباویایدترنت،پایگا 
جویوجست»ۀتوانبابخشیازاطالعاتموجوددرایدترنتدستیازت.ایناباارهابادوشبومی
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سویاطالعاتموردنرثرهث ایتپبون هایزرامتدیباربرانرابا«روانتخابمرو»یا«هابیب واژ 
توانبادونوااصییتقسبیبرد:راهدماهثایموضثوعیوبدد .اباارهایباویایدترنترامیمی

(.1381موتورهایباویمبوشا،

 های نسل جدید وجو و بازیابی در وب جست
شثون .یاایدادمثی اختراا وب با رابطا در هاىج ی ىزداوری روز  هر و است تکامل حا  در وب
 پبث ایش (.ازآیثاز1384درزداوریمح ودنش  اسثتمرودبثی، پبشرزت همبن با وب تکامل اما

 ج ی  نسل هاىوب و پدهان وب وبمعدایى، ،3 وب ،2وب همیون ج ی ی مفاهبی وب، ایدترنتو

 وب ج ی  نسل ،2 وب.پردازن می ازوب خاصی حوزۀ با اهبیمف این از ب ام هر ان باش   مطرح

 دیگر و ازاارونرم هاانسان تعامالت و هاهمکارى ها،مشاربت پایۀ آنبر معمارى و طراحى با است

 اطالعثات بدد ۀمور  با اطالعات تولب بدد ۀ از را تمربا 2 وب.ان ش   نهاد  بدا هوشمد  عوامل

وب از ج یث ى رویکثرد بیکثا نبسثت، ج یث ى زدثاوری2 وب بثا شودمى گفتااست. داد  انتقا 
 تثر،مردمثی وب از: عبارتدث  انث بثابرد  مطرح 2 وب براى را یالب چهرۀ شش.شودمحسوبمی

 (.نسل1384بع یمرودبی،سا زیاى دهى،سرویس ها،داد  پویایى آموزیپبشرزتا، خودترسبمى،

از بعث  هثاىسثا  و السثور  ژیثل دبتثر وتوسط1994درسا  با است پدهان وب وب، از دیگرى
 عبثارت دارد، وجثود وب نسثل بثاازایثن بالسبکى تعریف ش . دنبا  و مطرح ماتبو توسط1994

 بازیثابى حثوزۀ از دلبثلخثار  هثر بثا بثا گسترجهان وب در موجود مدابعاطالعاتى انواا از: است

 دوبعث  از را آن اهمبثت تثوانمثى پدهثان وب اهمبثت ببانقراردارن .در عمومی باوی موتورهاى

 خبیىببشتر پدهان وب در نهفتا اطالعات حدی بمّى، ازنرر:برد بررسى ترتبباین با وببفى بمّى

 مدموعثا این مختیف هاىدربخش با ببفى،اطالعاتى نرر از است. آن آشکار یا سطحى ازبخش

 ارزشثمد ى و مفبث  معمثوالًمدثابع میکى، وب یا عمب  وب در موجود اطالعاتى ویژ مدابعهستد ،با
 نسثل ایثن اطالعثاتدر بازیثابى دربارۀ ویژ وبا مقولا مورداین در بح  شون .بدابراینمحسوبمی

(.1382استممدووریان، اهمبت حائا وب از ج ی 
موضثوعاتمثوردمبح ذخبر وبازیابیاطالعات،ازطوربادرگذشتانبااشار ش ،همان
جثووویدث جسثتاهایمختیفتأثبرگثذاربثرزراخبربود استوجدباۀدرچد دهویژ توجابا

یدث بازیثابی،مبثااندقثتاهثابثربهبثودزرنامثاازجمیاتأثبراستفاد ازاصطالح،بازیابیاطالعات
ربازیابیاطالعاتمرتبطموتورهایباویازلحاظتوانمد یآنهادۀش  ،مقایساطالعاتبازیابی

هاییهسثتد بثابسثبارموتورهاوابرموتورهایباویازلحاظمبااندقتو...ازمقولاۀیامقایس
شثود.امثاتثاآندثاییبثاهثاییازآنهثااشثار مثیبررویآنهابارش  استودرزیربثانمونثا
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بثابسثباریازنگرزتااستصورتتابدونپژوهشیبررویاینجدباازموضواش ،جووجست
گونثاعمثلهثب دروهسثتد هثایموضثوعیمختیثفتکثراریشث  درحثوز اطالعاتبازیثابی
مبثااندقثتموتورهثایبثاویعمثومیۀطورویژ بامقایسهاباپژوهشبرخیباربردین ارن .

تموتورهثایمبثااندقث»عدثوانبثا(1384تثوانبثاپثژوهشآزادیمآنهامیۀازجمی،ان پرداختا
هفثتموتثورۀاشار بردبابثامقایسث«رسانیباویوبدربازیابیاطالعاتبتاب اریواطالا
رسثانیبتاب اریواطالاۀهایتخوویحوزباویوبپرداخت.ویبرایاینبارازبیب واژ 

اسثتفاد بثرد.موتورهثای(گرزتاشث  بودنث 4الیبرریترن زۀباازمدیمدرد موضوامختیف
بدث یشث ن :ایدفوسثبك،هثاتبثات،گوگثل،آلتاویسثتا،ترتبثبرتبثاباویازنرردقتبااین

ایمباانمانعبتدر(نباباانتشارمقالا1997م5ابسایت،الیکاسووببراولر.لبتونوسریواستاوا
بثات،الیکثاس،ابسثایتوجثویآلتاویسثتا،هثاتوپثد موتثورجسثتۀوسبیبازیابیاطالعاتبا

موضثوامتفثاوتاندثام15جوهایخودرابااستفاد ازورابررسیبردن .آنانجست ایدفوسبك
او درهثرموتثوربثاویرابثرایتعبثبنارتبثاطآنهثابثاۀنتبدث20جثو،ودادن وپسازجسثت

بدثارسثب ن بثاش  بررسیبردن .آنهابثاتدایثاوتحیبثلآمثاریبثاایثننتموضوعاتمطرح
بهتثرین،بدث ینتثای مثرتبطترتبثبدررتبثاموتورهایباویآلتاویستا،ابسایتوایدفوسبكبا

جوهستد .وموتورهایجست
پثذیری،جثوراازلحثاظمعبارهثاییهمیثونانعطثا وموتورهایجست،هابعییازپژوهش

ارزیثابیبردنث .آنهاباراییجویاسطحوهایجستجویق رتمد وازنررقابیبتورابطجست
ۀجهانیوب:مطالعثۀموتورهایباویخ ماتشبک»عدوانبا(درپژوهشی1996م6چووروزنتا 

جویوبشاملآلتاویستا،ابسثایتوالیکثاسراازوساموتورجست«ایورویارزیابیمقایسا
جثو،بیمثاوعبثارتوسثازی،زبیث جسثتجوممثثلمدطث بثولی،بوتثا وهایجستنررقابیبت

راممثلدقثتوزمثانپاسثخگویی(بثااسثتفاد ازآنهاوسطحباراییبردن جو(ارزیابیوجست
ش  ازسفاالتمرجعواقعیبررسیبردنث ودریازتدث بثاگرزتاۀجوینمونوهایجستپرسش

درصورتیجویبهتریبرخورداراست.وآلتاویستانسبتباابسایتوالیکاسازامکاناتجست
بثود.بشثترنسثبتبثادوموتثوردیگثرب،بامباانپوششصفحاتوبدرموتورباویالیکاس

عمیکردوباراییموتورهثایۀ(،درپژوهشیبابررسیومقایس1995م7بورتوایا،بائرواستارج
براولثریثاهو،والیکثاسووب وردوایث وبورم، ،9تکسثتاپثن ،8هاروسثت آی،یوباویسی

جوینمونااستفاد بردن .نویسثد گانبثاایثنوختد .آنهابرایاینبارازساپرسشجستپردا
جثویق رتمدث ووپذیری،رابطجسثتتکست،ازلحاظانعطا نتبدارسب ن بادرببنآنهااپن
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براولثرهثا،وبسریعبهترینبود.آنهاهمیدثبنبثاایثننتبدثارسثب ن بثابثرایمبتث یوابدش
ده .ینرابطراارائامیترساد 

وجویمربثوطبثاخورن بابامقایسۀموتورهایجستهایینباباچشیمیدراینمبانپژوهش
(بثثابثثامطالعثثۀتطببقثثیسثثاموتثثور2006م10انثث .پثثژوهشورونثثبسبشثثورهایمختیثثفپرداختثثا

،11ابسثالب وجثویزرانسثویوجویآمریکاییگوگل،یاهووام.اس.انباسثاموتثورجسثتجست
هاسثتبثاایازاینپژوهشان ،نموناموضوامتفاوتپرداختا14بااستفاد از13ودیر.بام12ووئبال

هایآمریکاییگوگلویاهونسبتبارقبایخودعمیکثردنتای بارآنهانشاندادباموتورباوی
عمیکثثردبازیثثابیموتورهثثای»(نبثثادرپژوهشثثیبثثاعدثثوان2011م14انثث .لوان وسثثکیبهتثثریداشثثتا

وجویگوگل،یاهووام.اس.انراباحث ودساموتورجست«15وجودرموردسفاالتمرجعجست
درص پاس درستدرپاسخگوییباسفاالتمرجع،بهترازسایرموتورهامعرزیبرد است.90

مقایسثۀموتورهثایهثادرموضثواده باباوجودبثرتپژوهشمرورپبشبدۀپژوهشنشانمی
هایاباارزیابیموتورهاازلحاظرابثطبثاربریوتقریبتمامپژوهشباویدربازیابیاطالعات،با

ان وببشترتوجاوجویاازنررمبااندقتومحاسباجامعبتومانعبتآنهاپرداختاهایجستقابیبت
نهثب پژوهشثییازثتنشث بثابثاپژوهشگرانبااینموضوامعطو بود است.ولیدرایثنمبثا

شث  مقایسۀموتورهاازلحاظعمیکردآنهادرارائۀبمترینمبثاانتکثراردرزهرسثتنتثای بازیثابی
بپردازد.پسدراینپژوهشسعیش  استباتاح ودیبااینمطیبپرداختاشثودوبثاسثددش

کراربمتریدرارائۀاطالعاتشدارد.مباانتکراردربازیابینتای ،موتورباوشیمعرزیشودبات

 شناسی پژوهش روش
پژوهشحاضرباپژوهشیباربردیاستبرایسثددشمبثاانتکثراردرموضثوعاتحثوزۀعیثوم

گبردوبثاتوجثابثامقایسثاوارزیثابیموتورهثایهایبمّیوآمارتوصبفیبهر میانسانیازروی
متثریننتثای تکثراری،درزمثرۀتحقبقثاتارزیثابیباویازلحثاظمبثاانتوانمدث یدربازیثابیب

هثایاصثییممرجثع(وشود.همیدبنبرایشداساییسایتهایبازیابیاطالعاتنبامحسوبمینرام
شود.نوعیازرویتحیبلمحتوااستفاد میان ،باهاراتکراربرد تارنماهاییبامطالبسایرسایت

ندثامگرزثت:درمرحیثۀنخسثت،بثرایسثددشمبثاانتکثراربرایناساسپژوهشدرسامرحیثاا
هایموضوعیعیومانسثانی،تمثامیموضثوعاتیبثانشثریاتاطالعاتموجوددروبازمبانحوز 

(درپایگثا مدثالتتخووثینثور01/02/1392مربوطباآنهاتثازمثاناندثامدادنایثنپثژوهشم
ایترتبببادرهرحوزۀموضوعینشثریاتد .باایننمایاش  بود،مبدایعملقرارگرز16منورمگا(
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ترویدثی(بثود ودرپایگثا -پژوهشیمتدهادریكموردعیمی-انتخابش بادارایرتبۀعیمی
هثانمایاش  وزبثانآننشثریازارسثیاسثت.بثرایانتخثاببیبث واژ 17استدادیعیومجهاناسالم

(هریكازآننشریاتبررسیش وازببن1391ریندور مهایآخچکب ۀمقاالتمربوطباشمار 
ش  درچکب ۀهرمقالا،بثرایهثرحثوزۀموضثوعیپثد عبثارتعدوان،چکب  وبیب واژگانارائا

بیبث واژۀموضثوعیاز75ترتببدرمدموا،اینموضوعییابیب واژۀتخوویاستخرا ش ن .با
هثاوجوانتخابش تامبدایانتخاببیبث واژ وتورهایجستداخلپایگا نورمگابرایباویدرم

اینباش وازرویمدابععیمیتخوویمربوطباهرموضواانتخابشود.سیبقا
هثایعمثومیطثوربثااسثتفاد ازموتثوربثاویپژوهشوهمبنۀدومبامرورپبشبدۀدرمرحی

تثرینعدثوانپراسثتفاد اویبثابثاتعث ادسثاموتثوربث18ش  درسایتسثرچاندثبنواچمعرزی
.ایثنشث ن پژوهشوبثرایمقایسثاوارزیثابیانتخثابۀان ،جامعباویشداختاش  هایموتور

ۀهایمربثوطبثاهثرحثوزسپسبیب واژ .21وببدگ20،یاهو19هاعبارتد از:گوگلموتورباوی
موتورهاازلحاظمباانتوانمد یدربازیابیبمترینۀموضوعیبرایسددشمباانتکرارومقایس

جثوبررسثیواو هثرجسثتۀنتبدث20نتای تکراری،باهرب امازساموتورباویداد شث و
هاییباسومبرایدستبابیباببشتریننتای تکراریوشداساییسایتۀنهایتدرمرحیدرون ش 

هثاییبثایعدثیسثایتمهثایمرجثعطورسایتن وهمبناهایدیگرراتکراربرد مطالبسایت
ترتبثبیناا .بشایاستفاد جویجمیاوازجست(هایدیگرنبودبرداریازسایتمطالبشانبپی

بیب یبابابهتریننحوۀای،یكجمیجویبیب واژ وآم  ازجستدستابابابررسینتای ب
ابوجمالتانتخابیب وناستفاد ازعالمثتنقثلقثو ،گویایمحتوایآنبیب واژ باش ،انتخ

جثونشثاندادبثاواو جسثتۀنتبدث10جوباموتورهایباویداد شث .بررسثیوبرایجست
دهث .بثادسثتمثیببشترینتکراررابا،ایجویبیب واژ واینسبتباجستجویجمیاوجست
دربعیثیمثواردبثامدبثعاصثییمطالثببثامهایحاویمطالثبتکثراریمحتوایسایتۀمقایس
بثاگثاهیهاازرویتاری انتشارخبروودرموردخبرگااری(داد بودن استداد،ش  برداریبپی

.ش هایمرجعارائاهایحاویمطالبتکراریوسایتتوجاباذبرمدبعخبر،زهرستیازسایت

 های پژوهش یافته
عیثومۀجثویپثاناد موضثواحثوزوینتای مربوطبثاجسثتبرایسددشمباانتکراردربازیاب

هایتخوویمربوطباهرموضوا،ج اگانادرهریثكازموتورهثایبثاویانسانی،بیب واژ 
جوش ن .وجست
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ترتببازببشثترینتکثرارتثابمتثریندرص زراوانیتکرارموضوعاتباۀدهد نشان1نمودار
درصث 70بثاموضثواحقثوقبثااختوثا شث مشخصتکراردرموتورباویگوگلاست.

18بالموعرزثانبثااختوثا ۀببشترینمباانتکراررانسبتباسایرموضوعاتوموضوازیسف
.ان بمترینمباانتکراررانسبتباسایرموضوعاتدرموتورباویگوگلداشتا،درص 

 
 میزان تکرار موضوعات در موتور گوگل ۀ. مقایس1نمودار

درص زراوانیتکرارموضوعاتباترتببازببشترینتکثرارتثابمتثرینۀدهد نشان2نمودار
درایثنموتثورنبثا،موضثواحقثوقبثا،موتثورگوگثلماندث تکرار،درموتورباوییاهوسثت.

ببشترینمباانتکراررانسبتبثاسثایرموضثوعاتدارد.امثادرایثنموتثوردرص ،72اختوا 
است.درص 26نتکرارمربوطباموضوازقاواصو بابمترینمباا


 میزان تکرار موضوعات در موتور یاهو ۀ. مقایس2نمودار 
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ترتببازببشترینتکرارتابمتریندرص زراوانیتکرارموضوعاتباۀدهد نبانشان3نمودار
وضثواحقثوقبثاتکرار،درموتورببدگاست.همیثوندوموتثورقبثل،درموتثورببدثگنبثا،م

،درص رنمودارقراردارد.امادراینموتوربمترینمباانتکثرارمربثوطبثادرص 83اختوا 
 است.درص 36موضواقرآنوح ی با


 میزان تکرار موضوعات در موتور بینگ ۀ. مقایس3نمودار 

شث  ،موضوعاتبررسثیتمامیساموتورباویگوگل،یاهووببدگدرۀبامقایس4نمودار
طوربامالحرثاازلحاظمباانتوانمد یشاندربازیابیبمتریننتای تکراریپرداختااست.همان

بمترینتکراررادربازیثابینتثای داشثتاوموتثوردرص ،8/42،موتورباویگوگلباشودمی
ببشترینتکراررانشانداد است.درص ،33/58باویببدگبا

 
 توانمندی سه موتور کاوش گوگل، یاهو و بینگ از لحاظ کمترین تکرار در بازیابی نتایج ۀ. مقایس4دار نمو
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جثویوبثاجسثتۀجثودرمقایسثوای،نشاندادباایثننثواجسثتجویجمیاوجستنتای 
ی دونتثا5ده .نمودارمیارائاش  ایببشترینمباانتکراررادرمحتواینتای بازیابیبیب واژ 

بد .جورامقایسامیونواجست

 
 ای ای و کلیدواژه جوی جملهو میزان تکرار در محتوای نتایج جست ۀ. مقایس5 نمودار

 های حاوی مطالب تکراری های مرجع و سایت فراوانی سایت ۀ. مقایس1جدول 

 اول ۀنتیج 10کلیدی و بررسی  ۀجمل 75جوی و مجموع نتایج حاصل از جست
750

هایحاویمطالبتکراریحاصلازسایتمدموا
ایجویجمیاوجست

ایجویجمیاوهایمرجعحاصلازجستمدمواسایت

60889%7511%
ش  هایمرجعشداساییمدمواسایتش  هایحاویمطالبتکراریشداساییمدمواسایت

40266%4864%

هاخبرگااریهاوبالگ
هاوها،پایگا سایتسایر

هااندمن
هایالمعار ۀدایر

آنالین
هایخبرگااری
معتبر

هایهاوسایتپایگا 
تخووی

زراوانی
درص 
زراوانی

زراوانی
درص 
زراوانی

زراوانی
درص 
زراوانی

زراوانی
درص 
زراوانی

زراوانی
درص 
زراوانی

زراوانی
درص 
زراوانی

18546%12531%9223%2144%1531%1225%
نش  هایمرجعشداساییمدمواسایتنش  هایحاویمطالبتکراریشداساییمدمواسایت

20634%2736%
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او آنۀنتبد10بیب یوبررسیۀجمی75جویومدموانتای حاصلازجست1درج و 
درصث 89یعدثینتبدثا608آمث  دسثتباۀنتبد750ارائاش  است.از(شودنتبدامی750بام

معثاد مورد402گرزتااندامهایبابابررسیان هایحاویمطالبتکراریبود مربوطباسایت
مربوطهایمرجعباسایتدرص 11یعدیآنۀنتبد75ون هاشداساییش ازآنسایتدرص 66

هایحاویمطالثبسایتزمبدۀ.درش ئاشداساییوارادرص 34،معاد موردآن48باان بود 
23بثاهاوسایرسایتدرص 31باها،خبرگااریدرص 46بازراوانیهاترتببوبالگتکراری،با

هثاییالمعثار ۀترتبثبدایرهایمرجعنبثابثاسایتزمبدۀببشترینتکراررانشاندادن .دردرص 
هاونهایتپایگا درودرص 31باهایمعتبر،سپسخبرگااریدرص 44باپ یاهاهمیونویکی

زراوانیودرص زراوانثی1ان .ج و ببشترینزراوانیراداشتادرص ،25باهایتخوویسایت
ده .هایحاویمطالبتکراریرانشانمیهایمرجعوسایتهریكازسایت

هثایمرجثعدرتکراریوسایتهایحاویمطالبزراوانیسایتۀمقایسۀدهد نشان6نمودار
درصث 89هایحاویمطالبتکثراریبثاش  ازوباست.سایتمباانمشخویازنتای بازیابی

زراوانثیدردرصث 11هایمرجعباان وسایتزراوانی،حدیزیادیاززیایوبرااشلا برد 
ها،زراوانیبسباران بیدارن .مقایسابااینسایت

 
 های مرجع در وب های حاوی مطالب تکراری و سایت فراوانی سایت ۀمقایس. 6نمودار 

 گیری بحث و نتیجه
هایموضوعیعیومانسثانیهایپژوهشوسددشمباانتکراراطالعاتدرحوز باتوجابایازتا

ایناستباحدیعربمیازاطالعاتموجوددروبدرشود،میراحتیبرداشتباآنیاازوب،
(هثایانث بیبثابثبنآنهثاوجثودداردنررازتفاوتصر معیومانسانیۀوضوعاتحوزمزمبدۀ

باتولب ووروداطالعثاتج یث دروبزارسثیبسثبارگفتتوانعملمیدروهستد تکراری
تعث ادبسثبارزمبدثۀدرانث .وزیایعربمیازوبرااطالعاتتکراریاشلا بثرد استان ج
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حقثوقازجمیثابثاتوجثابثاایدکثابثاروداحتمثا مثی،حقوقهاماند موضواتکراردربرخی
مثازرهدثگمراجعثابثاوببثلبثرایۀوچوندرجامعثمهاییاستباازرادباآننبازمد ن حوز 

هثاییماندث ازطریث رسثانابثادهد ازرادترجبحمی(بسباطالعاتحقوقیچد انرای نبست
بثاموجثبرددنبالشیكعرضاداضاباااتیخودرابرطر بدد .اینتقایدترنتنبازهایاطالع

هثایدرموردسایرموضوابابمیدقتانتشاراینحدیازمطالبحقوقیدرایدترنتش  است.
ییهثاحثوز ۀخورد.جلرازبا،تثاری وادببثاتازجمیثچشیمیهمبناقبا عمومیبا،پرتکرارهی

مثردمبثاۀدرموردآنهاببشترب اند .طببعیاستبااقبا عامثمد ن عالقاهستد بامردممعموالً
یپژوهشدیگردادناگرامکاناندامبمتراست..هاییماند م یریت،بالم،ح ی و..موضوا

چابسانتای حثابی،هایموضوعیهیوجودداشتاباش برایسددشمباانتکراردرسایرحوز 
هاییاستبابایکیازحوز مهاییهمیونپاشکیینحدیازتکراردرحوز ازآنباش باا

مردمبااطالعاتآنحوز ،چابرایرزعنبازهایاطالعثاتیوچثابثرایارتقثایاطالعثاتببشتر
عبارتیاگرآماردقبقیازاطالعاتموجثوددرهثرهاست.باببشازسایرحوز (عمومینبازمد ن 

درحقبقثت،وبوجودداشتاباش ،شای بتوانگفتبثاایثنمبثاانازتکثرارموضوادرمحبط
تقریثببثا.اماطببعیاستباداشتنچدبنآماریان تابعیازحدیاطالعاتموجوددراینزمبدا

.خواه بودمحا 
تکراردرمحتواینتای ،نسثبتبثادوموتثوردرص 8/42موتورباویگوگلبابازیابیتدها

دیگرمیاهووببدگ(،بهترینعمیکثردرادربازیثابینتثای بثامحتثوایتکثراریدارد.ۀش سیبرر
تثرهاییدالیثلاقبثا عمثومیبثایثكسثرویسخثا روشثنچدبنپژوهشدادنگاهیبااندام

شود.نتای حاصلازاینپژوهشیكباردیگرنشاندادباگوگلنسبتباسثایرموتورهثایمی
بثرایبثاربرانیحتثمبدث داردباآنراتاح ودیمتمایاوپرمخاطبمثیازاتیامتبجووجست

بمترینمباانتکرارراداشت.موتورباویببدثگبثادرص ،48.پسازآنیاهوبا(اییبرحرزا
نسبتبادوموتوردیگر،ببشترینمباانتکراررادربازیابینتای نشانداد.نتای ایندرص 33/58

جثووتطببقثیشثشموتثورجسثتبررسی(اندامدادوبا2006باپژوهشیباورونبسمپژوهش
پرداختوعمیکردبییآنهارادربازیابیبهترنتای ارزیابیبرد،همخوانیدارد.نتای حثابیاز

(2011.لوان وسثکیماستبهترازرقبایخود،آنبودباعمیکردگوگلویاهودربازیابینتای 
شث  وجثوجسثتجورادرپاسث بثاسثفاالتوپژوهشیعمیکردبازیابیموتورهایجستنبادر

90انباحث ود.اس.جویگوگلویاهوواموهانشاندادباساموتورجستارزیابیبرد.یازتا
تواننتبدثاگرزثتان .میجو،بهترینعمیکردراداشتاوهایجستدرص پاس درستباپرسش
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تورهایباویگوگلویاهودربازیابیبهتریننتای ،چاازلحاظمباانربطوچاباعمیکردمو
شث  ،بهتثرازسثایربمتثرینریثایبثاذبوبمتثرینتکثراردرمحتثواینتثای بازیثابیجدبۀاز

موتورهایباویاست.
جویوجستدادناینبودبابااندام،هایپژوهشحاصلش دیگریباازبررسییازتاۀنتبد
طوریبا،یاب ایازاایشمیمالحراشایانش  بانحوای،مباانتکراردرمحتواینتای بازیابیجمیا

جثویوودرجسثتدرصث 8/42ایجثویبیبث واژ وبامبثاانتکثراردرنتثای حاصثلازجسثت
اتمثوردعیتتع ادزیادبیمایباجویجمیاودرجستبارودبود.احتما میدرص 81ایجمیا

وبثاباشث بثاتمثامبیمثاترابثاهثیداشثتاداردجو،موتورباویسعیدریازتنمطثالبیوجست
مطثالبیبثاعبدثاًحثاویآنۀشودباهمباالترینمباانربطدرنتای دستیاب واینعملمددرمی

هثاییبثایتولثیدرسثا،باشثد وچابساباهمگیآننتای یكمطیثبون جمیاهستد بازیابیش
جوهثایخثودراوهایگوناگونبازیابیشون .باتوجاباایدکاببشتربثاربرانمبتث ی،جسثتنشانی
شثودبثابثرایجیثوگبریازتوصثبامثی،بدد سفالیمطرحمیۀجمیویژ درقالبجمیاوبااییب

بدد .ایاستفاد جویبیب واژ ودستبابیبانتایدیبامحتوایتکراری،ازجست
هثثایمرجثثعراعمثث تاًعبثثارتیسثثایتشثث  دروبیثثابثثاخاسثثتگا اصثثییاطالعثثاتبازیثثابی

بادرمثوردمهایتخوویهاوپسازآنسایتپ یا،دانشداماهاییهمیونویکیالمعار ۀدایر
هثایمعتبثریخبرگااری،دهد .درموردمطالبخبریتشکبلمی(تخوویوجودداردۀهرحوز

زبثاندنبثا(و...تثرینخبرگثااریزارسثیااریزارسوباشثگا خبرنگثارانمبثارگهیونخبرگ
هستد .زبانزارسیخاستگا اصییمطالبخبری

هاصثورتهاوخبرگااریوبالگوسبیۀباها،برداریازمطالبسایترونوشتببشترینمباان
عدثوانمحمیثیبثرایودرابثارس قالبوبالگ،همیدانجایگا وباربردخثنررمیباگبرد.می

مدبثعوبثیگثاهیهاحفظبرد استوبثاتوجثابثاحدثیعرثبیمطالثبتکثراریوروزنگاشت
شمارآورد.عیمیبایتوانوبالگرامدبعشود،همیداننمیاستدادیبادرآنهایازتمیبی

شثایانهایحثاویمطالثبتکثراریبثانحثوهایمرجعدروبنسبتباسایتزراوانیسایت
اززیثایوبرااطالعثاتدرصث 85توانگفتببشازطوریبامیبا،ایان جاستمالحرا

او وج ی دروببسباربیاست.ان وتولب اطالعاتزارسیدستتکراریوزائ اشلا برد 
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