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  چكيده

در اين راستا، موتورهاي كاوش قابليت جديدي به  .استهاي اطالعاتي، بازيابي اطالعات مرتبط با نياز كاربر هدف نظام: هدف

زان با نياز هاي پيشنهادي تا چه مي ها و عبارتكه اين كليدواژهاين. اند پياده نموده"هاي پيشنهادي ها و عبارتكليدواژه"نام 

ها و بر اين اساس اين پژوهش شكل گرفت تا كارآمدي كليدواژه. اي اساسي استكاربران همخوان است، مسئله
  .هاي پيشنهادي موتور كاوش گوگل در بسط جستجو و افزايش ربط از ديدگاه كاربران را بررسي كند عبارت

 به هنگام نامه پرسشهاي مورد نياز از طريق داده.  است اين پژوهش كاربردي است و به روش پيمايشي انجام شده: روش 

/ اجتماعي و علوم پايه/ علوم انساني نفري از دو گروه 60اي بر اين اساس، نمونه. جستجوي كاربران در گوگل به دست آمد

  .هايي جداگانه با هر يك از آنها ترتيب داده شد  در نظر گرفته شد و نشست مهندسي- فّني

ي حاصل از عبارت جستجوي اوليه و نتايج فتداري بين ميزان ربط نتايج بازيا تفاوت معنيهاي پژوهش نشان داد كه تهياف: ها يافته

هاي  عبارت/ ها يعني كليدواژه.هاي پيشنهادي وجود دارد عبارت/ هاه حاصل از بسط جستجوي مبتني بر كليدواژفتيبازيا
داري از نظر نتايج بازيافتي حاصل استفاده  همچنين تفاوت معني. بوده است ها مؤثرپيشنهادي گوگل در بهبود ربط بازيافت

در ادامه به منظور . از عبارت جستجوي اوليه و نتايج بازيافتي حاصل بسط جستجو بين دو حوزه مورد بررسي مشاهده نشد
  .هاي كاربردي و پژوهشي ارائه شده استبهبود نتايج بازيافتي، توصيه

   هاي پيشنهادي، ربط ها و عبارتجستجو، موتورهاي كاوش، گوگل، كليدواژه بسط :هاكليدواژه
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  مقدمه 

اي مواجه موتورهاي كاوش به عنوان نظام بازيابي در ايجاد الگوهاي مناسب جستجو با مشكالت عمده

هاي جستجو   با توسعه ويژگيآنها، بسياري از  حالنيعدر  (Ferreira & Atckinson, 2007) اندبوده

كه برخي از اين در حالي. كمك نمايندآنها اند به كاربران در برآورده ساختن نيازهاي اطالعاتي توانسته

ج به دست آمده را حاصل كند، اما هنوز هم كاربران ها توانسته است رضايت بيشتر كاربران از نتايويژگي

 & Casasola(  هستند از نتايج حاصل از جستجوي مرتبط با نيازهاي اطالعاتي خود ناراضي،بسياري

Gauch 1997; Chowdhury & Soboroff , 2002; Pokorny, 2004( . البته اين نارضايتي به دليل وجود

-Baeza( در تدوين عبارت جستجو يمانند دشواراست؛ برخي از مشكالت بازيابي در موتورهاي كاوش 

Yates., 2004; Lawrence & Giles, 1998; Schatz, Cochrane & Chen, 1996(  دشواري در مرور

 & Ellis, Ford(هاي متفاوت جستجو وجود الگوريتم؛ (Spink et al., 1998)صفحات بازيابي شده 

Furner, 1998; Spink, et al., 1998( هاي واحد در رويكردهاي متفاوت كاربران در استفاده از كليدواژه

چگونگي  ،)Sugiyama, Hatano & Yoshikawa 2004; Wang & Davison, 2008(جستجوهاي خود 

بسط «اصالح عبارت جستجو، دشواري در تدوين دوباره عبارت جستجو يا به اصطالح 

 Fattahi, Wilson & Cole, 2008; Jansen & Rieh, 2010; Spink, H. C. Ozmutlu, and) »جستجو

S. Ozmutlu 2002; Widyantoro & Yen, 2001). گذشت چند سال از طرّاحي موتورهاي كاوش  پس از

هاي اخير در زمينه هوشمندسازي محيط پيشرفت. بسياري از اين مشكالت هنوز به قوت خود پا برجاست

جديد هاي  قابليتتوان تا حدودي با استفاده از ها و مشكالت را ميدهد كه اين محدوديتجستجو نشان مي

 .)Ferreira & Atckinson, 2007(رو برداشت بر از پيشاي كارو نيز استفاده از دانش زمينه

كند تا رفتار يابي كاربر مؤثّر است و به او كمك ميهايي كه در شكل دادن رفتار اطالع يكي از روش

ها و برسد، ايجاد قابليت ارائه كليدواژههاي بهتر نتيجهيابي خود را به خوبي مديريت كرده و به اطالع

ها و  يافتن كليدواژه كهييآنجااز . در موتورهاي كاوش است) براي بسط جستجو(ي پيشنهادي ها عبارت

ي مناسب براي بيان خواسته اطالعاتي و به ويژه براي تدوين عبارت جستجوي مطلوب، همواره ها عبارت

 .هاي اطالعات از جمله موتورهاي كاوش بوده استيكي از مشكالت اساسي كاربران در استفاده از نظام

 به ايجاد قابليت بسط جستجو با استفاده از 4ناسا و ام3، ياهو2، گوگل1برخي از اين موتورها نظير اسك
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 به منظور 2008موتور كاوش گوگل از سال . اندورزيدهمبادرت ي پيشنهادي ها عبارتها و كليدواژه

ي پيشنهادي را به امكانات ها عبارتها و كمك به كاربران در تدوين عبارت جستجو، قابليت كليدواژه

تر در مورد مشكالت كاربران در جستجوي موّفق در موتورهاي   آنچه پيشبا توجه به. خود افزوده است

ي پيشنهادي بر اساس جستجوهاي كاربران ها عبارتها يا كاوش اشاره شد، اين شيوه يعني ارائه كليدواژه

البته . تواند يك راهبرد مناسب براي بسط جستجو در نظر گرفته شودپيشين در موتور كاوش گوگل، مي

  .هايي نيازمند بررسي و پژوهش بيشتر استرآمد چنين قابليتتوسعه كا

بسط ي پيشنهادي، به عنوان يك قابليت تازه ها عبارت و هاتوان گفت كه ارائه كليدواژهطور كلي مي به

در زمان آغاز . است  بازيابي اطالعات مرتبط در موتورهاي كاوش مورد توجه قرار گرفتهجستجو به منظور

در اين باره كه نمايد، موتور كاوش گامي كه كاربر شروع به درج كلمات در خانه جستجو ميجستجو و هن

يي را در آن ها عبارتها و رو، كليدواژهاز اين. زند  حدس مي،وي قصد جستجوي چه مفهومي را دارد

جستجو وارد  كاربر كلمه مورد نظر خود را در خانه آن كهبه بيان ديگر، در حين . كند رابطه پيشنهاد مي

 به وي نشان ،ي مرتبطها عبارتها و  پيشنهادهاي ممكن را در قالب كليدواژهموتور كاوشكند،  مي

پي بردن به امالي صحيح واژه، شناسايي ساختار : كه عواملي مانند دهدهاي اوليه نشان ميبررسي. دهد مي

ف يك مفهوم، كاربرد يك عبارت هاي مختلصحيح عبارت كه مفهوم مورد نظر را برساند، شناسايي جنبه

 نشيدر گزتوانند كند، ميدر بافت مفهومي خاص كه معناي كليدواژه و يا عبارت را متفاوت مي

  . ي پيشنهادي توسط كاربران مؤثر باشندها عبارتها و كليدواژه

 ي پيشنهادي در موتورهايها عبارتها و آشكار است كه در بسط جستجو با استفاده از كليدواژه

ي پيشنهادي موتورهاي كاوش ها عبارتها و  جستجوي كاربر با كليدواژه و عبارتكاوش، بين كليدواژه

  مشكلشود تا كاربراني كه در تدوين عبارت جستجوي خود موجب مياين امر. نقطه اشتراكي وجود دارد

اوليه نشان داد كه برخي از هاي هاي پژوهشگر و بررسياما مشاهده. ها استفاده نمايند از آنبيشتر دارند، 

ي پيشنهادي موتور كاوش گوگل نه تنها از آنها ها عبارتها و كاربران هنگام روبرو شدن با كليدواژه

به طور كّلي، با توجه به اينكه رويكرد بسط جستجو . كنند، بلكه به آنها توجهي هم ندارنداستفاده نمي

ي پيشنهادي بر اساس جستجوهاي پيشين كاربران است، مشخص ها عبارت و هامبتني بر استفاده از كليدواژه

ي پيشنهادي موتورهاي كاوش از ديدگاه كاربران ها عبارتها و نيست كه تا چه ميزان اين كليدواژه

توانند به كاربران در فرآيند رسيدن به كارآمد هستند؟ و چنانچه كارآمد هستند، چگونه و تا چه ميزان مي

   كنند؟تر كمك مرتبطمدارك بازيابي  عبارت درست جستجو و تدوين اطمينان در مورد
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  مروري كوتاه بر پيشينه پژوهش

، فنون بسط جستجو همواره مورد مطالعه پژوهشگران 1970، از دهه  انجام شدههاي پژوهشبر اساس 

   .قرار گرفته است

پژوهش بسط جستجو بوده هاي مورد هاي مورد استفاده در بسط جستجو نيز يكي از حوزهبررسي مدل

بسط جستجوي احتماالتي با استفاده از " در پژوهشي با عنوان )Cui, 2003(در اين راستا، كيي . است

هاي هاي جستجو و كليدواژه با هدف استخراج رابطه احتمالي بين كليدواژه"هاي عبارت جستجوسياهه

 بسط جستجوي مبتني بر جهت يهاي داد و گرفت كاربران، شيوه جديدمدرك از طريق تحليل سياهه

ها نشان داد روش نتيجه بررسي. قرار داد ونآزم و آن را مورد  كردهاي داد و گرفت پيشنهادسياهه

 . هاي جستجو خواهد شدپيشنهادي وي كاركرد جستجو را بهبود بخشيده و باعث افزايش دقت در نتيجه

 )Billerbeck & Zobel., 2003(  و همكارانشهاي بسط جستجو، بيلربكدر حوزه اثربخشي شيوه

با هدف بهبود اثربخشي بازيابي در » 1بسته ي همها عبارتبسط جستجو با استفاده از «پژوهشي تحت عنوان 

 تا 26 بهبود دهنده نشان اننتايج پژوهش آن. ستفاده از روش بسط جستجو انجام دادندموتورهاي كاوش با ا

 20 تا 18 يافته، يعني استفاده نكردن از بسط جستجو و بهبود  بسطريغ درصدي نسبت به بازيابي 29

  . ي قبلي بودها درصدي اين روش نسبت به روش

ي پيشنهادي به ها عبارت و هاه از كليدواژهيكي ديگر از رويكردهاي پژوهشي، بررسي مشكالت استفاد

 در پژوهش خود به منظور بررسي (Wang, 2008)وانگ . منظور كمك به بسط جستجو بوده است

نتايج نشان .  استفاده نمود2ي پيشنهادي، از نظام پيشنهاد برچسبها عبارتها و مشكالت استفاده از كليدواژه

ي پيشنهادي ياهو و گوگل از ها عبارتي پيشنهادي اين نظام از ديدگاه كاربران به نسبت ها عبارتداد كه 

ي پيشنهادي ها عبارتها و ين نتايج بازيابي شده از كليدواژههمچنين ب. كيفيت بهتري برخوردارند

  .ي وجود دارددار معنيو گوگل با نظام پيشنهادي برچسب، تفاوت ياهو موتورهاي كاوش 

وب  به منظور شناسايي و تحليل واژگان عمومي در منابع )Fattahi, et al., 2008(فتاحي و همكارانش 

نتايج . درساندنانجام به پژوهشي گوگل استفاده از زبان طبيعي در موتور كاوش  وبا رويكرد بسط جستجو 

براي بسط جستجو ) آيندهاي موضوعي ميكه همراه كليدواژه(ها نشان داد كه كاربرد واژگان عمومي  آن

  .  در بر داشته باشدتريتر و دقيقمرتبطتواند نتايج مي

                                                             
1
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. هاي متعددي در حوزه بسط جستجو در كشورهاي مختلف انجام شده استژوهش پ2010در سال 

خويش به منظور بررسي كارآمدي مدل پيشنهادي بسط جستجوي  )Song & He, 2010( سونگ و هي

- هاي داد و گرفت نشستهاي سياهه  گزارشبه اين منظور. به انجام رساندنديك ماهه و  تجربي يپژوهش

 مورد هاي جستجو از يك موتور كاوش تجاري بزرگ با حدود بيش از چهل ميليون عبارت جستجو

هاي ربط  در مقايسه با مدلها    مدل پيشنهادي آن كه نشان دادپژوهشاين نتيجه .  بررسي قرار گرفت

  .هاي بسط جستجوي سنتي كاركرد بهتري دارند كاذب و مدل

 به انجام رسيدهمطالعه حاضر  نزديك به موضوع يژوهشپ ، در حوزه بسط جستجو و ايران داخلدر

ميزان رضايت از الگوي جستجوي اي در پژوهشي به منظور بررسي مقايسه) 1386(طاهريان و حياتي . است

اي با دريافت كمك در موتور جستجوي اي بدون دريافت كمك و الگوي جستجوي كليدواژهكليدواژه

گوگل "پيشنهادهاي % 70هاي پژوهش نشان داد كه حدود يافته. اند گوگل از ديدگاه كاربران پرداخته

با دريافت كمك از ربط متوسط به باال اي  به عنوان ارائه دهنده يك الگوي كليدواژه"ساجست بتا

اي بدون دريافت كمك و الگوي جستجوي همچنين بين الگوي جستجوي كليدواژه. ه استبرخوردار بود

وجود داري  يمعناي با دريافت كمك از لحاظ ميزان دقت بر مبناي ربط كاربر مدار اختالف كليدواژه

مدار و ميزان دقّت كلي گرديده دقت بر مبناي ربط نظام دار معنينداشت، اما الگوي دوم منجر به افزايش 

 ميزان رضايت از سهولت استفاده و عملكرد كلي نظام دار معنيدر نهايت الگوي دوم موجب افزايش . است

ليكن اين اختالف بين ميزان رضايت از زمان صرف شده در فرآيند . در دستيابي به منابع مورد نظر گرديد

ولي رضايت كلي كاربران در روش دوم به طور .  نبوددار معنيايج جستجو جستجو و ارزش كلي نت

  .ي افزايش يافتدار معني

ها با  اغلب پژوهش،موضوع بسط جستجو نو بودن به دليل دهد كه بررسي متون مرور شده نشان مي

-اهده و سياهه، مشنامه پرسشي و با استفاده از ابزارهايي نظير هاي پيمايشي و تجربي و رويكرد كمروش

علوم هاي پيشنهادي و متخصصان ها كليدواژه  انجام شده و جامعه مورد پژوهش اغلب آنو گرفتهاي داد 

در حوزه بسط جستجو به زبان طبيعي، ديدگاه ساير كاربران به ويژه دانشجويان مورد . بوده است رايانه

و در حوزه بازيابي اطالعات و ارائه رغم توجه پژوهشگران به بسط جستجعلي. بررسي قرار نگرفته است

باشد، اما ديدگاه كاربران به طور جدي هاي الزم و توجه به هدف غايي كه كاربر ميكارها و تكنيكراه

هاي وب به ويژه در موتورهاي كاوش الزم است كه بسط جستجو در محيط. مورد توجه قرار نگرفته است

پيشنهادي در بازيابي اطالعات مرتبط از ديدگاه كاربران ي ها عبارتو در راستاي چگونگي كارآمدي 
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  .مورد بررسي دقيق قرار گيرد

  

  هاي پژوهشفرضيه

هاي هاي حاصل از عبارت جستجوي اوليه و بازيافتاز ديدگاه كاربران، بين ميزان ربط بازيافت .1

  .دي پيشنهادي تفاوت وجود دارها عبارت/ هاحاصل از بسط جستجوي مبتني بر كليدواژه

 در  مهندسي -فني/  موضوعي علوم انساني و اجتماعي و علوم پايه دو حوزهكاربرانديدگاه   ميان .2

هاي حاصل از بسط هاي حاصل از عبارت جستجوي اوليه و بازيافت ميزان ربط بازيافتمورد

  .ي پيشنهادي تفاوت وجود داردها عبارت/ هاجستجوي مبتني بر كليدواژه

  

  شناسي پژوهشروش

هاي رود از نتايج آن در جهت بهسازي الگوريتمهش حاضر از نوع كاربردي است، زيرا انتظار ميپژو

ها و به هاي رابط كاربر نظامهاي موجود در موتورهاي كاوش، طرّاحي كاربرمدارتر صفحهمناسب قابليت

براي انجام اين پژوهش از . ي پيشنهادي استفاده شودها عبارتها و  ارائه كليدواژهطور خاص، توسعه قابليت

 به با توجه. ها مورد استفاده قرار گرفت جهت گردآوري داده نامه پرسشو ابزار  .روش پيمايشي استفاده شد

 از نظر اساتيد مجرب استفاده ،، جهت تعيين روايي است اين پژوهش استاندارد نبودهنامه پرسش  كهنيا

ها با هدف  ها و رابطه آن بيشتر از صحيح بودن پرسشهمچنين براي كسب اطمينان). روايي صوري(گرديد 

پس و  در چند مرحله در اختيار افراد مختلف قرار گرفت نامه پرسش، )روايي محتوايي(از طراحي هر بخش 

 مورد استفاده در اين پژوهش به كمك آلفاي نامه پرسشپايايي . از گردآوري نظرات دوباره اصالح شد

  .گرديدكرونباخ ارزيابي 

دانشگاه فردوسي مشهد كه در سال مقاطع تحصيالت تكميلي دانشجويان را امعه مورد پژوهش ج

 با توجه به   .دهد ، تشكيل مي در مقطع تحصيالت تكميلي به تحصيل اشتغال دارند1389-90تحصيلي 

 اب شدانتخ از نوع نمونه هدفمند  وگيري غير احتمالي نمونهانواعاز  هاي پژوهش نمونه، پژوهشرويكرد

هاي مورد  از حوزهدو گروه  برايي داوطلب نفر60نمونه  يك بدين منظور،. )110 ص 1379، پاول(

بديهي است به منظور . در نظر گرفته شد)  مهندسي-ي فّن/پايه و علوم  اجتماعي/علوم انساني(مطالعه 

وگل، آشنا با زبان  نفر واجد شرايط انجام پژوهش يعني، آشنا به جستجو در موتور كاوش گ60انتخاب 

گيري تصادفي كارايي چنداني  هاي معمول در نمونه انگليسي و استفاده از بسط جستجو در هر حوزه، روش

 در .شود غيرتصادفي پيشنهاد ميگيري  نمونههاي  در چنين شرايطي استفاده از انواع روش. نخواهند داشت
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  نفر 60هايي جداگانه با هر يك از   نشستگفته،  پيشدو حوزهموضوع در منظور بررسي  اين پژوهش به 

  .ترتيب داده شد

  

    هاي پژوهشيافته

 نتايج بازيابي حاصل از عبارت جستجوي اوليه و نتايج بازيابياز ديدگاه كاربران، بين ميزان ربط 

  .ي پيشنهادي تفاوت وجود داردها عبارت/ هاحاصل از بسط جستجوي مبتني بر كليدواژه

شود و هدف آن افزايش تر انجام مير تدوين عبارت جستجو به شكل مناسببسط جستجو به منظو

ها يا ويژگي مورد نظر جستجوگر را  ميزان ربط در نتايج بازيابي است، به صورتي كه منابع بازيابي شده جنبه

 نوع تواند شامل سطح مطلب، مخاطبان مورد نظر، عمق موضوع، رويكرد ياها ميدر برداشته باشد، اين جنبه

  . منبع باشد

ي پيشنهادي موتور كاوش گوگل در ميزان ها عبارت/ هابراي بررسي مقايسه و تأثير استفاده از كليدواژه

اوليه خود در زمينه  و عبارت ، در ابتدا از كاربران خواسته شد تا با استفاده از كليدواژههابازيافتربط 

 هر وبه انجام رسانند ، جستجويي انجام ) بسط جستجوبدون انجام(موضوع مورد عالقه و مرتبط با پژوهش 

-بازيافتاين . دن اوليه موتور كاوش گوگل را ارزيابي كن)هاي بازيابي شدهصفحه (بازيافت 10 يك از آنها

بايست  كاربر مي60از يك در هر رديف از اين ستون هر . ها در ستون اول جدول زير نشان داده شده است

سپس از آنها خواسته شد .  بازيافت مورد بررسي قرار گرفت60به اين ترتيب .  كنديك بازيافت را بررسي

نتايج . هاي تعيين شده، مشخص نمايند بر اساس طيفنامه پرسش را در هابازيافتتا ميزان ارتباط هر يك از 

  .نشان داده شده است 1 شماره  در جدولهابازيافتها در مورد ميزان ربط بررسي پاسخ
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  )=60n( پيش از بسط جستجو(ها در جستجوي اوليه ميزان مرتبط بودن بازيافتو درصد فراوان فراواني : 1 جدول

  طيف ارزيابي هابازيافت

ين مرتبط كم ربط بدون ارتباط 1ناكافي 
نگ
ميا

ف  
حرا

ان

يار
مع

 

 41 5 7 7 فراواني 1-بازيافت 

 3/68 3/8 7/11 7/11 درصد 
33/2 084/1 

 38 7 9 6 راوانيف 2-بازيافت 

 3/63 7/11 15 10 درصد 
28/2 059/1 

 24 18 7 10 فراواني 3-بازيافت 

 40 30 7/11 7/16 درصد 
95/1 105/1 

 21 21 8 10 فراواني 4-بازيافت 

 35 35 3/13 7/16 درصد 
88/1 075/1 

 32 9 6 11 فراواني 5-بازيافت 

 3/53 15 10 3/18 درصد 
07/2 197/1 

 30 15 5 9 فراواني 6-يافت باز

 50 25 3/8 15 درصد 
12/2 100/1 

 34 14 3 7 فراواني 7-بازيافت 

 7/56 3/23 5 7/11 درصد 
29/2 026/1 

 26 13 8 13 فراواني 8-بازيافت 

 3/43 7/21 3/13 7/21 درصد 
87/1 200/1 

 25 17 6 11 فراواني 9-بازيافت 

 7/41 3/28 10 3/18 درصد 
95/1 136/1 

 29 17 4 6 فراواني 10-بازيافت 

 3/48 3/28 7/6 10 درصد 
23/2 991/0 

  

 بر ودر صفحه اول گوگل كه )  بازيابي شدهسايت يا صفحه( از ده بازيافت ،1 اطالعات جدول بر پايه

بياني به . تر تشخيص داده شد مورد مرتبط6، نمايان شده بوداساس جستجوي كليدواژه يا عبارت اوليه 

يابيم كه ميانگين ميزان ربط شش مورد بازيابي شده در صفحه  در مي1تر به جدول ديگر، با نگاهي دقيق

البته با توجه . بوده است) نقطه برش (5/1، باالتر از گل، در مقايسه با حداكثر ميانگيناول موتور كاوش گو

-نمره انحراف باال در اين جدول نشان ميتوان گفت كه مي موردبه نمره انحراف معيار بدست آمده در هر 

دهد كه توافق كاربران بر مرتبط بودن ده نتيجه بازيابي شده صفحه نخست در چهار گزينه داده شده 
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توان نتيجه گرفت كه ميانگين نسبي يكسان نيست، يعني نمي) مرتبط، كم ربط، ناكافي و بدون ارتباط(

ل موتور كاوش گوگل، در مورد اغلب جستجوها مرتبط يا هاي بازيابي شده صفحه اوميزان ربط نتيجه

 . شودهاي كاربران ديده ميبدون ارتباط هستند، زيرا پراكندگي زيادي در بين پاسخ

ي ها عبارت/ هاكنندگان خواسته شد تا با گزينش يك مورد از كليدواژهدر مرحله بعد، از شركت

تر حاظ مفهومي به عبارت جستجوي اوليه آنها نزديكپيشنهادي موتور كاوش كه از ديدگاه آنها و به ل

 آزمودني در مورد ميزان ربط ده بازيافت 60هاي نتايج بررسي پاسخ. است، دوباره به جستجو بپردازند

  . نشان داده شده است2نخست، در جدول 

  )=60n( فراواني ميزان مرتبط بودن ده بازيافت پس از بسط جستجو .2جدول   

 طيف ارزيابي ابي شدههاي بازينتيجه

ين مرتبط كم ربط بدون ارتباط ناكافي 
نگ
ميا

يار 
 مع

ف
حرا

ان
 44 10 6 0 فراواني 1-شماره بازيافت  

 3/73 7/16 10 0 درصد 
53/2 929/0 

 40 10 4 6 فراواني 2-شماره بازيافت 

 7/66 7/16 7/6 10 درصد 
43/2 927/0 

 40 12 5 2 فراواني 3- شمارهبازيافت 

 7/66 20 3/8 3/3 درصد 
47/2 916/0 

 41 13 3 3 فراواني 4- شمارهبازيافت 

 3/68 7/21 5 5 درصد 
53/2 812/0 

 37 10 9 3 فراواني 5- شمارهبازيافت 

 7/61 7/16 15 5 درصد 
27/2 112/1 

 36 12 9 2 فراواني 6- شمارهبازيافت 

 60 20 15 3/3 درصد 
27/2 096/1 

 43 11 4 2 فراواني 7- شمارهبازيافت 

 7/71 3/18 7/6 3/3 درصد 
55/2 852/0 

 40 11 5 3 فراواني 8- شمارهبازيافت 

 7/66 3/18 3/8 5 درصد 
46/2 934/0 

 35 14 8 3 فراواني 9- شمارهبازيافت 

 3/58 3/23 3/13 5 درصد 
27/2 056/1 

 32 13 12 3 فراواني 10- شمارهبازيافت 

 3/53 7/21 20 5 درصد 
08/2 183/1 
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شود كه نمره ميانگين هر ده بازيافت در صفحه اول گوگل كه   مشاهده مي2با نگاهي به جدول 

، باالتر از اند وردهآي پيشنهادي موتور كاوش گوگل به دست ها عبارت/ هاكاربران با استفاده از كليدواژه

در مقايسه با ده ها   ميزان ربط اين بازيافتبه بياني، بوده است، ) 3در مقايسه با حداكثر ميانگين  (5/1

با . استبوده  بيشتر، ))2جدول(ي پيشنهادي كاربران ها عبارت/ هابدون استفاده از كليدواژه(پيشين بازيافت 

توان گفت كه توافق كاربران بر مرتبط بودن توجه به نمره انحراف معيار بدست آمده در مورد هر نتيجه مي

طيف مرتبط، كم ربط، ناكافي و بدون ( بازيابي شده صفحه نخست در چهار طيف داده شده ده نتيجه

توان نتيجه گرفت  ميانگين يعني، مي. )1نمودار شماره  (قبل بوده استمورد  نسبي بهتر از به طور) ارتباط

تر از ميانگين باال) بسط جستجو(ي پيشنهادي ها عبارت/ هاها پس از استفاده از كليدواژهربط بازيافت

توان گفت كه اين در عين حال، نمي. هاي حاصل جستجوي كليدواژه يا عبارت اوليه كاربر استبازيافت

  . نسبت در همه نتايج يكسان است

  
جستجوي بسط يافته هاي حاصل از جستجوي اوليه و نظرات كاربران در مورد ميزان ربط بازيافتميانگين : 1نمودار 

  )ي پيشنهاديها عبارت/ همبتني بر كليدواژ(

ي پيشنهادي داراي ها عبارتها و كليدواژهاستفاده از هاي جستجوي مبتني بر  نتيجه كهنيابا توجه به 

باشد، بنابراين از آزمون ناپارامتري ويلكاكسون براي آزمون فرضيه وجود تفاوت بين  توزيع غيرنرمال مي

 اوليه و نتايج بازيابي حاصل از بسط جستجوي مبتني بر ميزان ربط نتايج بازيابي حاصل از عبارت جستجوي

  .ي پيشنهادي استفاده شدها عبارت/ هاكليدواژه

 هاي زير  بايستي فرض،يها عبارتها و  متغير جستجوي مبتني بر كليدواژهبا توجه به غير نرمال بودن
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  :قرار گيردآزمون  مورد

فرض 
0H هاي بازيابي حاصل از تفاوت بين ميانگين ميزان ارتباط صفحه به معناي عدم وجود

ها است و فرض هاي بازيابي حاصل از كاربرد كليدواژهجستجوي اوليه و ميانگين ميزان ارتباط صفحه
1H 

  .باشد ها ميبه معناي وجود تفاوت بين آن ميانگين

ها دو مرحله بازيافت داري بين قضاوت ربط در موردفاوت معنينتايج آزمون ويلكاكسون براي سنجش ت: 3جدول

  )=60n(جستجو 

 مقدار آماره رديف

 -746/3 آماره ويلكاكسون 1

 000/0 داري سطح معني 2

  

باشد، بنابراين فرض صفر رد و  مي000/0آزمون ويلكاكسون برابر  حاصل از داريچون سطح معني

-هاي حاصل از عبارت جستجوي اوليه و بازيافتيزان ربط بازيافتيعني بين م. شود پذيرفته ميفرض يك 

به . ي وجود دارددار معنيي پيشنهادي تفاوت ها عبارت/ هاهاي حاصل از بسط جستجوي مبتني بر كليدواژه

با . مؤثر بوده استها  بازيافتي پيشنهادي در بهبود ربط ها عبارت/ ها كليدواژه از نظر كاربران،عبارتي،

هاي ي بين ميزان ربط بازيافتدار معنيتوان به اين نتيجه رسيد كه تفاوت  ها، مي به مجموع يافتهنگاهي 

هاي حاصل از كاربرد ي پيشنهادي موتور كاوش گوگل با بازيافتها عبارت/ هاحاصل از كاربرد كليدواژه

اين نتيجه . شود ييد ميبنابراين، فرض وجود تفاوت بين آنها تأ. كليدواژه اوليه توسط كاربر وجود دارد

ها ي پيشنهادي موتور كاوش گوگل بر ميزان ربط بازيافتها عبارت/ هاتواند نشانه تأثير مثبت كليدواژه مي

  . باشد

 مهندسي -يفّن/ اجتماعي و علوم پايه/ موضوعي علوم انساني دو حوزهكاربرانديدگاه  ميان: فرضيه دوم

هاي حاصل از بسط جستجوي  عبارت جستجوي اوليه و بازيافتهاي حاصل از ميزان ربط بازيافتاز نظر

  .ي پيشنهادي تفاوت وجود داردها عبارت/ هامبتني بر كليدواژه

علوم انساني و اجتماعي و با نياز كاربران در دو حوزه موضوعي ها بازيافتبراي مقايسه ميزان ارتباط 

 تفاوت نبودن به معناي 0Hفرض  .استفاده شدل مستقاي دو نمونه t آزمون  ازمهندسي/ علوم پايه و فني

 به معناي وجود 1Hو فرض هاي مورد مطالعه  حوزه درها با نياز كاربرانبازيافتارتباط  بين ميانگين ميزان

  .باشد ميمطالعههاي مورد در حوزه ها با نياز كاربرانبازيافتارتباط  تفاوت بين ميانگين ميزان
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  )=60n(ها با نياز كاربران بازيافتهاي توصيفي متغير ميزان ارتباط آماره: 4جدول 

 انحراف معيار ميانگين حوزه

 504/6 20/20  و اجتماعيعلوم انساني

 770/6 97/20 مهندسي/  پايه و فنيعلوم

 علوم و  و اجتماعيه علوم انسانيها در دو گروفرض برابري واريانس الزم است tقبل از انجام آزمون 

ها رد  فرض برابري واريانس كهيصورت  در.بررسي گردد   Leven Testبا آزمون مهندسي/ پايه و فني

  .كردآزمون استفاده اين هاي ديگري براي انجام از فرمول توان مي ،شود

  

  )=60n(ها با نياز كاربر زيافتباها براي متغير ميزان ارتباط نتايج آزمون فرض برابري واريانس: 5جدول 

 مقدار ي آزمونها آماره

 F 470/0آماره فيشر 

 496/0 يدار معنيسطح 

  

ها را فرض برابري واريانس α=05.0 بنابراين در سطح ،باشد مي496/0داري معادل چون سطح معني

  .پذيريممي

  )=60n(ها با نياز كاربر بازيافت براي متغير ارتباط  مستقلtنتايج آزمون : 6 جدول

 مقدار هاي آزمونآماره

 -t 447/0آماره 

 58 درجه آزادي

 656/0 داريسطح معني

 بنابراين در سطح ،باشد مي656/0داري معادل چون سطح معني 6 نتايج حاصل از جدولبه با توجه 

05.0=α شود نمي  فرض صفر را رد.   
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 گيرينتيجه

تواند به طراحي و ي پيشنهادي ميها عبارتها و  كليدواژه با استفاده ازژوهش پيرامون بسط جستجوپ

 فراهمطراحان موتورهاي كاوش با . هاي بازيابي اطالعات بهتر با اثربخشي بيشتر منجر شودتوسعه نظام

هاي خود را توسعه د نظامتواننها و رفتارهاي كاربران، ميتر بر اساس ديدگاهنمودن رابط كاربري مناسب

طراحي شود كه اي  گونهي پيشنهادي موتورهاي كاوش بايد به ها عبارتها و كليدواژهارائه قابليت  .بخشند

شود، بلكه به وي كمك كند تا درك  موجبنه تنها عملكرد بهتر كاربر در استفاده از موتور كاوش را 

ها هاي كاوش، توجه بيشتر به ارائه درست كليدواژهامدر طراحي  نظ. بهتري از چنين محيطي به دست آورد

تواند به طراحي كاربرمدارتر صفحات، عناصر و ي پيشنهادي از اين رو اهميت دارد كه ميها عبارتو 

   .و فرآيند جستجو را بهبود بخشد ودشهاي كاربر در موتورهاي كاوش منجر اجزاء اطالعاتي، رابط

به ي پيشنهادي توانسته است ها عبارتها و  كليدواژه، نشان داد كهج اين پژوهشنتايبا توجه به بنابراين، 

هاي شناختي ژگي كاربران در بازيابي نتايج مرتبط با نيازهاي آنها كمك كند، توجه به مسايل مرتبط با وي

مالء براي جستجوگراني كه با مشكالتي مانند آگاهي نداشتن از ا. كاربران داراي اهميت زيادي است

ها در عبارت جستجو به صورتي كه مفهوم مورد ها روبرو باشند و يا از كاربرد درست كليدواژهصحيح واژه

 مشاهدهاي از يك موضوع مورد نظر آنهاست، نظر آنان را برساند اطالع نداشته باشند و يا ندانند چه جنبه

يافتن و  ودشنين مشكالتي برطرف  تا چگشاست راهي پيشنهادي ها عبارتها و اي از كليدواژهسياهه

طراحان موتورهاي كاوش، با تمهيداتي مناسب در . آنان سهولت يابدي مورد نظر ها عبارتها و يا كليدواژه

ها و اي كاربران در استخراج كليدواژهضمن استفاده از دانش زمينهتوانند هاي رابط كاربر ميطراحي صفحه

كند تا  كمك ميآنهااين موارد به زيرا . كمك كندب آنها به كاربران ي پيشنهادي در ارائه مناسها عبارت

  ).  (Back, 2001بصورت منطقي و كنترل شده به بسط عبارت جستجوي خود بپردازد

  

  آينده يها پژوهش براي يپيشنهادهايي كاربردي و ها توصيه

يت طراحي موتورهاي هاي پژوهش حاضر پيشنهادهاي زير در راستاي بهبود وضعدر پيوند با يافته

عرضه ) بسط جستجو(ي پيشنهادي ها عبارتها و هاي آن به ويژه چگونگي ارائه كليدواژهكاوش و قابليت

  :گرددمي

به ويژه آشنايي موتورهاي كاوش در راستاي يادگيري بهتر و نحوه تعامل كارآمدتر كاربران با  .1

هاي آموزشي متناسب با شود كارگاه، پيشنهاد مي و بسط جستجوهاي جستجوبا قابليتآنها 

 .ها برگزار شودهاي مختلف كاربران از سوي كتابخانهگروه
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ي پيشنهادي در تدوين درست عبارت جستجو و ها عبارتها و با توجه به كارآمدي كليدواژه .2

هاي  نظامتر، بر اساس نتايج اين پژوهش، به طراحان بازيابي اطالعات مرتبطكمك به كاربران در 

) هاها، پايان نامهمقاله(هاي اطالعاتي اي و پايگاهافزارهاي كتابخانهزيابي اطالعات از جمله نرمبا

 اين در بكارگيريگردد كه بنا به ضرورت  اي دارند، توصيه ميكه قابليت جستجوي كليدواژه

 . افزارهاي خود اقدام نمايندقابليت در رابط كاربر نرم

ها و  كليدواژه ارائهت نيز قابلي"بينگ" و "اسك"، "ياهو"ظير برخي از موتورهاي كاوش ن .3

رسد كه برخي از آنها از به نظر مي. اند به امكانات خود اضافه نموده راي پيشنهاديها عبارت

 رو،از اين. دهندي پيشنهادي را با ساختار متفاوتي ارائه ميها عبارتها و جمله ياهو كليدواژه

ي ها عبارتها و  ساختار كليدواژه كارآمدي واي دربارهوهشي مقايسهشود كه پژپيشنهاد مي

 هاي  و تفاوتها شباهتپيشنهادي و نتايج بازيافتي در هر يك از اين موتورها به منظور تعيين 

و  ،به طراحانتواند در تعيين ساختار و الگوريتم مناسب نتايج آن پژوهش مي. ها انجام شود آن

 .به كاربران ياري رساندو راهبرد جستجو در گزينش بهتر ابزار 

از ديدگاه ) براي بسط جستجو(ي پيشنهادي ها عبارتها و اين پژوهش به كارآمدي كليدواژه .4

.  مهندسي پرداخته است–فّني / اجتماعي و علوم پايه/ كاربران دو حوزه موضوعي علوم انساني

هاي  پژوهش شود كه، توصيه ميهاي اين پژوهشبه منظور كسب اطمينان درباره تعميم يافته

چنين . ها و شرايط ديگر انجام گيردهاي مختلف كاربران و در موضوعمشابه ديگري با گروه

كاربران و هاي  گروهتواند در شناسايي عناصر و عوامل مشترك مورد توجه هايي ميپژوهش

 .چگونگي استفاده از اين قابليت و كارآمدي بيشتر آن سودمند باشد
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