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داربران ایراندی ال موتورهدا

داون عمدومی و

ی ملی و بینالمللی است.
روش پژوهش رون یژوهش ییمایشی است .جامعه نمار تامل دانشجویان مقاآ اردانی تا د ر بود و

به منظور سردنور دادهها ال یرسشنامه محق سای ه اس فاده تد.
یافتهها بهوور م وسط بیش ال  7۵درصد ال ابران ایرانی هیال نتنایی نندبت بده موتورهدا
ملی ندات ند و بیش ال  ۶8درصد ،با هیالیدک ال موتورهدا

داون تخ

داون عمدومی

دی ملدی نتدنا نبودندد .بدیش ال  ۹۰درصدد

یاسخگویان ،با موتور اون سوسل در هد "بنیار لیاد" نتنا بودند و  7۰درصد نیز نتنایی یدود را نندبت بده موتدور
اون یاهو در هد "بنیار لیاد" و "لیاد" ابرال داتد ند .بدهوور لدی ،اسد قباد داربران ایراندی نندبت بده اسد فاده ال
موتورها

اون بینالمللی ،بنیار بیش ر ال موتورها

نتیجه گیری :دستاندر اران موتورها

اون ملی است.
داون ملدی الل اسدت تمدا تدالن یدود را جهدت جلد توجده

اربران ایرانی به ی وص ال بعد لبانی به ار سیرند.
کلیدواژهها :موتور اون ،اربر ایرانی ،سواد اوالعاتی ،موتورها
موتورها

اون ایرانی ،موتورها

اون ملدی،

اون بین المللی ،ایران
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مقدمه
اون به عنوان عمدهترین و یر داربردترین ابزارهدا جند جو

امروله موتورها

اوالعا موجود در این رنت تنای ه تدهاند .موتورها

اون نوعی نظا بالیابی اوالعا

هن ند ه امکان جن جو هج وسیعی ال منابآ موجود در این رنت و وب را برا

اربران

فراه می نند و در تقنی بند ها مخ لفی معرفی تدهاند .وبسایت مر دز ملدی فتدا
مجددال  ،موتورهددا

دداون موجددود را در دو سددروه جهددانی شبینالمللددی) و بددومی شملددی)

دس هبند نموده است .شمر ز ملی فتا مجال )۱۳۹۵ ،
موتورها
موتورها

اون جهت بالیابی رولانه اوالعا ال محدیط وب بده وجدود نمدهاندد.

اون ملی شبومی) نیز ،توسط بریی ال شدورها جهدان بدرا مقابلده بدا نفدوذ

فرهنگی و امنی ی موتورها

اون و نیز بهرهمند اق اد  ،توسدعه یاف هاندد ده بدهعنوان

نموندده میتددوان بدده یاندددیکا۱در روسددیه ،ندداور در ددره۲و بایدددو در چددین۳اتدداره نمددود.
بررسیها نشان میدهد ه همگا با شورها ییشرف ه جهدان ،در ایدران نیدز اقدداماتی بدرا
ییادهسال موتور اوتگر بومی ،انجا تدده اسدت .موتورهدا

داون مدذ ور عدالوه بدر
۱www.Yandex.ru
۲www.Naver.com
۳www.Baidu.com
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فراه سای ن یوتش مناس

و یفیت مالوب در اراره ن ایج ،توجه به فرهنر ،یدط ،لبدان

و مح وا بومی ال یکسو و اراره یدما م ندوع و جدذاب ال سدو دیگدررا مددنظر قدرار
دادهاند شمر ز ملی فتا مجال .)۱۳۹۵ ،
همانگونه ه اتاره تد ،موتورها

اون ،عمددهترین واسدط میدان داربر و دنیدا

اوالعا و ال مه ترین ابزارها رایج بدرا جند جو و بالیدابی مدوثر اوالعدا عمدومی و
تخ

ی بین هج عظی اوالعا موجود در این رنت بهتمار مینیند .اربران موتورهدا

اون به موتورهایی نیال دارند ه دارا سه ویژسی ،تامل اراره ن ایج مدرتبط ،رابدط سداده
مرت

برا یواندن و سزیندهها مفیدد بدرا سند رن یدا محددود دردن جند جو باتدند

شمحمدد چراتدی .)۱۳۹۶ ،همچندین مند ندا جددامآ و قابلیدت دس رسدی نسدان ،ییوندد بددا
یایگاهها اوالعاتی بزرگ و عمل تخ یص دقی ام یال ربدط ال دیگدر ویژسیهدایی اسدت
ه برا ان خاب یک موتور جن جو یوب قابل بیان است .اربرد موتورها
فراه
یر

ردن امکان یر

اون نیز،

و جو ،مینر ردن عمل جن جو در یایگاه اوالعاتی برا تابی با

و جو ،تلفی و نمایش فهرس ی ال نشانیها این رن ی مناب با یر

و جدو ال داربر در

نظر سرف ه تده است شمهراد و لینی .)۱۳۹۴ ،این موارد در نار جنبدهها ماالعداتی چدون
ارلیابی سا یوتش هر موتور جن جو در وب شجامآ بودن) و ارلیابی دقت ن دایج بالیدابی
تده توسط هر موتور اون در وب شمانآ بودن) ،بیان تددهاند شندورول چدا لی.)۱۳۹۰ ،
نمارها سواه نن است ه در بریی ال شورها غیرانگلینی لبان مانندد چدین ،ایدن ،دره
جنوبی ،روسیه و نلمان اس قباد مرد ال موتورها
بینالمللی ،بنیار قابل توجه بوده است .موتورها
لبان فارسی در ای یار داری

ده بدر اسدا

اون ملی در ندار موتورهدا
اون عمدومی و تخ

داون

دی بندیار بده

سدای ارها موتورهدا بینالمللدی و منابد بدا

معیارها لبان و یط فارسی وراهی تدهاند .با توجه بده فارسدی لبدان بدودن ملدت ایدران و
همایت موتورها

اون ملی ال لبان و یط فارسی و همچنین با توجه به سف گوهدایی ده

در ی وص راهاندال این رنت ملی بیدان مدیتدود و اجرایدی تددن ایدن ودرح ،اسد فاده ال
موتورها

اون ملدی نیالمندد بررسدی اسدت .ال ایدن رو ،یدژوهش هاضدر تدالن دارد تدا

سمیه قویدل/محمدرضا نیازمند/نرگس خالقی
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مشخص نماید اربران ایرانی تا چه هد با موتورها

اون عمومی و تخ

ی ملی و بدین

المللی نتنایی دارند و برا جن جو در این رنت به چه میزان ال این ابزارها اسد فاده می نندد
تا ال این رهگذر ب وان راههلهایی مب نی بر ن دایج یدژوهش جهدت نتدنایی بیشد ر و تدرویج
اس فاده اراتر ال موتورها تخ

ی و عمومی ملی در نار موتورها

داون بینالمللدی

اراره داد.
ال این رو ،هدف ال یژوهش هاضر تعیین میزان نتنایی و اسد فاده داربران ایراندی ال
موتورها

اون عمومی و تخ

در ارتباط با موتورها

ی ملی و بینالمللی است.

داون ،یژوهشهدا م عددد در دایدل شدور و یدارج ال

ایران انجا تده است ه در ادامه به ای دار بده بریدی ال مدرتبط تدرین ننهدا اتداره تدده
است
میجانی ش )۱۳8۲با هدف مقاینده دارایی موتورهدا

داون عمدومی و تخ

دی

شاورل وب در بالیابی اوالعا این هوله با رون جن جو ینج ودرح تحقیقداتی در 7
موتور اون عمومی و  ۲موتور تخ

ی ،میزان ربط و اع بار موتورها

یاهو و الیکول را ،ننبت به موتورها

اون شداورل  ،دارا رتبده بداالتر میداندد .در

تمامی معیارها موتورها

اون عمومی به رین و موتورها

اون تخ

داون سوسدل،
ی ضعی ترین

ن ایج را بالسرداندند .سوسل و یاهو در تمدامی معیارهدا در میدان سده موتور داون نخندت
دیده میتوند .به درین موتور داون در بالسردانددن ن دایج مدرتبط و مع بدر ،موتور داون
سوسل بود و جال

توجده نن ده موتدور داون الیکدول در دو معیدار ارتبداط و اع بدار در

جایگاه دو قرار داتت .ماالعا من ظر و ذبیحی ش )۱۳8۵بدا هددف بررسدی راباده ویژسدی
موتور اون اوالعا و ان ظارا

داربران جهدت وراهدی موتدور داون ملدی در ایدران

مح ددوا اوالعدداتی این رنددت را بررسددی ردنددد .ن ددایج نشدان داد ،میددزان بالیددابی اوالعددا
مالوب ال این رنت توسط اربران بهدلیل هج بداال اوالعدا  ،بهتددریج داهش یاف ده و
موتورها

اون جهت بالیابی محدودیت داتد ند .ال ورفدی ،یدو سدرف ن داربر بدا یدک

موتور اون ،تاثیر بنیار بدر نحدوه اسد فاده ال نن دارد .ال ایدن رو در تعیدین الگدو رف دار
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اربران این رنت توجه به ی لت ننها در ار با موتور اون و عد ت،ییدر نن بندیار مهد
است .میزان محبوبیت موتور اون با ییچیدسی سای ار ننرا دارا ننبت عکا دیدند،
بهوور

ده موتدور داون یداهو دارا سدادهترین تدکل سدای ار ولدی بیشد رین میدزان

محبوبیددت اسددت .بددهعکا موتورهددا

دداون مب نددی بددر لبددان وبیعددی ،امددلترین تددکل

سای ار  ،اما م رین میزان محبوبیت را دار بودند .محبوبیت موتور اون ،ارتباط م ر
با ییچیدسی سای ار و توانمند ها

اون دات ه و یاهو صرفا بهدلیل سدادسی داربرد و

امکانا عمدومی ،محبدوبترین موتدور داون این رندت اسدت .همچندین یدژوهش تجربدی
تری

ش )۱۳8۶با هدف ارلیابی عملکرد دو موتور اون عمدومی سوسدل و یداهو ال نظدر

یوتش مّی -لمانی نمایهسال و توجده بده یدنج عن در ابدردادها بده بدالنمون موضدوعی
صفحا وب ،ندشانگر اثربخشدی دو عن در عندوان و توصدی

لبدان ا تددیا اد در هدر دو

موتور اون مدورد ماالعده است .لیدوا هها منح در بدهفرد در ابرنشدانه لیددوا هها
ا تدیا اد و ابدرداده موضدوع دابلین ور بهبهبود رتبه صفحا در یاهو انجامیدده در هدالی
ه تکرار لیدوا هها در بخش سرنیند صفحه وب ،باعث بهبود رتبه در موتور اون یاهو
تددد و سوسددل عملکددرد معکددو
توانمند ها ابزارها

داتددت .بررسددی افنددانی ش )۱۳87بددا هدددف بررسددی

اون این رنت با واسط جن جو فارسی جهت مک به داربران

فارسی لبان بهصور مقاینه عملی ننها با رون ییمایشی ،نشان داد ابدزار داون سوسدل
یارسی ،ال نظر وضعیت امکانا جن جو و بالیابی اوالعا و نحوه نمایش اوالعا ننبت
بهسایر ابزارها

اون مورد ماالعه ،در رتبه اود قرار دارد .ال لحاظ وضعیت نحوه نمدایش

اوالعا  ،یوب و ال لحاظ وضعیت واسط جن جو

اربر نیدز یدوب قلمدداد تددهاند.

تا ر ش )۱۳87با هدف بررسی میزان جامعیت و مانعیت ابزارها

اون این رنت با واسدط

جن جو فارسی به رون تجربی و مشداهده مند قی  ،نندبت جامعیدت و مانعیدت ابزارهدا
اون فارسی این رندت در بالیدابی اوالعدا در هدوله ابددار و اوالعرسدانی را دارا
همروتانی لیاد ال لحاظ بالیابی مدار

ارلیابی می ند .ال نظر ننبت مانعیدت و جامعیدت،

موتور اون «وبساه» و «دهیو» و «وبالگ فارسی» بهترتی
سمیه قویدل/محمدرضا نیازمند/نرگس خالقی

مقا هدا اود تدا سدو را دارا

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات

72

بودند .محبی عدد و من ظر ش )۱۳87نیز با هدف تناسایی الگوها رف ار

داربران این رندت

در دانشگاهها ایران با رون نموندهسیر یوتدها وبقدها بده بررسدی یردای ندد .میدزان
تجربه دار و تجربده جند جو در این رندت و موفقیدت و رضدایت داربران ال جند جو در
این رنددت بددا م ،یرهددا مددوردنظر یددژوهش دارا رابادده هن د ند .ن ددایج یددژوهش علیجددانی،
موسویان ،علیزاده و رمی ش )۱۳88با ییمایشی تابیقی ه در باب مقاینه رابدط داربر وب
موتورها جن جو عمومی ،یاهو ،نل اوین ا و سوسل انجا دادند ،یدژوهش نشدان داد ده
سوسددل دارا بدداالترین ام یددال در مقولدده ی ی دده جن د جو ،بالیددابی و نمددایش بددوده و ال
امکانا بیش ر ننبت به سایر موتورها

اون بریوردار است .همچنین یدژوهش قربدانی

ش )۱۳88با هدف ارلیابی رابط اربر موتورها

اون سوسل ،یاهو و اسک ه به بررسدی

ییمایشی نظر دانشجویان مقاآ ارتناسدی ارتدد دانشدگاه الزهدرا یردای ده ،موتدور داون
داون یدداهو و اسدک 1،دارا معیارهددا رابدط دداربر

سوسدل را در مقایندده بدا موتورهددا

بیشد ر معرفددی می نددد .عرفددانمنش و دیدددهساه ش )۱۳8۹نیددز بددا هدددف ارلیددابی عملکددرد
موتورها

اون فارسی در وب با اسد فاده ال تحلیدل تشدابه ۲۳ ،موتدور داون را بررسدی

ردند .بر این اسا  ،موتور جن جو قاره ،رتبه بداال در بندیار ال ویژسیهدا مانندد رتبده
ترافیک ،ییوندها ،بالدید صفحه ،تعداد صفحا و لمان بالدید تده برا هر داربر ایراندی
و یارجی را دار بود .در یژوهش هریر و و یلیمفرد ش )۱۳۹۲ه بدا هددف تعیدین میدزان
دقت موتورها

ی یزتکی انجا تدد .دو موتدور داون عمدومی

اون عمومی و تخ

سوسل و یاهو و دو موتدور داون تخ

دی یزتدکی امندی مددیکاد سدر 2را بدا ییمدایش

مقاینها بررسی رداند .موتور اون سوسل ،دارا بیشد رین دقدت در بالیدابی ت داویر
مرتبط بود .ال ننجا ه هر موتور اون ن ایج منح ر بهفرد را بالیدابی درد ،تفداو در
الگوری نمایهسال منابآ موجود در وب ،توسط موتورها

اون مخ ل

به دست نمدد.

هدادیان ،فاتان ،غالمشاهی و نسماندره ش )۱۳۹۲نیز با هدف وراهی الگدویی ییشدنهاد
۱. ASK
۲. OmniMedicalSearch
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برا وراهان موتورها جند جو بدهمنظور ارتقدا سدا وفدادار مراجعدان بده موتورهدا
جن جو یردای ند .این یژوهش به رون ییمایشی ،نشان داد ه ارلن در

تدده ال موتدور

اون ،افزون بر تسثیر بر رضایت اربران بده وفدادار ننهدا بدر موتدور داون تسثیرسدذار
است و وفادار ننها به یک موتور جن جو به اهش مراجعه به سایر موتورها ،مراجعده بده
موتور جن جو دلخدواه و توصدیه و تبلیدال المدی بدرا موتدور جند جو منجدر میسدردد.
همچنین نقاییمیر نباد ،میرغاربی و ربالنقدایی ش )۱۳۹۳بدا ارلیدابی ییمایشدی مفلفدهها
رابط اربر موتورها

اون فارسی ،بیان می نند بیش ال نیمدی ال دانشدجویان اهمیدت ۵۶

معیار رابدط داربررا لیداد و بندیار لیداد میدانندد .ماالعدا رجبدی و ندورول ش )۱۳۹۴بدا
یژوهشی اربرد بده رون ییمایشدی تحلیلدی ،بدا هددف تناسدایی و امکاندا جند جو در
موتورها جن جو فارسی ،امکانا جن جو موتورها را مناس

میدانند .ن ایج یژوهش

توصیفی اصالنیان و قاضی میرسعید ش )۱۳۹۴ه به بررسی مقایندها من خبدی ال موتورهدا
اون در بالیابی اوالعا بیمار ها یردای هاند ،نشان دهنده بیش رین میزان دقت به ترتی
در موتورها

اون بینر ،یاندد ا و اسدک جیدو1میداندد .موتددور جندد جو بیندر،

بیشددد رین میدددزان ریدددزن دداذب و بالیافدددت را دارا اسددت .بدهجدددز موتدددور جنددد جو
سیگابالست 2بقیده موتورهدا

داون دق ددی بداالتر ال  %۶۰داتدد ند و بیندر و دا

سو 3بیشد رین میدزان همروتدانی سددن ی را در بیددن موتورهدا

دا

داون من خدد دارا بودندد.

ن ایج یژوهش اربرد نورول و هماوند ش )۱۳۹۴با هددف تعیدین مشدکال جند جو و
بالیابی ت اویر در موتورها
بیان می ند موتورها

اون برسزیده مب نی بر ویژسیها نگارتدی لبدان فارسدی،

اون سوسدل ،بیندر و یداهو بندیار ال ویژسیهدا نوتد ار و

معنایی لبان فارسی را در هنگا جن جو و بالیابی ت اویر نادیده میسیرند .چندد معندایی ال
مشکال عمده لبان فارسی در جن جو و بالیابی ت اویر اسدت امدا قابلیتهدا سوسدل در
۱. Bing, Yandex, Askjeeve
۲. Gigablast
۳. DuckDuckgo
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اناباق با لبان فارسی ننبت به هم ایانش بیش ر است .اهللبخشیان ش )۱۳۹۵نیز با هدف ارلیابی
و مقایندده جامعیددت و دقددت موتورهددا جند جو عمددومی بهصددور مقاینددها براسددا
تایص ربط سین می و بر اسا
جامعیت و بینر را دارا

سه منا جن جو ،سوسل را دارا بیش رین سا دقدت و

م رین سا دقت و جامعیدت میداندد .سوسدل بدا مناد بدولی

به رین و با رون وتاهسال

م رین و اسک در سه منا جن جو به یک میزان و یاهو ،با

منا بولی م رین و با منا بردار بیش رین و بینر بدا رون وتاهسدال
نهایت ا ا اد 1با منا بردار

م رین مدر

م درین و در

مرتبط را بالیابی ردند.

چددو و رولن دداد2ش )۱۹۹۶بددا یددژوهش مقاینددها و ارلیددابی توانمنددد ها سدده موتددور
اون نل اوین ا ،ا نایت و الیکول در لمینهها اراره امکانا جند جو و غیدره ،نل اویند ا
را در اراره امکانا جن جو و عملکرد بالیابی برتر معرفی می ردند .در صدورتی ه میدزان
یوتش صفحا وب در موتور الیکول ننبت به دو موتور دیگدر بداالتر بدود .تدافی و رادر
ش )۲۰۰۵در یژوهشی موتورها

3

اون عمومی نل اوین ا ،ها بدا و سوسدل و دو موتدور

دداون تخ

ددی بیوتکنولددو

 ،سددایرو

موتورسایرو

در بالیابی مدار

علمی در لمینه بیوتکنولو

سوسل به رین جانشین برا بالیابی مدار

و بددایو وب را بررسددی و مشددخص ردنددد
به رین عملکدرد را داتدت.

علمی وببنیاد بود .همچنین ویندا و دیگدران
5

ش )۲۰۱۰بددا هدددف ارلیددابی یددنج موتددور دداون وب در لبددان عربددی ،یعنددی نربددا  4،نینددا،
سوسل ،ا ا

ان و یاهو ،با ارلیابی الزاما ویژه وبی یردای ندد .ایدن نلمدون بدا  ۵۰سدواد

ت ادفی ال جن جوها برتر در موتور جن جوها عربی ارلیابی و ربط ن ایج ده مورد برتدر
با ه مقاینه تد .سوسل در ا ثر مواقآ ال دیگر موتورها جن جو به ر عمل درد و ا ا
ان در مرتبدده یددایینی قددرار داتددت .یددژوهش ددایالن و بیهددادو6ش )۲۰۱۳بددا هدددف بررسددی و
۱. AOL

۲Chu, H. Rosenthal, M.

3Shafi, S. M, Rather, Rafig A.
۴, Araby
۵. Ayna

6Kumar, Kailash, Bhadu, Vinod
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مقاینه اثربخشی شدقت و جامعیت ننبی) بالیابی موتورها
در یددر

اون بینر و یاهو و سوسدل،

و جددو عمددومی ،نشددان داد ،دقددت یددا صددحت سوسددل در مقایندده بددا دو موتددور

جن جو دیگر باالتر و موتور جن جو یاهو ،ال بیندر دقدت بیشد ر داتد ه اسدت .جدی

1

ش )۲۰۱۶نیز در یژوهش ییمایشیی یود ،توسعه یک موتور جن جو دایلی بدا ویژسیهدا
محلی را موج

توسعه این رنت جهانی میداند .موتورها جن جو دایلی ،به دلیل اینکده

توسط لبان محلی اربران ،عمل می نند در مقاینه با موتورها جن جو جهانی تولید بدا
یفیتتر ن ایج جن جو را به همراه دارد .یژوهش ییمایشی مارتینز و سدنچز2ش )۲۰۱۶نیدز ده
با هدف ارلیابی سالسار موتورها جن جو وب بهعنوان یرو نی ش
وب ،انجا تده ،موتورهدا جند جو را بدرا تحقیقدا لبدانی مناسد

اوالعدا ال

ارلیدابی ردهاندد.

یددژوهش تجربددی بددیتا3و دیگددران ش )۲۰۱7نشددان داد ،بدده علددت نامشددخص بددودن نددوع
دریواست و عد اعماد بکارسیر منا بولی ال ورف جن جوسران ،محدودیت بیشد ر
در یایگاه داده ابشنای ی ایجاد و تناسدایی سیند ماتیک ال مندابآ دانشدگاهی و تحقیقدا
دچار محدودیت میتود.
همان سونه ه مالهظه تد ،در یژوهشها مورد بررسدی ،بده موتورهدا
جنبهها مخ ل

داون ال

ال جمله مقاینه ننها بدا یکددیگر در بالیدابی اوالعدا  ،معیارهدا رابدط

اربر و تعیین میزان دقت یردای ه تده است اما به نظر میرسد تا نون یژوهشدی ده میدزان
بهرهسیر

اربران را ال موتورها

اون در سا ملی و بینالمللی ،سنجیده باتدد ،انجدا

نشده است .یژوهش هاضر بر نن است تا به این امر برردالد.
 .۱اربران ایرانی با موتورها

اون عمومی ملی تا چه انداله نتنا هن ند؟

 .۲اربران ایرانی با موتورها

اون تخ

 .۳اربران ایرانی با موتورها

اون عمومی بینالمللی تا چه انداله نتنا هن ند؟

 .۴اربران ایرانی با موتورها

اون تخ

ی ملی تا چه انداله نتنا هن ند؟
ی بینالمللی تا چه انداله نتنا هن ند؟
1Ji, S. W.
2Martínez-Sanahuja, L., Sánchez, D.
3Bates, J.Best, P. McQuilkin, J. Taylor, B.
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 .۵میزان اس فاده اربران ایرانی ال موتورها

اون عمومی ملی و بینالمللی چقدر است؟

 .۶میزان اس فاده اربران ایرانی ال موتورها

دی ایراندی و بینالمللدی چقددر

اون تخ

است؟
 .7ال دید اربران ،چه دالیلی مانآ اس فاده ال موتورها

اون ملی تده است؟

فرضیههای پژوهش
 .۱اربران ایرانی ال موتورها

اون عمومی بینالمللی بدیش ال موتورهدا

داون ملدی

اس فاده می نند.
 .۲اربران ایرانی تنایت افی ال موتورها

اون تخ

ی بینالمللی و ملی ندارند.

روششناسی
یژوهش هاضر ییمایشی است .اب دا فهرست موتورهدا

داون عمدومی و تخ

دی

ملددی و بددین المللددی ال سددایت www.Searchenginewatch.comو مقدداال و سددایتها
مرتبط ملی و بینالمللی بهدسدت نمدد .بدرا سدردنور دادههدا ال یرسشدنامه محق سدای ه
تحت وب در سوسل درایو اس فاده تد.
جامعه یژوهش دانشجویان مقاوآ اردانی تا د ر در تمامی رت هها تح دیلی در
سراسر شور بدودهاندد .یرسشدنامههدا ال ورید اتد را سذار ندر

الک رونیدک نن در

سروهها بحدث ال جملده سدروه بحدث الک رونیدک علد اوالعدا  ،اودالعرسدانی در بدین
دانشجویان دانشگاهها ال وری

انادهدا مجدال  ،انادهدا هرفهمنددان در تلگدرا و ...

تولیآ و در نهایت  ۵۹۱یرسشنامه جمآ نور تد.
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الل به ذ ر است در یژوهش هاضر نمونهسیر انجا نشد .در مورد مشدکل محاسدبه
نر یاسخگویی ،وب سف ه انر1ش )۲۰۰۰محاسبه ندر یاسد در یرسشدنامه مب ندی بدر وب
شالک رونیک) اغل

بهعلت دتوار در تعیین هج نمونه ،مشکل به دست مینید.

در مورد تعمی یاف هها نیز سون ر و همکاران2ش )۲۰۰۲اتاره می نند ده تعمدی یاف دهها
به یک جامعه بزرس ر ممکن است به انداله فه این ه افراد مخ ل

به یک یرسش یداص

یاس میدهند و تیوه ها بیان یاس ننها ،مه نباتد.
جهت تعیین روایی و یایایی یرسشنامه ،اب دا یرسشنامه محق سای ه همراه بدا اهدداف و
فرضیهها و یرسشها یژوهش برا چند تدن ال صداه نظران و اعتدا هیدا علمدی در
رت ه عل اوالعا و دانشتناسی ارسداد تدد .یدا ال انجدا اصدالها و اعمداد نظدرا
ننها ،بهمنظور سنجش یایایی ،یرسشنامه اصالحتده به  ۳۰نفر ال جامعه نمار داده تدد تدا
به نن یاس دهند .نلفا

رونبا بهدست نمده ال این نمونه ./8۱،بدود ده نشدان ال یایدایی

یرسشنامه داتت.

یافتهها
به یرسشنامه یژوهش هاضر  ۵۹۱نفر یاسد دادندد ده ال ایدن تعدداد  ۴۰۵نفدر ش۶8.۵
درصد) لن و  ۱8۶ش ۳۱.۵درصد) مرد هن ند .سن  ۶۲.۰درصد اربران بین  ۲۰تا  ۳۰سداد،
 ۲7.۱درصد اربران بین  ۳۱تا  ۴۰ساد 7.۶ ،درصد داربران  ۴۱تدا  ۵۰سداد و  ۳.۴درصدد
بیش ر ال  ۵۰ساد بدوده اسدت .وضدعیت اسد خدا یاسد دهندسان ۱۴.۴ ،درصدد ال داربران
رسمی ۶.۱ ،درصد ییمانی ۱۲.۹ ،درصد قرارداد و  ۶۶.7درصدد نامشدخص اسدت .میدزان
تح یال و رت ه تح دیلی داربران در جددود  ۱نمدایش داده تدده اسدت ۴7.۲ ،درصدد
اربران تح یال

ارتناسی و  ۴۹.۲درصد ال هوله علو اننانی هن ند.

۱Zhang, Y.

2Gunter, B. Nicholas, D. et al.
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جدول  .1میزان تحصیالت و رشته تحصیلی کاربران
رشته تحصیلی /میزان تحصیالت
حوزه علوم پایه
حوزه فنی مهندسی
حوزه علوم انسانی
حوزه هنر
حوزه علوم اجتماعی
حوزه علوم پزشکی و سالمت
حوزه کشاورزی و دامپزشکی
کل

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

کل

فراوانی

11

57

14

0

82

درصد

%1.9

%9.6

%2.4

%0.0

%13.9

فراوانی

8

70

35

7

120

درصد

%1.4

%11.8

%5.9

%1.2

%20.3

فراوانی

21

124

115

31

291

درصد

%3.6

%21.0

%19.5

%5.2

%49.2

فراوانی

3

3

8

0

14

درصد

%0.5

%0.5

%1.4

%0.0

%2.4

فراوانی

10

16

16

6

48

درصد

%1.7

%2.7

%2.7

%1.0

%8.1

فراوانی

4

5

1

10

20

درصد

%0.7

%0.8

%0.2

%1.7

%3.4

فراوانی

2

4

8

2

16

درصد

%0.3

%0.7

%1.4

%0.3

%2.7

فراوانی

59

279

197

56

591

درصد

%10.0

%47.2

%33.3

%9.5

%100.0

پرسش اول پژوهش :اربران ایراندی بدا موتورهدا

داون عمدومی ملدی تدا چده

انداله نتنا هن ند؟
یاف هها جدود تماره  ۲نشان میدهد ه بهوور م وسط بیش ال  7۵درصد ال ابران
ایرانی هیال نتنایی ننبت به موتورها

اون عمومی ملی ندارندد و بدیش ال دو سدو ش۶8

درصد) اربران ایرانی با هیالیک ال موتورها

اون عمدومی ملدی نتدنا نیند ند .یاف دهها

همچنین نشان میدهد اربران ایرانی نتنایی با موتور اون سوسلر را  7.8درصد به میزان
لیاد و ییلی لیاد اعال می نند ه این بیش رین بررسی میزان نتنایی با یک موتور داون
عمومی ملی در سا لیاد و ییلی لیاد محنوب میتود.
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جدول  .2میزان آشنایی با موتورهای کاوش عمومی ملی
موتورهای کاوش عمومی ملی

اصالً آشنا نیستم

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

یوز ()Yooz.ir

68.2

9.8

10.0

8 .1

2.4

1.5

اینفوسیک ()Infoseek.com

79.9

9.0

7.3

2.4

1.0

0.5

ایرانهو ()iranhoo.com

78.0

10.0

5.4

3.9

1.5

1.2

پارس لینکس ()Parslinks.com

80.0

8.6

4.9

3.7

1.4

1.4

ایران ایندکس ()iranindex.com

79.2

9.6

4.9

3.2

1.2

1.9

پار سیک ()parseek.com

79.7

8.6

5.1

4.2

1.2

1.2

پارسیجو ()Parsijoo.ir

71.1

12.0

7.4

4.9

1.9

2.7

گوگلر ()Googler.ir

74.6

7.1

5.1

5.4

3.6

4.2

جَسجو ()Jasjoo.com

81.9

6.4

5.9

2.7

1.4

1.7

ریسمون ()Rismoon.com

82.6

7.4

4.2

3.4

1.7

0.7

فایاب ()Fayab.com

84.4

7.3

4.6

2.4

1.0

0.3

پایاب ()payab.com

85.1

6.6

5.2

2.2

0.3

0.5

منیران ()Moniran.com

85.8

6.8

4.1

1.5

1.5

0.5

سالم ()Salam.ir

77.3

9.1

6.3

3.4

2.0

1.9

جاماسپ ()Jamasp.ir

83.4

8.5

4.1

2.5

0.7

0.8

میبو سرچ ()mibosearch.com

87.0

6.8

3.7

1.2

0.8

0.5

زال ()zal.ir

85.6

6.8

4.1

1.7

1.2

0.7

گیگل ()gigle.ir

85.3

6.3

3.9

1.7

1.9

1.0

ارسالگر ()ersalgar.ir

85.1

6.4

3.9

2.2

1.7

0.7

میهن جو ()mihanjoo.ir

82.6

6.9

5.1

3.0

1.7

0.7

وب بوی ()webboy.ir

88.2

5.9

3.4

1.0

1.2

0.3

پرسش دوم پژوهش .اربران ایرانی با موتورها

داون تخ

دی ملدی تدا چده

انداله نتنا هن ند؟
یاف ددهها جدددود  ۳نشددان میدهددد هدددود دو سددو ش ۶8درصددد) دداربران ایرانددی بددا
موتورها

داون تخ

دی ملدی هدیال نتدنایی ندارندد .بیشد رین بررسدی میدزان نتدنایی
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اربران ایرانی با موتورها

اون تخ

ی ملدی بدا موتورهدا

داون «سوسدل ایدران»،

«وا هیاب» و «نقشه ایران» است.
جدول  .3میزان آشنایی با موتورهای کاوش تخصصی ملی
موتورهای کاوش تخصصی

اصال آشنا نیستم

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

گنجور ()ganjoor.ir

77.3

6.6

5.1

4.7

4.6

1.7

قطره ()ghatreh.com

81.4

7.3

5.1

3.7

1.7

0.8

واژهیاب ()vajehyab.com

68.0

9.1

6.1

7.6

4.9

4.2

87.1

5.6

3.7

2.0

1.2

0.3

سویگل ()suigle.ir

89.0

4.6

3.2

2.0

0.8

0.3

تی نیوز ()tnews.ir

82.6

5.6

3.9

4.1

2.4

1.5

ایران فایل ()iranfile.ir

79.9

6.1

6.3

2.4

2.2

3.2

نقشه ایران ()mymap.ir

71.9

8.5

5.1

6.3

3.4

4.9

گوگل ایران ()irgoogle.ir

72.8

7.3

4.9

4.4

4.1

6.6

جواب ()javab.ir

85.6

5.9

4.1

1.9

1.2

1.4

86.3

4.4

3.9

2.7

1.7

1.0

پارسر ()parser.ir

88.5

4.9

3.4

2.4

0.3

0.5

بوک جو ()bookjoo.ir

86.0

6.3

3.4

2.9

1.0

0.5

ملی

گَردا ،جستجوگر کاال
()garda.ir

مخفف دات کام
()mokhafaf.com

پرسش سوم پژوهش اربران ایرانی با موتورها

اون عمومی بینالمللی تا چه

انداله نتنا هن ند؟
بررسی میدزان نتدنایی داربران ایراندی بدا موتورهدا

داون عمدومی بینالمللدی در

سن ره م فاوتی قرار دارد .با توجه به یاف هها ارارده تدده در جددود  ،۴بدیش ال  ۹۰درصدد
یاسخگویان سزینهها «بنیار لیاد» و «لیاد» را برا نتنایی یود نندبت بده موتدور داون
سوسل ان خاب ردند .همچنین 7۰ ،درصد اربران ایرانی سزینهها «بنیار لیاد» و «لیداد»
نتنایی یود را ننبت به موتور اون یداهو ابدرال داتد ند؛ امدا نندبت بده سدایر موتورهدا
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اون ال جملده نل اویند ا وضدآ دامال م فداو اسدت و نتدنایی د و بندیار د اسدت
ه تنها  ۵درصدد ایدن افدراد نتدنایی بندیار لیداد نندبت بده موتورهدا

بهوور

داون

بینالمللی شبهغیر ال سوسل و یاهو) دارند.
جدول  .4میزان آشنایی با موتورهای کاوش عمومی بینالمللی
موتورهای کاوش عمومی بینالمللی

اصالً آشنانیستم

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

Google.com

2. 2

1.2

0.8

5.6

16.2

73.9

Yahoo.com

5. 2

4.2

4.9

16.2

24.5

44.8

Altavista.com

52.6

8.6

8.6

10.8

9.1

10.2

Bing.com

56.9

6.4

7.1

12.5

8.6

8.5

Yandex.com

72.4

9.0

6.9

5.9

3.4

2.4

Blekko.com

77.7

7.4

5.9

4.6

2.5

1.9

Excite.com

78.3

8.0

5.9

3.9

2.5

1.4

Lycos.com

79.4

7.3

5.9

4.4

2.2

0.8

Aol.com

79.4

7.3

5.9

4.4

2.2

0.8

پرسش چهارم پژوهش اربران ایرانی با موتورها

اون تخ

دی بینالمللدی

تا چه انداله نتنا هن ند؟
ن ایج هاصل ال جدود تماره  ۵ها ی ال نن است ه میزان نتنایی اربران ایرانی با
سه موتور داون تخ
موتورها

دی بینالمللدی سوسدل اسدکالر ،سداینا و اسدک بیشد ر ال دیگدر

اون است.
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جدول  .5میزان آشنایی با موتورهای کاوش تخصصی بینالمللی
موتورهای کاوش تخصصی بینالمللی

اصال آشنا نیستم

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

Educationworld.com

76.3

7.1

5.6

5.8

3.9

1.4

Science.com

62.8

8.3

6.6

10.3

6.6

5.4

Picsearch.com

81.4

6.4

4.7

4.6

2

0.8

Tubesurf.com

83.6

6.8

4.9

3.2

0.8

0.7

Liveplasma.com

84.9

6.6

4.4

2.7

0.5

0.8

Wolfram.com

83.9

7.3

4.1

2.9

0.8

1

Alpha.com

80.5

7.1

4.9

4.2

1.5

1.7

scholar.google.com

58.9

6.1

4.2

8.6

9.8

12.4

DuckDuck.com

83.7

7.6

3

3.2

0.7

1.7

Ask.com(Ask Jeeves).com

65.5

9.5

7.1

8.1

6.6

3.4

The Internet Archive.org

83.4

6.4

4.6

3.0

1.5

1.0

Webopedia.com

81.9

6.1

4.7

3.6

1.0

2.7

Mahalo.com

87.3

4.6

4.1

3.0

0.8

0.7

پرسش پنجم پژوهش میزان اس فاده اربران ایرانی ال موتورها

اون عمدومی

ملی و بینالمللی چقدر است؟
با توجه به ن ایج جدود تماره  ،۶میزان اس فاده اربران ایراندی ال موتورهدا

داون

عمومی بینالمللی بنیار بیش ر ال نمونهها ملی است .میزان اس فاده رولانده داربران ایراندی
ال موتورها

اون عمومی بینالمللی  ۵۵.7درصد و میدزان اسد فاده رولانده ال موتورهدا

اون عمومی ملی  ۵.۹درصد است .اس قباد اربران ایرانی ننبت به اس فاده ال موتورهدا
اون بینالمللی بنیار لیادتر ال موتورها

اون ملی اسدت و  ۳۲۹نفدر ابدرال داتد ند ده

بهوور رولانه ال ننها اس فاده می ند.
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جدول  .6میزان استفاده از موتورهای کاوش عمومی ملی و بینالمللی
بیش از

موتورهای

توزیع

کاوش

فراوانی

عمومی

فراوانی

194

ملی

درصد

32.8

32.5

عمومی

فراوانی

-

31

25

بینالمللی

درصد

-

5.2

4.2

جواب نداده

سه هفته

دو هفته

یکبار

یکبار

192

49

26

63

32

8.3

4.4

10.7

5.4

5.9

8

54

144

329

1.4

9. 1

24.4

55.7

یک ماه

ماهی یکبار

هفتگی

روزانه
35

پرسششش ششششم پششژوهش :میددزان اس د فاده دداربران ایرانددی ال موتورهددا
تخ

دداون

ی ملی و بینالمللی چقدر است؟
بددا توجدده بدده یاف ددهها جدددود تددماره  ،7میددزان اس د فاده رولاندده دداربران ایرانددی ال

موتورها

ی بینالمللی بهصور هف گی تقریبا  ۳۲.8درصد و میزان اس فاده

اون تخ

دو هف ه یکبار ال موتورها

داون تخ

ایرانی ننبت به اس فاده ال موتورها

دی ملدی  ۵۵.7درصدد اسدت .اسد قباد داربران
ی بنیار لیادتر ال ملی است.

اون بینالمللی تخ

جدول  .7میزان استفاده از موتورهای کاوش تخصصی ملی و بینالمللی
موتورهای

توزیع

کاوش

فراوانی

جواب نداده بیش از یک ماه ماهی یکبار سه هفته یکبار دو هفته یکبار هفتگی روزانه

تخصصی فراوانی

-

8

54

25

329

144

31

درصد

-

1.4

9.1

4.2

55.7

24.4

5.2

تخصصی فراوانی

26

32

35

63

192

194

49

درصد

4.4

5.4

5.9

10.7

32.5

32.8

8.3

ملی
بینالمللی

پرسش هفتم پژوهش :ال دیدد داربران ،چده دالیلدی مدانآ اسد فاده ال موتورهدا
اون ملی تده است؟
جدود  8دالیل عد اسد فاده ال موتورهدا

داون ملدی را نشدان مدیدهدد .داربران

میتوانن ند بیش ال یک سزینه را ان خاب نند ،لدذا مجمدوع درصددها بدیش ال  ۱۰۰اسدت.
ا ثر اربران ایرانی دالیل عد اس فاده را اوهار بیاوالعی ال وجود ننهدا ش ۶۳.۵درصدد)،
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عد تشوی به اس فاده ال ننها ش ۳۹.۱درصدد) ،ربدط یدایین ن دایج بالیدابی تدده بدا عبدار
جن جو مورد نظر ش ۲۳.۲درصد) و اع قاد به فیل ر اوالعا ش ۲۰.۰درصد) بیان رده اند.
جدول  .8دالیل عدم استفاده از موتورهای کاوش ملی
فراوانی درصد

دلیل
از وجود آنها بیاطالع بودهام

375

63.5

تابه حال به استفاده از آنها تشویق نشدهام

231

39.1

صفحه کاربری مناسبی ندارند

73

12.4

به نظر من اطالعات فیلتر شدهاند

118

20.0

احساس امنیت نمیکنم

61

10.3

83

14.0

سرعت بازیابی اطالعات پایین است
موتورهای کاوش ایرانی از ابزارهای جستجوی پیشرفته مانند عملگرهای بولی ،کوتاهسازی و ...
پشتیبانی نمیکنند.
میزان ربط نتایج بازیابی شده با عبارت جستجوی مورد نظر من بسیار پایین است.

48

8.1

137

32.2

آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه اود یژوهش اربران ایرانی ال موتورها
موتورها

داون عمدومی بینالمللدی بدیش ال

اون ملی اس فاده می نند.

همدداناور دده در جدددود  ۹نشددان داده تددده اسددت ،دادههددا دو م ،یددر اسدد فاده ال
موتورهددا

دداون ملددی و بددینالمللددی نرمدداد نبودنددد ،الایددنرو ،ال نلمددون نایارام ریددک

ویلکا ندون بددرا بررسدی تفدداو بدین ایددن دو م ،یددر وابند ه اسد فاده تدد .ن ددایج نلمددون
ویلکا نددون در جدددود  ۹نشددان مددیدهددد دداربران ایرانددی ال موتورهددا
بینالمللی بیش ال موتورها

دداون عمددومی

اون ملی اس فاده می نند.
جدول  .9آزمون ویلکاکسون

ملی – بینالمللی

میانگین رتبهها

مجموع رتبهها

تعداد

رتبههای منفی

a

514

268.52

138018.00

رتبههای مثبت

13

b

85.38

رتبههای مساوی

64

c

-

-

کل

591

-

-

1110.00

آماره آزمون

719.19-

b

سطح معناداری

000.
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 aمیزان اس فاده ملی< میزان اس فاده بین المللی
 bمیزان اس فاده ملی> میزان اس فاده بین المللی
 cمیزان اس فاده ملی = میزان اس فاده بین المللی
فرضیه دوم پژوهش :اربران ایرانی تنایت افی ال موتورها

ی

اون تخ

بینالمللی و ملی ندارند.
ال ننجا ه دادهها مورد نلمون نرمداد نبودندد ،لدذا ال نلمدون نایارام ریدک دو جملده
اس فاده تده است .یاف ه ها جدود تماره  ۱۰سویا نن است ه فقط  ۰.۰۳درصد اربران
ایرانی ال موتورها
اون تخ

اون تخ

ی ملی تنایت افی دارند و ایدن میدزان بدرا موتورهدا

ی بینالمللدی  ۰.۰۵درصدد اسدت .ال ایدن رو ،وبد ن دایج نلمدون دو جملدها

اربران ایرانی تنایت افی ال موتورها

اون تخ

ی بینالمللی و ملی ندارند.

جدول  .10آزمون دو جملهای
میزانشناخت
موتورهای کاوش
تخصصی ملی
موتورهای کاوش
تخصصی بینالمللی

طبقه

تعداد

Observed Prop.

گروه اول

00.

571

97.

گروه دوم

00.1

20

03.

591

00.1

گروه اول

00.

561

95.

گروه دوم

00.1

30

05.

591

00.1

کل

کل

Test Prop.

50.

50.

سطح
معناداری
000.

000.

بحث و نتیجه گیری
مقاینه میان نظا ها بالیابی اوالعا ال دیربال مورد توجه م خ

ان اوالعرسدانی بدوده

است .اس فاده نندسان این نظا ها ،نساهانه یا غیرنساهانه ،نظا را بدر هند این ده تدا چده هدد
نیالها اوالعاتی ننان را تسمین می ند ارلیابی می نند .اس فاده نندسان به چگدونگی دار رد
نظا عالقهمند نین ند ،بلکه فقط به ن ایج نهایی توجه دارند شلنکن ر.)۱۳7۹ ،
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ن ایج هاصل ال این یژوهش مشخص نمود ده بدهوور م وسدط بدیش ال  7۵درصدد ال
ابران ایرانی هیال نتنایی ننبت به موتورهدا
درصد اربران ایرانی با هدیالیدک ال موتورهدا
هالی ه موتورها

داون عمدومی ملدی ندارندد و بدیش ال ۶8
داون تخ

دی ملدی نتدنا نیند ند .در

اون ملی لیاد چه در هوله عمومی و چده هدوله تخ

تده است .ن ایج تحقی قربانی ش )۱۳88تنایت و در

ی وصیا موتورهدا

دی ایجداد
داون را

در تامین نیالها اوالعاتی اربران و اس فاده ارنمددتر ال موتورهدا جند جو بدا اهمیدت
نشان داده است .ال این رو ،به عنوان یکی ال ورحهدا اق داد مقداوم ی در هدوله فدننور
اوالعا و ارتباوا  ،سعی در بده دارسیر موتورهدا جند جو بدومی در سدالمانها
دول ی مدنظر اسدت و در سده مرهلده توسدعه مح دود ،تجار سدال و توسدعه بدالار بدرا
مشار ت تر تها بزرگ در دست ییگیر است شبخشییور.)۱۳۹۶ ،
ال دید ا ثر اربران ایرانی در این یژوهش ،دالیل عد اس فاده ال موتورها

داون

ملی ،بیاوالعی ال وجود ننها ،عد تشوی به اس فاده ال ننهدا ،ربدط یدایین ن دایج بالیدابی
تده با عبار جن جو مورد نظدر و اع قداد بده فیل در اوالعدا اسدت .ال ورفدی ماالعدا
رجبی و نورول ش )۱۳۹۴سدواه ایدن اسدت ده موتورهدا جند جو فارسدی ال امکاندا
جن جو مناسبی بریوردارند و میتوانند تا هدود ال عملکرد ننها اومینان هاصل رد.
میتوان چند نک ه را هارز اهمیت داننت و ن یجهسیر

رد

 .۱بیش ال  8۰درصد داربران این رندت مه تدرین راهکدار بالیدابی اوالعدا یدود را
این رنت میدانند ،بنابراین موتورها

اون ال اهمیت باالیی در این میدان بریوردارندد؛ امدا

یاف هها این یژوهش نشان داد ه اسد فاده ال موتورهدا
بنابراین دست اندر اران موتورها
را جهت جل
تدن موتورها

داون ملدی بندیار نداچیز اسدت؛

اون ملی الل است در این عرصه تما تدالن یدود

توجه اربران ایرانی به ی وص ال بعد لبانی به ار سیرند .همچنین رقداب ی
اون بیش ر اس فاده نندسان و اربران این رنت را بدا ایدن یرسدش مواجده

میسالد ه دا موتور اون به ر است و لودتر میتواند ن ایج دلخواه را بالیابی ند.
 .۲تاید ب وان یکی ال بزرس رین علل عد اس فاده ال موتورها

داون را جند جو
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چالشها

اربر در موتورها

نا موف

اون داننت .با توجه به این ده هددود  ۴۵درصدد داربران

این رنت در بالیابی اوالعا ال لیدوا سان تر یبی و هددود  ۳۰درصدد ال وا سدان منفدرد
اسدد فاده می ننددد شمن ظددر و ذبیحددی)۱۳8۵ ،؛ بنددابراین توجدده بدده امکانددا لیرسددای ی در
موتورها

جهت بالیابی به ر و دقی تر

اون ملی مانند به ارسیر الگوری ها مخ ل

اوالعا  ،میتواند در اس فاده اربران مفثر باتد.
 .۳عد وجدود ن دایج موفد در موتدور داون ملدی و مقاینده بدا موتورهدا
بینالمللی باعث عد وفادار

داون

اربر میتود .هدود  8۰درصد اربران مایل بده اسد فاده ال

یک موتور اون هن ند و ه ی اسر به هنگا

اون در نن موتور به یاس مناسد

دسدت

نیابند ،بدون ت،ییر موتور اون ،صرفاا با ت،ییدر لیددوا ه بده جند جو مجددد مییردالندد
شمن ظر و ذبیحی .)۱۳8۵ ،ال این رو بده دارسیر امکاندا یدیشرو

داربر ،مانندد داربر

ینند و سادسی صفحه جن جو و تبلیال بیش ر در اس فاده میتواند به این مه
باعث وفادار

مک ند و

اربر به موتور اون تود.

 .۴درباره موتورها

اون تخ

ی نک ه هارز اهمیت یوتدش موضدوعی نن اسدت

ه به عنوان یک عامل تعیین ننده یفیت تلقدی میتدود؛ بندابراین در وراهدی موتورهدا
اون ملی تخ

ی الل است نهایت دقت به ار سرف ه تود.

 .۵همچنین ال دیدساه اربر ،عد توجه بده سدواد اوالعداتی داربران و تدنایت دافی ال
موتورهددا

دداون ملددی عمددومی و تخ

ددی در اس د فاده ال ننهددا بددی تددسثیر نینددت و بایددد بددا

برنامهریز ال سو نهادها مرتبط ال جمله دانشگاهها به عندوان اقشدار یژوهشدگر شدور مدورد
توجه جد قرار سیرد .موارد باال نشان میدهد ه وراهدی یدک موتدور داون نیالمندد اصدود
بنیاد و قو است؛ و ال دیگر سو ،اوالعا رو به افزایش منابآ فارسی لدزو وجدود موتورهدا
اون فارسی را تشدید می ند؛ بنابراین ضرور است بهوور جد ال سو نهادهدا دول دی و
ی وصی و با به ارسیر تی ها تخ

ی هرفها این مه را به ثمر رساند.

 .۶اجرا ورح اسد فاده ال موتدور جند جوسر بدومی ،بده صدور صدد در صدد در
شور و رتد نن مانند جن جوسر یاند ا میتواند موج
سمیه قویدل/محمدرضا نیازمند/نرگس خالقی

ایجاد ت،ل تود.
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به ودور لدی مدیتدوان سفدت جوامدآ چده در شدورها در هداد توسدعه و چده در
شورها توسعه یاف ه در هاد ت،ییرند و این ت،ییر به موالا نقدش بندیار مهمدی اسدت ده
اوالعددا در لندددسی اق دداد  ،اج مدداعی و سیاسددی اوایددر قددرن بیند ایفددا ددرده اسدت
شمحمود )۱۳۹۳،؛ بنابراین همه افراد جامعه امرول به اوالعا نیال دارند و ال این اوالعدا
در جهتها سوناسون بهره میسیرند؛ اما ننچه لمان هاد را نندبت بده قبدل م فداو مدی-
سالد ،ت می سیر در ی وص تمیز بین یفیت اوالعا است .بده ودور واضد مشدخص
است ه با انبوهی ال اوالعا باید ب وان به رینها را ان خاب درد ،بندابراین نیدال اسدت ده
افراد جامعه با رونها جن جو و یاف ن اوالعا نتنا باتند تا دقید تدرین اوالعدا را در
م رین لمان ممکن بیابند و این نشان میدهد ه مهدار هدا سدواد اوالعداتی افدراد الل
است سن رن یابد به ی وص ده بدا یداصتدر تددن رتد ههدا نندبت بده سذتد ه بایدد بدا
موتورها جن جو تخ

ی ملی بیش ر نتنا بود .ننچه ه یاف هها یژوهش هاضر نشدان

میدهد مفید این است ه افراد ،موتورها

اون را به یوبی نمدیتناسدند و یدا ال وجدود

ننها بی اوالع هن ند ،درهالی ه این موتورها
ننبت به موتورها
اومینان به موتورها

اون در یاف ن اوالعا به لبدان فارسدی

اون بین المللی م مایز هند ند .ال دیگدر سدو مشدکالتی ال بداب عدد
اون ملی وجود دارد ،چرا ه ال دید عمو این موتورهدا

داون

نمی توانند قو عمل نند ،بنابراین نیال است ه ضمن ایجداد لیرسدایت هدا الل بدرا
جن جو به ر اوالعا توسط موتورها
بین افراد جن جوسر تکل سیرد ه موتورها

اون ملی عمومی و تخ

ی ،این اومیندان در

اون ملی ه میتوانند ه یا موتورهدا

اون بین المللی به بالیابی اوالعا برردالند ه این امر نیال بده فرهندرسدال در جامعده
دارد .بالتناسی رف ار اوالعیابی افراد جامعه و روند جن جو اوالعدا مدیتواندد در ایدن
لمینه به دست اندر اران موتورها

اون مک ند.
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