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Abstract 

Purpose: Evaluation feedback on using Google and Yahoo search engines in postgraduate 

students’ researches of Payame Noor University in Babol. 

Methodology: This research is applied and survey - analytical. The research tool was a 

researcher-made questionnaire that its validity was obtained by consulting the experts and 

reliability was determined based on Cronbach's alpha test(0.839). The statistical population 

included 151 graduated students of Payam Noor University in Babol and the sample size 

was 108 according to the Cochran formula. The Sampeling method was random. For data 

analysis software SPSS version 22 was used. 

Findings: There was a significant difference between the satisfaction of students from the 

Google search engine and Yahoo(P=0.001). There is a significant difference between the 

students' familiarity with the factors affecting the search engines(P=0.001).The average of 

the components examined for the Google search engine is higher than Yahoo's search 

engine (Google =4.04 Vs. Yahoo=3.76) and this difference was significan(P=0.001) .The 

students use these search engines to choose the subject of research. 

Conclousion: Students use Google's search engine at different stages of their research more 

than Yahoo. 
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 چکیده
پیاا  دانشگاههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارزیابی بازخورد استفاده از موتورهای جستجوی گوگل و یاهو در پژوهش هدف پژوهشهدف: 

 است. نور بابل

ساخته ققنوع پرسشنامه محابزار پژوهش از  لی انجا  شده است.تحلی –و به روش پیمایشی  : این پژوهش از نظر هدف کاربردییشناسروش

تعیین شد. جامعة آماری شاامل  938/0بود که روایی آن از طریق مشورت با متخصصان اخذ شد و پایایی آن براساس آزمون الفای کرنباخ معادل 
آماد. روش  باه دسات نفر 109 نمونه براساس فرمول کوکراننفر بود و حجم  151تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیا  نور بابل به 

 استفاده شد. 22نسخه  Spss افزارنر ها از تصادفی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده گیری از نوعنمونه

 بازخورد، بین (=P 001/0داشت )وجود  داریمعناز موتور جستجوی گوگل و یاهو تفاوت  ها نشان داد که بین رضایت دانشجویان:  یافتههاافتهی 

ی ها، میانگین مؤلفه(=P 001/0است )وجود  داریمعنتفاوت  موردبحثهای مؤثر بر بازیابی اطالعات از موتورهای از شاخص شناخت دانشجویان
ی کاه آزماون طورباه(، 67/3یاهو: استفاده  و 00/0 مورد بررسی برای موتور جستجوی گوگل نسبت به موتور جستجوی یاهو بیشتر است )گوگل

انتخاا » منظور، دانشجویان از موتورهای گوگل و یاهو بیشتر باه(=P 001/0دار نشان داد )ده بین این دو موتور از این نظر تفاوت معنیانجا  ش
 کنند.استفاده می« موضوع

 .کنندیمختلف پژوهش خود استفاده م یدر بخش ها اهویاز  شیگوگل ب یاز موتور جستجو انیدانشجو :گیرینتیجه

ا  نور.موتورهای جستجو، گوگل، یاهو، تحصیالت تکمیلی، بابل، دانشگاه، پی :ای کلیدیهواژه

 ییدانشااجو یهااادر پژوهش اهویااگوگاال و  یجسااتجو یبااازخورد اسااتفاده از موتورهااا یبررساا(. 1386)  احسااانیان، قاساام علاای میتاارا و، قیاساایاستتتداد: 

.05-57(، 3)5، شناسیمدیریت اطالعات و دانش  .نور بابل( ا یدانشگاه پ یلیتکم التیتحص انی: دانشجوی)مطالعه مورد
(DOI):10.30473/MRS.2019.46893.1388 

-------------------------- 
    (8031/ 62/30)تاریخ دریافت: 

 (63/30/8031)تاریخ پذیرش: 

http://dx.doi.org/10.30473/mrs.2019.46893.1388


  1386 پاییز،، سومشناسی، سال پنجم، شماره فصلنام  مدیریت اطالاات و دانش                                                                                              64

 همقدم
ترین ابزار جستجو و بازیابی اطالالات در دنیلای اینترنلت، رایج

موتورهللای  هللای اطالاللاتی،ی موضللوای، پایگاههاف رسللت
الدام از ایلن  جستجو و ابلر موتورهلای جسلتجو هسلتند. هلر

ابزارهای ااو  برای در اختیار گذاشتن اطالاات ب  الاربران و 
و مللدار   منللاب  و بللازنمون دهیسللازمانانتخللاب و ای بللر

از اصول و معیارهای  انندگاناستفادهاطالااتی مورد درخواست 
حجلم فلراوان اطالالات موجلود در . گیرندخاص خود ب ره می

ات وب، نیلاز بلل  اسلتفاده و اینترنت و رشلد روزافلزون صلفح
دهد. بلیش از افزایش می روزروزب ااربرد موتورهای جستجو را 

درصد از ااربران اینترنت از موتورهای جستجو برای یلافتن  90
انند ااثلر الاربران اینترنلت استفاده می ازشانیموردناطالاات 

نیازهللای اطالاللاتی خللود را از طریلل  موتورهللای جسللتجوی 
ای مانند گوگل ، یلاهو و بینلر بلرآورده شده اخت متداول و شن

موتورهای جسلتجوی پرالاربرد و محبلوب  ازجمل انند ا  می
 .(1383دری،) شلوندوب محسلوب ملی

 دنیلای در سفر افراد، از بسیاری ا  دهندمی نشان آمارها

 موتورهای ب  انند. مراجع می جستجو آغاز موتورهای با را وب

 هلاآن بلا الار و جسلتجو ا  افت یتیمامو چنانآن جستجوگر
 و ارسلال از بعلد(وب  دنیلای در ااربران امدة فعالیت دومین
بسلیاری از . شلودمی محسلوب )الکترونیکلی هاینام  دریافت
وبگلردی  تجارب اولین جستجو، ابزارهای استفاده از با ااربران

 .(2011، 1اند )بار، لونارده اسب را خود
بل   بایلد وبلی جستجوی موتورهای تاریخچة ب  نگاهی با
 توسل  1880 سلال در ا  ارد اشاره 2آرچی جستجوی موتور

 و طراحلی اانلادا 0دانشلگاه ملگ گیل  دانشجوی 3امِتیج آلن
توسل   5گوفر انوان با جستجوگری 1881 سال شد. در معرفی
. شد طراحی یکاآمر 6مین  سوتای دانشگاه در 7ااهی مگ مار 
 گوفر، حالی ا  در ارد،می را ف رست یارایان  هایفای  آرچی

 خلود الار دسلتور در را سلاده متنلی اسلناد یساز ینما فرایند
 موتورهلای ج لانی، سلح  در رویل ، هملین داشت. برمبنای

بل   گونلاگون هلایمحدودیت ها وقابلیت با فراوانی جستجوی
قابلیلت  یلاهو و گوگل  ماننلد هلاآن از . بسلیاریآمدنلد وجود

                                                                      
1. Bar& Levene 

2. Archie 

3. A. Emtage 

4. University of McGill University 

5. Gopher 

6. M. McCahill 

7. University of Minnesota 

)رجبی، نلوروزی، دارند  را متنوع هایزبان ب  مدار  جستجوی
1380.) 

این فناوری با توج  ب  مزایایی از قبی  انجام جسلتجوهای 
های جستجو، الاهش تر، ارائ  امکانات و قابلیتو دقی  تر یسر

های پست و نق  و انتقاالت با استفاده از خدمات پست در هزین 
در همل   یروزافزون ریتأثهای الکترونیکی الکترونیگ و همایش

هلای ال  بخلش از نظام های زنلدگی بشلر داشلت  اسلتجنب 
اجتماای محرح و ملرتب  بلا نلوآوری، دانشلجویان تحصلیالت 

هسلتند. دانشلجویان تحصلیالت تکمیللی  هادانشلگاهتکمیلی 
با ابزاری مانند تحصیلی ها ب  لحاظ نوع شغ  و ماهیت دانشگاه

از موتورهلای  مرتبلاً هلاآنموتورهای جسلتجو سلرواار دارنلد. 
و شخصللی  پژوهشللیای، آموزشللی و جسللتجو در امللور حرفلل 

 (.1381انند )اابری، چشم  س رابی، افشار،استفاده می
امللروزه بللرای اسللتفاده امللوم از وب ج للانی، موتورهللای 

وجلود  ایهای گسلتردهها و تواناییجستجوی فراوانی با قابلیت
پاسخگوی نیازهای اطالااتی های قوی نمای  بر یتکدارد ا  با 

ااربران هسلتند. دو موتلور گوگل  و یلاهو قابلیلت جسلتجوی 
اللی بلا  طوربل های مختلف و متنوع را دارنلد. مدار  ب  زبان

انجام شلده در حلوزه بررسلی موتورهلای  هایپژوهشتوج  ب  
شود ا  ارزیابی موتورهلای جسلتجو جستجو، چنین استنباط می

صورت گرفت  است و  آن ااملکردی  هایجنب بیشتر با توج  ب  
کمتر پژوهشلبازخورد استفاده از آن توسل  دانشلجویان در املر 

 انوانبل  آنچل مورد توج  قرار گرفت  اسلت. بل  هملین دلیل  
اسلتفاده از دو موتللور  ریتللأثمسللل  م لم محللرح اسلت میلزان 
المی و دانشجویی  پژوهشجستجوی گوگ  و یاهو در پیشبرد 

دو موتلور جسلتجوی  حاضر ب  تحلیل  پژوهش ،ورنیازا است.
نتایج حاص  از جستجو بر بازخورد  دیتأاگوگ  و یاهو ب  لحاظ 

 دانشجویی پرداخت  است. پژوهش در موردنظردر دو موتور 
 منظوربل آموزشی  یهایزیربرنام تواند در حاضر می نتایج

 افزایش سح  آگاهی و م ارت دسترسلی، بازیلابی اطالالات و
فاده از موتورهای جسلتجو توسل  دانشلجویان تحصلیالت است

 .شودتکمیلی و دیگر مقاط  تحصیلی مفید 
موتورهلای  ةانجلام شلده در حلوز هلایپژوهشمروری بر 

ا  در مورد بلازخورد  دهدیمنشان و ج ان جستجوی در ایران 
امتلر  پژوهشآشنایی و استفاده از این موتورها در فرایند انجام 

 89و  86 یهاسالا  طی  یطورب شده است. انجام  پژوهشی
 تلوانیمب  قب   1387مرتبحی یافت نشد اما در سال  پژوهش

 زیر استناد نبود: هایپژوهشب  

بلا  پژوهشلی( در 1387قاسمی الوری و اباسلی دشلتکی )
مقایس  املکرد ابزار پیشن اددهنده در موتور جستجوی »انوان 



 64.                                                    ..های دانشجویی بررسی بازخورد استفاده از موتورهای جستجوی گوگ  و یاهو در پژوهش قیاسی و احسانیان:

 

رسلیدند ال  ابزارهلای  نتیجل  بل  ایلن «1گوگ ، یاهو و بینر
املکرد ب تری دارند و بلا حلد  زدن  در گوگ  شن اددهندهیپ

 دهند.ااربر پیشن اد می سؤالتفکر ااربران، اطالااتی مرتب  با 
 پژوهشلی ( در1387پور ااظم، ناخدا، میرزابیگی و نقشین  )

مدل ذهنلی دانشلجویان تحصلیالت تکمیللی  ةرابح»انوان با 
بل   «هلاآنوبی  جستجوصف ان با رفتار دانشگاه الوم پزشکی ا

های ذهنی دانشجویان با متغیرهلای این نتیج  رسیدند ا  مدل
جستجو و جستجو ب  زبان  سؤالطول جلس  جستجو، پیچیدگی 

 وجود دارد. دارمعنی ةطبیعی رابح
محالعل  »( در محالع  با انلوان 1380زندیان و همکارانش )

 موتورهللای فللراهللا و ای املکللرد جسللتجو در موتورمقایسلل 
و  1جستجوی اینفوموتور  ابرب  این نتیج  رسیدند ا   «جستجو
نتلایج  بنلدیرتب گوگ  ب ترین املکلرد را در جستجوی موتور 
موتورهای جستجو و ابلر  بندیرتب همچنین بین املکرد دارند. 

هلم در ارزیلابی  املا .اسلت دارمعنلیموتورهای جستجو تفاوت 
یابی فنی بین املکرد فلرا موتورهلا تفلاوت ااربر مدار و هم ارز

نیست. بین موتورهای مورد بررسی نیز هملین شلرای   دارمعنی
بنلدی از دیلدگاه الاربران موتورهلای حاام است. املا در رتبل 

 ها داشتند.نسبت ب  فرا موتور ب تریجستجو املکرد 
بللا هللدف  پژوهشللی (، در1380حریللری، امللامی و ملللگ )

ی جستجوی امومی در بازیلابی تصلاویر مقایس  دقت موتورها
پلنج  درزمینلة، پنجلاه الیلدوا ه ریزدرونهای م م غدد بیماری

را در موتورهای جسلتجوی گوگل ،  ریزدرونبیماری م م غدد 
داد ال   نشلان پلژوهشاین یاهو و بینر جستجو اردند. نتایج 

موتور جستجوی گوگ  و بینر در رقابت با یکدیگر قرار دارند و 
اننلد، در های غدد فعالیلت میبیماری درزمینةانی ا  متخصص

توانند با جسلتجو در گوگل  و صورت نیاز ب  بازیابی تصاویر می
 درزمینلةباالیی دست یابند. در ضمن اتابلداران،  دقتب بینر 

ایلن دو موتلور جسلتجو را بل   تواننلدملیغلدد  بازیابی تصاویر
م ملوئی جملالی  ، مکتبی فرد وگوهری ااربران پیشن اد انند.

جستجوی گوگ ، یاهو و بینلر  موتور سل  یپوشانهم(، 1380)
نشلان  پلژوهش بررسی اردند. نتایج اللوم انسلانی ةرا در حوز

، %02ب  ترتیب  داد موتورهای جستجوی گوگ ، یلاهو و بینلر
 .دارندپوشانی هم 59%، 09%
-مقایس  و ارزیابی موتلور» انوانبا  پژوهشی(، در 1383) یدر

 یموتورهلاال  ب  ایلن نتیجل  رسلید  «های جستجوی معنایی

                                                                      
1. Bing 

2. INFO 

 ،های اادی و معناییجستجوی مورد بررسی در شاخص ویژگی
 اند.مورد انتظار را نداشت  املکرد محلوب و اارایی

بلا  پژوهشلی، در (1381)خسروی، فتاحی، پریلرخ، دیلانی 
تحلی  بس  جستجوی ااربران موتور ااو  گوگ  بلر » انوان
هلا، ابارتب  ایلن نتیجل  رسلیدند ال   «یشناختربا ةریپای  نظ
ها و نتایج ارزیابی شده، بارشناختی منفی زیلادی بلرای پیشن اد

داری بلین یتفلاوت معنل نیچنلهمااربران ایجاد نکرده اسلت. 
الوم انسانی/اجتماای  ةمیزان بارشناختی دانشجویان در دو حوز

در موتور الاو  م ندسی در بس  جستجو  –و الوم پای / فنی 
 گوگ  وجود ندارد.

بلا  پژوهشلی (، در1381اابری، چشلم  سل رابی، افشلار )
-های و ابر موتلورتحلی  وضعیت و روند پذیر  موتور» انوان

دانشلگاه های جستجو توس  دانشجویان تحصلیالت تکمیللی 
نتیجل  گرفتنلد « 1اشاا  نوآوری راجرز ةاصف ان براسا  نظری

هلا و ابلر موتورهلا جسلتجو توسل  میانگین پلذیر  موتورا  
ااربران دانشگاه اصف ان از نظر جنسیت در پذیر  موتورهلای 

بوده اسلت. همچنلین دوسلتان و  دارمعنیجستجوی تخصصی 
ااربران در چگونگی پذیر  موتورهلای جسلتجوی املومی و 

 یموتورهللاراهنماهللای موضللوای و اسللتادان در پللذیر  
. اندداشلت  ملی هلا نقلش مجستجوی تخصصلی و ابلر موتلور

های جستجو در دانشگاه بیشترین مح  آشنایی ااربران با موتور
 بوده است.

 مانعیت و جامعیت بررسی در نیز (2008) 0اومار و پرااا 

 گوگل  مانعیت ا  دادند نشان یاهو گوگ  و موتورهای مرتب 

 در مقابل ، .باالسلت یاچندالمل  سلادة هلایپرسلش بلرای

باالسلت.  یاچندالمل  پیچیدة هایشسپر برای یاهو جامعیت
 یاالمل تگ سلادة هایپرسشنام  برای مرتب  گوگ  مانعیت

 هلایپرسلش یاهو برای مرتب  مانعیت حالی ا  در بوده، زیاد

 است. ده بو باالتر یاچندالم  پیچیدة
بررسللی املکللرد »( در 2008) 5ترنللر، شللاه و بیتیللریم

 .ی گوگ ، یلاهو و امجستجوی معنایی س  موتور جستجو معمول
ب  این نتیجل   «1و یگ موتور جستجوی معنایی هاایا 1ان .ا 

 گوگ  ورسیدند ا  یاهو ب ترین املکرد را از نظر ضریب دقت 
جسلتجوی ملورد  موتورهایهم   درب ترین بازیافت دارد. ولی 

 در سح  پایینی قرار دارد. بررسی، املکرد جستجوی معنایی

                                                                      
3. Rogers 

4  . Kumar & Prakash 

5. Turner, Shah   &  Bitirim 

6. M.S.N 

7. Hakia 
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( در مقایس  موتورهای جسلتجوی 2010) 1آنداگو، فوبی و تانون
گوگ  و هاایا ب  این نتیج  رسیدند ا  گوگ  نسبت بل  هاایلا 

 املکرد ب تری در دقت بازیابی معنایی داشت  است.

بللا مقایسلل  املکللرد  پژوهشللی( در 2010) اومللارنگللی و 
جستجوی دو موتور گوگ  و یاهو با س  موتور هاایا، دا  دا  

ج  رسیدند ا  گوگ  و هاایا در پرداز  این نتی و بینر ب  1گو
حلالی ال  موتلور  در اندداشلت زبان طبیعلی املکلرد ب تلری 

 جستجوی بینر نتایج مرتب  بیشتری را بازیابی ارد.
ارزیابی بازیابی »با انوان  پژوهشی ( در2015) 1لواندوسکی

پلر  و  اثربخش موتورهای جستجو با اسلتفاده از یلگ نمونل 
ین نتیج  رسید ا  گوگ  نسبت ب  بینلر از ب  ا «جوی نماینده

 وجوهلایپر املکرد ب تری برخوردار اسلت. ایلن برتلری در 
 ناوبری بیشتر مش ود است.

گوگل   آیلا»بلا انلوان پژوهشلی ( در 2018) 0گاسن بلائر
 12؟ مقایس  مقلادیر دهدمی قرار الشعاعتحتهم  را  1اسکوالر

بل  ایلن  «شناختیهای اتابو پایگاه دانشگاهیموتور جستجوی 
 50فق   1و ابسکو 1نتیج  رسید ا  مقادیر اطالااتی پرواوئست

درصد گوگل  اسلکوالر اسلت و از ایلن نظلر گوگل  اسلکوالر 
 .شودمیمحسوب  دانشگاهی جستجوی موتور ترینجام 

چنلین  تلوانمیداخللی و خلارجی های پژوهشاز مجموع 
ملولی و نتیج  گرفت ا  موتور جستجوی گوگ  چ  در قالب مع

از برتلری نسلبی در مقایسل  یلا دیگلر  دانشگاهیچ  در قالب 
 موتورهای جستجوی در هر دو قالب برخوردار است.

با توجل  بل  محاللب بیلان شلده و محالعلات انجلام شلده، 
تعیین میزان بلازخورد نتلایج حاصل  از حاضر با هدف  پژوهش

فراینلدهای  درموتورهای جستجوی گوگل  و یلاهو  جستجو در
دانشجویان دانشگاه پیام نور مراز باب ، قصد دارد بل   شیپژوه
 یمیلزان بلازخورد نتلایج جسلتجو :پاسل  دهلد ال  سؤالاین 

یگ  یهابخشدر هریگ از  و یاهو جستجوی گوگ موتورهای 
 دانشجویی چقدر است؟ پژوهش

 :دشلوملیب  شرح زیر محرح  پژوهش ةاین اسا  فرضی بر
رهلای جسلتجوی گوگل  و موتو ازبازخورد نتایج جسلتجو بین 

 .ی وجود دارددارمعنیتفاوت دانشجویی  پژوهشیاهو در 

 

                                                                      
1. Andago, Phoebe & Thanoun 

2. Duck DuckGo 

3. Lewandowski 

4. Gusenbauer 

5.Google schular 

6. Proquest 

7. EBSCO 

 پژوهش شناسیروش
و با هلدف الاربردی  تحلیلی - حاضر از نوع پیمایشی پژوهش

تحصلیالت  انیدانشلجو 151شام  تعداد  ة پژوهشاست. جامع
الوم انسانی و  یهارشت تکمیلی دانشگاه پیام نور مراز باب  در 

 فرملول الواران اسلتفاده از تعداد حجم نمون  با   بود.الوم پای
پرسشنام  توزی   109 تعدادنفر از جامع  ا  تعیین شد. از  109

در  درصد اودت داده شلد. 83پرسشنام  معادل  100شده تعداد 
ای بللرای تعللاریف از دو رو  محالعلل  اتابخانلل  پللژوهش ایللن

  میلدانی و رو پلژوهشهلای مف ومی، مرور ادبیات و پیشین 
 اطالاات از نمون  جامع  استفاده شده است. یآورجم برای 

 سلؤاالتسلاخت  شلام  ، پرسشلنام  محقل پلژوهشابزار 
های جمعیت شناختی، میزان رضلایت، میلزان مربوط ب  ویژگی
از نتایج جستجو در موتورهلای  استفادهبازخورد  شناخت و میزان

 پلژوهشدر هریلگ از مراحل  یلگ  جستجوی گوگ  و یلاهو
 یانل یگز 5دانشجویی بود. طیف مورد استفاده از نلوع لیکلرت 

روایلی  زیلاد، متوسل ، الم و بسلیار الم( بلود. –)بسیار زیلاد 
از د و پایای آن شاخذ  با مراجع  ب  متخصصان رشت پرسشنام  

آمد ال  از ااتبلار بلاالی  دست ب آزمون آلفای ارونباخ  طری 
از شلده  آوریجمل هلای ده. دا(938/0) پرسشنام  حکایت دارد

ملورد تجزیل  و تحلیل   2نسخ   SPSSآماری  افزارنرم طری 
 قرار گرفت.

 

 پژوهشهاي یافته
آماری ب  شرح جلدول یلگ  ةهای جمعیت شناختی جامعویژگی
 است:

 ی جمعیت شناختیهایژگیو. 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

افلراد  %53مشخص اسلت،  1جدول های طور ا  از دادههمان
( %78افلراد )زن هستند. سن ااثر  هاآن %06مرد و  هندهدپاس 

( %61دهندگان )سال است. رشت  تحصیلی ااثر پاس  30باالی 
 الوم انسانی است.

 زن مرد جنسیت
53(53%) 06 (06%) 

سال 30زیر  سن سال 30باالی    

31(31%) 78(78%) 

یالوم انسان رشته تحصیلی  الوم پای  

61(61%) 28(28%) 
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دانشجوییا  وجیرد رسر جز او ویهیر جا  رضایت وضعیت 

را ا جتااد  او زووجی  ا جتییدنت  جستوی  یا ی و گیگل

د  شجرائجه ا 2ویرد رسر ز قسار گسفت و نتیوه در جدول 

 او: اندابارتزووی  این . فسض وطسح ویرد ا ت

میزان رضایت دانشجویان دانشگاا  ییگان نگور لالگ  ا  

جستجو در موتورهای جستجوی گوگ  و یاهو در سگح  

 .محلولی قرار دارد

 

 و یاهو موتور جستجوی گوگ  درشده  نتایج آزمون تی استیودنت بررسی میزان رضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی از اطالاات بازیابی .2 جدول

اختالف  نتیج  آزمون
 میانگین

سح  
 یدارمعنی

موتور  گوی  میانگین tآماره 
 جستجو

 گوگ  های جدید توس  مدار  بازیابی شدهبیان اف  20/0 200/1 001/0 621/10 پذیر 

 مرتب  بودن اطالاات بازیابی شده با موضوع 12/0 120/1 001/0 978/13 پذیر 

 تناسب مناب  و حجم اطالاات با نیاز 17/0 170/1 001/0 755/13 پذیر 

 روزآمدی اطالاات 08/0 080/1 001/0 536/13 پذیر 

 نیاز ب  تخصص زیاد برای جستجو 18/3 180/0 133/0 516/1 ادم پذیر 

 یاهو های جدید توس  مدار  بازیابی شدهبیان اف  79/3 790/0 001/0 383/6 پذیر 

 مرتب  بودن اطالاات بازیابی شده با موضوع 70/3 700/0 001/0 555/6 پذیر  

 تناسب مناب  و حجم اطالاات با نیاز 08/3 080/0 001/0 299/5 پذیر 

 روزآمدی اطالاات 78/3 780/0 001/0 856/7 پذیر 

 نیاز ب  تخصص زیاد برای جستجو 18/3 180/0 086/0 765/1 ادم پذیر 

 
مشلخص اسلت، میلزان  2هلای جلدول طور ال  از دادههمان

 5از   یلگو 0در و یلاهو جستجوی گوگ  های از موتوررضایت 
فرض  001/0ی دارمعنی در سح و  اطمیناندرصد  85با  گوی 

دهلد ال  نیز نشان می هانیانگیماند و محرح شده را تأیید می
شلده گوی  شام  بیان اف  جدید توس  مدار  بازیابی  0در هر 

بودن اطالالات بازیلابی  مرتب  (،79/3و یاهو= 20/0گوگ  = )
منلاب  و  تناسب ،(70/3و یاهو =  0/ 2گوگ = )موضوع شده با 

 (،08/3و یللاهو =  17/0گوگلل  = ) ازیللنحجللم اطالاللات بللا 
سللح   (78/3و یللاهو=  08/0)گوگلل  = اطالاللات  یروزآمللد
و بلوده باالتر ( 3آمده از میانگین مورد انتظار ) ب  دستمیانگین 

نیلاز بل  »املا میلانگین گویل  . شلودیملدر سح  زیاد ارزیابی 

( اسلت و 18/3گوگل  و یلاهو =) «تخصص زیاد برای جستجو

 شود.ب  این ترتیب رد می (P=  086/0) پژوهشفرض 
در ادام  میزان شناخت دانشجویان از موتورهلای گوگل  و 

مون قرار گرفلت یاهو با استفاده از آزمون تی استیودنت مورد آز
 شده است: نتایج آن نمایش داده 3ا  در جدول 

منثرر در  یهاشناخ آشننایی بنا  میزان شناخت و

اسننتفاده از موتورهننای جسننتجو در بننین دانشننجویان 

موتورهنای جسنتجوی گوگنل و  از دانشگاه پیام نور بابل

 .یاهو در سطح مطلوبی قرار دارد

 

  ا شاخص از شناختی میزان نتایج آزمون تی استیودنت بررس. 3جدول 

 موتور جستجوی گوگ  و یاهو دانشجویان تحصیالت تکمیلی با ا تااد  وؤثس 

 موتور جستجو گوی  میانگین tآماره  یدارمعنیسح   اختالف میانگین نتیج  آزمون

 گوگ  جوتجس آشنایی الی با موتور 35/3 350/0 003/0 007/3 پذیر 

  های جستجوآشنایی با شیوه 20/3 200/0 016/0 030/2 پذیر 

 مفص  و دقی  بودن اطالاات بازیابی شده 38/3 380/0 001/0 102/0 پذیر 

 س ولت دسترسی ب  اطالاات 56/3 560/0 001/0 702/5 پذیر 

 جستجوی ساده آشنایی با 02/3 020/0 001/0 568/3 پذیر 

 یشرفت پ جستجوی آشنایی با 12/3 120/0 261/0 107/1 ادم پذیر 

 آشنایی با املگرهای منحقی 09/3 090/0 068/0 611/0 ادم پذیر 
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 آشنایی با زبان انگلیسی 29/3 290/0 013/0 521/2 پذیر 

 تسل  بر موضوع مورد جستجو 03/3 030/0 001/0 195/0 پذیر 

 یاهو جستجو آشنایی الی با موتور 85/2 -050/0 778/0 -028/0 ادم پذیر 

  های جستجوآشنایی با شیوه 68/2 -210/0 007/0 -020/2 پذیر 

 مفص  و دقی  بودن اطالاات بازیابی شده 86/2 -030/0 668/0 -291/0 ادم پذیر 

 س ولت دسترسی ب  اطالاات 19/3 190/0 098/0 616/1 ادم پذیر 

 جستجوی ساده آشنایی با 80/2 -070/0 590/0 -555/0 ادم پذیر 

 پیشرفت  جستجوی آشنایی با 60/2 -270/0 015/0 -065/2 پذیر 

 آشنایی با املگرهای منحقی 90/2 -170/0 160/0 -379/1 ادم پذیر 

 آشنایی با زبان انگلیسی 20/3 200/0 050/0 899/1 ادم پذیر 

 تسل  بر موضوع مورد جستجو 20/3 200/0 068/0 663/1 ادم پذیر 

 
پلذیر  شلخص اسلت، م 3جدول  یهادادهطور ا  از همان

تحصللیالت  انیدانشللجوآشللنایی در مللورد  پژژهش  فللرض 
در  تکمیلی دانشگاه پیام نور باب  با موتور جسلتجوی گوگل 

و  35/3)میانگین  «آشنایی الی با موتور جستجو»های گوی 
 «جسلتجو یهاوهیشآشنایی با »(، 003/0داری = سح  معنی
مفصل  و »(، 016/0= داریمعنلیو سلح   3 /20)میلانگین 

و سلح   28/3)میانگین  «دقی  بودن اطالاات بازیابی شده
سللللل ولت دسترسلللللی بللللل  »، 001/0داری = معنلللللی
(، 001/0داری = سلح  معنلی و 3 /56)میلانگین «اطالاات

و سللح   02/3)میللانگین  «آشللنایی بللا جسللتجوی سللاده»
)میلانگین «آشنایی با زبان انگلیسلی»(، 001/0داری = معنی
تسللل  بللر موضللوع »(، 013/0داری = و سللح  معنللی 29/3

 (001/0داری = و سللح  معنللی 03/3)میللانگین  «جسللتجو
در سلح  محللوب و بلاالتر از  هامؤلفل  شود ا مشخص می

ال  بل   یطوربل . دارنلدقرار  (3سح  متوس  مورد انتظار )
هلای مؤلفل در سح  زیاد نزدیلگ هسلتند. از سلوی دیگلر 

و سلح   12/3گین )میلان «آشنایی با جسلتجوی پیشلرفت »
 «آشللنایی بللا املگرهللای منحقللی»(، 261/0داری= معنللی

سح  آشلنایی  (068/0= داری معنیو سح   09/3)میانگین 
نداشت  و با توج  ب  داری معنیبا میانگین مورد انتظار تفاوت 

سح  آشنایی با این دو مؤلف  در  آمده، ب  دستهای میانگین
 سح  متوس  قرار دارد.

سلح  آشلنایی دانشلجویان یاهو  تور جستجودر مورد مو
 «جسلتجو یهاوهیشلآشلنایی بلا »مورد بررسی در دو مؤلف  

آشنایی بلا »( و 007/0= داری معنیو سح   68/2)میانگین 
= داری معنلیو سلح   60/2)میلانگین  «جستجوی پیشرفت 

داری معنلی( با سح  میلانگین ملورد انتظلار تفلاوت 015/0
شلود مشلخص ملی هلانیانگیمرسلی ا  با بر دهدیمنشان 

میزان آشنایی بلا ایلن دو مؤلفل  در بلین دانشلجویان ملورد 
اسلت.  تلر( پلایین3بررسی از سلح  متوسل  ملورد انتظلار )
دهلد ال  در دیگلر همچنین نتلایج ایلن آزملون نشلان ملی

( 3سح  آشلنایی بلا سلح  متوسل  ملورد انتظلار ) هامؤلف 
هلا مشلخص میلانگین و بررسی اندنداشت داری معنیتفاوت 

ها در سح  متوسل  و یلا نزدیلگ بل  اند ا  دیگر مؤلف می
 این سح  قرار دارند.

مقایس  رضایت از موتورهای جستجوی گوگ  و یلاهو و 
در بین دانشجویان مورد بررسی بلا  هاآننیز میزان آشنایی با 

را در  0استفاده از آزمون تی زوجی نتلایج منلدرد در جلدول 
 .پی داشت

 
 موتورهای جستجوی دانشجویان از رضایت و شناختمقایس  نتایج آزمون تی زوجی برای . 6دول ج

 انحراف معیار میانگین موتور جستجو مؤلف 
 مقدار آماره

t 
 نتیج  آزمون سح  معناداری درج  آزادی

رضایت و موفقیت از اطالاات 
 بازیابی شده

 559/0 87/3 گوگ 
320/6 88 001/0 

یکسان 
 762/0 53/3 هویا نیست

های شاخص ازبازخورد شناخت 
 استفاده از موتورهای جستجو مؤثر

 656/0 32/3 گوگ 
288/0 88 001/0 

یکسان 
 699/0 89/2 یاهو نیست
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شلود، بلین رضلایت مشاهده ملی 0گون  ا  در جدول همان
دانشجویان از دو موتور جسلتجوی گوگل  و یلاهو در سلح  

داری معنلیدرصد اطمینان تفاوت  85و با  001/0داری معنی
دهد ا  میلزان رضلایت از ها نشان میوجود دارد و میانگین
( بیشتر از موتور جستجوی یلاهو 87/3موتور جستجو گوگ  )

سح   ( بوده است. اما در هر دو مورد میزان رضایت از53/3)
 ( باالتر و ب  سح  زیاد نزدیگ است.3متوس  مورد انتظار )

میلزان  بلین دهلد ال همچنین این بررسلی نشلان ملی
های جستجوی ها مؤثر بر استفاده از موتورشناخت از شاخص

دار وجلود تفلاوت معنلی 05/0داری معنلیدر سح   موردنظر
داشت  و در این مورد نیز موتور جسلتجو گوگل  بلا میلانگین 

تری نسبت ب  موتور جستجوی یاهو در شرای  محلوب 32/3
 قرار دارد. 89/2ن با میانگی

با توج  ب  محالب انوان شده در ادام  ب  بررسی سلؤال 
 :شودیمپرداخت   پهش   ةو فرضی

موتورهلای جسلتجوی  درمیزان بازخورد نتایج جسلتجو 
 پللژوهشیللگ  یهللابخشگوگلل  و یللاهو در هریللگ از 

 دانشجویی چقدر است؟
در  بازخورد استفاده از موتور جستجوی گوگ  مؤلف الف. 

 یریگاندازهدر پرسشنام   سؤال 5 بادانشجویی  هایهشپژو
 5هلای داده شلده بل  ایلن شده است. توزی  فراوانلی پاسل 

 آورده شده است: 5جدول در  سؤال
 

 بازخورد استفاده مؤلف مربوط ب   سؤاالتتوزی  فراوانی/ درصد  0جدول 

 دانشجویی هایپژوهشاز موتور جستجوی گوگ  در  

 ی گو
 فراوانی/

 رصدد
 انحراف معیار میانگین خیلی زیاد زیاد متوس  ام امخیلی 

 30 50 10 7 0 فراوانی انتخاب موضوع
09/0 900/0 

 
 30 50 10 7 -- درصد

نگار  بیان 
 مسلل 

 29 53 10 5 0 فراوانی
00/0 680/0 

 
 29 53 10 5 -- درصد

انتخاب رو  
 پژوهش

 29 51 20 0 1 فراوانی
05/0 656/0 

 
 29 51 20 -- 1 درصد

 جستجوی
 هاپیشین 

 28 53 13 5 0 فراوانی
07/0 698/0 

 
 28 53 13 5 -- درصد

تجزی  و تحلی  
 هاداده

 28 07 20 5 0 فراوانی
88/3 935/0 

 
 28 07 20 5 -- درصد

 
 هلا مشلخص سلتون میلانگین و 5های جلدول توج  ب  داده با

ورد اسلتفاده از موتلور بلازخ مؤلفل در میان اوامل   ا شود می
تلرین امتیلاز دانشجویی، بیش هایپژوهشجستجوی گوگ  در 

با مقدار میانگین  «انتخاب موضوع»اسب شده مربوط ب  اام  
در تجزی  و »ترین امتیاز اسب شده مربوط ب  اام  و ام 09/0

 است. 88/3با مقدار میانگین  «هادادهتحلی  

موتور جستجوی گوگل  نتایج ز بازخورد استفاده ا میزاندر ادام  
آزملون تلی اسلتیودنت  با استفاده از دانشجویی هایپژوهشدر 

فلرض محلرح در . گیردمینمون  مورد ارزیابی و اثبات قرار تگ 
 از: انداین مورد ابارت

بین شرایط موجنود و شنرایط منورد انت نار از ن نر 

 هننایپژ.هشبننازخورد نتننایت جسننتجوی گوگننل در 

 وجود دارد. دارمعنیدانشجویی تفاوت 
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 دانشجویی  ا پژو شنتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی میزان بازخورد استفاده از موتور جستجوی گوگ  در . 4جدول 

 نتیج  آزمون هااختالف میانگین سح  معناداری t مقدار آماره انحراف معیار میانگین اام 

 پذیر  090/1 001/0 500/13 900/0 09/0 انتخاب موضوع

 پذیر  000/1 001/0 158/13 680/0 00/0 مسلل نگار  بیان 

 پذیر  050/1 001/0 979/13 656/0 05/0 پژوهشانتخاب رو  

 پذیر  16070 001/0 030/13 698/0 07/0 جستجوی پیشین 

 پذیر  880/0 001/0 958/11 935/0 88/3 هادادهتجزی  و تحلی  

 
بل   توجل با  مشخص است، 7های جدول طور ا  از دادههمان

اسلت  05/0در همل  اوامل  امتلر از داری معنیسح   ا نیا
درصلد اطمینلان  85محلرح شلده بلا توان گفت ا  فلرض می

 قرار گرفت  است. ر یموردپذ

 بللازخورد اسللتفاده از موتللور جسللتجوی یللاهو در مؤلفلل  ب.

در پرسشلنام   سلؤال 5 از طریل  نیلز دانشجویی هایپژوهش
هلای داده شلده بل  شده است. توزی  فراوانی پاس  گیریندازها

 آورده شده است. 6جدول در  سؤال 5این 
 

 دانشجویی هایپژوهشبازخورد استفاده از موتور جستجوی یاهو در  مؤلف مربوط ب   سؤاالتتوزی  فراوانی/ درصد  .4جدول 

 فراوانی/ گوی 

 درصد
انحراف  نگینمیا خیلی زیاد زیاد متوس  ام خیلی ام

 معیار

 990/0 90/3 21 51 21 5 2 فراوانی انتخاب موضوع

 21 51 21 5 2 درصد 

 902/0 67/3 20 02 32 7 0 فراوانی نگار  بیان مسلل  

 20 02 32 7 -- درصد 

 999/0 93/3 25 38 31 0 1 فراوانی پژوهشانتخاب رو  

 25 38 31 0 1 درصد 

 926/0 66/3 18 05 30 7 0 یفراوان هاپیشین  جستجوی

 18 05 30 7 -- درصد 

 821/0 70/3 16 37 00 0 3 فراوانی هاتجزی  و تحلی  داده

 16 37 00 0 3 درصد 

 

شود ها مشخص میو ستون میانگین 6های جدول با توج  ب  داده
بازخورد استفاده از موتور جستجوی یلاهو  مؤلف در میان اوام   ا 
ترین امتیاز اسب شده مربوط ب  دانشجویی، بیش ایهپژوهشدر 

و امتلرین امتیلاز  90/3با مقدار میانگین  «انتخاب موضوع»اام  
بلا مقلدار « هلادادهتجزی  و تحلیل  »اسب شده مربوط ب  اام  

 است. 70/3میانگین 

بللازخورد اسللتفاده از موتللور جسللتجوی یللاهو در  میللزان در اداملل 
آزمون تلی اسلتیودنت تلگ  تفاده ازبا اس دانشجویی هایپژوهش

گیرد. فرض محرح در ایلن نمون  مورد ارزیابی قرار و اثبات قرار می
 از: اندابارتمورد 

بین شرایط موجود و شرایط مورد انت ار از ن ر بازخورد 

دانشنجویی تفناوت  هنایپژوهشنتایت جستجوی یاهو در 

 .وجود دارد دارمعنی
 

 دانشجویی هایپژوهشیودنت برای بررسی میزان بازخورد استفاده از موتور جستجوی یاهو در نتایج آزمون تی است. 4جدول 

 میانگین اام 
انحراف 
 معیار

 مقدار آماره

t 

سح  
 دارییمعن

اختالف 
 هامیانگین

نتیج   %85فاصل  اطمینان 
 حد باال حد پایین آزمون

 پذیر  015/1 775/0 900/0 001/0 089/8 990/0 90/3 انتخاب موضوع

 پذیر  826/0 583/0 670/0 001/0 023/8 902/0 67/3 نگار  بیان مسلل 



 03.                                                    ..های دانشجویی بررسی بازخورد استفاده از موتورهای جستجوی گوگ  و یاهو در پژوهش قیاسی و احسانیان:

 

 پذیر  007/1 750/0 930/0 001/0 300/8 999/0 93/3 پژوهشانتخاب رو  

 پذیر  830/0 707/0 660/0 001/0 311/8 926/0 66/3 هاپیشین  جستجوی

 پذیر  693/0 016/0 700/0 001/0 510/7 821/0 70/3 هاتجزی  و تحلی  داده

 
با توجل  بل   مشخص است، 9های جدول طور ا  از دادههمان

اسلت  05/0در همل  اوامل  امتلر از داری معنیسح   ا نیا
درصد اطمینان ملورد  85توان گفت ا  فرض محرح شده با می

انتظلار از  دبین شرای  موجود و ملور. پذیریش قرار گرفت  است
 هلایپژوهشه از نتلایج جسلتجو یلاهو در نظر بازخورد اسلتفاد

 وجود دارد.داری معنیدانشجویان مورد بررسی تفاوت 

بین بازخورد نتایج حاص  از جستجوی دانشجویان مورد بررسی 
 پلژوهشیلگ  بلرای در دو موتورهای جستجوی گوگ  و یاهو

 وجود دارد.داری معنیدانشجویی تفاوت 
جستجوی دانشجویان برای مقایس  بازخورد نتایج حاص  از 

 یلگمورد بررسی در دو موتورهای جستجوی گوگ  و یلاهو در 
دانشجویی از آزمون تلی زوجلی اسلتفاده شلده اسلت.  پژوهش

 آورده شده است. 8نتایج آزمون در جدول 
 بازخورد نتایج حاص  از جستجوی دانشجویان بین موتورهای جستجویمقایس  نتایج آزمون تی زوجی برای  .4جدول 

 نتیج  آزمون سح  معناداری درج  آزادی t مقدار آماره انحراف معیار میانگین موتور جستجو لف مؤ

بازخورد استفاده از موتورهای 
 دانشجویی هایپژوهش جستجو در

 560/0 00/0 گوگ 
 یکسان نیست 001/0 88 537/0

 756/0 67/3 یاهو

 
 مشلخص اسلت، سلح  8هلای جلدول طلور ال  از دادههمان
؛ اسلت 05/0تلر از داری آزمون در تملامی ملوارد اوچلگمعنی

در دو موتور جستجوی گوگ  و یلاهو،  هامؤلف یعنی بین تمامی 
وجلود دارد. بلا توجل  بل  درصد  85داری در سح  تفاوت معنی

مقادیر میانگین، بازخورد نتایج حاص  از جستجوی دانشلجویان 
گوگلل  موتلور جسلتجوی  بلرای دانشلجویی پلژوهشدر یلگ 

 است. (67/3) باالتر از موتور جستجوی یاهو( 00/0)

و بررسلی الل  برتلری یلگ  پژوهشتکمی   منظورب در ادام  
موتور جستجو بر موتلور جسلتجوی دیگلر از نظلر دانشلجویان 

 10د ا  در جلدول ش محرح هاییپرسش، دانشگاه پیام نور باب 
-اسل آزملون پ منظورب مربوط  منعکس شده است.  یهاپاس 

 .دشاستفاده  یادوجمل تی  های داده شده از آزمون

 ال  ارجحیت یگ موتور جستجو بر دیگری از نظر دانشجویان مورد بررسی. 15جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری درصد فراوانی گوگل/یاهو گوی 

 پژوهشیاستفاده بیشتر برای اارهای 
 83 83 گوگ 

 یکسان نیست 001/0
 6 6 یاهو

 اطالاات بندیرتب و  یبنددست ب تر بودن 
 96 96 گوگ 

 یکسان نیست 001/0
 13 13 یاهو

 تر بودن بازیابی اطالااتتر و آسانسری 
 99 99 گوگ 

 یکسان نیست 001/0
 12 12 یاهو

 های جستجوی اطالااترو  اارایی
 98 98 گوگ 

 یکسان نیست 001/0
 11 11 یاهو

ن مناب  اطالااتی اتابی و مفیدتر بود
 غیراتابی

 81 81 گوگ 
 یکسان نیست 001/0

 8 8 یاهو
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مشلخص اسلت، سلح   10هلای جلدول طور ا  از دادههمان
اسلت.  05/0تر از داری آزملون در تملامی ملوارد اوچلگمعنی
بین فراوانی پاس  دانشلجویان ملورد بررسلی، تفلاوت  ج یدرنت

دارد. بللا توجلل  بلل  مقللادیر  وجللود 85/0داری در سللح  معنللی
دانشجویان مورد بررسی بلرای درصد از  83درصدهای فراوانی، 

 موتللور جسللتجوی گوگلل  اسللتفاده  خللود ازپژوهشللی  اارهلای
و  بندیدسلت  هلاآندرصلد از  96همچنلین از نظلر اننلد، می
از یلاهو  اطالاات در موتلور جسلتجوی گوگل  ب تلر بندیرتب 

بازیلابی اطالالات ز معتقدند ال  درصد نی 99انجام شده است. 
درصلد نیلز  98تر است، تر و آسانموتور جستجوی گوگ  سری 

های جستجوی اطالاات موتور جستجوی گوگل  مفیلدتر رو 
مناب  اطالااتی اتابی و غیراتلابی در درصد نیز  81و  انددانست 

 .انداردهارزیابی  دتریمف راموتور جستجوی گوگ  
 

 گيرينتيجهبحث و 
ابزارهلای بازیلابی  انوانبل تورهای جستجوی گوگ  و یاهو مو

گیرنلد. بررسلی بسیار مورد اسلتفاده قلرا می جامع  دراطالاات 
میزان  آن تب ب در دسترسی ب  اطالاات و  هاآنمیزان موفقیت 

 توانلدمی پژوهشمراح  انجام یگ  در هاآنبازخورد استفاده از 
دانشلجویان  تر نمایلان سلازد.جایگاه و نقش این دو موتور را ب 

ملدام  طورب افراد نیازمند اطالااتی  انوانب تحصیالت تکمیلی 
های ها در ارتبلاط هسلتند. اطلالع یلافتن از دیلدگاهبا این ابزار

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در شناسایی این دو ابزار بازیابی 
 را ب تر محق  سازد. هاآنتواند ااربردی بودن اطالاات می

 اند ال  میلزانمشخص می پژوهشهای این بررسی یافت 
رضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور باب  از 
دو موتور جستجوی گوگ  و یاهو در سلح  بلاالتر از میلانگین 

است. املا ایلن میلزان در ملورد موتلور  هزیاد بود مورد انتظار و
در  تلوانیمر را از یاهو بود. الت این ام شتریبجستجوی گوگ  

آشنایی بیشتر دانشجویان با موتور جستجوی گوگ  دانست چرا 
ا  مقایس  دو موتور از نظر سح  آشنایی دانشجویان با اوامل  

سلح  آشلنایی  ال  دادمؤثر بر جستجو در این دو موتور نشان 
-آنان با این اوام  در موتور جستجوی گوگ  ب  شلک  معنلی

 بیشتر است.یاهو  یجستجو موتورداری از 
میللزان بللازخورد اسللتفاده از نتللایج جسللتجوی  در بررسللی

 رابح  بلادر د ا  شمورد بررسی مشخص موتورهای جستجوی 
 در بین وضعیت اسلتفاده از ایلن موتلور موتور جستجوی گوگ 

دار وجللود دارد و و مللورد انتظللار تفللاوت معنللیموجللود   یشللرا
، ایلن دهلدحاصل  نشان ملی یهانیانگیم اختالف ا  یطورب 

بیشلتر از دیگلر ملوارد  «انتخاب موضوع»مؤلف  تفاوت در مورد 

آمده بلرای  دست ب های ا  میانگین ییآنجا ازاست. همچنین 
یلا  0لیکلرت بلاالتر از  یان یگز 5براسا  طیف  هامؤلف هم  

توان نتیج  گرفت ا  میزان استفاده است، پس می 0نزدیگ ب  
دانشلجویان ملورد بررسلی در از موتور جستجوی گوگ  توس  

بلر در سلح  زیلاد قلرار دارد.  پلژوهشهم  مراح  انجام یگ 
بلا  «انتخاب موضلوع»مؤلف  ا  نشان داد  هاهمین اسا  یافت 

بلا  «تجزیل  و تحلیل  داده» مؤلفل و  بیشلترین 09/0میانگین 
امترین میزان استفاده از نتایج جستجوی گوگ   88/3میانگین 

دانشلجویان ملورد  ،گریدابارتبل . انددادهب  خود اختصاص  را
بررسی از موتور جستجوی گوگ  بیشتر برای استخراد موضلوع 

 انند.استفاده می پژوهش
د ال  بلین شلمشلخص  نیز در مورد موتور جستجوی یاهو

 در ایللن موتللور جسللتجو نتللایج بللازخورد اسللتفاده ازمیللزان 
ار تفلاوت مورد انتظ و موجودشرای   در دانشجویی هایپژوهش
های حاصلل  میانگین ا  اختالف یطورب دار وجود دارد و معنی
انتخلاب »تفاوت در مورد مؤلف   در این موتور نیز ،دهدیمنشان 
ال   ییآنجلا ازبیشتر از دیگر موارد اسلت. همچنلین  «موضوع
و  3هلا بلاالتر از دست آمده برای همل  مؤلفل   های بمیانگین

ان نتیج  گرفت ا  میزان استفاده تواست، پس می 0نزدیگ ب  
توس  دانشجویان مورد بررسی در هم   یاهواز موتور جستجوی 
تر از متوس  و نزدیلگ باالدر سح   پژوهشمراح  انجام یگ 

های نشان داد ا  مؤلفل  قرار دارد. بر همین اسا  یافت  ب  زیاد
تجزی  و »بیشترین و مؤلف   90/3با میانگین  «انتخاب موضوع»
امترین میزان اسلتفاده از نتلایج  70/3با میانگین  «لی  دادهتح

 ،گریدابارتبل . انلددادهبل  خلود اختصلاص  را یاهوجستجوی 
یلاهو نیلز ماننلد دانشجویان مورد بررسی از موتلور جسلتجوی 

 پلژوهشراد موضلوع بیشتر برای استخموتور جستجوی گوگ  
 سلتفاده از یلاهومیلانگین ا اگرچ انند و از این نظر استفاده می

تر است اما ب  لحاظ نوع ااربست یکسلان پاییننسبت ب  گوگ  
 هستند.

داری آزملون در سح  معنی ا  ارددر مورد تفاوت بین دو 
 هامؤلفل یعنی بین تمامی  ؛است 05/0تر از تمامی موارد اوچگ

داری وجلود در دو موتور جستجوی گوگ  و یاهو، تفاوت معنلی
قلادیر میلانگین، بلازخورد نتلایج حاصل  از دارد. با توجل  بل  م

بلرای موتلور  دانشجویی پژوهشجستجوی دانشجویان در یگ 
( 67/3( باالتر از موتور جستجوی یاهو )00/0جستجوی گوگ  )

دانشجویان دانشگاه پیلام نلور ا   دهدیمو این امر نشان  است
موتلور جسلتجوی گوگل   از پلژوهشباب  در فرایند انجام یگ 

دلی  ایلن املر انند. موتور جستجوی یاهو استفاده می بیشتر از
ب تلر بلودن فراینلد  هملین پلژوهش: یهاافتل ینیز براسلا  



 00.                                                    ..های دانشجویی بررسی بازخورد استفاده از موتورهای جستجوی گوگ  و یاهو در پژوهش قیاسی و احسانیان:

 

(، سللری  و %96گوگلل  )اطالاللات در  بنللدیرتب و  بندیدسللت 
 یهارو اارایی باالتر  (،%99بودن جستجو در گوگ  ) ترآسان

 ثبلت( و مفیدتر بودن مناب  اطالالاتی %98جستجو در گوگ  )
 یهلاآزمونال   یاگونل ب شده در گوگ  نسبت ب  یاهو، است 

 دار نشلان انجام شده نیز در هم  موارد یلاد شلده تفلاوت معنلی
 دهند.می

انجلام شلده توسل   هلایپژوهشبلا  هپلژوهشنتایج این 
(، زنلدیان و همکلارانش 1387و اباسی دشتکی ) الوریقاسمی

 آنلداگو، فلوبی و تلانون (،2008ترنر، شلاه و بیتیلریم )، (1380)
( همسو اسلت 2018(، گاسن بائر )2010) اومار(، نگی و 2010)
بلر تفلوو و ارجحیلت  ملوردنظر هایپژوهشا  هم   طوریب 

گوگ  نسلبت بل  دیگلر موتورهلای جسلتجو  جستجوی موتور
 توانمی پژوهشاذاان دارند. با توج  ب  این امر و نیز نتایج این 

یلگ موتلور  اگرچل گوگ   جستجوی رموتوا   دارچنین بیان 
اما توانست  است در سلح   شودمیجستجوی امومی محسوب 

دانشجویی  هایپژوهشقاب  قبولی نیازهای اطالااتی مرتب  با 
و رضایت دانشجویان تحصلیالت تکمیللی ملورد  اندرا مرتف  

 از آنجلاییاما از سوی دیگر را جلب نماید.  پژوهشبررسی این 
استفاده دانشجویان از  زمین  ا  دادنشان  وهشپژا  نتایج این 

موضلوع  یلافتن در ج لت گوگ  و یاهو هردو موتور جستجوی
 هلایآموز اجلرای  الزم اسلت بلا پلس است، پژوهشبرای 

دانشجویان با دیگر ااربردهلای  نمودناارگاهی نسبت ب  آشنا 
آملوز  اسلتفاده  ة. در ایلن رابحلشود اقدامموتورهای جستجو 

مباح  مربلوط بل   تکمی  منظورب موتورهای جستجو ب ین  از 
با توج  ب  ضعف موجود در این زمین ، از  هادادهتجزی  و تحلی  

 است. اهمیت بیشتری برخوردار
 منظوربل با توج  ب  نتایج فوو پیشن ادهای زیلر همچنین 

 :شودیمبیشتر در آینده ارائ   هایپژوهشانجام 

 ابلرسلتجوی گوگل  بلا موتلور ج هلایمقایس  توانمندی -
 .جستجو یموتورها

موتللور جسللتجوی گوگلل  بللا  هللایمنللدینتوا مقایسلل  -
هلای اطالالاتی پایگلاه موتورهای جستجو تخصصلی یلا

 .خاص

جوی گوگ  تجس موتور یرگذاریتأث هایمندینتوامقایس   -
 .با موتور جستجو تخصصی گوگ  اسکوالر

موتور جستجوی یلاهو  یرگذاریتأثمقایس  توانمندی  -
 تخصصی گوگ  اسکوالر یجستجو موتوربا 

اسلتفاده از نتلایج جسلتجو در موتورهلای  بازخورد مقایس  -
جویان تحصیالت تکمیللی دانشجستجوی امومی توس  

، اسلللتانی و در سلللح  مللللی هلللایپژوهش نلللدیفرا در
 .ش رستانی

از نتلایج جسلتجو در موتورهلای  اسلتفاده بازخورد مقایس  -
 درمختلف  یهات رشجستجوی امومی توس  دانشجویان 

 .پژوهش ندیفرا
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