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  چكيده

به عنوان و نشاني اينترنتي توسط  وجوجستپژوهش حاضر به مقايسه ميزان ربط نتايج حاصل از محدودسازي عبارت  هدف:
هاي پردازد. همچنين  ميزان حضور كليدواژهاستانداري همدان مير هاي فني مهندسي، علوم پايه و اقتصاد دكارشناسان گروه

  دهد.ها را مورد مقايسه قرار ميههاي اين گروسايتوبجو در عنوان و نشاني اينترنتي ومورد جست

مهندسي، علوم پايه و اقتصاد  كارشناسان خبره استانداري همدان در سه گروه فنيز نفر ا 90جامعه آماري اين پژوهش :روش
جوي پيشرفته وقسمت جست آنان با استفاده از .دو مطالعاتي براي توسعه استان بودنهاي تحقيقاتي كه در حال انجام پروژهد هستن

در قسمت نشاني اينترنتي و عنوان صفحات وب  ا،اي) مورد نظر خود رهاي (يك و چند واژهموتور كاوش گوگل، كليدواژه
هايي كه به همين منظور تهيه شده بود، تعيين نمودند. براي جو كردند و ميزان ربط نتايج بازيابي شده را در چك ليستوجست

  از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. هادادهليل و تح يبنددسته

خواني عنوان و نشاني اينترنتي ، ميزان هموجوجستهاي مورد هاي پژوهش نشان داد با افزايش تعداد كليدواژه: يافتههايافته
هاي رود. بين تعداد كليدواژهميتر باشد ميزان ربط باالتر خواني بين عنوان و نشاني اينترنتي بيشيابد و هر چه همكاهش مي

هاي مورد بررسي تفاوت معناداري وجود دارد. موتورهاي كاوش با افزايش موضوعي موجود در عنوان و نشاني اينترنتي گروه
  دهند. بندي كرده و در اختيار كاربران قراري را رتبهترمرتبطتوانند نتايج هاي موجود در نشاني اينترنتي ميدهي به كليدواژهوزن
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  مقدمه 

در اين محيط به داليل  يابياطالعگستر وب و جزييات فرآيند بازيابي اطالعات از شبكه جهان           

هاي محيط وب از جمله بازيابي اطالعات قرار گرفته است. ويژگي وزهحپژوهشگران توجه متعددي مورد 

يكپارچگي آن و امكان برقراري پيوند ميان اطالعات مختلف گرچه از امتيازات برجسته براي اين محيط به 

 هاي اينترنتي يا پيوندهاييجو و بازيابي در موتورهاي كاوش تعداد نشانيودر هنگام جست آيدشمار مي

شوند معموالً بسيار زياد هستند. اما همه اين نتايج مرتبط نيستند و حتي جو ارائه ميومنزله نتايج جستكه به 

باعث شود نتايج مناسبي به  فارسي) الخطرسممثل ماهيت خاص  ( زبان ممكن است عواملي مثل ابهام  در

به صفحات مناسب و اين كه صفحات با  حالنيدرعكاربر داده نشود. براي فراهم كردن دسترسي سريع و 

بندي هاي رتبهجو راهبردوهاي جستتر، در الويت باالتري قرار بگيرند، الگوريتمارتباط موضوعي بيش

جو وموتورهاي كاوش از راهبردهاي مختلفي براي كاهش زمان جست همچنينبرند. مختلفي را به كار مي

ن نشاني اينترنتي و عنوان در صفحات وب است كه كاربران را ايكنند. و افزايش ربط نتايج استفاده مي

  كنند كجا هستند و انتظار دارند كه چه چيزي را پيدا كنند.ياري مي

ترين شود؛ بنابراين، عنوان مهمكند، استفاده ميعنوان در هنگامي كه كاربري سايتي را بازيابي مي 

جو در وهنگام جست .)Debolt, 2002(كاوش استجزء اطالعات براي ذخيره و بازيابي در موتورهاي 

به  "معموالًباشد،  كاررفتهبهها جو در عنوان آنوهاي وب كه واژه مورد جستموتورهاي كاوش صفحه

 1هاي اينترنتيشود. همچنين نشانيجو در نظر گرفته ميوترين مدارك نسبت به موضوع جستمنزله مرتبط

در اينترنت 	.اندشدهگرفتهيابي و دسترسي كاربران  به اطالعات در نظر نيز در صفحات وب  به منظور مكان

، نياز به يك نشاني است كه ما را به آن واحد اطالعاتي، راهنمائي  نيز براي دسترسي به واحدهاي اطالعات

ه ميتوج گيري در مورد استفاده از يك سايت به نشاني اينترنتيكند و بسياري از كاربران در هنگام تصميم

 كنندگاناستفادهانجام دادند، بيان كردند كه  2007در تحقيق خود كه در نوامبر سال  2كاترل و گان كنند.

) Gardne، 2007(در:  كنندي خود را صرف نگاه كردن و تحليل نشاني اينترنتي ميوجوجستاز زمان  24%

اينترنتي منابع وبي، بيشتر موتورهاي كاوش امكان محدود  و به همين دليل، با توجه به اهميت عنوان و نشاني

اند.را فراهم كرده "نشاني اينترنتي "و "عنوان"به  وجوجستكردن دامنه 

                                                 
1 Uniform resource location (URL)   
2 Guan  & Cutrell 
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  لهئمس انيب
  يابيباز ينترنتيا ينشان ياديز اريتعداد بسكاوش  يموتورها قياطالعات از طر يوجوجستدر 

معموالً چنان فراوان هستند كه كاربران با مرور چند  جينتا نيا. ستنديمرتبط ن جينتا نياما همه ا شونديم

كاوش اعتماد كنند.  رموتو يبندرتبهبه  شونديمنصرف شده و مجبور م گريصفحه اول از مرور صفحات د

 تيدر اولو شتريب يبه صفحات مرتبط و اينكه صفحات با ارتباط موضوع عيسر يفراهم كردن دسترس يبرا

 طور نيهم. برنديرا به كار م يمختلف يبندرتبه يجو، راهبردهاوجست يهاتميالگور رند،يقرار بگ يباالتر

و  كنندياستفاده م جيربط نتا شيو افزا وجوجستكاهش زمان  يبرا يمختلف يهاكاوش از راه يموتورها

باال بردن احتمال ربط  جهيو در نت وجوجستدامنه  يمحدودساز يرا برا يموتورها امكانات گوناگون نيا

جو به وو عبارات جست هادواژهيامكانات، محدود كردن كل نياز ا يكي. رنديگيدر نظر م يابيباز جينتا

 حالنيدرعكاهش داده و  يجو را به طور معناداروجست جياست كه تعداد نتا ينترنتيا ينشان ايعنوان و 

هستند كه آنچه كه از  يكاوش مدع يموتورها). ,Fattahi 2006( دهديم شياحتمال ربط آنان را افزا

در اين  ).Greg, 2004( خوردارندبر يترشياز ربط ب شود،يم يابيباز يمحدود كردن عنوان و نشان قيطر

كاربران  مورد پژوهش با ديدگاه نظام  تا مشخص شود كه تا چه ميزان بين ديدگاه  تپژوهش سعي شده اس

از  ياز ربط مناسب جينتا نيا ايهمساني وجود دارد و آ "ربط نتايج"اطالعات در وب در مورد  يابيباز

جو در كدام ومختلف با جست يموضوع يهابرخوردار هستند؟ كاربران گروه زيكاربر ن دگاهيد

 زانيم ابند؟ييدست م يتر مرتبط جيبه نتا )ينترنتيا ينشان قياز طر ايعنوان و  وجو درجستقسمت(

  چگونه است ؟ ينترنتيا يشده  از طريق عنوان و  نشان يابيباز جياشتراك نتا

  

  اهداف پژوهش

نشاني "و  "عنوان"جو در وهدف كلي پژوهش: هدف پژوهش حاضر تطبيق و مقايسه جست          

موضوعي هاي مختلف در بهبود ربط نتايج بازيابي شده اطالعات وبي توسط كارشناسان گروه  "اينترنتي

  باشد.مورد پژوهش مي

  

  اهداف فرعي پژوهش

و  "عنوان"جو در وهاي موضوعي مورد پژوهش با جستتعيين نتايج مرتبط توسط كاربران گروه .1

  »نشاني اينترنتي«
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در  "نشاني اينترنتي"و  "عنوان"جوي مبتني بر وها در ميزان ربط نتايج جستشناسايي تفاوت .2

  هاي موضوعي مورد پژوهشگروه

ربط "هاي موضوعي با نظام بازيابي اطالعات در مورد هاي كاربران گروهقايسه تفاوت ديدگاهم .3

  "نتايج

  

  سؤاالت پژوهش

هاي منابع وبي، در گروه "نشاني اينترنتي "و مبتني بر  " عنوان"جوي مبتني بر وربط نتايج جست -1

  موضوعي مختلف به چه ميزان است ؟

هاي موضوعي مورد پژوهش به بين كاربران گروه» عنوان«جو بر اساس وآيا ميزان ربط نتايج جست -2

  متفاوت است؟ يداريمعنصورت 

هاي موضوعي مورد پژوهش به بين كاربران گروه» نشاني«جو بر اساس وآيا ميزان ربط نتايج جست -3

  متفاوت است؟ يداريمعنصورت 

ديدگاه كاربران موضوعي مورد پژوهش با ديدگاه نظام بازيابي اطالعات وبي وجود  نيب يتفاوت ايآ -4

  دارد؟

  

  هاي پژوهشفرضيه

به  وجوجستهاي مورد هاي نشاني اينترنتي و عنوان با افزايش تعداد كليدواژهخواني كليدواژهميزان هم  -1

 داري متفاوت است.صورت معني

هاي موضوعي موجود در عنوان و پژوهش به لحاظ تعداد كليدواژههاي موضوعي مورد بين گروه  -2

  نشاني اينترنتي تفاوت وجود دارد.

  

  پيشينه پژوهش

هاي زيادي انجام گرفته است اما در مورد ربط و بازيابي اطالعات در موتورهاي كاوش پژوهش 

حث اصلي اين پژوهش است كاركرد عنوان و نشاني اينترنتي در بهبود ربط نتايج بازيابي اطالعات كه ب

هاي موجود تحقيقي بر روي تأثيرگذاري كليدواژه 2004سال  در كميته سئو  تر توجه قرار گرفته است.كم

در نشاني اينترنتي در دو موتور كاوش ياهو و گوگل انجام داد و مشخص شد كه هر دو موتور، حضور 

كيم  .)SEO Committee, 2004(گيرنددر نظر ميبندي ها در نشاني اينترنتي را عاملي در رتبهكليدواژه
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ها هاي كاربر انجام دادند. آننيز درهمان سال تحقيقي بر روي بازيابي اطالعات در رابطه با پرسش وكنگ

هاي كاربر را ردهكه توانستند پرسشو بعد از آن هاي كاربر ارائه دادندبندي براي پرسشيك روش رده

ها  بر سه تر استفاده كردند. براي اين منظور آنمتفاوت براي ارائه نتايج مرتبطبندي كنند، از الگوريتم 

كردند كه  انيب واينترنتي.  هايمورد تأكيد كردند: اطالعات متن، اطالعات پيوندها و اطالعات نشاني

 ,Kang) هستند ديتر مفمرتبط يصفحات خانگ افتني يبرا وندهايو پ ينترنتيا يهاياطالعات موجود نشان

In-Ho, & Gil Chang Kim, 2004). توسط  كاررفتهبه يهادواژهيتعداد كل ريتأثو استرومفر  دمنيو

كه تفاوت  دهديآنان نشان م ليكردند.  تحل يرا بررس يابيباز تيموفق زانيو م وجوجستكاربران در 

كم) و  تيموفق زاني(م كننديماستفاده  دواژهيكل كيكه فقط از  يكاربران نيب تيموفق زانيدر م ياديز

 جهيدست آوردن نتبه  تر،يوجود دارد. به طور تخصص برند،يبكار م دواژهيكل شتريب ايكه دو  يكسان

 كياست كه  يزمان ربراب 5/5 شود،ياستفاده م دواژهيكلچند  ايكه از دو  يجو، زمانودر جست قبولقابل

در سال و كارگر  نيش .  )Weideman  & Strümpfer, 2004( .رديگيجو قرار مومورد جست دواژهيكل

 يمتن، به نشان يمحتوا يوب مشخص كردند كه اگر به جا يبندرده يبرا يتميالگور نييتع باهدف  2004

ها توانستند . آنشوديم ريپذامكانوب  يبندتوجه شود، رده وندهايپ يو مكان بصر وندهايپ ينترنتيا

وب با توجه به نشاني اينترنتي و محل قرارگيري پيوندها در منابع وبي، پيشنهاد  يبندردهبراي  ميالگوريت

  .)Shin & Karger, 2004(دهند

 پژوهشي زين 2008در سال و كنتارو يكاتو، كروهاش و كارگر انجام دادند؛ نيكه ش يمشابه پژوهش 

 يبراپژوهش  نيانجام دادند در ا ديجد يبندروش رده كيمنابع وب با هدف توسعه  يبنددرباره رده

حاصله  جياستفاده كردند و نتا ينترنتيا يكردن مدارك وب از عنوان و نشان يبنددر رده يروش شيآزما

 Yoshikiyo)دقت برخوردار است %50از  شياز ب ادشدهيبا استفاده از عوامل  يشنهادينشان داد كه روش پ

& Kurohashi & kentaro), 2008)  . درباره عنوان و  يپژوهش 2008در سال  لسونيو و چريفل ،كوليفتاح

 يعمومي را در عنوان و نشان يهادواژهيكل ريجو انجام دادند و تأثوبا هدف بسط جست ينترنتيا ينشان

كه  هاآنپژوهش  جيموتور كاوش (گوگل) نشان دادند. نتا كياطالعات مرتبط در  يابيدر باز ينترنتيا

هاي هاي عمومي كه همراه كليدواژهعنوان و در نشاني اينترنتي، با استفاده از واژهجو در وبسط جست

تواند موجب افزايش شوند، مياينترنتي منابع و متون موجود در وب ظاهر مي يدر عنوان و نشان موضوعي

 & Fattahi Concepción S Wilson)(دميزان دقت و ربط در نتايج بازيابي در موتورهاي كاوش شو

Fletcher Cole, 2008  .  
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كاوش  يمربوط به موتورها يهاپژوهش ،يرسانپژوهشگران علوم اطالع يتوسط برخ رانيدر ا

 يهاسالبه ترتيب در  يعراق يبيو ط يجانيعل يهابه پژوهش توانيها مانجام گرفته است كه از جمله آن

Allijani(ه كرد اشار 1382و 1381 دقت و  يارهايمع زياز آنان ن يبرخ .)Taiebi aragi, 2005( و) 2004,

 يدر مورد  كاركرد عنوان و نشان حالنيدرعاند و كاوش در نظر گرفته يموتورها سهيمقا يرا برا افتيباز

  .استصورت گرفته  ياندك اريبس يهاپژوهش ينترنتيا

 وجوجستكه با هدف بسط  ينترنتيا يخود درباره عنوان و نشان قيتحق رد  1385فتاحي سال  

 يابيرا در باز ينترنتيا ي(عمومي) در عنوان و نشان يموضوع ريغ يهادواژهيكل ريانجام گرفته بود، تأث

در مقاله خود  و فتاحي  عالمي .)Fattahi, 2006( دادموتور كاوش (گوگل) نشان  كياطالعات مرتبط در 

كاوش  هايرموتودر  تطالعاا يابيزبااز  حاصل نتايج بطر انميزدر  ينترنتيا نشانيو  انعنو تأثيربا عنوان 

 بر جستجو كه ندكرد انيزبان انگليسي) ب يهاواژه دي(در كل نسانيا معلوو  يورزكشا معلودر دو حوزه 

 فاوتدارد و ت لنباد بهرا  يمرتبطتر نتايج ورزيكشا معلو موضوعي يهاحوزهدر  ينترنتيا نشانياساس 

وجود  موضوعيدو حوزه  ينترنتيا يموجود در عنوان و نشان يهادواژهيتعداد كل نيداري در بيمعن

  .)Allami & Fattahi, 2012(ندارد

 يو فن هياقتصاد، علوم پا يموضوع يهاپژوهش به كاربران درگروه نيا يهاافتهيبه طور كلي  

در نيز  و يفارس كاوش با واسط يهادر ابزار يوب دتريتر و مفمنابع مرتبط يجووجست نهيدر زم يمهندس

حضور  زانيبا توجه به م زبانيفارس يهاطراحان وبصفحات وب به  ترمناسب بهتر و يطراح نهيزم

 نيكاوش را در تدو يطراحان موتورها توانديو م رسانديم ياريمختلف،  يهادر مكان دواژهيكل

در  فرضشيپكه به شكل  وجوجستصفحه رابط  زيكاوش و ن يموتورها يجو براوجست يهاتميالگور

كاوش به  يموتورها يسازهيبهتر نما يهاوهيشبه   نيرساند و همچن ياري شوديكاربر قرار داده م ارياخت

موضوعي   يهادواژهيدر كلتر، اطالعات مرتبط يابيكاربر در باز تيهدا زيمؤثر اطالعات و ن يابيمنظور باز

 ريپژوهش با سا نياينترنتي كمك كند و تفاوت ا ينجو به روش عنوان و نشاودر جست زبانيفارس

) در اين ي(كه با واسط فارس وجوجستمورد  يهادواژهيكلدر استفاده از زبان  شدهانجامي هاپژوهش

  شدهاستفادهسي يزبان انگل يهادواژهيكلكه از  ييهاپژوهشبا نتايج  ژوهش انجام گرفته است و نتيجه آنپ

  .ستمورد مقايسه قرار گرفته ا
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  پژوهش يشناسروش

تعداد  و عملكردخواني اين پژوهش از نوع كاربردي است و با روش پيمايشي به بررسي ميزان هم 

كاربران  دگاهياز دها سايت و همچنين به بررسي وب يخوانناهمخواني و ها در ميزان همكليدواژه

 30مورد پژوهش، كه از اين بين هاينفر از  كارشناسان گروه 90حاضرپژوهش  . جامعه آماريپردازديم

 كهاقتصاد در استانداري همدان  نفر از گروه  30علوم پايه ونفر گروه  30،  فني مهندسيبه گروه  نفر

جو شده وبراي بررسي ميزان ربط نتايج جستمسلط بودند  زبان انگليسي نيزبه  آشنايي كاملي با وب و

  انتخاب شدند.

در موتور كاوش توسط كارشناسان  وجوجستهاي حاصل از سايت جامعه ديگر اين پژوهش وب 

و براي گردآوري  باشد كه توسط كاربران مورد بررسي و تحليل قرار گرفتندهاي مختلف ميگروه

 در همپوشان موارد تعيين منظور بهو همچنين  ها استفاده شدهاي مورد نياز اين پژوهش از چك ليستداده

چك  جووجست شيوه دو هر در آنان رتبه بررسي و اينترنتي نشاني و عنوان بر مبتني جوهايوجست نتايج

  تكميل پژوهشگر توسط نشاني و عنوان بر مبتني يوجوجست در همپوشان مواردو  شد طراحي هاييليست

ها در اين پژوهش از روش آمار توصيفي (فراواني، ميانگين و انحراف براي تحليل داده شد.  و ثبت

استاندارد) و آمار استنباطي (آزمون مقايسه ميانگين سه جامعه، آزمون همبستگي پيرسون، آزمون تك 

  متغيري كالموگورف اسميرنف و آزمون فرض يك طرفه) استفاده شد.

 ها در نظر گرفته شدآنبراي  4تا  0هاي اي بودند، نمرهها رتبهها از آنجا كه دادهدر تحليل داده 

ها خواسته شد تا هر كدام پنج كليدواژه موضوعي فارسي (داراي يك تا چند ك از آزمودنيابتدا از هر ي

در منوي  "عنوان"واژه) را بر اساس آخرين نياز اطالعاتي خود در نظر بگيرند و ابتدا در گزينه مربوط به 

د ده سايت اول را را انجام دادند. از ميان اقالم بازيابي شده تعدا وجوجستوجوي پيشرفته، (صفحه) جست

سط مورد بررسي قرار داده و تعداد موارد بازيابي شده و تعداد موارد مرتبط و ميزان ارتباط ده مورد اول تو

براي هر كليدواژه، توسط پژوهشگر  شدهنييتعهاي سپس ميانگين رتبه ها در چك ليست ثبت شد،آزمودني

هاي موضوعي در گزينه وجوي خود را عيناً با همان كليدواژهمحاسبه و از كاربران خواسته شد جست

  تكرار كنند. "نشاني اينترنتي"مربوط به 

تعداد موارد بازيابي شده و تعداد موارد مرتبط و ميزان ارتباط مدارك مانند مرحله قبل ثبت شد. 

 "نشاني اينترنتي"وجوي در و ده نتيجه براي جست "عنوان"وجو در موضوع ده نتيجه براي جستبراي هر 

وجو واقع شد و هر مورد بررسي قرار گرفت كه در مجموع بيست صفحه وب براي هر موضوع مورد جست

هاي . اين پژوهش به بررسي تعداد كليدواژهقراردادكاربر در حدود صد صفحه وب را مورد بررسي 
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هاي موضوعي مورد پژوهش نيز پرداخت.  براي موضوعي موجود در عنوان و در نشاني اينترنتي ميان گروه

هاي موضوعي تعداد سي كليدواژه از هر گروه انتخاب شد. سپس در سي نتيجه بررسي تعداد كليدواژه

دهد بسياري از ها پرداخته شد. آمار نشان ميهاي موضوعي آنبازيابي شده اول به شمارش كليدواژه

ها را برآورده تواند خواسته آنمي وجوجستاند كه در اغلب موارد صفحه نخست نتايج كاربران دريافته

  .)Web wersad, 2006(كند 

و همچنين، د خواني در ده نتيجه اول بررسي شدنها و همچنين ميزان همبنابراين تعداد كليدواژه 

ها هاي عنوان آنهاي نشاني اينترنتي منابع وبي با كليدواژهكليدواژهخواني اين پژوهش به بررسي ميزان هم

هاي مورد پژوهش به دو قسمت وجو در گروههاي مورد جستبوده است. براي اين منظور ابتدا كليدواژه

  ها  تعداد سي كليدواژه انتخاب شدند.از گروه هر كداماي تقسيم شد و سپس از اي و چند واژهيك واژه

كليدواژه مورد بررسي قرار گرفت و ميزان  60اي اي و چند واژهراين در دو قسمت يك واژهبناب 

ها به طور جداگانه هاي عنوان آنهاي موجود در نشاني اينترنتي منابع وبي با كليدواژهخواني كليدواژههم

براي هر كليدواژه مانند مورد قبل توسط پژوهشگر محاسبه و  شدهيينتعهاي سپس ميانگين رتبه ثبت شد و

 توسط كه ارزيابي هايسياهه پايايي و روايي تعيين برايو  شد SPSS افزارنرمها وارد ميانگين رتبه

 تنظيم در بنابراين. شد استفاده نظرانصاحب با مشورت و محتوا اعتبار روش از است، شده تدوين پژوهشگر

 شد و  استفاده ظرانبنصاح برخي نظر از آن هايپيچيدگي و مشكالت تصحيح براي وارسي هايسياهه

گرفته شد. ضريب  SPSS از استفاده  با كرونباخ آلفاي ضريب شدهيگردآور ابزار پايايي سنجش براي

            باشد.يباشد كه بيانگر پايايي ابزار مورد استفاده ممي 829/0آلفاي كرونباخ براي سياهه مورد نظر 

  

  پژوهش: يهاافتهي

منابع وبي،  "نشاني اينترنتي "و مبتني بر  "عنوان"ي مبتني بر وجوجستميزان ربط نتايج  -1سؤال

  هاي موضوعي مختلف به چه صورت است ؟در گروه

پيش از تعيين ميزان ربط، ابتدا با استفاده از آزمون تك متغيري كالموگورف اسميرنف براي           

هاي  موضوعي استفاده شد. با توجه به هاي عنوان و نشاني اينترنتي در گروهتعيين ميزان نرمال بودن داده

است نرمال بودن توزيع تر بزرگ 05/0ها كه از مقدار آزمون فوق در تمام گروهز به دست آمده ا pمقادير 

جو در دو مقوله وبه همين دليل، براي تعيين ميزان ربط نتايج حاصل از جست ،دهدها را  نشان ميداده

  استفاده شد. tعنوان و نشاني اينترنتي از آزمون 
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  يزوج tاينترنتي با استفاده از آزمون  يعنوان و نشاندر جو و حاصل از جست جيربط نتا زانيم.1جدول

 p-value ره آمامقدار  انحراف معيار اختالف  ميانگين اختالف هاگروه

 000/0 80/10 138/0  455/0 اقتصاد

 017/0 865/2 280/0 242/0 علوم پايه

 000/0 06/14 214/0 907/0 فني و مهندسي

  

تر كوچك 05/0ها از مقدار زوجي در تمام گروه tآمده از آزمون  به دست) نتايج 1در جدول(

بازيابي  جيدر نتابين كاركرد عنوان و نشاني اينترنتي باال ي هاگروهدر  كهآن است  دهندهنشاناست،  

  داري وجود دارد.اطالعات مرتبط تفاوت معني

عي مورد هاي موضوبين كاربران گروه» عنوان«اساس ر جو بوآيا ميزان ربط نتايج جست -2سؤال

  پژوهش به صورت معناداري متفاوت است؟

هاي به دست آمده از بر اساس عنوان، با استفاده از داده وجوجستميزان ربط نتايج حاصل از 

هاي مختلف از سياهه وارسي شماره يك تعيين شد. سپس براي بررسي معني تفاوت ربط در بين گروه

  آزمون تحليل واريانس استفاده گرديد. 
  

هاي مورد مطالعه در جوي گروهو  تحليل واريانس براي تفاوت ميزان ربط نتايج حاصل از جست. 2جدول

  "عنوان"

 منبع تغيير
مجموع مربعات 

 خطا
 درجه آزادي

ميانگين مربعات 

 خطا
  P-valuمقدار F مارهآمقدار 

 000/0 436/39 924/0 2 58/1 هابين گروه

   023/0 30 704/0 خطا

    32 554/2 كل

      

و با توجه به اينكه اين  باشديم 000/0برابر با در آزمون تحليل واريانس يك طرفه  Pمقدار  )2( در جدول

هاي مورد پژوهش از ديد كاربران دهنده آن است كه در ميان گروهتر است،  نشانكوچك 05/0مقدار از 
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شود و سپس با استفاده از آزمون جو در عنوان مشاهده ميوتفاوت معناداري به لحاظ نتايج حاصل از جست

  ).3الگوي تفاوت مشخص شد (جدول  دانكنتعقيبي  

  
  "عنوان"در  وجوجستبراي نتايج حاصل از  دانكن. آزمون تعقيبي 3جدول

 N هاي مورد پژوهشگروه
 05/0  =  هارمجموعهيزر آلفا براي مقدا

1 2 

  8700/2  11 فني مهندسي

 3691/3  11 اقتصاد

 3755/3  11 علوم پايه

 923/0 000/1  يمعنادارسطح 

  

عنوان  سطح "جو در وبراي نتايج حاصل از جست دانكن) با استفاده از آزمون تعقيبي 3( در جدول

كمتر از "عنوان   "جو دروداري از ديد كاربران گروه فني مهندسي ربط نتايج حاصل از جستمعني

هاست و بين با ساير گروه "فني مهندسي "هاي اقتصاد و علوم پايه است كه اين تفاوت، بين گروه گروه

  نيست. داريمعنهاي دو گروه اقتصاد و علوم پايه تفاوت از لحاظ آماري ميانگين

هاي موضوعي مورد پژوهش گروهبين كاربران » نشاني«اساس ر جو بوآيا ميزان ربط نتايج جست - 3 سؤال

  به صورت معناداري متفاوت است؟

هاي به دست آمده از بر اساس نشاني اينترنتي، با استفاده از داده وجوجستميزان ربط نتايج حاصل از 

مختلف از  يهاگروهسياهه وارسي شماره يك تعيين شد. سپس براي بررسي معني تفاوت ربط در بين 

  استفاده گرديد. آزمون تحليل واريانس 

  
  "نشاني اينترنتي  "در  وجوجستبراي نتايج حاصل از  "نوا ل آ. جدو4جدول

 منبع تغيير
  مجموع مربعات

 خطا
 درجه آزادي

ميانگين مربعات 

 خطا
مقدار آماره 

F 
P-value 

 000/0 049/66 322/2 2 644/4 هابين گروه

   035/0 30 055/1 خطا

    32 699/5 كل
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و با توجه به  باشديم 000/0برابر با  طرفهدر آزمون تحليل واريانس يك  Pمقدار  )4( در جدول

هاي مورد پژوهش از ديد دهنده آن است كه در ميان گروهتر است، نشانكوچك 05/0اينكه اين مقدار از 

شود. سپس با در نشاني اينترنتي مشاهده مي وجوجستكاربران تفاوت معناداري به لحاظ نتايج حاصل از 

  ).5الگوي تفاوت مشخص شد (جدول  دانكناستفاده از آزمون تعقيبي 

  
  "نشاني اينترنتي "در  وجوجست.آزمون تعقيبي دانكن براي نتايج حاصل از 5جدول

 N  هاگروه
 05/0=       هارمجموعهيزمقدار آلفا براي 

1 2 

  9136/2  11 اقتصاد

 6173/3  11 علوم پايه

 7737/3  11 فني مهندسي

 054/0 000/0  يداريمعنسطح 

  

نشاني  "جو در وبراي نتايج حاصل از جست دانكن) با استفاده از آزمون تعقيبي 5در جدول(

از ديد كاربران  و باشدمي 054/0پايه برابر با  داري در دو گروه فني مهندسي و علوم سطح معني "اينترنتي

هاي اقتصاد است و اين تفاوت، كمتر از گروه "عنوان  "جو دروهاي فوق ربط نتايج حاصل از جستگروه

هاي دو گروه فني مهندسي و علوم پايه تفاوت از هاست و بين ميانگينبا ساير گروه "اقتصاد  "بين گروه 

  نيست. داريمعنلحاظ آماري 

ديدگاه كاربران موضوعي مورد پژوهش با ديدگاه نظام بازيابي اطالعات وبي  نيب يتفاوت ايآ -4 سؤال

  وجود دارد؟ 
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  و نظام كاربر ديداز  و نشاني اينترنتيدر عنوان  وجوجستميزان ربط نتايج حاصل از . 6جدول

هاگروه  

نوع 

وجوجست  

 ديد كاربر

 ميانگين نظام
 انحراف

 استاندارد
 بسيار

  مرتبط
  متوسط  مرتبط

  مك

  ربط

 غير

  مرتبط

فني 

 مهندسي

 52 عنوان
3

6 
36 68 52  87/2  11/2  

 77  نشاني
8

7 
41 29 11 245 3,78 31,1 

 اقتصاد

 81 عنوان
6

7 
39 81 21 289 37/3  79,1 

 36  نشاني
4

8 
6 112 16 277 2،91 32,1 

 پايه

 40 عنوان

8

9 
43 54 13 239 3,37 1,35 

 46  نشاني
9

0 
41 20 17 214 3,61 1,31 

  

بازيابي نتايج مرتبط . به مقايسه ميزان ربط از ديد كاربر و نظام پرداخته شده است )6( در جداول

  دهند.از ديد نظام و ميزان ربط همان نتايج از ديد كاربر را نشان ميشده 

شده توسط موتور كاوش هستند كه بر اساس  يبندرتبهنتايج  موارد يك تا ده در اين جدول 

و همان نتايج از ديد كاربر مورد  اندشدهدادهموارد توسط نظام تشخيص  نيتربندي مرتبطالگوريتم رتبه

از  ي مورد پژوهشهادر عنوان و نشاني اينترنتي در گروه وجوجستنتايج حاصل از  و قرارگرفتهسنجش 

ترين مورد كه از ديد نظام مرتبط 244از در گروه فني و مهندسي   وديد كاربر و نظام آورده شده است 

اند و نيز ) نيز از ديد كاربر مرتبط تلقي شده50/0مورد ( 124جوي مبتني بر عنوان هستند، وگزينه در جست

ترين گزينه مورد كه از ديد نظام به عنوان مرتبط 245جوي مبتني بر نشاني اينترنتي از ودر جست

امر خود نيز بيانگر افزايش  اند كه اين) نيز از سوي كاربر مرتبط تلقي شده%83مورد ( 205، اندشدهانتخاب

در گروه موضوعي خاص مانند گروه فني نسبت به عنوان جوي مبتني بر نشاني اينترنتي وربط در جست

ي مبتني وجوجستترين گزينه در مورد كه از ديد نظام مرتبط 289از  گروه اقتصاد  و در باشدمهندسي مي
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ي مبتني بر وجوجستاند و نيز در ) نيز از ديد كاربر مرتبط تلقي شده%65مورد ( 187بر عنوان هستند، 

) از %53مورد ( 149 ،اندشدهانتخابترين گزينه مورد كه از ديد نظام به عنوان مرتبط 277نشاني اينترنتي از 

ترين گزينه در مورد كه از ديد نظام مرتبط 239پايه از  علوم ر گروهد و اندسوي كاربر مرتبط تلقي شده

اند و نيز در ) نيز از ديد كاربر مرتبط تلقي شده%71مورد ( 172ي مبتني بر عنوان هستند، وجوجست

ترين گزينه مورد كه از ديد نظام به عنوان مرتبط 214ي مبتني بر نشاني اينترنتي از وجوجست

براي مقايسه بررسي سپس  واند ) نيز از سوي كاربر مرتبط تلقي شده%82مورد ( 177، نداشدهانتخاب

تفاوت ميزان ربط نتايج حاصل از ديدگاه كاربران موضوعي مختلف  با ديدگاه نظام بازيابي اطالعات وبي 

  شود.استفاده مي  tاز آزمون 

  
  ها از ديد كاربران و نظام بازيابي اطالعات وبيبراي مقايسه  تفاوت ميزان ربط در گروه tآزمون  7جدول

 p-value مقدار آماره انحراف معيار ميانگين وجوجستنوع  گروه

 فني مهندسي
  000/0 -849/22 457/1 87/2  عنوان

 000/0 -508/15 176/1 80/3 نشاني

 اقتصاد
 000/0 -720/20 340/1 37/3 عنوان

 000/0 -161/30 151/1 91/2 نشاني

 علوم پايه
 000/0 -638/21 163/1 37/3 عنوان

 000/0 -812/19 195/1 46/3  نشاني

            

داري،  جو سطح معنيوها در هر دو نوع جستگروه در تمام  tآزمون در pمقدار  )7در جدول(          

 هايگروه ميان دهنده آن است كهكمتر است، نشان 05/0 است كه از سطح خطاي ما يعني 000/0 برابر

(عنواني و نشاني وجوجست حاصل از نتايج بين در معناداري و نظام، تفاوت كاربر ديد از پژوهش مورد

  وجود دارد. اينترنتي )

  

  هاي پژوهشآزمون فرضيه

تعداد  هاي نشاني اينترنتي و عنوان با افزايشخواني كليدواژهميزان هم :1فرضيه شماره

  داري متفاوت است؟به صورت معني وجوجستهاي مورد كليدواژه
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هاي از گروه دواژهيكلشصت  در مجموعاي چند واژه  دواژهيكلي ساي و واژه كي دواژهيكلابتدا سي 

سپس براي بررسي  ،در مورد هر كليدواژه ده صفحه وب مورد بررسي قرار گرفت و انتخاب پژوهشمورد 

با استفاده از آزمون استقالل اي  چند واژه يك و يهادواژهيكلخواني خواني و عدم همميزان هم تفاوت

  استفاده گرديد. مختلف يهاگروهبين خي دو 

  

ايواژه و چنديك  يهادواژهيكلآزمون استقالل خي دو ميزان هم خواني و عدم همخواني  .8ولجد  

 مقدار 
درجه 

 آزادي

سطح 

 يداريمعن

 متقارن

 يداريمعنسطح 

 دقيق دو طرفه

 يداريمعنسطح 

 طرفه كدقيق ي

  دو دقيق كاي

  تصحيح پيوستگي

  نسبت درست نمايي

  آزمون دقيق فشر

  تست

  ارتباط خطي

 تعداد

538/14 

802/13 

704/14 

  

  

513/14 

600  
 

1  

1  

  

1  

  

1  

  
 

000/0 

000/0  

000/0  

  

000/0  

  
 

  

  

  

000/0  
 

  

  

000/0  
 

  

داري آزمون استقالل خي دو با توجه به نتايج به دست آمده سطح معني )، در8( مطابق با جدول           

دو دقيق، خي  يهاآمارهكمتر است. به اين معنا كه هر كدام از  05/0 است كه از سطح خطاي 000/0 برابر

است. اين امر نشان  000/0 بار براب يداريمعنرا كه در نظر بگيريم، سطح  موارد تصحيح پيوستگي و

 از "هادواژهيكلاي بودن واژه اي يا چندواژه يك" فرض مستقل بودن نتايج حاصل از دهد كهمي

چند  يك و يهادواژهيكلخواني شود، سپس براي بررسي ميزان هممي رد" خواني خواني يا عدم همهم"

  ).9با استفاده از آزمون ضرايب همبستگي پيرسون و اسپيرمن الگوي تفاوت مشخص شد (جدول اي واژه
  

  ايواژه و چنديك  يهادواژهيكلميزان هم خواني . ضرايب همبستگي اسپيرمن براي  9جدول

 p-value  تقريبي T انحراف استاندارد مقدار 

 000/0c 853/3  /040 - /156 همبستگي اسپيرمن
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    600  تعداد

  

هاي به دست آمده در هر دو آزمون ضريب همبستگي پير سون و اسپيرمن  ) داده9(جدول در

باشد؛ مي  000/0cداري تقريبي = باشد و مقدار سطح معنيمي 05/0تر از تقريبي كوچك يداريمعنسطح 

ها، كليدواژهدهنده آن است كه با افزايش تعداد ها نشانو با توجه به منفي بودن ضرايب همبستگي آزمون

  يابد. خواني كاهش ميميزان هم

هاي موضوعي هاي موضوعي مورد پژوهش به لحاظ تعداد كليدواژهبين گروه : 2فرضيه شماره 

  موجود در عنوان و نشاني اينترنتي تفاوت وجود دارد.

از آزمون تك متغيري كالموگورف اسميرنف براي تعيين ميزان نرمال بودن تعداد  ابتدا 

هاي  موضوعي استفاده شد. با هاي عنوان و نشاني اينترنتي در گروهدر داده هاي موضوعي موجودكليدواژه

است نرمال  تركوچك 05/0ها كه از مقدار آزمون فوق در تمام گروهز به دست آمده ا pتوجه به مقادير 

و به همين دليل براي مقايسه  كه جامعه آماري نرمال نيست ميريگيمشد. نتيجه ثابت ها دادهنبودن توزيع 

  شود.واليس استفاده مي -ميانگين چند جامعه از آزمون كروكسال

  
ي وجوجستهاي موضوعي موجود در واليس براي بررسي تعداد كليدواژه - آزمون كروكسال.  10جدول

  هاي مورد پژوهشعنوان توسط هر يك از گروه

 p-value ره آ مامقدار  ميانگين  رتبه تعداد كليدواژه گروه موضوعي

 95/57 30 اقتصاد

 00/40 30 علوم پايه  006/0 268/10

 55/38 30 فني مهندسي

  

هاي گروه هاي موضوعي موجود در عنوان)  ميانگين و مقدار آماره تعداد كليدواژه10( درجدول 

هاي مورد ،كه گوياي آن است در بين گروهباشديم 006/0برابر  pدهد كه مقدار موضوعي را نشان مي

در ادامه، اين  دار وجود دارد وهاي موضوعي موجود در عنوان تفاوت معناپژوهش به لحاظ تعداد كليدواژه

  ).11واليس بررسي شد (جدول -وكسالي نشاني  اينترنتي نيز با استفاده از آزمون كروجوجستتفاوت در 
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هاي موضوعي موجود در نشاني اينترنتي  واليس براي بررسي تعداد كليدواژه - آزمون كروكسال. 11جدول

  هاي مورد پژوهشتوسط هر يك از گروه

گروه 

 موضوعي
 p-value مقدار آماره ميانگين رتبه تعداد كليدواژه

 67/58 30 اقتصاد

 92/39 30 پايهعلوم   003/0 525/11

  92/37 30 فني مهندسي

  

هاي موضوعي موجود در نشاني اينترنتي ) ميانگين و مقدار آماره تعداد كليدواژه11(جدول در 

و اين مقدار از  باشديم p 003/0دهد.  با توجه به اينكه مقدار هاي موضوعي مورد بررسي را نشان ميگروه

هاي مورد پژوهش به لحاظ شود و ميان گروهها) رد ميتر است، فرض صفر(برابري ميانگينكوچك 05/0

  دار وجود دارد.هاي موضوعي موجود در نشاني اينترنتي تفاوت معنيتعداد كليدواژه

  

   نتيجه

تأثيرگذار بر بهبود ربط، ربط امري نسبي است، ولي در نظر گرفتن عوامل مختلف هر چند كه         

جو وو تعداد كليدواژه مورد جست ربط ظاهري يا تطابق ميان واژگان را حل كند مسئلهتواند تا حدودي مي

، كاوش باشد. بر اين اساس،  بسياري از موتورهاي ر جو اثرگذاوبر بهبود ربط نتايج جست توانديم

هاي خاص (مانند جوي كاربران در مكانومورد جستها و عبارات هايي براي محدود كردن واژهگزينه

اند.  در اين پژوهش، تالش شد تا به بررسي بهبود ربط با عنوان، متن، نشاني اينترنتي، پيوندها) قرار داده

و  دگوگل، پرداخته شوكاوش در عنوان و نشاني در امكانات موتور  وجوجستاستفاده از مقايسه كاركرد 

هاي موضوعي فني مهندسي و جو بر اساس نشاني اينترنتي در گروهود كه جستنتايج پژوهش نشان دا

تري را به دنبال دارد و تفاوتي بين هاي موضوعي اقتصاد نتايج مرتبطجو در عنوان در گروهوجست

ي نيز خوانهمشود. در موارد جوي مبتني بر عنوان و نشاني اينترنتي در گروه علوم پايه مشاهده نميوجست

هاي موضوعي در عنوان و نشاني اينترنتي خواني كليدواژههستيم، به اين ترتيب، هم ييباالهد ميزان ربط شا

  شود. يك صفحه وب بيانگر ارتباط بيشتر آن صفحه با موضوع مورد نظر است و باعث بهبود ربط مي

ها گروه در بين هاي موجود در عنوان و نشاني اينترنتيداري در بين تعداد كليدواژهتفاوت معنا

جو در عنوان و وتوان نتيجه گرفت كه تفاوت ميزان ربط نتايج حاصل از جستوجود دارد. بنابراين مي
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عدم وجود يك  ها وريشه در ماهيت واژگان بين گروه موضوعي احتماالً يهانشاني اينترنتي بين گروه

مچنين در صورت استفاده از فارسي در وب است و ه الخطرسمتعريف استاندارد براي مفاهيم و 

و  ابدييمخواني عنوان و نشاني اينترنتي كاهش ميزان هم وجوجستاي مورد هچند واژ يهادواژهيكل

خواني واژگاني بين عنوان و نشاني اينترنتي ها نيز بايد براي افزايش رتبه سايت خود به همسايت وب مديران

 به صورت كنترل شده استفاده از كلمات كليدي به كار رفته ديگر نكته .دارندسايت، توجه بيشتري مبذول 

 و  است نشاني اينترنتيهاي موجود در و مرتبط در آن صفحه وب در آدرس آن صفحه وب و شاخه

 نشاني اينترنتيسازي توانند در بهينه) مي irيك محدوده جغرافيايي هستند ( مثل  دهندهنشانهايي كه دامنه

سايت در  رتبهباعث افزايش و  مانند گوگل فارسي مفيد باشند كاوشهاي محلي موتورهاي براي نسخه

  موتورهاي كاوشي مانند گوگل و افزايش ربط را مشمول شود.

در  جوي منابع مرتبط و مفيد وبي به كاربرانوهاي اين پژوهش در زمينه جستبه طور كلي، يافته 

و در زمينه  فارسي  وگروه فني مهندسي در ابزارهاي كاوش با واسطهاي موضوعي اقتصاد، علوم پايه گروه

با توجه به ميزان حضور كليدواژه در  زبانيفارسهاي صفحات وب به طراحان وب ترو مناسبطراحي بهتر 

تواند متخصصان رايانه و طراحان موتورهاي كاوش را در رساند و همچنين ميهاي مختلف، ياري ميمكان

جو كه به شكل وجو براي موتورهاي كاوش و نيز صفحه رابط جستوهاي جستيتمتدوين الگور

سازي موتورهاي كاوش هاي  بهتر نمايهشود ياري رساند و  به شيوهدر اختيار كاربر قرار داده مي فرضشيپ

 يهادواژهيدر كلتر، به منظور بازيابي مؤثر اطالعات و نيز هدايت كاربر در بازيابي اطالعات مرتبط

ي هاپژوهشو تفاوت اين پژوهش با ساير  در عنوان و نشاني اينترنتي كمك كند زبانيفارسموضوعي  

(كه با واسط فارسي) در اين پژوهش انجام وجوجستهاي مورد در استفاده از زبان كليدواژه شدهانجام

  گرفته است.

  

  پيشنهادهاي پژوهش:

  پيشنهادهايي به كاربران .1

جوي عنواني و نشاني اينترنتي در ودر حالت جست وجوجستكه بسط  دهديمدر مجموع نتايج نشان    

توانند با كنترل آميز باشد.كاربران در وب ميتواند موفقيتهاي موضوعي مورد پژوهش ميتمام گروه

خود به  هاي مورد نيازجو و با محدود كردن عبارات و كليدواژهوهاي مورد جستتعداد كليدواژه

جو در عنوان (به خصوص در موارد مفهومي) و در موارد نياز به اسامي خاص و تخصصي به طريق وجست

  گوگل دست يابند.كاوش تري در موتور تر و  مرتبطدر نشاني اينترنتي به نتايج بسيار دقيق وجوجست
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  ها و موتورهاي كاوشبه طراحان وب سايت .2

جو در عنوان و وجوهايي كه كليدواژه مورد جستوكه ميان نتايج جست هاي اين پژوهش نشان داديافته   

هاي مرتبط در هر دو خواني بيشتري وجود دارد، ميزان ربط باالتر است. هنگامي كه واژهنشاني اينترنتي هم

نيز شود و باشند، سايت مورد نظر از رتبه بااليي در بازيابي برخوردار مي حضورداشتهمنطقه عنوان و نشاني 

خواني بااليي اي هستند از همهاي تك واژههايي كه داراي كليدواژهسايتمشخص شد كه وب

گذاري عنوان صفحات و نيز توان تشويق نمود تا براي نامبرخوردارند. بنابراين، طراحان صفحات وب را مي

مايند. و موتورهاي كاوش هاي كوتاه و ساده و معنادار استفاده نبراي تدوين نشاني اينترنتي از كليدواژه

هاي موجود در نشاني اينترنتي صفحات وب در نظر گيرند. دهي بيشتري را براي كليدواژهتوانند وزنمي

هاي موجود هاي موجود در عنوان صفحات وب ، به كليدواژهجاي توجه زياد به كليدواژهه اگر ب ،همچنين

ده و در اختيار كاربر قرار بندي كرتري را رتبهايج مرتبطتوانند نتدر نشاني اينترنتي نيز توجه نمايند، مي

  دهند.

 :ندهيآ يهاپژوهش يبرا .3

استفاده شد ،  "ينترنتيا ينشان"و  "عنوان" جو به روشوجست نهيدو گز از فقط پژوهش نيا در

 يخاص از جمله متن، نشان ييهامكان گريجو در دوجست قيربط از طر سهيدر رابطه با مقا يانجام پژوهش

و به  رسديم نظربه  ياطالعات مؤثرند ضرور يابيباز يكه برا هاتيسا موجود در وب يوندهايو پ ينترنتيا

 زانيم نيب ياسهيمختلف، الزم است مقا يموضوع يهابه اطالعات مرتبط در گروه شتريب يمنظور دسترس

اطالعات در  يابيباز يابزارها گريشده در د افتهي جيو نتا وجوجست يشده در موتورها افتهي جيربط نتا

و  به لحاظ تعداد  رديكاربران صورت گ يبا توجه به گروه موضوع يموضوع يوب مانند راهنماها

 يدر راستا يپژوهش ني، الزم است چننامحدودها توسط كاربران در وب و استفاده آنكاوش  يموتورها

موتور  نيتا تواناتر رديبرمدار انجام پذ كار كرديبا روكاوش در چند موتور  جيربط نتا زانيم يريگاندازه

  شود. ييمرتبط و عوامل مؤثر بر آن شناسا جيكاوش در ارائه نتا

شود پيشنهاد مي دهند،يپژوهش را كارشناسان استانداري همدان تشكيل م  نيا يجامعه آمار 

نجام شود و نتايج آن با نتايج اين پژوهش مقايسه شود و ا يها و مراكز علممشابه در ساير ارگان يپژوهش

زبان و رعايت استانداردهاي آن  متپيام و حفظ سال مؤثرهمچنين براي تضمين كيفيت ارتباط و انتقال 

  فارسي در وب تعريف گردد. الخطرسميك استاندارد براي مفاهيم و 
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