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Purpose: To identify factors influencing the future of text information retrieval 
systems with a forward-looking approach.
Methodology: Document analysis and survey are used to identify factors. 
The research population in the document analysis section consists of literature 
related to the textual information retrieval field and in the survey section 
consists of the specialists in information retrieval. Purposive sampling is 
applied in both sections.
Findings: The results reveal that among the examined indicators, technology 
index is the most important index in the future of information retrieval 
systems. in technology index, artificial intelligence with an importance factor 
of 93 in the political index, copyright with 86 importance factor; in the socio-
cultural index, business reliance on the information with 87 importance factor; 
and in the economic index, programs associated with 86 importance factor are 
among the highest.
Conclusion: Information science professionals should concentrate more on 
all key identified factors if they want to have a more effective contributive 
role in the future of textual information retrieval systems, because knowing 
the past, understanding the present, and focusing on these existing factors can 
make the future more effectively.

1.PhD Candidate, Knowledge 
and Information Science, 
University of Isfahan, Isfahan, 
Iran, abolfazlasadnia@gmail.
com
2. Associate Professor, 
University of Isfahan, Faculty 
of Education and Psychology, 
Department of Knowledge and 
Information Science, Isfahan, 
Iran, mo.sohrabi@edu.ui.ac.
ir, (Corresponding author) 
https://orcid.org/0000-0003-
1856-4210
3. Professor, Knowledge 
and Information Science, 
University of Isfahan, Isfahan, 
Iran, shabania@edu.ui.ac.ir
4. PhD in Knowledge 
and Information Science, 
Doctoral School of Business 
Informatics, Corvinus 
University of Budapest, 
Hungary, Associate Professor, 
University of Isfahan, Isfahan, 
asemi.asefeh@uni-corvinus.hu
5. Assistant 
Professor, Department of 
Futures Studies, Faculty 
of Advanced Sciences and 
Technologies, University 
of Isfahan, Isfahan, Iran, 
m.taheri@ast.ui.ac.ir

Received:16, Dec. 2019
Accepted:16, May 2020

NASTINFONASTINFO

Keywords

 DOI:10.30484/NASTINFO.2020.2365.1908

Textual information retrieval systems, Information retrieval 

systems, Information retrieval, Future studies



آینده سامانه های بازیابی اطالعات متنی

ابوالفضل اسدنیا1| مظفر چشمه سهرابی2| احمد شعبانی3
عاصفه عاصمی4| محسن طاهری دمنه5

ــی  ــات متن ــی اطالع ــامانه های بازیاب ــدة س ــر آین ــر ب ــل مؤث ــایی عوام ــدف: شناس ه

ــن پژوهــش اســت.  هــدف ای

روش شناســی: داده هــا از متــون و پیامیــش نظــرات متخصصــان بازیابــی اطالعــات بــه 

روش منونه گیــری هدفمنــد گــردآوری شــده اســت. 

یافته هــا: بُعــد فنــاوری بیشــرین تأثیــر را بــر آینــدة ســامانه های بازیابــی اطالعــات 

خواهــد داشــت. بُعــد هــوش مصنوعــی بــا  رضیــب 93 مؤثرتریــن شــناخته شــد. حــق 

مؤلــف در بُعــد سیاســی بــا  رضیــب86 و وابسته شــدن مشــاغل بــه اطالعــات در بُعــد 

ــا  رضیــب 86 در شــاخص  ــا  رضیــب 87 و برنامه هــای همــراه ب اجتامعی-فرهنگــی ب

اقتصــادی مهمریــن عوامــل موثــر بــر آینــده ســامانه های متنــی خواهــد بــود.

دریافت: 09/25/ 98 پذیرش: 99/02/27
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مقدمه
ــی  ــده ســامانه های بازیاب ــه آین ــرض نوشــته شــده اســت ک ــن ف ــا ای ــه حاضــر ب مقال
ــن  ــده ممک ــای آین ــه فن آوری ه ــای موجــود و مطالع ــرور نظریه ه ــات از راه م اطالع
اســت. از ایــن رو بــرای طراحــی ســامانه های بازیابــی اطالعــات بهتــر اســت آینده های 
ــگاری، بســیار اهمیــت دارد عوامــل  مطلــوب را پیش بینــی کــرد. در مطالعــات آینده ن
مؤثــر بــر آینــده عرصــۀ مــورد نظــر را بشناســیم )Rialland and Wold, 2009(. بررســی 
ــده  ــام نش ــه انج ــده نگاران ــه آین ــوع مطالع ــن موض ــان داد در ای ــون نش ــا از مت م
ــان  ــی اطالعــات بی ــده بازیاب ــارۀ آین اســت تنهــا برخــی پژوهشــگران نظراتــی درب
ــد  ــتجویی نمی توان ــور جس ــچ موت ــد هی ــد. )Lewandowski (2005 می گوی کرده ان
تمــام محتــوای وب را پوشــش دهــد از ایــن رو الزم اســت از بازیابــی ســنتی بــه 
ــن  ــرد. صاحب نظــر دیگــر Singhal (2008) مهم تری ــت ک ــی وبی حرک ســوی بازیاب
ــز  ــد. کســانی نی ــی اطالعــات را افزایــش محتــوای وب می دان ــده بازیاب مســئله آین
ماننــد  Rahmathulla and Neelima ,Sriram, Pravallika (2014)  آینده ســامانه های 

ــد.  ــی می دانن ــبکه های اجتماع ــر روی ش ــات را کار ب ــی اطالع بازیاب
    دســته دیگــری از پژوهش هــا بــه عوامــل مؤثــر بــر بازیابــی اطالعــات پرداخته انــد. 
اینهــا امــا نــه آینده نگرانــه، بلکــه تنهــا بــه مــواردی چــون کاربردهــای همــراه و یــا 
  Kraaij, Pohlmann, and Hiemstra,(ــد ــر بازیابــی اطالعــات پرداخته ان حق مؤلــف ب
 Prakash, Shashidhara ؛Kolomiyets and Moens, 2011 ؛Wan and Liu, 2008 2000؛
 Jones, ؛Smith, 1976 ؛Liu and et al., 2019 ؛Guo and et al., 2019 ؛and Raju, 2013
 Holl and Elberzhager, Jameson, 1987؛  Lawlor, 1976؛  Mandle, 2008؛  1999؛ 
 Lingpeng, Donghong and Li, 2016؛ Crestani, Mizzaro and Scagnetto, 2019؛ 

.(2004

روش  پژوهش
ــی،  ــات متن ــی اطالع ــده بازیاب ــر آین ــر ب ــل مؤث ــایی عوام ــور شناس ــه منظ ــدا ب ابت
پژوهش هــای حــوزۀ بازیابــی اطالعــات را بــدون محدودیــت زمانــی بــرای 
ــگاه  ــی در پای ــات متن ــی اطالع ــده بازیاب ــه شــکل دهنده آین ــل اولی اســتخراج عوام
اســکوپوس بررســی کردیــم. پایــگاه اســکوپوس از بزرگ تریــن پایگاه هــای 
ــر 75  ــال حاض ــت و در ح ــده اس ــاالت داوری ش ــده مق ــتنادی و دارای چکی اس
 .)Elsevier, 2020) میلیــون رکــورد، 24600 مجلــه و 1/4 بیلیــون اســتناد در آن اســت

ــن اســت: ــرده شــد ای ــه کار ب ــرای جســتجو ب ــه ب ــی ک فرمول
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TITLE (“Semantic search” OR “Semantic retrieval” OR “Keyword search” 
OR “Keyword retrieval” OR “Semantic search engine” OR “Keyword search 
engine” OR “Keyword-based information retrieval” OR “Information retrieval” 
OR “Information search” OR “Knowledge retrieval” OR “Knowledge search” 
OR “Ontology & Information retrieval” OR “Ontology & information search” 
OR “Thesaurus & Information retrieval” OR “Thesaurus & Information 
search” OR “Subject heading & Information retrieval” OR “Subject heading 
& Information search” OR “Information retrieval systems” OR “Information 
retrieval model” OR “Semantic storage” OR “Semantic retrieval model” 
OR “Librarian and Information retrieval” OR Librarian and Information 
search” OR “Content-based information retrieval” OR “Information retrieval 
algorithms”).

از میــان 5645 رکــورد اولیــه بــا بررســی عنــوان آن هــا 653 رکــورد بــا موافقــت 
ــا  ــل آن ه ــرای تحلی ــد و ب ــود ش ــن دانل ــام مت ــل تم ــش انتخــاب و فای ــم پژوه تی
از مــدل 1PEST اســتفاده شــد. ایــن مــدل عوامــل و متغیرهــای سیاســی-حقوقی، 
اقتصــادی، اجتماعــی- فرهنگــی، و فناورانــه را رصــد می کنــد. کــه در ایــن پژوهش 
ــل اجتماعــی-  ــل سیاســی-حقوقی، 27 عام ــاوری، 11 عام ــل فن ــب 30 عام در قال
فرهنگــی و 9 عامــل اقتصــادی شناســائی شــد.  ســپس پرسشــنامه ای تهیــه و روایــی 
آن توســط 3 متخصــص تأییــد شــد. پــس از ترجمــه پرسشــنامه بــه انگلیســی بــه 
ــه در  ــراي شــرکت کنندگان دارای مقال ــر ویلــت2 از دانشــگاه شــفیلد ب پیشــنهاد پیت
کنفرانــس بازیابــي ACM در ســال 2018 ارســال شــد. پــس از چنــد بــار پیگیــری 
13 پاســخ از کشــورهای ایــران، چیــن، هندوســتان، آمریــکا و ایتالیــا دریافــت شــد. 
بــرای ســنجش میــزان اهمیــت هــر یــک از نیروهــای پیشــران کلیــدی اثرگــذار 
بــر آینــده نظام هــای بازیابــی اطالعــات متنــی از ضریــب اهمیــت3 اســتفاده شــد و 
ــه 100 نزدیکتــر باشــد، بیانگــر  هــر چــه ضریــب اهمیــت هــر یــک از گویه هــا ب
ــه  ــر چ ــی و ه ــات متن ــی اطالع ــای بازیاب ــده نظام ه ــر آین ــتر آن ب ــت بیش اهمی
گرایــش بــه صفــر داشــته باشــد، بیانگــر اهمیــت کــم آن اســت. ضریــب اهمیــت 

بــه صــورت زیــر محاســبه شــد )آزاد ارمکــی، مبارکــی و شــهبازی، 1391(.

یافته ها

1. Political, Economic, 
Social & Technological 
analysis : http://
pestleanalysis.com/what-is-
pest-analysis/
2. Peter Willett
3. Importance indicator
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30 عامــل فناورانــه تأثیرگــذار بــر آینــدۀ ســامانه های بازیابــی اطالعــات متنــی در 
جــدول1 ارائــه شــده اســت.

جدول 1. عوامل فناورانه تأثیرگذار بر آیندة سامانه های بازیابی اطالعات متنی

ف
گویه هاردی

آمار توصیفی

میانگین
انحراف 

معیار
  رضیب

میانگین 

رتبه

3/850/9337715/10قالب های جدید محتوا1

3/800/7687614/08همگرایی رسانه ها21

40/8588016/75افزایش تولید محتوا3

4/10/8528517/45هوشمندشدن جمع آوری اطالعات4

3/351/1826510/83افزایش پهنای باند5

3/901/0217816/15نسل جدید وب6

4/050/6868117/50پردازش ابری7

4/500/6889021/65داده های بزرگ8

3/950/8877916/35واقعیت افزوده9

4/150/9337618/40تبدیل منابع چاپی به الکرونیکی10

4/650/6719322/65استفاده از هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی11

3/900/9687815/78بازیابی متقابل-زبانی اطالعات122

3/600/8837212/70تطبیق نادرست در سامانه های بازیابی فعلی13

3/301/0816610/40رسیع تر و ارزان تر شدن سخت افزارها14

3/850/8757715/70تبدیل کتابخانه های سنتی به دیجیتال15

4/10/7888218/03خودکار شدن فرآیندهای بازیابی اطالعات16

4/450/6868921/10توسعه و ارتقاء موتورهای جستجو17

3/851/0897714/93افزایش منابع رایگان18

3/700/7337413/05ظهور منابع ترکیبی19

3/450/9456911/98دشوار بودن کار با سامانه های بازیابی فعلی20

3/850/8137715/30بازیابی برخط اطالعات21

دور،  ارتباطــات  یکپارچگــی   .1
ــات  ــات داده ای و ارتباط ارتباط
ــد  ــانه واح ــک رس ــی در ی جمع
)عســکری، صلواتیــان و دعوتی، 

)1393

2. Cross-Language 
Information Retrieval
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ف
گویه هاردی

آمار توصیفی

میانگین
انحراف 

معیار
  رضیب

میانگین 

رتبه

3/450/9456911/50وابسته بودن شناسایی کلامت کلیدی به احتامالت22

3/500/7617811/63چگونگی سازماندهی و منایه سازی اطالعات23

3/950/9457916/65فرمول سازی درخواست جستجو24

3/950/9457916/28افزایش منابع اینرنتی25

3/950/8877916/25بهبود رابط های کاربری رایانه ها26

4/150/8758318/08بازیابی معنایی اطالعات27

3/951/0507916/40افزایش نرخ نفوذ اینرنت28

3/550/8877112/98بهبود زیرساخت های فناوری29

3/051/099589/40کاهش سن کاربران رایانه30

در ایــن شــاخص، اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــا  ضریــب 93 و میانگیــن 4/65، 
داده هــای بــزرگ بــا  ضریــب 90 و میانگیــن 4/50، و توســعه و ارتقــاء موتورهــای 
ــا  ضریــب 89 و میانگیــن 4/45؛ مهم تریــن عوامــل فناورانــه تأثیرگــذار  جســتجو ب
ــگاه  ــدند و در جای ــناخته ش ــی ش ــات متن ــی اطالع ــامانه های بازیاب ــدۀ س ــر آین ب
اول تــا ســوم عوامــل مؤثــر بخــش فنــاوری قــرار گرفتنــد و افزایــش پهنــای بانــد 
ــا   ــخت افزارها ب ــدن س ــر ش ــریع تر و ارزان ت ــن 3/35، س ــب 65 و میانگی ــا  ضری ب
ــب 58 و  ــا  ضری ــه ب ــران رایان ــن کارب ــش س ــن 3/30 و کاه ــب 66 و میانگی ضری
میانگیــن 3/05 به عنــوان ســه عامــل بــا کمتریــن تأثیــر شــناخته شــدند )جــدول 1(. 
همچنیــن از نظــر متخصصــان توســعه پلتفرم هــای تحــت موبایــل، بهره گیــری 
از قابلیت هــای وب 2 بــرای توســعه ســامانه های بازیابــی اطالعــات، توســعه 
ــی  ــاختارمند، بازیاب ــی و س ــی مفهوم ــی و کســب و کار، بازیاب ــای بازاریاب پلتفرم ه
تصویــری اشــیاء و کاربــرد هستی شناســی ها در بازیابــی اطالعــات به منزلــۀ 
عواملــی کــه در پرسشــنامه نبودنــد، امــا بــر آینــدۀ ســامانه های بازیابــی اطالعــات 

ــد، معرفــی شــدند.  ــی تأثیرگذارن متن
در ادامــه بــه 11 عامــل سیاســی-حقوقی تأثیرگــذار بــر آینــدۀ ســامانه های بازیابــی 

اطالعــات متنــی در جــدول 2 اشــاره می شــود.
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جدول 2. عوامل سیاسی-حقوقی تأثیرگذار بر آیندة سامانه های بازیابی اطالعات متنی

ف
گویه هاردی

آمار توصیفی

انحراف میانگین

معیار

میانگین   رضیب

رتبه

4/300/571867/63حق مؤلف )کپی رایت(1

2
شکسته شدن انحصار دولت ها به عنوان تنها تولیدکننده 

خرب و اطالعات
3/700/923715/58

40/918756/55حضور بخش خصوصی در تولید و تجارت اطالعات3

3/700/923745/70حرکت سامانه های بازیابی از تحقیقی به تجاری4

3/900/852786/20افزایش اهمیت اطالعات در روابط بین امللل5

3/450/999694/90افزایش تولیدات علمی6

3/751/070755/43مترکز دولت ها در رشکت های دانش بنیان7

8
الزام دولت ها در افزایش پهنای باند و کاهش 

هزینه های اتصال به آن
3/501/192705/10

9
رقابت برای به دست آوردن سهم بیشر در آینده 

سامانه های بازیابی اطالعات
3/951/099796/70

3/801/005766/10تعادل عرضه و تقاضا در ارتباط با اطالعات10

3/850/988776/13افزایش رسمایه گذاری دولتی در بخش اطالعات11

ــی- ــل سیاس ــه اول عوام ــن 4/30 در رتب ــب 86 و میانگی ــا  ضری ــف ب حق مؤل
حقوقــی مؤثــر بــر آینــدۀ ســامانه های بازیابــی اطالعــات قــرار گرفــت )جــدول 2(. 
ــرای به دســت آوردن ســهم بیشــتر  ــا ب ــان دولت ه ــت در می ــن بخــش، رقاب در همی
ــن 3/95 در  ــب 79 و میانگی ــا  ضری ــات ب ــی اطالع ــامانه های بازیاب ــدۀ س در آین
ــا  ضریــب 78 و  ــط بین الملــل ب ــه دوم، و افزایــش اهمیــت اطالعــات در رواب مرتب
میانگیــن 3/90 در جایــگاه ســوم قــرار گرفــت. در ایــن بخــش افزایــش تولیــدات 
علمــی بــا  ضریــب 69 و میانگیــن 3/45، الــزام دولت هــا در افزایــش پهنــای بانــد و 
کاهــش هزینه هــای اتصــال بــه آن بــا  ضریــب 70 و میانگیــن 3/50 و شکسته شــدن 
انحصــار دولت هــا به عنــوان تنهــا تولیدکننــده خبــر و اطالعــات بــا  ضریــب 71 و 

میانگیــن 3/70 دارای کمتریــن تأثیــر شــناخته شــدند )جــدول 2(.
ــی  ــدازی شــرکت های چندملیت ــل، راه ان متخصصــان توســعه ارتباطــات بین المل
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پشــتیبانی کننده ســامانه های بازیابــی اطالعــات، ایجــاد هماهنگــی میــان دســتگاه های 
ــتند  ــی دانس ــه عوامل ــات را ازجمل ــی اطالع ــامانه مل ــت س ــش، و تقوی ــد دان تولی
ــی  ــدۀ ســامانه های بازیاب ــر آین ــل سیاســی-حقوقی تأثیرگــذار ب ــان عوام ــه در می ک

ــد. ــی مهم ان ــات متن اطالع
     عوامــل اجتماعــی - فرهنگــی تأثیرگــذار بــر آینــدۀ ســامانه های بازیابــی اطالعــات 

متنــی در ایــن پژوهــش بــر اســاس جدول 3، 27 شــاخص شناســایی شــد.

جدول 3. عوامل اجتماعی - فرهنگی تأثیرگذار بر آیندة سامانه های بازیابی اطالعات متنی

ف
گویه هاردی

آمار توصیفی

میانگین
انحراف 

معیار
  رضیب

میانگین 

رتبه

3/651/2267314/23افزایش سواد اطالعاتی1

3/851/1827715/53جهانی شدن2

3/600/9957213/20روندهای جمعیتی3

3/500/8897011/73محیط های همکارانه4

4/050/8878116/95شبکه های اجتامعی5

4/050/8268116/35محیط های یادگیری شخصی سازی شده6

7
3/251/1186510/38یادگیری تحلیلی

3/201/3994910/70افزایش تقاضا برای آموزش های دانشگاهی8

4/300/8018618/68افزایش احساس نیاز به اطالعات در جامعه9

3/750/8517514/60تبدیل وب به منبع اصلی اطالعات در جامعه10

3/801/1527615/15تفاوت در بیان نیازهای اطالعاتی11

3/201/056649/48مشکل انتخاب واژه مناسب برای بیان مفهوم12

3/650/9337313/03افزایش جستجوی وبی13

3/550/9997112/90افزایش حجم اطالعات در دسرس جامعه14

4/100/6418216/95همه گیری استفاده از شبکه های اجتامعی15

4/350/4898719/30وابسته شدن مشاغل به اطالعات16

17
افزایش نقش اطالعات در روابط شخصی، کاری، 

حرفه ای، اجتامعی و اقتصادی
40/6498016/73

18
افزایش گرایش مدیران در به کارگرفنت متخصصان 

علم اطالعات
3/501/0517012/23
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ف
گویه هاردی

آمار توصیفی

میانگین
انحراف 

معیار
  رضیب

میانگین 

رتبه

3/451/1916912جایگاه علم اطالعات در نگاه مردم و جامعه19

3/900/9127815/73افزایش مشاغل اطالعاتی و دانشی20

21
گسرش رشته های رقیب علم اطالعات در زمینه 

بازیابی اطالعات
4/050/8268116/75

2/701/490638/48فلسفه علم اطالعات22

3/700/9237414/15تأکید بر کارآفرینی در جامعه23

3/350/9337410/95خصوصی سازی24

3/800/9517614/45تأکید بر تجاری سازی در علم 25

3/301/1746611/60کاهش کتابخانه های سنتی26

3/950/9457915/83به روزرسانی گروهای آموزشی علم اطالعات 27

ــات در  ــه اطالع ــاز ب ــاس نی ــش احس ــات، افزای ــه اطالع ــاغل ب ــدن مش   وابسته ش
جامعــه و همه گیــر شــدن اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی بــه ترتیــب بــا  ضریــب 
87، 86، و 82 بــا میانگیــن 4/35، 4/30، و 4/10 مهمتریــن عوامــل اجتماعــی-

ــناخته  ــی ش ــات متن ــی اطالع ــامانه های بازیاب ــدۀ س ــر آین ــذار ب ــی تأثیرگ فرهنگ
ــن  ــب 49 و میانگی ــا  ضری ــگاهی ب ــوزش دانش ــرای آم ــا ب ــش تقاض ــدند. افزای ش
3/20، فلســفه علــم اطالعــات بــا  ضریــب 63 و میانگیــن 2/70 و مشــکل انتخــاب 
واژه مناســب بــرای بیــان مفهــوم بــا  ضریــب 64 و میانگیــن 3/20 کمتریــن اثــر را 
ــتند  ــاور پاســخ دهندگان داش ــه ب ــی ب ــات متن ــی اطالع ــای بازیاب ــدۀ نظام ه ــر آین ب

ــدول 3(. )ج
کاهــش شــکاف اطالعاتــی و کاهــش شــکاف دیجیتالــی در بیــن گروه هــای جامعــه، 
ــران  ــه دانســتن، تقاضاهــای گوناگــون کارب ــل ب افزایــش حــس کنجــکاوی و تمای
ــی  ــای عمل ــات، آموزش ه ــم اطالع ــای عل ــردن نظریه ه ــردی ک ــده، کارب در آین
روش هــای ســازماندهی اطالعــات، آمــوزش شــیوه های نویــن بازیابــی اطالعــات 
ــاور  ــه ب ــه ب ــتند ک ــی هس ــگاهی عوامل ــی دانش ــای درس ــانی برنامه ه و به روزرس
پاســخگویان بایســتی در میــان عوامــل فرهنگی-اجتماعــی حضــور داشــته باشــند.
ــر  ــر ب ــده مؤث ــادی شناسایی ش ــل اقتص ــه 9 عام ــماره 4، ب ــدول ش ــه در ج در ادام

ــود. ــاره می ش ــی اش ــات متن ــی اطالع ــامانه های بازیاب ــدۀ س آین
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جدول 4. عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر آیندة سامانه های بازیابی اطالعات متنی

گویه هاردیف

آمار توصیفی

میانگین
انحراف 

معیار
  رضیب

میانگین 

رتبه

3/701/218745/10کاهش هزینه های ارتباط به اینرنت1

3/501/192704/55کاهش هزینه های مرتبط با سخت افزارها2

3
افزایش اهمیت اطالعات صحیح در 

تجارت
40/858805/55

4/300/470866/28برنامه های همراه43

5
دانش کم کارگزاران درباره سامانه های 

بازیابی اطالعات
3/301/129664/08

3/451/146694/35مالحظات تجاری کارگزاران6

7
اندازه گیری کارایی و اثربخشی 

سامانه های بازیابی اطالعات
3/700/801744/88

8
حرکت از اقتصاد صنعتی به اقتصاد 

اطالعاتی
4/100/912825/83

9
انحصار رشکت های تجاری مانند الزویر در 

ارائه اطالعات
3/401/095684/40

ــاد  ــت از اقتص ــراه، حرک ــای هم ــامل برنامه ه ــذار ش ــادی تأثیرگ ــل اقتص      عوام
صنعتــی بــه اقتصــاد اطالعاتــی و افزایــش اهمیــت اطالعــات صحیــح در مــراودات 
ــن 4/30، 4/10، و 4  ــا میانگی ــب 86، 82، و 80 ب ــا  ضری ــب ب ــه ترتی ــاری ب تج
ــزاران  ــم کارگ ــش ک ــدند. دان ــناخته ش ــاد ش ــذاری زی ــا تأثیرگ ــل ب ــوان عوام به عن
دربــاره ســامانه های بازیابــی اطالعــات بــا  ضریــب 66 و میانگیــن 3/30، انحصــار 
شــرکت های تجــاری ماننــد الزویــر در ارائــه اطالعــات بــا  ضریــب 68 و میانگیــن 

1. Mobile applications
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ــن  ــن 3/45 کمتری ــب 69 و میانگی ــا  ضری ــزاران ب ــات تجــاری کارگ 3/40 و مالحظ
ــتند)جدول 4(. ــر را داش تأثی

    از نظــر پاســخگویان توســعه شــیوه هــای کســب و کار الکترونیــک و شکســت 
ــده  ــر آین ــل اقتصــادی تأثیرگــذار ب ــی دو عام ــزرگ اطالعات انحصــار شــرکت های ب

ــتند. ــات هس ــی اطالع ــامانه های بازیاب س
ــه  ــار شــاخص بررسی شــده، داده هــای جــدول 5 نشــان می دهــد ک ــان چه     از می
ــی اطالعــات متنــی  ــدۀ ســامانه های بازیاب ــر آین ــر را ب ــاوری بیشــترین تأثی عامــل فن

خواهــد داشــت.
جدول 5. عوامل تأثیرگذار بر آینده سامانه های بازیابی اطالعات متنی

ف
شاخصردی

آمار توصیفی

تعداد 

گویه

آلفای کرونباخ 

)%(
میانگین

میانگین 

رتبه

مقدار 

خی دو

درجه 

آزادی

سطح 

معنی داری

300/908115.854فناورانه1

58/86030/000

2
سیاسی-

حقوقی
110/75141.901.95

3
اجتامعی-

فرهنگی
270/90199.553

90/73633.451.05اقتصادی4

0/826آلفای کل5

نتیجه گیری
ــده  ــر آین ــذاری را ب ــترین تأثیرگ ــاوری بیش ــده فن ــاخص بررسی ش ــار ش ــان چه از می
ــامانه های  ــدن س ــه ای ش ــه رایان ــه ب ــا توج ــی دارد. ب ــات متن ــی اطالع ــامانه های بازیاب س
بازیابــی و حرکــت بــه ســمت بازیابــی وبــی انتظــار مــی رود فنــاوری بیشــترین تأثیــر را بــر 
ــا مطالعــات  ــی اطالعــات داشــته باشــد. ایــن نتیجــه هم ســو ب آینــده ســامانه های بازیاب
 Kraaij, Pohlmann, and Hiemstra, 2000; Wan and Liu, 2008; Prakash, Shashidhara(
ــزرگ و  ــای ب ــی، داده ه ــوش مصنوع ــت. ه and Raju, 2013; Guo and et al., 2019) اس

توســعه و ارتقــاء موتورهــای جســتجو ســه عامــل بــا بیشــترین اهمیت شــناخته شــدند. 
در محیــط وب داده  بــا ســرعت تولیــد می شــود، بنابرایــن انتظــار مــی رود موتورهــای 
ــده توانایــی پوشــش کامــل وب و روزآمــدی ســریع را داشــته باشــند.  جســتجوی آین
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ــای جســتجو  ــود موتوره ــت بهب ــه اهمی )Lewandowski (2005 و )Singhal (2008 ب
ــه  ــم ک ــی بدانی ــزرگ را داده های ــای ب ــر داده ه ــد. اگ ــاره کرده ان ــر وب اش در عص
ــم دور  ــتخراج کنی ــری  داده اس ــا تصمیم گی ــش و ی ــرای پژوه ــم از آن ب می توانی
ــند.  ــته باش ــات داش ــی اطالع ــده بازیاب ــی در آین ــش مهم ــه نق ــت ک ــن نیس از ذه
ــوع  ــرفت در داده کاوی و موض ــان پیش ــه مروری ش )Liu and et al. (2019 در مقال
داده هــای بــزرگ را مدیــون پیشــرفت های عظیــم در رشــته های ریاضیــات، آمــار، 
ــمندان در  ــای دانش ــد تالش ه ــر چن ــته اند. ه ــر دانس ــات و کامپیوت ــم اطالع عل
زمینــه تولیــد و توســعه ســامانه هایی کــه ماننــد انســان فکــر و عمــل کننــد تاکنــون 
چنــدان نتیجه بخــش نبــوده، امــا انتظــار مــی رود در آینــده شــاهد موفقیــت بیشــتری 
ــامانه های  ــیم و س ــات باش ــی اطالع ــی در بازیاب ــوش مصنوع ــرد ه ــه کارب در زمین
ــند.  ــته باش ــبیه آن داش ــه ش ــان، بلک ــون انس ــه همچ ــردی ن ــده عملک ــی آین بازیاب
ــی  ــی در بازیاب ــوش مصنوع ــرد ه ــی کارب ــه بررس ــه ب ــی ک ــه پژوهش های ازجمل

ــرد. ــاره ک ــه )Smith (1976 و Mandle (2008) اش ــوان ب ــه می ت ــات پرداخت اطالع
ــه  ــرای ب ــا ب ــت دولت ه ــف، رقاب ــل حق مؤل ــه عام ــی-حقوقی س ــد سیاس  در بُع
ــش  ــات و افزای ــی اطالع ــامانه های بازیاب ــدۀ س ــتر در آین ــهم بیش دســت آوردن س
اهمیــت اطالعــات در روابــط بین الملــل مهمتریــن عوامــل شــناخته شــدند. 
ــق  ــت ح ــوه رعای ــی نح ــبکه های اجتماع ــت وب و ش ــبکه های تح ــترش ش گس
مؤلــف را عامــل تأثیرگــذار در آینــده تبدیــل خواهــد کــرد. ایــن موضــوع دغدغــه ای  

 .(Jameson, 1987 ؛Lawlor, 1967) ــت ــوده اس ــگی ب همیش
    در بُعــد اجتماعی-فرهنگــی وابسته شــدن مشــاغل بــه اطالعــات، افزایــش 
ــی  ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــدن اس ــات و همه گیر ش ــه اطالع ــاز ب ــاس نی احس
ســه عامــل بااهمیــت زیــاد بودنــد. وابسته شــدن مشــاغل بــه اطالعــات الزم خواهــد 
کــرد کــه ســامانه های بازیابــی اطالعــات در آینــده بتواننــد نتایــج مطلــوب و مــورد 
ــا  ــای آن ه ــت و هزینه ه ــا در وق ــد ت ــاغل را برآورن ــان مش ــدۀ صاحب ــار فزاین انتظ

ــود. ــی ش صرفه جوی
ــاد  ــه اقتص ــی ب ــاد صنعت ــت از اقتص ــراه، حرک ــای هم ــادی برنامه ه ــد اقتص     در بُع
اطالعاتــی و افزایــش اهمیــت اطالعــات صحیــح در مــراودات تجــاری بااهمیت تریــن 
عوامــل شــناخته شــدند. رشــد ابزارهــای موبایلــی و شــبکه های اجتماعــی در ســال های 
اخیــر (Holl, K., & Elberzhager, 2016؛ Crestani, Mizzaro, and Scagnetto, 2019) چنــان 
ســبب توســعه و گســترش دسترســی افــراد جامعــه بــه شــبکه های اطالعاتــی شــده 
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کــه بــه نوعــی در بســیاری مــوارد ســبب ایجــاد توهــم دانایــی و آلودگــی اطالعاتــی 
ــای  ــد از برنامه ه ــد بتوانن ــده بای ــی آین ــامانه های بازیاب ــن رو س ــده اســت. از ای ش
همــراه و نصــب بــر تلفن هــای همــراه اســتفاده کننــد. عــالوه بــر ارائــه اطالعــات 
ــد  ــته باش ــوزش داش ــه آم ــاز ب ــد نی ــامانه ها نبای ــن س ــا ای ــردن ب ــح، کار ک صحی
ــه  ــد ب ــی بتوان ــان طبیع ــه زب ــم ب ــدواژه آن ه ــد کلی ــردن چن ــا وارد ک ــر ب و کارب

اطالعــات مــورد نیــاز خــود دســت یابــد.
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