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ECHNIQUES OF 
 

 جستجوي در

 1( 

جستجواز وب در بـ  هاي

ها پرسشنامه محقـق سـاخته اسـت کـه      داده ير گردآور
یـت را در رابطه بـا فعال 

سن، جنس، مهـارت فنـاور   یرهايبا توجه به متغ

کاربر اندر هر سه سطح موردبررس یت
اطالعات کمتر از م 

در مورد مشکالت جستجو
رابطه معن ها یافته یراطالعات است. بر اساس سا

اطالعات و همچنـ  ياطالعات، مشکالت جستجو
مطالعـه نبـود اطم   ین،در کاربران هدف شده است؛ بنابرا

یرثاطالعات با توجه به منابع جستجو و مشکالت آن به جهت تأ

اطالعات، مشکالت جستجو يجستجو
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nadjlahariri@gmail.com   تهران تحقیقات
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درکاربران 

 - 22 فحات(ص

هاي یتدر فعال 4یتپژوهش با هدف مطالعه نبود قطع

ر گردآورو ابزا یلیتحل
را در رابطه بـا فعال  یتشد. پرسشنامه در سه سطح، نبود قطع

با توجه به متغ یها و منابع اطالعات
  قرارداد.

یتنبود قطع یانگینآمده م
اطالعات کمتر از م يجستجو هاي یت
در مورد مشکالت جستجو یتنبود قطع یانگین

اطالعات است. بر اساس سا
  ها مشاهده نشد.

اطالعات، مشکالت جستجو
در کاربران هدف شده است؛ بنابرا

اطالعات با توجه به منابع جستجو و مشکالت آن به جهت تأ

جستجو هاي یتفعال یت،
  

                                        
 .13/11/1396؛ تاریخ پذیرش مقاله: 
دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم  دکتراي علم اطالعات و

  
تحقیقات و. استاد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم 

. دانشجوي دکتراي فناوري اطالعات پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران  
  

  
9 یاپیپ شماره ،1396 

کاربران قطعیت  نبود

پژوهش با هدف مطالعه نبود قطع
  شده است.
تحل یمایشیروش پژوهش پ

شد. پرسشنامه در سه سطح، نبود قطع
ها و منابع اطالعات اطالعات، کانال

قرارداد. یموردبررس یلی
آمده م  دست به  يها

یتکاربران در فعال یت
یانگینم یناست. همچن

اطالعات است. بر اساس سا يجستجو هاي
ها مشاهده نشد. آن یتکاربران و نبود قطع
اطالعات، مشکالت جستجو هایجستجوي یت
در کاربران هدف شده است؛ بنابرا یتاز عدم قطع ی

اطالعات با توجه به منابع جستجو و مشکالت آن به جهت تأ
 برخوردار است.

یت،عدم قطع یابی، رفتار اطالع
  

                                                                          
؛ تاریخ پذیرش مقاله: 
دکتراي علم اطالعات و

  مسئول)
. استاد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم 

. دانشجوي دکتراي فناوري اطالعات پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران  
  

  
زمستان ـ چهارم شماره

نبود بررسی میزان

  
پژوهش با هدف مطالعه نبود قطع ینا هدف:

شده است. انجام یرانا یکتابخانه مل
روش پژوهش پ روش پژوهش:

شد. پرسشنامه در سه سطح، نبود قطع یدهآن سنج یایی
اطالعات، کانال يمشکالت جستجو
یلیو رشته تحص یالت
ها بر اساس داده ها: یافته

یتنبود قطع یانگینمتوسط است. م
است. همچن یاطالعات يها با منابع و کانال

هاي یتدر فعال یتنبود قطع
کاربران و نبود قطع یشناخت
یتنواعفعالا: گیري نتیجه

یمتفاوت یزانمنجر به م
اطالعات با توجه به منابع جستجو و مشکالت آن به جهت تأ يمختلف مراحل جستجو

برخوردار است. یاديز یتکاربران، از اهم
رفتار اطالع :ها یدواژه

  .یاطالعات يها

                                  
؛ تاریخ پذیرش مقاله: 08/09/1396تاریخ ارسال مقاله:
دکتراي علم اطالعات و دانشجوي. 1

مسئول) (نویسنده
. استاد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم 2

. دانشجوي دکتراي فناوري اطالعات پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران  3
  

  
شماره سوم، سال  
 
 

 
 

بررسی میزان

  چکیده
هدف:

کتابخانه مل یرقوم
روش پژوهش:

یاییو پا ییروا
مشکالت جستجو

یالتتحص یزانم
ها:یافته

متوسط است. م
با منابع و کانال

نبود قطع یانگینم
شناخت یتجمع

نتیجه
منجر به م یاطالعات

مختلف مراحل جستجو
کاربران، از اهم
یدواژهکل

ها منابع و کانال

                                  
تاریخ ارسال مقاله:. *
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، دسـتیابی بـه   
شده معتبر و مـرتبط از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. افـزایش رو بـه        
گسترش اطالعات و نیاز روزافزون کاربران بـه دسترسـی بـه اطالعـات روزآمـد و مـرتبط،       

 ینتــر الزم بــراي دسترســی بــه مفیــدترین و مناســب
این امر منجر به کاهش نبود قطعیت نسبت به اطالعات جسـتجو  

، شـک و  
تردید یا ناپایداري یا حالت یا وضعیتی که در ذهن نامعلوم است؛ حالت شکست؛ خواسـتن  
اصل عـدم قطعیـت توسـط    
یشنهادشـده اسـت.   
وي عدم قطعیت یک وضعیت شناختی است که منجر به اضطراب و کمبود اطمینـان  

. نبـود  )2001
رفتـار  ي هـا 
رفتــار  در حــوزه

یـا قـالب   
مدل عمومی رفتار اطالعـاتی انسـان   
عدم قطعیت با فراینـد جسـتجوي اطالعـات    
در انتهـاي یـک جسـتجوي موفـق کـاهش      
) با ایـن مـدل   
سمت تکمیل شدن و پایان 
فرایند کاوش 
                                         
1. http://dictionary.oed.com
2. Human information behaviour (HIB)
3. trigger 
4. Chowdhury and et all, 2009
5. Kuhlthau 

یاپیپ شماره ،1396

، دسـتیابی بـه   علمـی مختلـف  
شده معتبر و مـرتبط از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. افـزایش رو بـه        
گسترش اطالعات و نیاز روزافزون کاربران بـه دسترسـی بـه اطالعـات روزآمـد و مـرتبط،       

الزم بــراي دسترســی بــه مفیــدترین و مناســب
این امر منجر به کاهش نبود قطعیت نسبت به اطالعات جسـتجو  

، شـک و  نـامعلوم وضـعیت  
تردید یا ناپایداري یا حالت یا وضعیتی که در ذهن نامعلوم است؛ حالت شکست؛ خواسـتن  
اصل عـدم قطعیـت توسـط    

یشنهادشـده اسـت.   پکالثاو با توجه به دیدگاه جستجوگران در فراینـد جسـتجوي اطالعـات    
وي عدم قطعیت یک وضعیت شناختی است که منجر به اضطراب و کمبود اطمینـان  

2001کالثـاو،  ( شـود 
هـا  هـاي مختلـف ازجملـه در حـوزه    

در حــوزهموردمطالعــه قرارگرفتــه اســت. 
یـا قـالب    3یـک ماشـه   عنـوان 

مدل عمومی رفتار اطالعـاتی انسـان   
عدم قطعیت با فراینـد جسـتجوي اطالعـات    
در انتهـاي یـک جسـتجوي موفـق کـاهش      

) با ایـن مـدل   1993( 5. نظر کالثاو
سمت تکمیل شدن و پایان 

فرایند کاوش «توسط کولثاو به الگوي 
                                        

http://dictionary.oed.com 
. Human information behaviour (HIB)

Chowdhury and et all, 2009 
 

 

1396 زمستان ـ چهارم

علمـی مختلـف   يهـا  با توجه به حجـم فزاینـده اطالعـات در سـطوح و رشـته     
شده معتبر و مـرتبط از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. افـزایش رو بـه        
گسترش اطالعات و نیاز روزافزون کاربران بـه دسترسـی بـه اطالعـات روزآمـد و مـرتبط،       

الزم بــراي دسترســی بــه مفیــدترین و مناســب
این امر منجر به کاهش نبود قطعیت نسبت به اطالعات جسـتجو  

وضـعیت   عنوان بهنبود قطعیت را 
تردید یا ناپایداري یا حالت یا وضعیتی که در ذهن نامعلوم است؛ حالت شکست؛ خواسـتن  

اصل عـدم قطعیـت توسـط     یف کرده است.
کالثاو با توجه به دیدگاه جستجوگران در فراینـد جسـتجوي اطالعـات    

وي عدم قطعیت یک وضعیت شناختی است که منجر به اضطراب و کمبود اطمینـان  
شـود  یمـ با سردرگمی و ابهـام در مـورد موضـوع همـراه     

هـاي مختلـف ازجملـه در حـوزه    
موردمطالعــه قرارگرفتــه اســت. 

عنـوان  بهگسترده 
مدل عمومی رفتار اطالعـاتی انسـان   است. لذا 

عدم قطعیت با فراینـد جسـتجوي اطالعـات    
در انتهـاي یـک جسـتجوي موفـق کـاهش      

. نظر کالثاو)20094
سمت تکمیل شدن و پایان  عدم قطعیت زمانی که فرایند جستجو به

توسط کولثاو به الگوي 
                                                                                
. Human information behaviour (HIB) 

 

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

با توجه به حجـم فزاینـده اطالعـات در سـطوح و رشـته     
شده معتبر و مـرتبط از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. افـزایش رو بـه        
گسترش اطالعات و نیاز روزافزون کاربران بـه دسترسـی بـه اطالعـات روزآمـد و مـرتبط،       

الزم بــراي دسترســی بــه مفیــدترین و مناســب ي
این امر منجر به کاهش نبود قطعیت نسبت به اطالعات جسـتجو  

نبود قطعیت را  1
تردید یا ناپایداري یا حالت یا وضعیتی که در ذهن نامعلوم است؛ حالت شکست؛ خواسـتن  

یف کرده است.تعر ؛ تردید، عدم تحقق
کالثاو با توجه به دیدگاه جستجوگران در فراینـد جسـتجوي اطالعـات    

وي عدم قطعیت یک وضعیت شناختی است که منجر به اضطراب و کمبود اطمینـان  
با سردرگمی و ابهـام در مـورد موضـوع همـراه     

هـاي مختلـف ازجملـه در حـوزه     ۀینـ یکی از مفـاهیمی اسـت کـه درزم   
موردمطالعــه قرارگرفتــه اســت.  و جســتجوي اطالعــات

گسترده  طور بهاطالعاتی انسان نبود اطمینان یا عدم قطعیت 
است. لذا  شده شناخته

عدم قطعیت با فراینـد جسـتجوي اطالعـات    نبود اطمینان یا 
در انتهـاي یـک جسـتجوي موفـق کـاهش       رود یو انتظار م

009چودهاري و همکارانش،
عدم قطعیت زمانی که فرایند جستجو به

توسط کولثاو به الگوي  شده ارائهمدل 
                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

با توجه به حجـم فزاینـده اطالعـات در سـطوح و رشـته     
شده معتبر و مـرتبط از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. افـزایش رو بـه        
گسترش اطالعات و نیاز روزافزون کاربران بـه دسترسـی بـه اطالعـات روزآمـد و مـرتبط،       

يهــا ضــرورت برخــورداري از مهــارت
این امر منجر به کاهش نبود قطعیت نسبت به اطالعات جسـتجو   .کند

1فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد

تردید یا ناپایداري یا حالت یا وضعیتی که در ذهن نامعلوم است؛ حالت شکست؛ خواسـتن  
؛ تردید، عدم تحقق

کالثاو با توجه به دیدگاه جستجوگران در فراینـد جسـتجوي اطالعـات    
وي عدم قطعیت یک وضعیت شناختی است که منجر به اضطراب و کمبود اطمینـان  

با سردرگمی و ابهـام در مـورد موضـوع همـراه     
یکی از مفـاهیمی اسـت کـه درزم   
و جســتجوي اطالعــات

اطالعاتی انسان نبود اطمینان یا عدم قطعیت 
شناختهطالعات 

نبود اطمینان یا  که کند
و انتظار م شود یدر اشکال مختلف آغاز م
چودهاري و همکارانش،پیدا کند یا ناپدید شود (

عدم قطعیت زمانی که فرایند جستجو به
مدل  .کند یکاهش پیدا م

                                                                          

فصلنامه

با توجه به حجـم فزاینـده اطالعـات در سـطوح و رشـته     
شده معتبر و مـرتبط از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. افـزایش رو بـه         جستجو

گسترش اطالعات و نیاز روزافزون کاربران بـه دسترسـی بـه اطالعـات روزآمـد و مـرتبط،       
ضــرورت برخــورداري از مهــارت

کند یاطالعات را مطرح م
  شود.

فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد
تردید یا ناپایداري یا حالت یا وضعیتی که در ذهن نامعلوم است؛ حالت شکست؛ خواسـتن  

؛ تردید، عدم تحققنفس اعتمادبهاطمینان یا 
کالثاو با توجه به دیدگاه جستجوگران در فراینـد جسـتجوي اطالعـات    

وي عدم قطعیت یک وضعیت شناختی است که منجر به اضطراب و کمبود اطمینـان  
با سردرگمی و ابهـام در مـورد موضـوع همـراه      ؛ و

یکی از مفـاهیمی اسـت کـه درزم   
و جســتجوي اطالعــات 2اطالعــاتی انســان

اطالعاتی انسان نبود اطمینان یا عدم قطعیت 
طالعات براي جستجو و استفاده ا
کند یبر این نکته پافشاري م

در اشکال مختلف آغاز م
پیدا کند یا ناپدید شود (

عدم قطعیت زمانی که فرایند جستجو به وي زعم به همسو است.
کاهش پیدا م رود یکار پیش م
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  مقدمه
با توجه به حجـم فزاینـده اطالعـات در سـطوح و رشـته     

جستجواطالعات 
گسترش اطالعات و نیاز روزافزون کاربران بـه دسترسـی بـه اطالعـات روزآمـد و مـرتبط،       

ضــرورت برخــورداري از مهــارت
اطالعات را مطرح م

شود. یمشده 
فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد

تردید یا ناپایداري یا حالت یا وضعیتی که در ذهن نامعلوم است؛ حالت شکست؛ خواسـتن  
اطمینان یا 

کالثاو با توجه به دیدگاه جستجوگران در فراینـد جسـتجوي اطالعـات    
وي عدم قطعیت یک وضعیت شناختی است که منجر به اضطراب و کمبود اطمینـان   زعم به
؛ وشود یم

یکی از مفـاهیمی اسـت کـه درزم    اطمینان
اطالعــاتی انســان

اطالعاتی انسان نبود اطمینان یا عدم قطعیت 
براي جستجو و استفاده ا
بر این نکته پافشاري م

در اشکال مختلف آغاز م
پیدا کند یا ناپدید شود (

همسو است.
کار پیش م
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یزیکـی، عـاطفی بـا    
. به گونه ایی که کاهش عدم قطعیـت بـا افـزایش درك و فهـم     
در کشاورز و اسـالمی،  

ــا  1)1999 ب
مسئله تشخیص، تعریف، کیفیـت و حـل وضـعیت،    
چودهـاري و  
. لــذا در چنــین شــرایطی یــک جســتجوي موفــق خواهــان حــل مســائل 
) در جسـتجوي  
اطالعات از وب به دلیل حجم عظیم اطالعـات موجـود، عـدم قطعیـت در جریـان جسـتجو       
یابد و این امر نشانگر این واقعیت است کـه فراوانـی اطالعـات از عوامـل عـدم      
) معتقدنـد  

البتـه  دهـد.  
جو و بازیابی اطالعـات  
و با عملکردهاي گوناگون کاربر در فرایند بازیابی کاهش پیدا 
است که عدم قطعیت در پایان فرایند جستجوي اطالعات 
). در حـوزه جسـتجوي اطالعـات نبـود     
اطمینان با تئوري احتماالت، منطق فازي و کاهش نویز در انتقال اطالعات همـراه اسـت. در   

توانـد بـا    ی
اسـت  هاي کمک به افراد توجـه بیشـتري شـده    

عدم قطعیت همیشه منفی نیست 
. و گــاهی اوقــات در فراینــد جســتجوي اطالعــات منجــر بــه نــوآوري و ابــداع خواهــد شــد

ي مختلف عوامل گوناگونی را براي عدم قطعیت در حوزه جسـتجوي اطالعـات   
ي عملکـرد  

                                         
1. Wilson, 2000,Ellis,1989, Foster, 2004 and Spink 1999
2. Anderson, 2006
3. Rochestr, M. &. 

 از وب

یزیکـی، عـاطفی بـا    ي مختلف شناختی، ف
. به گونه ایی که کاهش عدم قطعیـت بـا افـزایش درك و فهـم     

در کشاورز و اسـالمی،   
ــپ 1999( ینکواس

مسئله تشخیص، تعریف، کیفیـت و حـل وضـعیت،    
چودهـاري و  ( شـود  یقطعیت مداوم گفته مـ 

. لــذا در چنــین شــرایطی یــک جســتجوي موفــق خواهــان حــل مســائل 
) در جسـتجوي  2014ش (

اطالعات از وب به دلیل حجم عظیم اطالعـات موجـود، عـدم قطعیـت در جریـان جسـتجو       
یابد و این امر نشانگر این واقعیت است کـه فراوانـی اطالعـات از عوامـل عـدم      

) معتقدنـد  174، ص 1389
دهـد.   یمـ دهد بلکـه افـزایش   

جو و بازیابی اطالعـات  
و با عملکردهاي گوناگون کاربر در فرایند بازیابی کاهش پیدا 
است که عدم قطعیت در پایان فرایند جستجوي اطالعات 
). در حـوزه جسـتجوي اطالعـات نبـود     
اطمینان با تئوري احتماالت، منطق فازي و کاهش نویز در انتقال اطالعات همـراه اسـت. در   

یمـ و اضطرابی کـه  
هاي کمک به افراد توجـه بیشـتري شـده    

عدم قطعیت همیشه منفی نیست 
و گــاهی اوقــات در فراینــد جســتجوي اطالعــات منجــر بــه نــوآوري و ابــداع خواهــد شــد

ي مختلف عوامل گوناگونی را براي عدم قطعیت در حوزه جسـتجوي اطالعـات   
ي عملکـرد  دشـوار  3)2009

                                        
Wilson, 2000,Ellis,1989, Foster, 2004 and Spink 1999
Anderson, 2006 
Rochestr, M. &. Vakkari 

 اطالعات يجستجو

ي مختلف شناختی، ف
. به گونه ایی که کاهش عدم قطعیـت بـا افـزایش درك و فهـم     

 شده نقل 2001
ــتر ( ــپ )2004، فوس واس

مسئله تشخیص، تعریف، کیفیـت و حـل وضـعیت،    
قطعیت مداوم گفته مـ 

. لــذا در چنــین شــرایطی یــک جســتجوي موفــق خواهــان حــل مســائل 
ش (همکـاران چودهـاري و  

اطالعات از وب به دلیل حجم عظیم اطالعـات موجـود، عـدم قطعیـت در جریـان جسـتجو       
یابد و این امر نشانگر این واقعیت است کـه فراوانـی اطالعـات از عوامـل عـدم      

1389( یاسـالم در همـین زمینـه کشـاورز و    
دهد بلکـه افـزایش    ینم

جو و بازیابی اطالعـات  تکه فرایند جس
و با عملکردهاي گوناگون کاربر در فرایند بازیابی کاهش پیدا 
است که عدم قطعیت در پایان فرایند جستجوي اطالعات 
). در حـوزه جسـتجوي اطالعـات نبـود     
اطمینان با تئوري احتماالت، منطق فازي و کاهش نویز در انتقال اطالعات همـراه اسـت. در   

و اضطرابی کـه  طرف به نبود اطمینان در تجربیات جستجوگر 
هاي کمک به افراد توجـه بیشـتري شـده    

عدم قطعیت همیشه منفی نیست  2)2006
و گــاهی اوقــات در فراینــد جســتجوي اطالعــات منجــر بــه نــوآوري و ابــداع خواهــد شــد

ي مختلف عوامل گوناگونی را براي عدم قطعیت در حوزه جسـتجوي اطالعـات   
2009در ناصـر،  

                                                                                
Wilson, 2000,Ellis,1989, Foster, 2004 and Spink 1999

جستجو در کاربران 

 آزاده آل طاها

ي مختلف شناختی، فها جنبهمعروف است. این فرایند شامل: 
. به گونه ایی که کاهش عدم قطعیـت بـا افـزایش درك و فهـم     

2001شود (کالثاو،  ی
ــی ــتر ()1989( ، ال ، فوس

مسئله تشخیص، تعریف، کیفیـت و حـل وضـعیت،     4
قطعیت مداوم گفته مـ  نبودکه به آن 

. لــذا در چنــین شــرایطی یــک جســتجوي موفــق خواهــان حــل مســائل 
چودهـاري و   همچنـین بـه گفتـه   

اطالعات از وب به دلیل حجم عظیم اطالعـات موجـود، عـدم قطعیـت در جریـان جسـتجو       
یابد و این امر نشانگر این واقعیت است کـه فراوانـی اطالعـات از عوامـل عـدم      

در همـین زمینـه کشـاورز و    
نم، عدم قطعیت را در ابتدا کاهش 

که فرایند جس است اجماع کلی میان محققین علوم اطالعات بر این
و با عملکردهاي گوناگون کاربر در فرایند بازیابی کاهش پیدا 
است که عدم قطعیت در پایان فرایند جستجوي اطالعات 

). در حـوزه جسـتجوي اطالعـات نبـود     2009چودهاري و همکارانش، 
اطمینان با تئوري احتماالت، منطق فازي و کاهش نویز در انتقال اطالعات همـراه اسـت. در   

طرف به نبود اطمینان در تجربیات جستجوگر 
هاي کمک به افراد توجـه بیشـتري شـده     ياستراتژ
2006اندرسون (البته به گفته 

و گــاهی اوقــات در فراینــد جســتجوي اطالعــات منجــر بــه نــوآوري و ابــداع خواهــد شــد
ي مختلف عوامل گوناگونی را براي عدم قطعیت در حوزه جسـتجوي اطالعـات   

 شـده  نقل، 1998

                                        
Wilson, 2000,Ellis,1989, Foster, 2004 and Spink 1999 

 تینبود قطع زان

آزاده آل طاها/يرینجال حر

معروف است. این فرایند شامل: 
. به گونه ایی که کاهش عدم قطعیـت بـا افـزایش درك و فهـم     هست

یمناشی از جستجوي اطالعات حاصل 
ــون ــی)2000( ویلس ، ال

4ند اما معتقدند که در 
که به آن کند  یعدم قطعیت افزایش پیدا م

. لــذا در چنــین شــرایطی یــک جســتجوي موفــق خواهــان حــل مســائل 
همچنـین بـه گفتـه   

اطالعات از وب به دلیل حجم عظیم اطالعـات موجـود، عـدم قطعیـت در جریـان جسـتجو       
یابد و این امر نشانگر این واقعیت است کـه فراوانـی اطالعـات از عوامـل عـدم      

در همـین زمینـه کشـاورز و     رود.
، عدم قطعیت را در ابتدا کاهش 

اجماع کلی میان محققین علوم اطالعات بر این
و با عملکردهاي گوناگون کاربر در فرایند بازیابی کاهش پیدا  شود

است که عدم قطعیت در پایان فرایند جستجوي اطالعات . درواقع نظریه موجود این 
چودهاري و همکارانش، 

اطمینان با تئوري احتماالت، منطق فازي و کاهش نویز در انتقال اطالعات همـراه اسـت. در   
طرف به نبود اطمینان در تجربیات جستجوگر 

استراتژآن همراه باشد و از طرف دیگر با 
البته به گفته  .)2002

و گــاهی اوقــات در فراینــد جســتجوي اطالعــات منجــر بــه نــوآوري و ابــداع خواهــد شــد
ي مختلف عوامل گوناگونی را براي عدم قطعیت در حوزه جسـتجوي اطالعـات   

1998( يواکار. روچستر و 

                                                                          

زانیم یبررس

نجال حر/یدوخان روزه

معروف است. این فرایند شامل:  
هستید بر عدم قطعیت 

ناشی از جستجوي اطالعات حاصل 
ــون .)172ص  ویلس
ند اما معتقدند که در ا موافق 

عدم قطعیت افزایش پیدا م
. لــذا در چنــین شــرایطی یــک جســتجوي موفــق خواهــان حــل مســائل )2010همکــارانش، 

همچنـین بـه گفتـه    ذکرشده خواهـد بـود.  
اطالعات از وب به دلیل حجم عظیم اطالعـات موجـود، عـدم قطعیـت در جریـان جسـتجو       

یابد و این امر نشانگر این واقعیت است کـه فراوانـی اطالعـات از عوامـل عـدم       ی
رود. یمـ قطعیت به شـمار  

، عدم قطعیت را در ابتدا کاهش جستجوي اطالعات
اجماع کلی میان محققین علوم اطالعات بر این

شود یبا عدم قطعیت آغاز م
. درواقع نظریه موجود این 

چودهاري و همکارانش، ( رود یرو به نزول م
اطمینان با تئوري احتماالت، منطق فازي و کاهش نویز در انتقال اطالعات همـراه اسـت. در   

طرف به نبود اطمینان در تجربیات جستجوگر  یکازاین حوزه 
آن همراه باشد و از طرف دیگر با 

2002ویلسون و دیگران، 
و گــاهی اوقــات در فراینــد جســتجوي اطالعــات منجــر بــه نــوآوري و ابــداع خواهــد شــد

ي مختلف عوامل گوناگونی را براي عدم قطعیت در حوزه جسـتجوي اطالعـات   ها
. روچستر و اند کرده

                                  

   
  
 

 
روزهیف

 »اطالعات
ید بر عدم قطعیت تأک

ناشی از جستجوي اطالعات حاصل 
ص  1389
موافق کالثاونظر

عدم قطعیت افزایش پیدا م
همکــارانش، 

ذکرشده خواهـد بـود.  
اطالعات از وب به دلیل حجم عظیم اطالعـات موجـود، عـدم قطعیـت در جریـان جسـتجو       

ینمکاهش 
قطعیت به شـمار  

جستجوي اطالعات
اجماع کلی میان محققین علوم اطالعات بر این

با عدم قطعیت آغاز م
. درواقع نظریه موجود این کند یم

رو به نزول م
اطمینان با تئوري احتماالت، منطق فازي و کاهش نویز در انتقال اطالعات همـراه اسـت. در   

این حوزه 
آن همراه باشد و از طرف دیگر با 

ویلسون و دیگران، (
و گــاهی اوقــات در فراینــد جســتجوي اطالعــات منجــر بــه نــوآوري و ابــداع خواهــد شــد

ي مختلف عوامل گوناگونی را براي عدم قطعیت در حوزه جسـتجوي اطالعـات   ها وهشپژ
کردهمطرح 
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 1)2015داننــد. میشــرا و دیگــران (
ي بازیابی در ارتباط است. لذا عدم اطمینان ممکـن  
هـاي مربـوط بـه    
ي مناسب و منابع؛ مشـکالت مربـوط   
ت رایج در جستجوي اطالعات باشد. چوهاري 
و معتقدنـد نبـود   
هاي مختلف جمعیت شـناختی متفـاوت اسـت. لـذا     
هـاي مختلـف   
) معتقـد اسـت   
جنبه شناختی جستجوي اطالعات شامل اطمینان و عدم اطمینان مربوط به نیاز اطالعاتی کـاربر  
 است. او معتقد است، این اطمینـان و عـدم اطمینـان مکمـل یکـدیگر هسـتند و هـر دو ادراك       

 عنـوان  بـه 
سـنجش   ذکرشده

هـا و   کانـال 
در  یر اسـت. 

پژوهش پیش رو با توجه به مفهوم عملیاتی نبود قطعیت به معنـاي وجـود نـوعی سـردرگمی و     
شک و تردید در کاربران در جستجو اطالعات از وب، نگارندگان در پی آن هستند تـا بیابنـد   
ي اطالعاتی باعـث ایجـاد شـک، تردیـد،     
تـاالر رقـومی کتابخانـه ملـی     

تواند بـه روشـن شـدن برخـی ابهامـات      
در ایـران موضـوع عـدم قطعیـت در     
و مشکالت جستجوي اطالعات در رابطه با متغیرهـاي جمعیـت شـناختی    

                                         
1. Mishra, et al
2. Yoon 

یاپیپ شماره ،1396

داننــد. میشــرا و دیگــران (
ي بازیابی در ارتباط است. لذا عدم اطمینان ممکـن  

هـاي مربـوط بـه     یسـم مکان
ي مناسب و منابع؛ مشـکالت مربـوط   
ت رایج در جستجوي اطالعات باشد. چوهاري 

و معتقدنـد نبـود    اند کرده
هاي مختلف جمعیت شـناختی متفـاوت اسـت. لـذا     

هـاي مختلـف    یژگـی وسنجش عدم قطعیت با توجه به عوامـل مختلـف ایجـاد آن در افـراد بـا      
) معتقـد اسـت   1998( 2همین رابطـه یـون  

جنبه شناختی جستجوي اطالعات شامل اطمینان و عدم اطمینان مربوط به نیاز اطالعاتی کـاربر  
است. او معتقد است، این اطمینـان و عـدم اطمینـان مکمـل یکـدیگر هسـتند و هـر دو ادراك       

بـه لذا نبود اطمینـان و شـک و تردیـد    
ذکرشدهي کلی با توجه به مباحث 

کانـال  ،اطالعـات  جسـتجوي 
یر اسـت. پذ امکانی شناس

پژوهش پیش رو با توجه به مفهوم عملیاتی نبود قطعیت به معنـاي وجـود نـوعی سـردرگمی و     
شک و تردید در کاربران در جستجو اطالعات از وب، نگارندگان در پی آن هستند تـا بیابنـد   
ي اطالعاتی باعـث ایجـاد شـک، تردیـد،     
تـاالر رقـومی کتابخانـه ملـی     

تواند بـه روشـن شـدن برخـی ابهامـات      
در ایـران موضـوع عـدم قطعیـت در     
و مشکالت جستجوي اطالعات در رابطه با متغیرهـاي جمعیـت شـناختی    

                                        
et al 
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داننــد. میشــرا و دیگــران ( یمــجســتجو را معــادل عــدم قطعیــت در عملکــرد جســتجو 
ي بازیابی در ارتباط است. لذا عدم اطمینان ممکـن  

مکاني اطالعات الکترونیکی و منابع و 
ي مناسب و منابع؛ مشـکالت مربـوط   ها

ت رایج در جستجوي اطالعات باشد. چوهاري 
کردهبه عوامل شناختی در ایجاد عدم قطعیت توجه 

هاي مختلف جمعیت شـناختی متفـاوت اسـت. لـذا     
سنجش عدم قطعیت با توجه به عوامـل مختلـف ایجـاد آن در افـراد بـا      
همین رابطـه یـون  

جنبه شناختی جستجوي اطالعات شامل اطمینان و عدم اطمینان مربوط به نیاز اطالعاتی کـاربر  
است. او معتقد است، این اطمینـان و عـدم اطمینـان مکمـل یکـدیگر هسـتند و هـر دو ادراك       

لذا نبود اطمینـان و شـک و تردیـد    
ي کلی با توجه به مباحث 

جسـتجوي  اطالعات، مشکالت
شناس رواند قطعیت مثبت و منفی و مباحث 

پژوهش پیش رو با توجه به مفهوم عملیاتی نبود قطعیت به معنـاي وجـود نـوعی سـردرگمی و     
شک و تردید در کاربران در جستجو اطالعات از وب، نگارندگان در پی آن هستند تـا بیابنـد   
ي اطالعاتی باعـث ایجـاد شـک، تردیـد،     

تـاالر رقـومی کتابخانـه ملـی      اطمینـان در جسـتجوي منـابع از وب در کـاربران    
  شود تا با ارائه راهکارهاي مناسب در رفع آن سهیم باشند.

تواند بـه روشـن شـدن برخـی ابهامـات      
در ایـران موضـوع عـدم قطعیـت در      ازآنجاکـه 

و مشکالت جستجوي اطالعات در رابطه با متغیرهـاي جمعیـت شـناختی    

                                                                                

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

جســتجو را معــادل عــدم قطعیــت در عملکــرد جســتجو 
ي بازیابی در ارتباط است. لذا عدم اطمینان ممکـن  ها ل

ي اطالعات الکترونیکی و منابع و 
ها کانال؛ عدم آگاهی و عدم آشنایی با 
ت رایج در جستجوي اطالعات باشد. چوهاري و منابع و یا برخی از مشکال

به عوامل شناختی در ایجاد عدم قطعیت توجه 
هاي مختلف جمعیت شـناختی متفـاوت اسـت. لـذا      یژگی

سنجش عدم قطعیت با توجه به عوامـل مختلـف ایجـاد آن در افـراد بـا      
همین رابطـه یـون   در گیرد. یمجمعیت شناختی باید مورد ارزیابی قرار 

جنبه شناختی جستجوي اطالعات شامل اطمینان و عدم اطمینان مربوط به نیاز اطالعاتی کـاربر  
است. او معتقد است، این اطمینـان و عـدم اطمینـان مکمـل یکـدیگر هسـتند و هـر دو ادراك       

لذا نبود اطمینـان و شـک و تردیـد     .دهند یم
ي کلی با توجه به مباحث بند دستهاست. در یک 

اطالعات، مشکالت
د قطعیت مثبت و منفی و مباحث 

پژوهش پیش رو با توجه به مفهوم عملیاتی نبود قطعیت به معنـاي وجـود نـوعی سـردرگمی و     
شک و تردید در کاربران در جستجو اطالعات از وب، نگارندگان در پی آن هستند تـا بیابنـد   

ي اطالعاتی باعـث ایجـاد شـک، تردیـد،     ها کانال وها، مشکالت 
اطمینـان در جسـتجوي منـابع از وب در کـاربران    

شود تا با ارائه راهکارهاي مناسب در رفع آن سهیم باشند.
تواند بـه روشـن شـدن برخـی ابهامـات       یمکه شناخت نبود قطعیت، 

ازآنجاکـه جستجو اطالعـات کمـک نمایـد و    
و مشکالت جستجوي اطالعات در رابطه با متغیرهـاي جمعیـت شـناختی    

                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

جســتجو را معــادل عــدم قطعیــت در عملکــرد جســتجو 
لکانامعتقدند عدم قطعیت با نوع منابع و 

ي اطالعات الکترونیکی و منابع و ها کانالاست ناشی از رشد سریع 
؛ عدم آگاهی و عدم آشنایی با 
و منابع و یا برخی از مشکال

به عوامل شناختی در ایجاد عدم قطعیت توجه 
یژگیوقطعیت در افراد مختلف با توجه به 

سنجش عدم قطعیت با توجه به عوامـل مختلـف ایجـاد آن در افـراد بـا      
مجمعیت شناختی باید مورد ارزیابی قرار 

جنبه شناختی جستجوي اطالعات شامل اطمینان و عدم اطمینان مربوط به نیاز اطالعاتی کـاربر  
است. او معتقد است، این اطمینـان و عـدم اطمینـان مکمـل یکـدیگر هسـتند و هـر دو ادراك       

مکاربر از جستجوي اطالعات را تشکیل 
است. در یک  شده
اطالعات، مشکالت جستجوي هاي
د قطعیت مثبت و منفی و مباحث ، سنجش نبو

پژوهش پیش رو با توجه به مفهوم عملیاتی نبود قطعیت به معنـاي وجـود نـوعی سـردرگمی و     
شک و تردید در کاربران در جستجو اطالعات از وب، نگارندگان در پی آن هستند تـا بیابنـد   

ها، مشکالت  یت
اطمینـان در جسـتجوي منـابع از وب در کـاربران    

شود تا با ارائه راهکارهاي مناسب در رفع آن سهیم باشند.
که شناخت نبود قطعیت، 

جستجو اطالعـات کمـک نمایـد و    
و مشکالت جستجوي اطالعات در رابطه با متغیرهـاي جمعیـت شـناختی    

                                                                          

فصلنامه

جســتجو را معــادل عــدم قطعیــت در عملکــرد جســتجو 
معتقدند عدم قطعیت با نوع منابع و 

است ناشی از رشد سریع 
؛ عدم آگاهی و عدم آشنایی با ها آن دسترسی به

و منابع و یا برخی از مشکال ها کانال
به عوامل شناختی در ایجاد عدم قطعیت توجه  )2011همکارانش (

قطعیت در افراد مختلف با توجه به 
سنجش عدم قطعیت با توجه به عوامـل مختلـف ایجـاد آن در افـراد بـا      

جمعیت شناختی باید مورد ارزیابی قرار 
جنبه شناختی جستجوي اطالعات شامل اطمینان و عدم اطمینان مربوط به نیاز اطالعاتی کـاربر  
است. او معتقد است، این اطمینـان و عـدم اطمینـان مکمـل یکـدیگر هسـتند و هـر دو ادراك       

کاربر از جستجوي اطالعات را تشکیل 
شده مطرحعوامل شناختی 
هاي یتفعال عدم قطعیت در
، سنجش نبومنابع اطالعاتی

پژوهش پیش رو با توجه به مفهوم عملیاتی نبود قطعیت به معنـاي وجـود نـوعی سـردرگمی و     
شک و تردید در کاربران در جستجو اطالعات از وب، نگارندگان در پی آن هستند تـا بیابنـد   

یتفعالچه عوامل با توجه به 
اطمینـان در جسـتجوي منـابع از وب در کـاربران     و نبـود 

شود تا با ارائه راهکارهاي مناسب در رفع آن سهیم باشند.
که شناخت نبود قطعیت،  ینالذا با توجه به 

جستجو اطالعـات کمـک نمایـد و    
و مشکالت جستجوي اطالعات در رابطه با متغیرهـاي جمعیـت شـناختی     ها کانالها، 
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جســتجو را معــادل عــدم قطعیــت در عملکــرد جســتجو 
معتقدند عدم قطعیت با نوع منابع و 

است ناشی از رشد سریع 
دسترسی به
کانالبه کیفیت 

همکارانش (و 
قطعیت در افراد مختلف با توجه به 

سنجش عدم قطعیت با توجه به عوامـل مختلـف ایجـاد آن در افـراد بـا      
جمعیت شناختی باید مورد ارزیابی قرار 

جنبه شناختی جستجوي اطالعات شامل اطمینان و عدم اطمینان مربوط به نیاز اطالعاتی کـاربر  
است. او معتقد است، این اطمینـان و عـدم اطمینـان مکمـل یکـدیگر هسـتند و هـر دو ادراك       

کاربر از جستجوي اطالعات را تشکیل 
عوامل شناختی 
عدم قطعیت در
منابع اطالعاتی

پژوهش پیش رو با توجه به مفهوم عملیاتی نبود قطعیت به معنـاي وجـود نـوعی سـردرگمی و     
شک و تردید در کاربران در جستجو اطالعات از وب، نگارندگان در پی آن هستند تـا بیابنـد   

چه عوامل با توجه به 
و نبـود دودلی 

شود تا با ارائه راهکارهاي مناسب در رفع آن سهیم باشند. یم
لذا با توجه به 

جستجو اطالعـات کمـک نمایـد و     ینۀدرزم
ها،  یتفعال
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عدم قطعیت در رابطـه بـا   
ها و منابع اطالعـاتی  
هاي جمعیت شناختی کـاربران در کتابخانـه ملـی ایـران بررسـی کـرده       
نکات مهمـی در مـورد   
کـاهش عـدم   
  ي زیر است:
 اطالعات چقدر است؟

 اطالعاتی چقدر است؟

 اطالعات چقدر است؟

هـا   قطعیت آن

کشـاورز و  
الگویی از کارول کالثاو به معرفی رویکـرد فراینـدي   
به خدمات اطالعاتی در کتابخانه پرداختند. در این الگو جسـتجوي اطالعـات شـامل شـش     
که برگرفته از نظریه یادگیري تکوینی است که بر اصـل عـدم قطعیـت اسـتوار     
العـات دانشـجویان در   
کـه دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه شـهید       

در  ولثاو آشنایی داشته 
ها نشـان   ه

لثـاو، بسـیار   
خاص ازنظر دانشجویان بسیار ضروري 

شـافر   _به بررسی عدم قطعیت با توجه به تئـوري دمپسـتر   

 از وب

عدم قطعیت در رابطـه بـا   
ها و منابع اطالعـاتی   اطالعات و کانال

هاي جمعیت شناختی کـاربران در کتابخانـه ملـی ایـران بررسـی کـرده       
نکات مهمـی در مـورد   کردن 

کـاهش عـدم    ینۀزمدر، رهنمودهاي سودمندي 
ي زیر است:ها پرسشپاسخگویی به 
اطالعات چقدر است؟ 

اطالعاتی چقدر است؟
اطالعات چقدر است؟

قطعیت آن نبود جمعیت شناختی کاربران با
 وجود دارد؟

کشـاورز و  اطالعـات در ایـران   
الگویی از کارول کالثاو به معرفی رویکـرد فراینـدي   
به خدمات اطالعاتی در کتابخانه پرداختند. در این الگو جسـتجوي اطالعـات شـامل شـش     
که برگرفته از نظریه یادگیري تکوینی است که بر اصـل عـدم قطعیـت اسـتوار     

العـات دانشـجویان در   بررسی فرایند جسـتجوي اط 
کـه دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه شـهید       

لثاو آشنایی داشته ا
هنتایج بررسی و تحلیل داد

لثـاو، بسـیار   اداد گرایش به تغییر در مدل فراینـد جسـتجوي اطالعـات پیشـنهادي توسـط ک     
خاص ازنظر دانشجویان بسیار ضروري 

به بررسی عدم قطعیت با توجه به تئـوري دمپسـتر   

 اطالعات يجستجو

عدم قطعیت در رابطـه بـا    میزان مستقل مطالعه نشده است، پژوهش حاضر
اطالعات و کانال 

هاي جمعیت شناختی کـاربران در کتابخانـه ملـی ایـران بررسـی کـرده       
کردن  روشنضمن 

، رهنمودهاي سودمندي 
پاسخگویی به  درصدد

 جستجوي هاي
اطالعاتی چقدر است؟ يها قطعیت در رابطه با منابع و کانال

اطالعات چقدر است؟ جستجوت 
جمعیت شناختی کاربران با

وجود دارد؟ داري

اطالعـات در ایـران    جسـتجوي 
الگویی از کارول کالثاو به معرفی رویکـرد فراینـدي   
به خدمات اطالعاتی در کتابخانه پرداختند. در این الگو جسـتجوي اطالعـات شـامل شـش     
که برگرفته از نظریه یادگیري تکوینی است که بر اصـل عـدم قطعیـت اسـتوار     

بررسی فرایند جسـتجوي اط 
کـه دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه شـهید       

اجستجوي اینترنتی اطالعات تا چه اندازه با مدل ک
نتایج بررسی و تحلیل داد .اي نیازمند کمک و مداخله کتابداران هستند

داد گرایش به تغییر در مدل فراینـد جسـتجوي اطالعـات پیشـنهادي توسـط ک     
خاص ازنظر دانشجویان بسیار ضروري 

به بررسی عدم قطعیت با توجه به تئـوري دمپسـتر   

جستجو در کاربران 

 آزاده آل طاها

مستقل مطالعه نشده است، پژوهش حاضر
 جستجوياطالعات، مشکالت 

هاي جمعیت شناختی کـاربران در کتابخانـه ملـی ایـران بررسـی کـرده       
ضمن نتایج حاصل از این بررسی 
، رهنمودهاي سودمندي عدم قطعیت در فرایند اطالع جویی کاربران

درصددقطعیت نیز مطرح نماید. بر همین اساس محقق 
هاي یتقطعیت در رابطه با فعال

قطعیت در رابطه با منابع و کانال
ت قطعیت در رابطه با مشکال

جمعیت شناختی کاربران با هاي یژگی
داري یاطالعات رابطه معن

جسـتجوي  شـده در مقـاالت  
الگویی از کارول کالثاو به معرفی رویکـرد فراینـدي   
به خدمات اطالعاتی در کتابخانه پرداختند. در این الگو جسـتجوي اطالعـات شـامل شـش     
که برگرفته از نظریه یادگیري تکوینی است که بر اصـل عـدم قطعیـت اسـتوار     

بررسی فرایند جسـتجوي اط  ) در پژوهشی با
کـه دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه شـهید       

جستجوي اینترنتی اطالعات تا چه اندازه با مدل ک
اي نیازمند کمک و مداخله کتابداران هستند

داد گرایش به تغییر در مدل فراینـد جسـتجوي اطالعـات پیشـنهادي توسـط ک     
خاص ازنظر دانشجویان بسیار ضروري  يا نیاز به مداخله کتابدار در مرحله

به بررسی عدم قطعیت با توجه به تئـوري دمپسـتر   

 تینبود قطع زان

آزاده آل طاها/يرینجال حر

مستقل مطالعه نشده است، پژوهش حاضر
اطالعات، مشکالت 

هاي جمعیت شناختی کـاربران در کتابخانـه ملـی ایـران بررسـی کـرده       
نتایج حاصل از این بررسی 
عدم قطعیت در فرایند اطالع جویی کاربران

قطعیت نیز مطرح نماید. بر همین اساس محقق 
قطعیت در رابطه با فعال نبود
قطعیت در رابطه با منابع و کانال نبود
قطعیت در رابطه با مشکال نبود
یژگیاز و یک بین کدام

اطالعات رابطه معن جستجوي

شـده در مقـاالت   انجـام 
الگویی از کارول کالثاو به معرفی رویکـرد فراینـدي    پژوهشی با معرفی

به خدمات اطالعاتی در کتابخانه پرداختند. در این الگو جسـتجوي اطالعـات شـامل شـش     
که برگرفته از نظریه یادگیري تکوینی است که بر اصـل عـدم قطعیـت اسـتوار     

) در پژوهشی با
کـه دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه شـهید        پرداختنـد اینترنت به بررسی این نکته 

جستجوي اینترنتی اطالعات تا چه اندازه با مدل ک
اي نیازمند کمک و مداخله کتابداران هستند

داد گرایش به تغییر در مدل فراینـد جسـتجوي اطالعـات پیشـنهادي توسـط ک     
نیاز به مداخله کتابدار در مرحله

به بررسی عدم قطعیت با توجه به تئـوري دمپسـتر    )1392پاشا و همکارانش (

زانیم یبررس

نجال حر/یدوخان روزه

مستقل مطالعه نشده است، پژوهش حاضر صورت
اطالعات، مشکالت  جستجوي هاي

هاي جمعیت شناختی کـاربران در کتابخانـه ملـی ایـران بررسـی کـرده        یژگیورا با توجه به 
نتایج حاصل از این بررسی  رود یانتظار م

عدم قطعیت در فرایند اطالع جویی کاربران
قطعیت نیز مطرح نماید. بر همین اساس محقق 

نبودمیزان  .1
نبودمیزان  .2
نبودمیزان  .3
بین کدام .4

جستجويدر 

  پیشینه پژوهش
انجـام  هـاي  یبا توجه به بررسـ 
پژوهشی با معرفی ) در1389

به خدمات اطالعاتی در کتابخانه پرداختند. در این الگو جسـتجوي اطالعـات شـامل شـش     
که برگرفته از نظریه یادگیري تکوینی است که بر اصـل عـدم قطعیـت اسـتوار      است
) در پژوهشی با1389( زاده یقاض

اینترنت به بررسی این نکته 
جستجوي اینترنتی اطالعات تا چه اندازه با مدل کچمران در فرایند 

اي نیازمند کمک و مداخله کتابداران هستند
داد گرایش به تغییر در مدل فراینـد جسـتجوي اطالعـات پیشـنهادي توسـط ک     

نیاز به مداخله کتابدار در مرحله و محسوس است
پاشا و همکارانش (

   
  
 

 
روزهیف

صورت به تاکنون
هاي یتفعال

را با توجه به 
انتظار ماست. 

عدم قطعیت در فرایند اطالع جویی کاربران
قطعیت نیز مطرح نماید. بر همین اساس محقق 

پیشینه پژوهش
با توجه به بررسـ 

1389( یاسالم
به خدمات اطالعاتی در کتابخانه پرداختند. در این الگو جسـتجوي اطالعـات شـامل شـش     

استمرحله 
یقاضاست. 

اینترنت به بررسی این نکته 
چمران در فرایند 

اي نیازمند کمک و مداخله کتابداران هستندچه مرحله
داد گرایش به تغییر در مدل فراینـد جسـتجوي اطالعـات پیشـنهادي توسـط ک     

محسوس است
پاشا و همکارانش ( .است
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 يهـا  مهـم بررسـی عـدم قطعیـت در سـامانه     
باالیی و پـایینی عـدم   
کاربرده شده است؛ و 

 یـه پـوپر بـا ارائـه نظر   
دهـد تـا نشـان دهـد امکـان      
هـاي تئـوري   

هـاي   صـورت تفسـیر آمـاري فرمـول    
برهانی نـژاد  
یجادکننـده  

ر گـروه  یابی در چها
) پرداختنـد. ایـن   
اطالعاتی و کتابداران مورداستفاده قرارگرفته تـا  

 .نندرا شناسایی کرده و آن را به حداقل برسا

مختلـف آن  
شانون و  هاي

هـا   بـه نظـر آن  
تا  1950 ي

 جسـتجوي 
در  2000

شـناختی   
را پـیش روي افـراد   

                                         
1. Shannon & Weaver, 1949
2. Palmquist & Kim, 2000
3. Wang, 2000

یاپیپ شماره ،1396

مهـم بررسـی عـدم قطعیـت در سـامانه     
باالیی و پـایینی عـدم    ي
کاربرده شده است؛ و  قطعیت با ترکیب دو معیار آنتروپی و تئوري دمپستر شافر استفاده و به
پـوپر بـا ارائـه نظر     .شـده اسـت  

دهـد تـا نشـان دهـد امکـان      
هـاي تئـوري    شـمرد بـا فرمـول   

صـورت تفسـیر آمـاري فرمـول    
برهانی نـژاد  ( ها در تناقض خواهد بود

یجادکننـده  ا) در پژوهشـی بـه بررسـی عوامـل     
یابی در چها اطالع

) پرداختنـد. ایـن   فرآیند جسـتجوي اطالعـات  
اطالعاتی و کتابداران مورداستفاده قرارگرفته تـا  

را شناسایی کرده و آن را به حداقل برسا
مختلـف آن   يها قطعیت و جنبه
هاي یتها به فعال

بـه نظـر آن   .نـد ها در مطالعات خود نظریه آنتروپـی را مطـرح کرد  
يها . اکثر تحقیقات سال

جسـتجوي  يهـا  قطعیت پیرو نظریه شانون بودنـد کـه هـدف اکثـر نظـام     
2000در سـال   3و ونـگ 

 هـاي  یوهات بـه دلیـل شـ   
را پـیش روي افـراد    فنـاوري 

                                        
Shannon & Weaver, 1949 
Palmquist & Kim, 2000 
Wang, 2000 

 

1396 زمستان ـ چهارم

مهـم بررسـی عـدم قطعیـت در سـامانه     
يها کران یريگ

قطعیت با ترکیب دو معیار آنتروپی و تئوري دمپستر شافر استفاده و به
شـده اسـت   مینیمم عدم قطعیت محاسـبه 

دهـد تـا نشـان دهـد امکـان       پراکندگی آمـاري، تفسـیري جدیـد از عـدم قطعیـت ارائـه مـی       
شـمرد بـا فرمـول    تر ازآنچه اصل عدم قطعیت مجاز مـی 

صـورت تفسـیر آمـاري فرمـول    کوانتوم یا تفسیر آماري این تئوري منافات ندارد و در 
ها در تناقض خواهد بود

) در پژوهشـی بـه بررسـی عوامـل     
اطالع: اضطراب، ترس، نبود قطعیت در فرایند 

فرآیند جسـتجوي اطالعـات  
اطالعاتی و کتابداران مورداستفاده قرارگرفته تـا  

را شناسایی کرده و آن را به حداقل برسا
قطعیت و جنبه نبود در خارج از کشور تحقیقات زیادي در ارتباط با

ها به فعال در رفتار بازیابی اطالعات صورت گرفته است. پیشینه این پژوهش
ها در مطالعات خود نظریه آنتروپـی را مطـرح کرد  

. اکثر تحقیقات سالشود ی
قطعیت پیرو نظریه شانون بودنـد کـه هـدف اکثـر نظـام     

و ونـگ  2اطالعات کاهش عـدم قطعیـت اسـت. پـالم کوئسـت و کـیم      
ات بـه دلیـل شـ   اطالعـ 

فنـاوري رهنمودهاي متفاوتی در استفاده از 
 از شخصی به شخص دیگر متفاوت است.

                                                                                

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

مهـم بررسـی عـدم قطعیـت در سـامانه      يهـا  تئوري دمپسـتر شـافر از روش  
گ اطالعاتی است. در این مقاله روش جدید براي اندازه

قطعیت با ترکیب دو معیار آنتروپی و تئوري دمپستر شافر استفاده و به
مینیمم عدم قطعیت محاسـبه 

پراکندگی آمـاري، تفسـیري جدیـد از عـدم قطعیـت ارائـه مـی       
تر ازآنچه اصل عدم قطعیت مجاز مـی 

کوانتوم یا تفسیر آماري این تئوري منافات ندارد و در 
ها در تناقض خواهد بود تئوري کوانتوم، فرض اضافی هایزنبرگ با آن فرمول

) در پژوهشـی بـه بررسـی عوامـل     1393
: اضطراب، ترس، نبود قطعیت در فرایند 

فرآیند جسـتجوي اطالعـات  و  کتابخانه
اطالعاتی و کتابداران مورداستفاده قرارگرفته تـا   يها
را شناسایی کرده و آن را به حداقل برسا یابی احساسات منفی کاربران در فرآینـد اطالع

در خارج از کشور تحقیقات زیادي در ارتباط با
در رفتار بازیابی اطالعات صورت گرفته است. پیشینه این پژوهش

ها در مطالعات خود نظریه آنتروپـی را مطـرح کرد  
یعدم قطعیت م

قطعیت پیرو نظریه شانون بودنـد کـه هـدف اکثـر نظـام     
اطالعات کاهش عـدم قطعیـت اسـت. پـالم کوئسـت و کـیم      

اطالعـ  جسـتجوي خود نشان دادند رفتارهـاي  
رهنمودهاي متفاوتی در استفاده از 

از شخصی به شخص دیگر متفاوت است.

                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

تئوري دمپسـتر شـافر از روش  
اطالعاتی است. در این مقاله روش جدید براي اندازه

قطعیت با ترکیب دو معیار آنتروپی و تئوري دمپستر شافر استفاده و به
مینیمم عدم قطعیت محاسـبه  با استفاده از آن، ماکزیمم و

پراکندگی آمـاري، تفسـیري جدیـد از عـدم قطعیـت ارائـه مـی       
تر ازآنچه اصل عدم قطعیت مجاز مـی 

کوانتوم یا تفسیر آماري این تئوري منافات ندارد و در 
تئوري کوانتوم، فرض اضافی هایزنبرگ با آن فرمول

1393منش (حسینی و عرفان 
: اضطراب، ترس، نبود قطعیت در فرایند 

کتابخانه، رایانـه، اینترنـت
ها سوي طراحان نظام

احساسات منفی کاربران در فرآینـد اطالع
در خارج از کشور تحقیقات زیادي در ارتباط با

در رفتار بازیابی اطالعات صورت گرفته است. پیشینه این پژوهش
ها در مطالعات خود نظریه آنتروپـی را مطـرح کرد  

عدم قطعیت م یته آنتروپی و درنها
قطعیت پیرو نظریه شانون بودنـد کـه هـدف اکثـر نظـام     

اطالعات کاهش عـدم قطعیـت اسـت. پـالم کوئسـت و کـیم      
خود نشان دادند رفتارهـاي  

رهنمودهاي متفاوتی در استفاده از  ها یوه
از شخصی به شخص دیگر متفاوت است.

                                                                          

فصلنامه

تئوري دمپسـتر شـافر از روش  اند. 
اطالعاتی است. در این مقاله روش جدید براي اندازه

قطعیت با ترکیب دو معیار آنتروپی و تئوري دمپستر شافر استفاده و به
با استفاده از آن، ماکزیمم و

پراکندگی آمـاري، تفسـیري جدیـد از عـدم قطعیـت ارائـه مـی       
تر ازآنچه اصل عدم قطعیت مجاز مـی  دقیق هایی یري

کوانتوم یا تفسیر آماري این تئوري منافات ندارد و در 
تئوري کوانتوم، فرض اضافی هایزنبرگ با آن فرمول

حسینی و عرفان  ).1392
: اضطراب، ترس، نبود قطعیت در فرایند ازجملهاحساسات منفی 
رایانـه، اینترنـتی، نابع اطالعات
سوي طراحان نظامتوانند از  ی

احساسات منفی کاربران در فرآینـد اطالع
در خارج از کشور تحقیقات زیادي در ارتباط با

در رفتار بازیابی اطالعات صورت گرفته است. پیشینه این پژوهش
ها در مطالعات خود نظریه آنتروپـی را مطـرح کرد   . آنگردد ی

ه آنتروپی و درنهامنجر ب
قطعیت پیرو نظریه شانون بودنـد کـه هـدف اکثـر نظـام      نبود ۀیندرزم

اطالعات کاهش عـدم قطعیـت اسـت. پـالم کوئسـت و کـیم      
خود نشان دادند رفتارهـاي   هاي

یوهمتفاوت و اینکه این ش
از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. دهد

                                  

   
  
  

 

6 

اند.  پرداخته
اطالعاتی است. در این مقاله روش جدید براي اندازه

قطعیت با ترکیب دو معیار آنتروپی و تئوري دمپستر شافر استفاده و به
با استفاده از آن، ماکزیمم و

پراکندگی آمـاري، تفسـیري جدیـد از عـدم قطعیـت ارائـه مـی       
یريگ اندازه

کوانتوم یا تفسیر آماري این تئوري منافات ندارد و در 
تئوري کوانتوم، فرض اضافی هایزنبرگ با آن فرمول

1392و واله، 
احساسات منفی 

نابع اطالعات(م
یمعوامل 

احساسات منفی کاربران در فرآینـد اطالع
در خارج از کشور تحقیقات زیادي در ارتباط با

در رفتار بازیابی اطالعات صورت گرفته است. پیشینه این پژوهش
یبرم 1ویور

منجر ب نظمی یب
درزم 1970

اطالعات کاهش عـدم قطعیـت اسـت. پـالم کوئسـت و کـیم      
هاي یبررس

متفاوت و اینکه این ش
دهد یقرار م
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اطالعـات در محـیط   
احساسی و افکاري در بازیابی اطالعات 
اطالعـات جدیـد جـزء    
رفتارهاي شناختی کاربر در بازیابی است. همچنین او معتقد است این حاالت روحـی حتـی   

بـه   اسـت بـروز کنـد.   
اطالعـاتی، اضـطراب، فوبیـا و نـاتوانی در     

 شود. یمی منجر به نبود قطعیت در کاربران 
و تفسیر، انتخاب 

قطعیــت،  
کنـد   یمـ ) در پژوهشی اشـاره  

یـک امـر   
یی در هـا 

خـود در   
هـا عـدم قطعیـت در    

 هـاي  ینهازیابی و انتخاب گز
به بررسی مسائل نظـري در ارزیـابی   

 کنـد  یقطعیت پرداخته اسـت. او خاطرنشـان مـ   
طور کامـل  
قطعیـت را ضـروري   
قطعیـت و رابطـه آن بـا    

                                         
1. Nahl 
2. Martzoukou
3. Kuhlthau 
4. Kalbach 
5. Case 
6. Anderson
7. Sollie 
8. Chowdhury & Gibb

 از وب

اطالعـات در محـیط    جسـتجوي 
احساسی و افکاري در بازیابی اطالعات 

اطالعـات جدیـد جـزء    جسـتجوي  
رفتارهاي شناختی کاربر در بازیابی است. همچنین او معتقد است این حاالت روحـی حتـی   

اسـت بـروز کنـد.   جدید هم هستند ممکـن  
اطالعـاتی، اضـطراب، فوبیـا و نـاتوانی در     

ی منجر به نبود قطعیت در کاربران 
و تفسیر، انتخاب اند که ترجمه 

 نبــودو ایجــاد تنــاقض اطالعــات ناســازگار اغلــب موجــب مــوجی از احساســات  
) در پژوهشی اشـاره  

یـک امـر    عنـوان  بـه جستجوي اطالعات یک تجربه شناختی، عاطفی است لذا عدم قطعیـت  
هـا  چـالش غالب شده، منجر به ایجـاد  

 يها در پژوهش
هـا عـدم قطعیـت در     قطعیـت پرداختنـد. ازنظـر آن   

ازیابی و انتخاب گز
به بررسی مسائل نظـري در ارزیـابی   

قطعیت پرداخته اسـت. او خاطرنشـان مـ   
طور کامـل   هقطعیت یکی از مسائل مهم در فناوري پیچیده است اما اهمیت آن ب

قطعیـت را ضـروري    نبـود 
قطعیـت و رابطـه آن بـا     

                                        
Martzoukou 

 
 

Anderson 

Chowdhury & Gibb 

 اطالعات يجستجو

جسـتجوي رفتاري 
احساسی و افکاري در بازیابی اطالعات 

جسـتجوي  مؤثرند. عدم قطعیت، شک، اضـطراب و مقاومـت بـراي    
رفتارهاي شناختی کاربر در بازیابی است. همچنین او معتقد است این حاالت روحـی حتـی   

جدید هم هستند ممکـن  
اطالعـاتی، اضـطراب، فوبیـا و نـاتوانی در     

ی منجر به نبود قطعیت در کاربران 
اند که ترجمه  ) شرح داده

و ایجــاد تنــاقض اطالعــات ناســازگار اغلــب موجــب مــوجی از احساســات  
) در پژوهشی اشـاره  2004( 4

جستجوي اطالعات یک تجربه شناختی، عاطفی است لذا عدم قطعیـت  
غالب شده، منجر به ایجـاد  

در پژوهش )2006( 6و اندرسون
قطعیـت پرداختنـد. ازنظـر آن   

ازیابی و انتخاب گزاطالعات منجر به تشویق کاربر جهت افزایش زمان ب
به بررسی مسائل نظـري در ارزیـابی    ي

قطعیت پرداخته اسـت. او خاطرنشـان مـ   
قطعیت یکی از مسائل مهم در فناوري پیچیده است اما اهمیت آن ب

نبـود بر اساس  فناوري
 نبوددر تحقیقی به بررسی 

                                                                                

جستجو در کاربران 

 آزاده آل طاها

رفتاري  يها در پژوهشی به بررسی جنبه
احساسی و افکاري در بازیابی اطالعات عوامل عدادي از 

مؤثرند. عدم قطعیت، شک، اضـطراب و مقاومـت بـراي    
رفتارهاي شناختی کاربر در بازیابی است. همچنین او معتقد است این حاالت روحـی حتـی   

جدید هم هستند ممکـن   فناوري
اطالعـاتی، اضـطراب، فوبیـا و نـاتوانی در      بار اضافهي کاربر را با 

ی منجر به نبود قطعیت در کاربران نوع بهکند. این امر خود 
) شرح داده2004( 3کولثاو

و ایجــاد تنــاقض اطالعــات ناســازگار اغلــب موجــب مــوجی از احساســات  
4در همین سال کالباچ

جستجوي اطالعات یک تجربه شناختی، عاطفی است لذا عدم قطعیـت  
غالب شده، منجر به ایجـاد   و شوقنی و شور 

و اندرسون )2007
قطعیـت پرداختنـد. ازنظـر آن    نبـود 

اطالعات منجر به تشویق کاربر جهت افزایش زمان ب
يا در مقاله )2007

قطعیت پرداخته اسـت. او خاطرنشـان مـ    نبودمسئله 
قطعیت یکی از مسائل مهم در فناوري پیچیده است اما اهمیت آن ب

فناورينیاز به اخالق 
در تحقیقی به بررسی  )2009

                                        

 تینبود قطع زان

آزاده آل طاها/يرینجال حر

در پژوهشی به بررسی جنبه
عدادي از دیجیتالی پرداخته است. ازنظر او ت

مؤثرند. عدم قطعیت، شک، اضـطراب و مقاومـت بـراي    
رفتارهاي شناختی کاربر در بازیابی است. همچنین او معتقد است این حاالت روحـی حتـی   

فناوريدر افرادي که داراي تبحر استفاده از 
اور ي کاربر را با فنّ

کند. این امر خود 
کولثاوو  )2004

و ایجــاد تنــاقض اطالعــات ناســازگار اغلــب موجــب مــوجی از احساســات  
در همین سال کالباچ .شود ی

جستجوي اطالعات یک تجربه شناختی، عاطفی است لذا عدم قطعیـت  
نی و شور یب خوش
2007( 5کیس شود.
نبـود مثبت  يها

اطالعات منجر به تشویق کاربر جهت افزایش زمان ب
2007( 7سلی .شود

مسئله  بر یهبا تک 
قطعیت یکی از مسائل مهم در فناوري پیچیده است اما اهمیت آن ب

نیاز به اخالق  وينشده. 
2009( 8چودهاري و گیب

                                                                          

زانیم یبررس

نجال حر/یدوخان روزه

در پژوهشی به بررسی جنبه )2001( 1
دیجیتالی پرداخته است. ازنظر او ت

مؤثرند. عدم قطعیت، شک، اضـطراب و مقاومـت بـراي    
رفتارهاي شناختی کاربر در بازیابی است. همچنین او معتقد است این حاالت روحـی حتـی   

در افرادي که داراي تبحر استفاده از 
اوراعتقاد وي تغیر سریع  فنّ
کند. این امر خود  یماستفاده از آن مواجه 
2004( 2همگام با وي مارزوخ

و ایجــاد تنــاقض اطالعــات ناســازگار اغلــب موجــب مــوجی از احساســات  
یاضطراب و سردرگمی م

جستجوي اطالعات یک تجربه شناختی، عاطفی است لذا عدم قطعیـت  
خوششناختی بر احساسات 

شود. یمجستجوي اطالعات 
این زمینه به بررسی جنبه

اطالعات منجر به تشویق کاربر جهت افزایش زمان ب 
شود یدیگر جهت بازیابی م

 فناورياخالقی پیشرفت 
قطعیت یکی از مسائل مهم در فناوري پیچیده است اما اهمیت آن ب نبود

نشده.  در حوزه اخالق شناخته
چودهاري و گیب دانسته است.

                                  

   
  
 

 
روزهیف

 1نال
دیجیتالی پرداخته است. ازنظر او ت

مؤثرند. عدم قطعیت، شک، اضـطراب و مقاومـت بـراي    
رفتارهاي شناختی کاربر در بازیابی است. همچنین او معتقد است این حاالت روحـی حتـی   

در افرادي که داراي تبحر استفاده از 
اعتقاد وي تغیر سریع 
استفاده از آن مواجه 
همگام با وي مارزوخ

و ایجــاد تنــاقض اطالعــات ناســازگار اغلــب موجــب مــوجی از احساســات  
اضطراب و سردرگمی م

جستجوي اطالعات یک تجربه شناختی، عاطفی است لذا عدم قطعیـت  
شناختی بر احساسات 

جستجوي اطالعات 
این زمینه به بررسی جنبه

 جستجوي
دیگر جهت بازیابی م

اخالقی پیشرفت 
نبوداگرچه 

در حوزه اخالق شناخته
دانسته است.

                                  



 9 ی
 

و  هـا  یـت 
. بر اساس 
قطعیت چه 
معنـادار وجـود   
تحقیـق مشـابه بـه بررسـی عـدم قطعیـت در       

همچنین  .
 هـاي  یتقطعیت در فعال

در مراحل مختلف 
 جسـتجوي 
) در پژوهشی به مطالعه مفهـومی عوامـل شـناختی مـوثر در     
) رفتارهاي جسـتجوي  
از عـدم قطعیـت بـا روش نظریـه زمینـه ایـی       
دهـد: شناسـایی   
نیازهاي اطالعات، انتخاب یک سیستم اطالعاتی، انتخاب شرایط جستجو، استفاده واقعی از 
وجـه بـه ناکـافی بـودن عملکـرد سیسـتم، عـدم موفقیـت         

 

قطعیـت در ایـران بیشـتر در    
حسـوس  انونی که بیشتر رویکـرد ریاضـی آن م  

موردمطالعـه قرارگرفتـه   
ي متعـددي  

بـا  اطالعـات  
و  محسـوس اسـت  

البته در خارج از ایران عالوه بر 
                                         
1. Kim, Yang

یاپیپ شماره ،1396

یـت و مشـکالت جسـتجو پرداختنـد. نتـایج حاصـل نشـان داد برخـی از فعال       
. بر اساس شود یقطعیت در کاربران م

قطعیت چه  نبودجدید  ي
معنـادار وجـود    عامـل عنـوان یـک   

تحقیـق مشـابه بـه بررسـی عـدم قطعیـت در       
.پرداختند و به نتایج مشابهی دست یافتند

قطعیت در فعال 
در مراحل مختلف  قطعیت

جسـتجوي و مشـکالت  
) در پژوهشی به مطالعه مفهـومی عوامـل شـناختی مـوثر در     

) رفتارهاي جسـتجوي  2016
از عـدم قطعیـت بـا روش نظریـه زمینـه ایـی       

دهـد: شناسـایی    یمـ نتایج نبود اطمینان کاربران را در مراحل زیـر نشـان   
نیازهاي اطالعات، انتخاب یک سیستم اطالعاتی، انتخاب شرایط جستجو، استفاده واقعی از 
وجـه بـه ناکـافی بـودن عملکـرد سیسـتم، عـدم موفقیـت         

 است. قرارگرفته

قطعیـت در ایـران بیشـتر در    
انونی که بیشتر رویکـرد ریاضـی آن م  

موردمطالعـه قرارگرفتـه   
ي متعـددي  هـا  پـژوهش 

اطالعـات  جسـتجوي  
محسـوس اسـت   ا، منـابع و مشـکالت جسـتجوي اطالعـات    

البته در خارج از ایران عالوه بر 
                                        

Kim, Yang-woo 

 

1396 زمستان ـ چهارم

و مشـکالت جسـتجو پرداختنـد. نتـایج حاصـل نشـان داد برخـی از فعال       
قطعیت در کاربران م نبود

يها این پژوهش با گسترش ابزارهاي نوین و متفاوت و منابع و کانال
عنـوان یـک    چه منفی همواره در فرایند جستجو بـه 

تحقیـق مشـابه بـه بررسـی عـدم قطعیـت در       
پرداختند و به نتایج مشابهی دست یافتند

 نبودمجدداٌ در پژوهشی به ارائه مدلی از 
قطعیت نبوداین تحقیق نشان داد 
و مشـکالت   هـا  یـت اطالعات وجـود دارد و ناشـی از فعال  

) در پژوهشی به مطالعه مفهـومی عوامـل شـناختی مـوثر در     
2016( 1بر مدل کالثاو پرداخته است. کیم

از عـدم قطعیـت بـا روش نظریـه زمینـه ایـی       
نتایج نبود اطمینان کاربران را در مراحل زیـر نشـان   

نیازهاي اطالعات، انتخاب یک سیستم اطالعاتی، انتخاب شرایط جستجو، استفاده واقعی از 
وجـه بـه ناکـافی بـودن عملکـرد سیسـتم، عـدم موفقیـت         

قرارگرفتهید تأکهاي خاص کاربران مورد 
قطعیـت در ایـران بیشـتر در     نبـود  شـود 

انونی که بیشتر رویکـرد ریاضـی آن م  
موردمطالعـه قرارگرفتـه   جستجوي اطالعات با توجه به مدل کالثاو 

پـژوهش و مراحـل آن   
جسـتجوي   قطعیت در حـوزه 

ا، منـابع و مشـکالت جسـتجوي اطالعـات    
البته در خارج از ایران عالوه بر  است. 

                                                                                

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

و مشـکالت جسـتجو پرداختنـد. نتـایج حاصـل نشـان داد برخـی از فعال       
 نبوداطالعات منجر به سطحی از 

این پژوهش با گسترش ابزارهاي نوین و متفاوت و منابع و کانال
چه منفی همواره در فرایند جستجو بـه 

تحقیـق مشـابه بـه بررسـی عـدم قطعیـت در       در  )2011
پرداختند و به نتایج مشابهی دست یافتند ی

مجدداٌ در پژوهشی به ارائه مدلی از 
این تحقیق نشان داد  هاي

اطالعات وجـود دارد و ناشـی از فعال  
) در پژوهشی به مطالعه مفهـومی عوامـل شـناختی مـوثر در     

بر مدل کالثاو پرداخته است. کیم
از عـدم قطعیـت بـا روش نظریـه زمینـه ایـی        هـا  آنران را در ارتباط با درك 

نتایج نبود اطمینان کاربران را در مراحل زیـر نشـان   
نیازهاي اطالعات، انتخاب یک سیستم اطالعاتی، انتخاب شرایط جستجو، استفاده واقعی از 
وجـه بـه ناکـافی بـودن عملکـرد سیسـتم، عـدم موفقیـت         

هاي خاص کاربران مورد 
شـود  یمشـخص مـ  

انونی که بیشتر رویکـرد ریاضـی آن م  قاطالعات 
جستجوي اطالعات با توجه به مدل کالثاو 

 هـا  مـدل جستجوي اطالعات، 
قطعیت در حـوزه  نبود ۀیندرزم

ا، منـابع و مشـکالت جسـتجوي اطالعـات    
 پژوهش مستقل در ایران در این زمینه صورت نگرفته

                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

و مشـکالت جسـتجو پرداختنـد. نتـایج حاصـل نشـان داد برخـی از فعال       
اطالعات منجر به سطحی از 

این پژوهش با گسترش ابزارهاي نوین و متفاوت و منابع و کانال
چه منفی همواره در فرایند جستجو بـه 

2011(خواهد داشت. چودهـاري و گیـب   
یجستجوي اطالعات در محیط دانشگاه

مجدداٌ در پژوهشی به ارائه مدلی از  )2014
هاي یافته. نداطالعات پرداخت

اطالعات وجـود دارد و ناشـی از فعال  
) در پژوهشی به مطالعه مفهـومی عوامـل شـناختی مـوثر در     2015( 
بر مدل کالثاو پرداخته است. کیم یهتک

ران را در ارتباط با درك 
نتایج نبود اطمینان کاربران را در مراحل زیـر نشـان   

نیازهاي اطالعات، انتخاب یک سیستم اطالعاتی، انتخاب شرایط جستجو، استفاده واقعی از 
وجـه بـه ناکـافی بـودن عملکـرد سیسـتم، عـدم موفقیـت         ت .سیستم و ارزیابی نتایج جسـتجو 

هاي خاص کاربران مورد  ییتواناي جستجو و عدم 
مشـخص مـ   هـا  یشینهبا نگاهی به پ
اطالعات  مباحث نظري اطالعات خصوصاً

جستجوي اطالعات با توجه به مدل کالثاو  
جستجوي اطالعات، 

درزم خأل پژوهش
ا، منـابع و مشـکالت جسـتجوي اطالعـات    هـ  یـت 

پژوهش مستقل در ایران در این زمینه صورت نگرفته
                                                                          

فصلنامه

و مشـکالت جسـتجو پرداختنـد. نتـایج حاصـل نشـان داد برخـی از فعال        
اطالعات منجر به سطحی از  مشکالت جستجوي

این پژوهش با گسترش ابزارهاي نوین و متفاوت و منابع و کانال
چه منفی همواره در فرایند جستجو بـه  و صورت مثبت

خواهد داشت. چودهـاري و گیـب   
جستجوي اطالعات در محیط دانشگاه

2014(چودهاري و گیب 
اطالعات پرداخت 
اطالعات وجـود دارد و ناشـی از فعال   جستجوي هاي

ینساوال. اطالعات است
تکجستجوي اطالعات با 

ران را در ارتباط با درك اطالعاتی کارب
نتایج نبود اطمینان کاربران را در مراحل زیـر نشـان    بررسی کرده است.

نیازهاي اطالعات، انتخاب یک سیستم اطالعاتی، انتخاب شرایط جستجو، استفاده واقعی از 
سیستم و ارزیابی نتایج جسـتجو 

ي جستجو و عدم 
با نگاهی به پ یطورکل

مباحث نظري اطالعات خصوصاً
 ۀیندرزمو همچنین 

جستجوي اطالعات، ر حوزه داست. هرچند 
خأل پژوهشولی است.  گرفته

یـت فعالي هـا  مؤلفه
پژوهش مستقل در ایران در این زمینه صورت نگرفته
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 هـا  یتفعال
مشکالت جستجوي

این پژوهش با گسترش ابزارهاي نوین و متفاوت و منابع و کانال
صورت مثبت به

خواهد داشت. چودهـاري و گیـب   
جستجوي اطالعات در محیط دانشگاه

چودهاري و گیب 
 جستجوي

هاي یتفعال
اطالعات است

جستجوي اطالعات با 
اطالعاتی کارب

بررسی کرده است.
نیازهاي اطالعات، انتخاب یک سیستم اطالعاتی، انتخاب شرایط جستجو، استفاده واقعی از 

سیستم و ارزیابی نتایج جسـتجو 
ي جستجو و عدم ها تجربه
طورکل به

مباحث نظري اطالعات خصوصاً
و همچنین  است

است. هرچند 
گرفته انجام

مؤلفهتوجه به 
پژوهش مستقل در ایران در این زمینه صورت نگرفته
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قطعیـت و  

نفر از اعضاي کتابخانه ملـی  
 هـاي  یـت 
 و است ساخته

 شد مشورت
 ایـن  در پرسشـنامه 

بـا  . اسـت 
و یس توسـط الـ  

 جسـتجوي 
در ایـن  و منابع اطالعاتی 

عمول در شروع جسـتجوي اطالعـات   
و  هـا  کانـال 

منابع اطالعاتی در این پژوهش شامل انواع مختلف منابعی است که کاربر بـراي جسـتجوي   
ین همچنـ  

هسـتند، مشـکالتی را   
ایـن   انـد؛ کـه  
ماننـد  هاي مختلف جستجوي اطالعـات هسـتند. ایـن مشـکالت     

اسـت و میـزان نبـود قطعیـت     
جمعیـت   

 موردتوجـه 

                                         
1. Ellis, 1989; Kuhlthau, 1993
2. Human information behaviour HIB

 از وب

قطعیـت و   نبـود  ۀینـ درزم

نفر از اعضاي کتابخانه ملـی  
یـت کـه در بخـش تـاالر رقـومی کتابخانـه فعال     

ساخته محقق پرسشنامه
مشورت حوزه این در

پرسشـنامه  پایـایی 
اسـت  88/0 بـا  برابـر 

توسـط الـ  هـاي جسـتجوي اطالعـات    
جسـتجوي  هـاي  یـت فعال

و منابع اطالعاتی 
عمول در شروع جسـتجوي اطالعـات   

کانـال  ،کلیـدواژه جسـتجو  
منابع اطالعاتی در این پژوهش شامل انواع مختلف منابعی است که کاربر بـراي جسـتجوي   

 نـد. ک یمـ شـود و اسـتفاده   
هسـتند، مشـکالتی را    2کولثاو از محققان حوزه رفتار اطالعـاتی انسـان  

انـد؛ کـه   کردهرا شناسایی 
هاي مختلف جستجوي اطالعـات هسـتند. ایـن مشـکالت     

اسـت و میـزان نبـود قطعیـت     
 هـاي  یژگـی وشده است. همچنین سنجش رابطه بین 

موردتوجـه در پرسشـنامه  

                                        
Ellis, 1989; Kuhlthau, 1993 
Human information behaviour HIB

 اطالعات يجستجو

درزم یـژه و به يا گسترده
  شاره شد.ا 

نفر از اعضاي کتابخانه ملـی   100روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماري 
کـه در بخـش تـاالر رقـومی کتابخانـه فعال     

پرسشنامه ،. ابزار مورداستفاده
درنظر  صاحب 

پایـایی  سـنجش  جهـت 
برابـر  آن میـزان  که

هـاي جسـتجوي اطالعـات    
فعالتعدادي از مـوارد  

و منابع اطالعاتی  ها یتفعال ، سنجیده شده است.
عمول در شروع جسـتجوي اطالعـات   طورم

کلیـدواژه جسـتجو   يبنـد 
منابع اطالعاتی در این پژوهش شامل انواع مختلف منابعی است که کاربر بـراي جسـتجوي   

شـود و اسـتفاده    یمـ 
کولثاو از محققان حوزه رفتار اطالعـاتی انسـان  

را شناسایی  که کاربران در طول جستجوي اطالعات با آن روبرو هستند
هاي مختلف جستجوي اطالعـات هسـتند. ایـن مشـکالت     

اسـت و میـزان نبـود قطعیـت      قرارگرفتـه 
شده است. همچنین سنجش رابطه بین 

در پرسشـنامه  اطالعـات   جسـتجوي 

                                                                                
 

Human information behaviour HIB 

جستجو در کاربران 

 آزاده آل طاها

گسترده يها مباحث نظري و ریاضی این حوزه پژوهش
 ها آنکه به برخی از 

روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماري 
کـه در بخـش تـاالر رقـومی کتابخانـه فعال      
. ابزار مورداستفادهدادند
 اساتید با آن محتوایی
جهـت  .گردید ویرایش
که استشده  استفاده

هـاي جسـتجوي اطالعـات     یـت فعالرفتـار  
تعدادي از مـوارد   رابطه با، در این پژوهش نبود قطعیت در 

، سنجیده شده است.
طورم هستند که کاربران به

بنـد  ؛ ماننـد فرمـول  
منابع اطالعاتی در این پژوهش شامل انواع مختلف منابعی است که کاربر بـراي جسـتجوي   

یمـ  هـا  آنخـود وارد  
کولثاو از محققان حوزه رفتار اطالعـاتی انسـان  

که کاربران در طول جستجوي اطالعات با آن روبرو هستند
هاي مختلف جستجوي اطالعـات هسـتند. ایـن مشـکالت     

قرارگرفتـه ی موردبررسـ 
شده است. همچنین سنجش رابطه بین 

جسـتجوي هـا در  

                                        

 تینبود قطع زان

آزاده آل طاها/يرینجال حر

مباحث نظري و ریاضی این حوزه پژوهش
که به برخی از  شده است

روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماري 
 هسـتند و دکتـرا  
دادند یوب انجام م
محتوایی و صوري

ویرایش و ابهام 
استفاده کرونباخ آلفاي

رفتـار   ۀینـ شـده درزم 
، در این پژوهش نبود قطعیت در 

، سنجیده شده است.ها و منابع اطالعاتی
هستند که کاربران به هایی

؛ ماننـد فرمـول  دهند یها و منابع انجام م
منابع اطالعاتی در این پژوهش شامل انواع مختلف منابعی است که کاربر بـراي جسـتجوي   

خـود وارد   مـوردنظر 
کولثاو از محققان حوزه رفتار اطالعـاتی انسـان  

که کاربران در طول جستجوي اطالعات با آن روبرو هستند
هاي مختلف جستجوي اطالعـات هسـتند. ایـن مشـکالت      یت

موردبررسـ در ایـن پـژوهش   
شده است. همچنین سنجش رابطه بین  یبررس

هـا در   قطعیـت آن  نبـود 

                                                                          

زانیم یبررس

نجال حر/یدوخان روزه

مباحث نظري و ریاضی این حوزه پژوهش
شده است بازیابی اطالعات انجام

  روش پژوهش
روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماري 

و دکتـرا   یسـانس ل در مقطع فوق
وب انجام م یطجستجو را در مح
صوري روایی تعیین
رفع یازموردن موارد
آلفاي ضریب از

شـده درزم  مدل ارائـه 
، در این پژوهش نبود قطعیت در 

ها و منابع اطالعاتی کانال 
هایی یتشامل فعال

ها و منابع انجام م از انواع کانال
منابع اطالعاتی در این پژوهش شامل انواع مختلف منابعی است که کاربر بـراي جسـتجوي   

مـوردنظر اطالعات و یافتن منـابع  
کولثاو از محققان حوزه رفتار اطالعـاتی انسـان  و یس ال که

که کاربران در طول جستجوي اطالعات با آن روبرو هستند
یتفعالمشکالت مربوط به 

در ایـن پـژوهش   عـاتی  بار اطال
بررس ها آنیجادشده توسط 

نبـود شناختی کاربران بـا  

                                  

   
  
 

 
روزهیف

مباحث نظري و ریاضی این حوزه پژوهش
بازیابی اطالعات انجام

روش پژوهش
روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماري 

در مقطع فوق
جستجو را در مح

تعیینمنظور  به
موارد در و

از پژوهش
مدل ارائـه  توجه به
، در این پژوهش نبود قطعیت در 1کولثاو

 ،اطالعات
شامل فعالپژوهش 

از انواع کانال
منابع اطالعاتی در این پژوهش شامل انواع مختلف منابعی است که کاربر بـراي جسـتجوي   

اطالعات و یافتن منـابع  
که ییازآنجا

که کاربران در طول جستجوي اطالعات با آن روبرو هستند
مشکالت مربوط به 

بار اطال اضافه
یجادشده توسط ا

شناختی کاربران بـا  
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لیکرت سـه درجـه ایـی، بـود. لـذا سـه       
از کاربران خواسته شد تا میـزان نبـود قطعیـت    
) مشـخص  
که در تاالر مـذکور  
تصادفی بر 

، شـده  یـع 
 صـیفی دو سـطح تو 

 و همبسـتگی پیرسـون  
شــده اســت. نــرم افزارآمــاري مورداســتفاده جهــت 

که براي رسیدن به اهداف 
گـروه موضـوعی شـامل تجـارت،     
؛ علوم انسانی و هنـر و علـوم   
) تقســیم شــدند. علــوم اطالعــات و 

 کـه  یـن بـه دلیـل ا  
ممکـن اسـت   
کنند. همچنـین هـر دو گـروه زن و مـرد بـا      
 ی، موردبررســ

سـال   40تـا  
 %14و  یسانس

  

یاپیپ شماره ،1396

لیکرت سـه درجـه ایـی، بـود. لـذا سـه       
از کاربران خواسته شد تا میـزان نبـود قطعیـت    

) مشـخص  3(نمـره   یـاد 
که در تاالر مـذکور   ییا

تصادفی بر  صورت بهنفر حضور داشتند، لذا حجم نمونه 
یـع پرسشـنامه توز 

دو سـطح تو  آمـاري در 
همبسـتگی پیرسـون   ، آزمـون 

شــده اســت. نــرم افزارآمــاري مورداســتفاده جهــت 

که براي رسیدن به اهداف 
گـروه موضـوعی شـامل تجـارت،     
؛ علوم انسانی و هنـر و علـوم   
) تقســیم شــدند. علــوم اطالعــات و 

بـه دلیـل ا  ، شـده اسـت  
ممکـن اسـت    وبیشـتر آشـنا هسـتند    

کنند. همچنـین هـر دو گـروه زن و مـرد بـا      
، موردبررســشــده یــک

تـا   31%) بین 24
یسانسل داراي مدرك فوق

  

 

1396 زمستان ـ چهارم

لیکرت سـه درجـه ایـی، بـود. لـذا سـه       
از کاربران خواسته شد تا میـزان نبـود قطعیـت    

ز) و 2نمره )، متوسط (
اازآنج کنند. جامعه پژوهش کاربران تاالر رقومی کتابخانه ملی بود.

نفر حضور داشتند، لذا حجم نمونه 
 100کلیـه  نفر در نظر گرفته شد. 
آمـاري در  يها ها از روش

، آزمـون (آزمـون کـاي اسـکوئر   
شــده اســت. نــرم افزارآمــاري مورداســتفاده جهــت 

که براي رسیدن به اهداف مختلف تحصیلی بودند 
گـروه موضـوعی شـامل تجـارت،      چهـار 
؛ علوم انسانی و هنـر و علـوم   %)7( یوتر

) تقســیم شــدند. علــوم اطالعــات و 47%
شـده اسـت   صورت مستقل در نظر گرفتـه 

بیشـتر آشـنا هسـتند     فنـاوري 
کنند. همچنـین هـر دو گـروه زن و مـرد بـا      

یــکرا در ســه گــروه ســنی تفک
24سال، ( 30%) زیر 
داراي مدرك فوق 86%
  % مرد بودند.

  

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

لیکرت سـه درجـه ایـی، بـود. لـذا سـه       یه هایی با طیف 
از کاربران خواسته شد تا میـزان نبـود قطعیـت     ؛ ودر نظر گرفته شد

)، متوسط (1کم (نمره 
کنند. جامعه پژوهش کاربران تاالر رقومی کتابخانه ملی بود.

نفر حضور داشتند، لذا حجم نمونه 
نفر در نظر گرفته شد. 

ها از روش داده وتحلیل
(آزمـون کـاي اسـکوئر   

شــده اســت. نــرم افزارآمــاري مورداســتفاده جهــت  آزمــون تــی تــک نمونــه ایــی) اســتفاده
  

مختلف تحصیلی بودند  هاي
چهـار قطعیـت بـه   

یوتر)؛ علوم اطالعات و کامپ
47( فنــاوري%) و مهندســی، پزشــکی و 

صورت مستقل در نظر گرفتـه 
فنـاوري چنین فرض شده است که کاربران این رشته با 

کنند. همچنـین هـر دو گـروه زن و مـرد بـا       حاصلها 
را در ســه گــروه ســنی تفکو دکتــ

%) زیر 72( ینفر جامعه موردبررس
86سال بودند. از این تعداد 

% مرد بودند.41زن و 
   

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

یه هایی با طیف گوداراي  پرسشنامه
در نظر گرفته شد

کم (نمره هاي  ینهگز
کنند. جامعه پژوهش کاربران تاالر رقومی کتابخانه ملی بود.

نفر حضور داشتند، لذا حجم نمونه  130میانگین روزانه حداکثر 
نفر در نظر گرفته شد.  100اساس جدول مورگان معادل 
وتحلیل یهمنظور تجز

(آزمـون کـاي اسـکوئر    یآمار استنباط
آزمــون تــی تــک نمونــه ایــی) اســتفاده

  .بود 18نسخه  

  
هاي ینهها و زم پاسخگویان از رشته

قطعیـت بـه    نبـود  ۀینـ درزم
)؛ علوم اطالعات و کامپ11%

%) و مهندســی، پزشــکی و 
صورت مستقل در نظر گرفتـه  ها به جدا از سایر رشته

چنین فرض شده است که کاربران این رشته با 
ها  نسبت به سایر رشته

و دکتــ یســانس
نفر جامعه موردبررس

سال بودند. از این تعداد  50تا 
زن و  %59 توزیع جنسیتی

فصلنامه

پرسشنامهنگارندگان بود. 
 3تا  1ي ها نمره

گزخود را در هر مورد با 
کنند. جامعه پژوهش کاربران تاالر رقومی کتابخانه ملی بود.

میانگین روزانه حداکثر 
اساس جدول مورگان معادل 

منظور تجز بازگردانده شد و به
آمار استنباط درصد) وو 

آزمــون تــی تــک نمونــه ایــی) اســتفاده
 spssداده  وتحلیل

  پژوهش هاي
پاسخگویان از رشته
درزم پژوهش و نتایج پربارتر
11( وکار و مدیریت

%) و مهندســی، پزشــکی و 35اجتمــاعی (
جدا از سایر رشته

چنین فرض شده است که کاربران این رشته با 
نسبت به سایر رشته يتر نتایج متفاوت

ل میــزان تحصــیالت فــوق
نفر جامعه موردبررس 100اند. از 

تا  41%) درصد بین 
توزیع جنسیتی ازنظر

   
  
  

 

10 

نگارندگان بود. 
نمرهدرجه با 

خود را در هر مورد با 
کنند. جامعه پژوهش کاربران تاالر رقومی کتابخانه ملی بود.

میانگین روزانه حداکثر  طور به
اساس جدول مورگان معادل 

بازگردانده شد و به
و  (فراوانی

آزمــون تــی تــک نمونــه ایــی) اســتفاده
وتحلیل یهتجز

هاي یافته 
پاسخگویان از رشته
پژوهش و نتایج پربارتر

وکار و مدیریت کسب
اجتمــاعی (
جدا از سایر رشته کامپیوتر

چنین فرض شده است که کاربران این رشته با 
نتایج متفاوت

میــزان تحصــیالت فــوق
اند. از  قرارگرفته

%) درصد بین 4و (
ازنظرو دکترا 
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 یارانحراف مع

64/0  
68/0  
79/0  
77/0  
74/0  
77/0  

78/0  

72/0  
83/0  
83/0  
28/4 

 هـاي جسـتجوي  
 92/1و  1

وین عبـارت جسـتجو بـا    
را در جامعـه  
 کل نبـود 
انحراف معیار کـل  

  

 از وب

 تا چه میزان است؟

 
انحراف مع یانگین
1  64
1  68
1  79
1  77
1  74
1  77

1  78

1  72
1  83
1  83
18  28

هـاي جسـتجوي   یـت فعال
96/1جهـت خاتمـه جسـتجو بـا میـانگین      

وین عبـارت جسـتجو بـا    
را در جامعـه   اطالعات کمترین میزان عدم قطعیـت 

کل نبـود  آمده میانگین دست
انحراف معیار کـل   و 18

  

 اطالعات يجستجو

تا چه میزان است؟ هاي جستجوي اطالعات

 اطالعات جستجوي
یانگینم

70/1
65/1
90/1
89/1
75/1
92/1

84/1

96/1
77/1
78/1
16/18

فعال در قطعیـت  دهـد کـه در بررسـی عـدم    
جهـت خاتمـه جسـتجو بـا میـانگین      

وین عبـارت جسـتجو بـا    تـد  در مقابـل 
اطالعات کمترین میزان عدم قطعیـت 

دست به يها بر اساس تحلیل داده
16/18بازیابی اطالعات 

  

جستجو در کاربران 

 آزاده آل طاها

هاي جستجوي اطالعات

جستجوي هاي یتقطعیت در فعال
  
  یاطالعات يها

  عبارت جستجو
  واز مهارت جستج

  شده انتخاب ی
  یشنما در صفحه

  جهت خاتمه جستجو

  فهرست منابع یدن

  استفاده از منبع
  جهت چاپ منبع

  منبع ياز روزآمد

دهـد کـه در بررسـی عـدم    
جهـت خاتمـه جسـتجو بـا میـانگین       گیري

در مقابـل  .انـد  داشـته میانگین را در ایجاد نبود قطعیـت  
اطالعات کمترین میزان عدم قطعیـت  جستجوي

بر اساس تحلیل داده
بازیابی اطالعات  هاي یت

   

 تینبود قطع زان

آزاده آل طاها/يرینجال حر

هاي جستجوي اطالعات یتفعالپرسش اول: عدم قطعیت در 

قطعیت در فعال نبود: 1جدول 
  ها مؤلفه

ها دروازه یاانتخاب منابع 
عبارت جستجو ینتدو
از مهارت جستج ینان. اطم

یجستجو در منابع اطالعات
در صفحه هایی یتفعال
جهت خاتمه جستجو گیري یم

یدنجهت د گیري

استفاده از منبع
جهت چاپ منبع گیري یمتصم
از روزآمد ینانطما

  کل جمع

دهـد کـه در بررسـی عـدم     یمـ 
گیري یمتصمو استفاده از منبع 

میانگین را در ایجاد نبود قطعیـت  
جستجوي هاي یت
بر اساس تحلیل دادهی طورکل هدف منجر شده است. به

یتقطعیت جامعه هدف در ارتباط با فعال

زانیم یبررس

نجال حر/یدوخان روزه

پرسش اول: عدم قطعیت در 

جدول 

انتخاب منابع 

. اطم
جستجو در منابع اطالعات

فعال
تصم

یمتصم

تصم

مـ  ) نشـان 1جدول (
استفاده از منبع اطالعات، 

میانگین را در ایجاد نبود قطعیـت  
یتدر فعال 65/1

هدف منجر شده است. به
قطعیت جامعه هدف در ارتباط با فعال

  است.

   
  
 

 
روزهیف

پرسش اول: عدم قطعیت در 

  شماره
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

8  
9  
10  

  
جدول (

اطالعات، 
میانگین را در ایجاد نبود قطعیـت  بیشترین 
65میانگین 

هدف منجر شده است. به
قطعیت جامعه هدف در ارتباط با فعال

است. 28/4
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  با میانگین فرضی

 سطح
  معناداري

000/0  

در بـراي عـدم قطعیـت    
و اخـتالف  
اسـت کـه   
توان گفـت کـه   

ي اطالعاتی جستجوي اطالعـات تـا چـه    

  معیار انحراف
70/0  
67/0  
81/0  
78/0  
83/0  
83/0  
75/0  
73/0  
80/0  
81/0  
84/0  
70/0  
73/0  
72/0  
82/0  
65/5  

یاپیپ شماره ،1396

با میانگین فرضی اطالعات جستجوي

 درجه محاسبه
معناداري  يآزاد
99  

بـراي عـدم قطعیـت     
و اخـتالف   99و درجـه آزادي  

اسـت کـه    0.00 آمـده است و سطح معناداري به دست 
توان گفـت کـه    یمدرصد 

  هاي جستجوي اطالعات از حد متوسط باالتر است.
ي اطالعاتی جستجوي اطالعـات تـا چـه    

  اطالعات
انحراف  یانگین

78/1  70
77/1  67
74/1  81
85/1  78
01/2  83
03/2  83
15/2  75
97/1  73
88/1  80
99/1  81
72/1  84
73/1  70
82/1  73
95/1  72
80/1  82
/28  65
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جستجوي هاي یتقطعیت در فعال
  
محاسبه تی دو

  شده
36/7  

 آمـده  دست بهدهد که در مقایسه میانگین 
و درجـه آزادي   36/7مقـدار تـی   

است و سطح معناداري به دست 
درصد  95است پس با اطمینان 

هاي جستجوي اطالعات از حد متوسط باالتر است.
ي اطالعاتی جستجوي اطالعـات تـا چـه    

اطالعات جستجوي ي
یانگینم

  78
77
74
85
01
03
15

  97
88  ین
  99

72
73

  82
  95

80
19/

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

قطعیت در فعال ي مقایسه میانگین نبود
  15 فرضی میانگین

دو بین اختالف
  میانگین

16/3  

دهد که در مقایسه میانگین 
مقـدار تـی    ،15

است و سطح معناداري به دست 
است پس با اطمینان  تر

هاي جستجوي اطالعات از حد متوسط باالتر است.
ي اطالعاتی جستجوي اطالعـات تـا چـه    ها کانالپرسش دوم: عدم قطعیت در منابع و 

يها کانالمنابع و قطعیت در 
  

  یکیمتن کامل مجالت الکترون
  یکیمجالت الکترون
  یککتب الکترون

  ها یدهو چک یه
  یشخص ي

  یدولت هاي
  يتجار هاي
  یخصوص يها سازمان

ینآنال هاي یفروش کتاب
  یموسسات آموزش عال

  کاوش ي
  کاوش يابر موتورها

  منابع کتابخانه یکی
  مؤسسات یکیهرست منابع الکترون
  موردعالقه هاي

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

ي مقایسه میانگین نبودا نمونهتی تک 
میانگین

 انحراف  میانگین
  معیار

16/18  28/4  

دهد که در مقایسه میانگین  ی
15ي اطالعات با میانگین فرضی 

است و سطح معناداري به دست  آمدهبه دست 
تر کوچک 0.05

هاي جستجوي اطالعات از حد متوسط باالتر است.
پرسش دوم: عدم قطعیت در منابع و 

قطعیت در  نبود: 3جدول 
  ها مؤلفه

متن کامل مجالت الکترون هاي
مجالت الکترون
کتب الکترون

یهنما هاي یگاهپا
يمجوعه ها

هاي یتسا وب
هاي یتسا بو

سازمان هاي یتسا وب
کتاب هاي یتسا وب

موسسات آموزش عال یتسا وب
يموتورها

ابر موتورها
یکیفهرست الکترون

هرست منابع الکترونف
هاي یتسا وب
  

فصلنامه

تی تک  آزموننتایج 

  در قطعیت
 بازیابی هاي

  اطالعات

میانگین

16

یم) نشان 2جدول (
ي اطالعات با میانگین فرضی 

به دست  16/3بین دو میانگین 
0.05 ي مفروضآلفا

هاي جستجوي اطالعات از حد متوسط باالتر است. یتفعالعدم قطعیت در 
پرسش دوم: عدم قطعیت در منابع و 

  میزان است؟

جدول 

هاي یگاهپا

وب
وب

ف

   
  
  

 

12 

نتایج : 2جدول 

قطعیت عدم
هاي یتفعال

اطالعات
  

جدول (
ي اطالعات با میانگین فرضی جستجو

بین دو میانگین 
آلفاون از چ

عدم قطعیت در 
پرسش دوم: عدم قطعیت در منابع و 

میزان است؟

  شماره
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
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 يهـا  کانـال 
ي شخصـی  
بازیابی اطالعات منجر به بیشترین 

بـا   و ابـر موتورهـاي کـاوش   
بـر اسـاس   
قطعیـت جامعـه هـدف در ارتبـاط بـا      

ي اطالعاتی جستجوي 

 سطح
  معناداري

000/0  

 آمـده  دست
و  63/5، مقـدار تـی   

است و سطح معنـاداري بـه   
 95است پس با اطمینان 

حـد متوسـط بیشـتر    

  

 از وب

کانـال  و منـابع  در 
ي شخصـی  ها مجموعهو 

بازیابی اطالعات منجر به بیشترین 
و ابـر موتورهـاي کـاوش   

بـر اسـاس   ی طـورکل  بـه . 
قطعیـت جامعـه هـدف در ارتبـاط بـا      

ي اطالعاتی جستجوي ها کانال

  
 درجه

  يآزاد

99  

دست به)، مقایسه میانگین 
، مقـدار تـی   25

است و سطح معنـاداري بـه   
است پس با اطمینان 

حـد متوسـط بیشـتر     از ي اطالعاتی

  

 اطالعات يجستجو

 قطعیـت  دهد کـه در بررسـی نبـود   
و  هاي دولتی یت
بازیابی اطالعات منجر به بیشترین  يها

و ابـر موتورهـاي کـاوش    و موتورهاي کـاوش 
. اند قطعیت را ایجاد کرده

قطعیـت جامعـه هـدف در ارتبـاط بـا       کل نبـود 
  است. 65/5معیار کل 

کانالدر منابع و قطعیت 
  اطالعات با میانگین فرضی
  
 تی 

  شده محاسبه

63/5  

)، مقایسه میانگین 4در جدول شماره (
عاتی با میانگین فرضـی  

است و سطح معنـاداري بـه    آمدهبه دست 
است پس با اطمینان  تر کوچک 0.05
ي اطالعاتیها کانال

  

جستجو در کاربران 

 آزاده آل طاها

دهد کـه در بررسـی نبـود   
یتسا وبهاي تجاري، 

ها عنوان منابع و کانال
و موتورهاي کـاوش  قطعیت در کاربران شده است
قطعیت را ایجاد کرده نبود
کل نبـود  نآمده میانگی
معیار کل  انحراف

قطعیت  ي مقایسه میانگین نبود
اطالعات با میانگین فرضی

  25 فرضی میانگین
 دو بین اختالف

  میانگین

19/3  

در جدول شماره ( 
عاتی با میانگین فرضـی  ي اطال
به دست  19/3و اختالف بین دو میانگین 

0.05 که چون از الفاي مفروض
کانالتوان گفت که نبود قطعیت در منابع و 

   

 تینبود قطع زان

آزاده آل طاها/يرینجال حر

دهد کـه در بررسـی نبـود    یم) نشان 
هاي تجاري،  یتسا وب
عنوان منابع و کانال به 01/2و 

قطعیت در کاربران شده است
نبودکمترین میزان 

آمده میانگی دست به
انحراف 19/28 ي اطالعاتی

ي مقایسه میانگین نبودا نمونهتی تک 
اطالعات با میانگین فرضی

میانگین

  انگین
 انحراف
  معیار

28  65/5  

 آمده دست بهبا توجه به اطالعات 
ي اطالها کانالبراي نبود قطعیت در منابع و 

و اختالف بین دو میانگین 
که چون از الفاي مفروض
توان گفت که نبود قطعیت در منابع و 

زانیم یبررس

نجال حر/یدوخان روزه

) نشان 3شماره (جدول 
وباطالعات،  
و  08/2، 15/2با میانگین 
قطعیت در کاربران شده است نبود

کمترین میزان  73/1و  72/1
به يها تجزیه تحلیل داده

ي اطالعاتیها کانال

تی تک  آزموننتایج : 4

انگینمی  ... در قطعیت

 يها و کانال
  یاطالعات

19/28

با توجه به اطالعات 
براي نبود قطعیت در منابع و 

و اختالف بین دو میانگین  99درجه آزادي 
که چون از الفاي مفروض است 0.00 آمده
توان گفت که نبود قطعیت در منابع و  ی

   
  
 

 
روزهیف

جدول 
 جستجوي
با میانگین 

 نبودمیزان 
72میانگین 

تجزیه تحلیل داده
کانالمنابع و 

4جدول 

قطعیت عدم

و کانال منابع
اطالعات

  
با توجه به اطالعات 

براي نبود قطعیت در منابع و 
درجه آزادي 

آمدهدست 
یمدرصد 

  است.
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  مشکالت جستجوي اطالعات تا چه میزان است؟

  معیار انحراف
81/0 

81/0 

72/0 

78/0 

77/0 

82/0 

78/0 

82/0 

75/0 

82/0 

77/0 

81/0 

76/0 

76/0 

72/0 

74/0 

80/0 

74/0 

75/0 

در کـاربران  
 :18دهــد درگویــه 

نیاز به پسورد زیاد با میانگین 
 نبـود مشـکالتی هسـتند کـه بیشـترین     

یاپیپ شماره ،1396

مشکالت جستجوي اطالعات تا چه میزان است؟

  اطالعات
انحراف  یانگین

08/2  81
00/2  81
21/2  72
05/2  78
01/2  77
80/1  82
95/1  78
18/2  82
41/2  75
85/1  82
69/1  77
37/2  81
73/1  76
83/1  76
94/1  72
35/2  74
12/2  80
44/2  74
05/2  75
39  47/7  

کـاربران   یـدگاه اطالعات از د
دهــد درگویــه  ینشــان مــ

نیاز به پسورد زیاد با میانگین 
مشـکالتی هسـتند کـه بیشـترین     
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مشکالت جستجوي اطالعات تا چه میزان است؟

اطالعات جستجوي قطعیت در ارتباط با مشکالت
یانگینم

08  شده
00
21
05
01
80
95
18
41
85
69
37
73
83

  94
35
12
44

  05
06/39

اطالعات از د ارتباط با مشکالت جستجوي
ــ گویــه 19 نشــان م

نیاز به پسورد زیاد با میانگین : 9در گویه 
مشـکالتی هسـتند کـه بیشـترین      2

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

مشکالت جستجوي اطالعات تا چه میزان است؟

قطعیت در ارتباط با مشکالت
  

  شده ياطالعات جستجو
  يفنّاور 

  یستجستجو کامل ن
  عدم اطالع از منابع قابل جستجو

  بودن جستجو
  افزار سخت 

  ها یتسا به وب
  نبودن منابع
  یادبه پسورد ز
  شده یابیب باز

  متن یشنما
  دانلود یین

  اطالعات يفنّاور
  با منابع یکاف

  شده یابیاطالعات باز
  یادنامرتبط ز

  یدسترس يبرا 
  به اطالعات یدسترس

  امکانات نامناسب جستجو در ابزار کاوش

ارتباط با مشکالت جستجوي
19اســت. بررســی 

در گویه  ،44/2 یانگین
 37/2دانلود با میانگین 

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

مشکالت جستجوي اطالعات تا چه میزان است؟ با در رابطهپرسش سوم: عدم قطعیت 

قطعیت در ارتباط با مشکالت نبود: 5جدول 
  ها مؤلفه

اطالعات جستجو یمحجم عظ
 یشرفتپ

جستجو کامل ن یجخرو
عدم اطالع از منابع قابل جستجو

بودن جستجو یرگ وقت
 یادمشکالت ز

به وب ینانعدم اطم
نبودن منابع یکاف

به پسورد ز یاز. ن
ب بازمشکالت خواندن مطال

نما یفیتعدم ک
یینپا سرعت

فنّاور ۀینعدم مهارت درزم
کاف ییعدم آشنا

اطالعات باز یینپا یفیتک
نامرتبط ز یجنتا

 نهیپرداخت هز
دسترس یتمحدود

امکانات نامناسب جستجو در ابزار کاوش
  جمع کل

ارتباط با مشکالت جستجوي در 
اســت. بررســی  شــده مــنعکس

یانگینمحدودیت دسترسی به اطالعات با م
دانلود با میانگین  یینپا سرعت

فصلنامه

پرسش سوم: عدم قطعیت 

جدول 

حجم عظ

مشکالت خواندن مطال

عدم مهارت درزم

امکانات نامناسب جستجو در ابزار کاوش

 قطعیت نبودمیزان 
مــنعکس) 5جــدول شــماره (

محدودیت دسترسی به اطالعات با م
سرعت :12گویه 
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پرسش سوم: عدم قطعیت 

  شماره
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  

  
میزان 

جــدول شــماره (
محدودیت دسترسی به اطالعات با م

گویه  و 41/2
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 مشکل عـدم کیفیـت نمـایش   
قطعیت را ایجاد کرده است. این نتیجه با نظر فریتـز  

 هـاي  یگـاه 
اسـت، بـر   
بـر اسـاس   

بـا  قطعیـت جامعـه هـدف در ارتبـاط     

  مشکالت جستجوي اطالعات با میانگین فرضی

 سطح
  معناداري

000/0  

براي نبود قطعیت 
 99و درجـه آزادي  

 0.00 آمـده 
تـوان   یمـ 

هـا   آن قطعیت

 از آزمون
که مقـدار آن بیشـتر از   

 )اثبات شد. بر این اساس آزمون پیرسون استفاده شد.

 از وب

مشکل عـدم کیفیـت نمـایش   
قطعیت را ایجاد کرده است. این نتیجه با نظر فریتـز  

یگـاه و مشـکالت اینترنـت و پا  
اسـت، بـر    شـده  یلاطالعاتی امروزه در ارتباط با بازیابی اطالعات به یک چالش بزرگ تبد
بـر اسـاس   ی طورکل قدام در جهت کاهش مشکالت موجود ضروري است. به

قطعیـت جامعـه هـدف در ارتبـاط     
  

مشکالت جستجوي اطالعات با میانگین فرضی

  
 درجه

  يآزاد
99  

براي نبود قطعیت  آمده دست
و درجـه آزادي   43/5

آمـده است و سطح معناداري به دست 
مـ درصد  95پس با اطمینان 

  ازحد متوسط است.

قطعیت عدم با کاربران

از آزمونکاربران قطعیت 
که مقـدار آن بیشـتر از    

اثبات شد. بر این اساس آزمون پیرسون استفاده شد.

 اطالعات يجستجو

مشکل عـدم کیفیـت نمـایش    :11گویه 
قطعیت را ایجاد کرده است. این نتیجه با نظر فریتـز  

و مشـکالت اینترنـت و پا   هـا 
اطالعاتی امروزه در ارتباط با بازیابی اطالعات به یک چالش بزرگ تبد
قدام در جهت کاهش مشکالت موجود ضروري است. به

قطعیـت جامعـه هـدف در ارتبـاط      کل نبـود 
  است. 47/7و انحراف معیار کل 

مشکالت جستجوي اطالعات با میانگین فرضی با ر رابطه
  
 تی دو

  شده محاسبه
43/5  

دست بهدر مقایسه میانگین 
43، مقدار تی 35

است و سطح معناداري به دست 
پس با اطمینان  است

ازحد متوسط است. یشبگفت که عدم قطعیت در مشکالت جستجوي اطالعات 

کاربران شناختی 
  

قطعیت  و نبودهاي جمعیت شناختی 
 اسمیرونوف –

اثبات شد. بر این اساس آزمون پیرسون استفاده شد.

جستجو در کاربران 

 آزاده آل طاها

گویه  اند. در مقابل
قطعیت را ایجاد کرده است. این نتیجه با نظر فریتـز   نبود

هـا  یچیدگی) منطبق است، آنان معتقدند پ
اطالعاتی امروزه در ارتباط با بازیابی اطالعات به یک چالش بزرگ تبد
قدام در جهت کاهش مشکالت موجود ضروري است. به

کل نبـود  آمده میانگین
و انحراف معیار کل 

ر رابطهقطعیت د ي مقایسه میانگین نبود
  35 فرضی میانگین

دو بین اختالف
  میانگین

06/4  

در مقایسه میانگین  که
35در مشکالت جستجوي اطالعات با میانگین فرضی 

است و سطح معناداري به دست  آمدهبه دست 
است تر کوچک 

گفت که عدم قطعیت در مشکالت جستجوي اطالعات 

شناختی جمعیت هاي یژگی
  دارد؟ وجود داري

هاي جمعیت شناختی 
–کلموگروف با استفاده از آزمون 

اثبات شد. بر این اساس آزمون پیرسون استفاده شد.
  است:

 تینبود قطع زان

آزاده آل طاها/يرینجال حر

اند. در مقابل قطعیت را در جامعه هدف ایجاد کرده
نبودکمترین میزان 

) منطبق است، آنان معتقدند پ
اطالعاتی امروزه در ارتباط با بازیابی اطالعات به یک چالش بزرگ تبد
قدام در جهت کاهش مشکالت موجود ضروري است. به

آمده میانگین دست به
و انحراف معیار کل  06/39 مشکالت بازیابی اطالعات

ي مقایسه میانگین نبودا نمونه
میانگین

  میانگین
 انحراف
  معیار

/39  47/7  

که دهد یم) نشان 
در مشکالت جستجوي اطالعات با میانگین فرضی 

به دست  06/4و اختالف بین دو میانگین 
 0.05 ي مفروض

گفت که عدم قطعیت در مشکالت جستجوي اطالعات 

یژگیو از یک کدام
داري یمعن رابطه
هاي جمعیت شناختی  یژگیوبراي بررسی رابطه بین 

با استفاده از آزمون 
اثبات شد. بر این اساس آزمون پیرسون استفاده شد. ها دادهبه دست آمد، نرمال بودن 

است: آمده دست به

زانیم یبررس

نجال حر/یدوخان روزه

قطعیت را در جامعه هدف ایجاد کرده
کمترین میزان  69/1 یانگین
) منطبق است، آنان معتقدند پ2003

اطالعاتی امروزه در ارتباط با بازیابی اطالعات به یک چالش بزرگ تبد
قدام در جهت کاهش مشکالت موجود ضروري است. بههمین اساس ا

به يها تجزیه تحلیل داده
مشکالت بازیابی اطالعات

نمونهتی تک  آزموننتایج 

  در قطعیت
 مشکالت
  اطالعات

میانگین

06/

) نشان 6جدول شماره (
در مشکالت جستجوي اطالعات با میانگین فرضی 

و اختالف بین دو میانگین 
ي مفروضآلفااست که چون از 

گفت که عدم قطعیت در مشکالت جستجوي اطالعات 

کدام پرسش چهارم: بین
رابطه اطالعات جستجوي

براي بررسی رابطه بین 
با استفاده از آزمون (همبستگی پیرسون 

به دست آمد، نرمال بودن 
بهاستفاده شد و نتایج ذیل 

   
  
 

 
روزهیف

قطعیت را در جامعه هدف ایجاد کرده
یانگینمتن با م
2003( و شفر

اطالعاتی امروزه در ارتباط با بازیابی اطالعات به یک چالش بزرگ تبد
همین اساس ا

تجزیه تحلیل داده
مشکالت بازیابی اطالعات

نتایج : 6ل جدو

قطعیت عدم
مشکالت با رابطه

اطالعات بازیابی
  

جدول شماره (
در مشکالت جستجوي اطالعات با میانگین فرضی 

و اختالف بین دو میانگین 
است که چون از 

گفت که عدم قطعیت در مشکالت جستجوي اطالعات 

پرسش چهارم: بین
جستجوي در

براي بررسی رابطه بین 
همبستگی پیرسون 

به دست آمد، نرمال بودن  0.05
استفاده شد و نتایج ذیل 
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  و نبود قطعیت کاربران

  معناداري

319/0  
091/0  
749/0  
634/0  
411/0  

و  101/0) ضریب همبستگی در سن 
و سـطح معنـاداري   
، ضـریب همبسـتگی   

. 3علوم انسانی و هنر و علوم اجتماعی 
و ســطح معنــاداري 

اسـت.   آمـده 
یت هاي جمع

هـاي   یژگـی 

ــراي     ــه رشــد ب ــث تقاضــاي رو ب ــادار اطالعــات باع گذشــته رشــد معن
توسعه ابزارهاي پیچیده پژوهش، شناسـایی  

 مانده یصورت یک چالش بزرگ باق

شده اسـت.  
جســتجوي 
                                         
1. Savolainen
2. Fritz and;Schiefer2003

یاپیپ شماره ،1396

و نبود قطعیت کاربران )ي، تحصیالت، رشته تحصیلی و جنس

معناداري سطح

319
091
749
634
411

) ضریب همبستگی در سن 
و سـطح معنـاداري    -0/
، ضـریب همبسـتگی   749/0

علوم انسانی و هنر و علوم اجتماعی 
و ســطح معنــاداري  -048/0
آمـده به دسـت   0

هاي جمع یژگیودر هر یک از 
یژگـی ودرصد بین 

  جمعیت شناختی و نبود قطعیت کاربران رابطه معناداري وجود ندارد.

ــراي     ــه رشــد ب ــث تقاضــاي رو ب ــادار اطالعــات باع گذشــته رشــد معن
توسعه ابزارهاي پیچیده پژوهش، شناسـایی  

صورت یک چالش بزرگ باق

شده اسـت.   جستجوي اطالعات
جســتجوي اطالعـات، مشـکالت   

                                        
Savolainen 
Fritz and;Schiefer2003 

 

1396 زمستان ـ چهارم

ي، تحصیالت، رشته تحصیلی و جنس

  همبستگی ضریب

101/0  
170/0-  
032/0  
048/0-  
083/0-  

) ضریب همبستگی در سن 7شماره (
ـاور ضریب همبستگی در مهـارت   170ي فنّ

749و سطح معناداري 
علوم انسانی و هنر و علوم اجتماعی  

048یوتر) اطالعــات و کــامپ
411/0و سطح معناداري 

در هر یک از  آمده
درصد بین  95 پس با اطمینان

جمعیت شناختی و نبود قطعیت کاربران رابطه معناداري وجود ندارد.

ــراي     ــه رشــد ب ــث تقاضــاي رو ب ــادار اطالعــات باع گذشــته رشــد معن
توسعه ابزارهاي پیچیده پژوهش، شناسـایی  

صورت یک چالش بزرگ باق به

جستجوي اطالعاتبراي کاربران در 
اطالعـات، مشـکالت    جسـتجوي 

                                                                                

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

ي، تحصیالت، رشته تحصیلی و جنسفنّاورختی (سن، مهارت 

ضریب  یت

شماره (در جدول 
ضریب همبستگی در مهـارت  

و سطح معناداري  032/0
علوم انسانی و هنر و علوم اجتماعی  .2 وکار و مدیریت

اطالعــات و کــامپ. علــوم 
و سطح معناداري  -0/

آمده دست بهی با توجه به اینکه سطح معناداري 
پس با اطمینان است 05/0

جمعیت شناختی و نبود قطعیت کاربران رابطه معناداري وجود ندارد.

ــراي     ــه رشــد ب ــث تقاضــاي رو ب ــادار اطالعــات باع گذشــته رشــد معن
توسعه ابزارهاي پیچیده پژوهش، شناسـایی   رغم یعل 

بهبا توجه به پیچیدگی اینترنت 
20032.(  
براي کاربران در  یت
جسـتجوي  هـاي  یـت 

                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

ختی (سن، مهارت هاي جمعیت شنا
یتجمع هاي یژگی

  

  يفنّاور
  تحصیالت

  تحصیلی
  

در جدول  شده منعکس
ضریب همبستگی در مهـارت  

032، ضریب همبستگی تحصیالت 
وکار و مدیریت تجارت، کسب
. علــوم 4 فنــاوري

/083و ضریب همبستگی جنس 
ی با توجه به اینکه سطح معناداري 

05از آلفاي مفروض 
جمعیت شناختی و نبود قطعیت کاربران رابطه معناداري وجود ندارد.

  گیري
ــراي     ــه رشــد ب ــث تقاضــاي رو ب ــادار اطالعــات باع گذشــته رشــد معن

 اما اطالعات شده است
با توجه به پیچیدگی اینترنت 

2003و فرتز؛ شیفر 
یتنبود قطع این چالش باعث ایجاد

یـت فعال انـواع  پـژوهش حاضـر نشـان داد   
                                                                          

فصلنامه

هاي جمعیت شنا یژگیورابطه بین 
و و قطعیت عدم بین

  یشناخت
  سن

فنّاور مهارت
تحصیالت

تحصیلی رشته
  جنس

منعکسا توجه به نتایج 
ضریب همبستگی در مهـارت   ،319/0سطح معناداري 

، ضریب همبستگی تحصیالت 
تجارت، کسبا. ( یلیتحص

فنــاوريمهندســی، پزشــکی و 
و ضریب همبستگی جنس 

ی با توجه به اینکه سطح معناداري 
از آلفاي مفروض  تر بزرگ

جمعیت شناختی و نبود قطعیت کاربران رابطه معناداري وجود ندارد.

گیري یجهبحث و نت
ــراي     يهــا در طــول دهــه ــه رشــد ب ــث تقاضــاي رو ب ــادار اطالعــات باع گذشــته رشــد معن
اطالعات شده است یريپذ

با توجه به پیچیدگی اینترنت منابع اطالعاتی مناسب 
و فرتز؛ شیفر  20071 یناست (ساوال

این چالش باعث ایجاد
پـژوهش حاضـر نشـان داد   
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رابطه بین  :7جدول 
بین رابطه

  

ا توجه به نتایج ب
سطح معناداري 

، ضریب همبستگی تحصیالت 091/0
تحصرشته 

مهندســی، پزشــکی و 
و ضریب همبستگی جنس  634/0
ی با توجه به اینکه سطح معناداري طورکل به

بزرگشناختی 
جمعیت شناختی و نبود قطعیت کاربران رابطه معناداري وجود ندارد.

بحث و نت 
در طــول دهــه
پذ دسترس

منابع اطالعاتی مناسب 
است (ساوال

این چالش باعث ایجاد
پـژوهش حاضـر نشـان داد   
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منجر بـه میـزان متفـاوتی از نبـود قطعیـت در      
میزان نبود قطعیت کاربران در هر سه بخـش  
طالعات از حد متوسط بیشـتر بـوده اسـت.    
اطالعـاتی و  

کـه در   ی
هـا نشـان   
استفاده از موتورهاي کاوش با میـانگین  

 ت را بـه قطعیـ 
 کـه  یانـد، درحـال  
) 15/2تجـاري ( 
عنوان  ) به

 ۀینـ درزمتوان گفت افزایش سواد اطالعاتی کـاربران  
تواند منجر به کـاهش نبـود قطعیـت آنـان در اسـتفاده از      
و وبینارها در کتابخانـه جهـت آمـوزش    
کـاهش نبـود قطعیـت    
که نتـایج نشـان   
ي تجاري منجر به ایجـاد نبـود قطعیـت در کـاربران هـدف      
آگاهی کـاربران نسـبت   
ي تجــاري افـزایش یابــد تـا کــاربران در اســتفاده از   

جمعیـت شـناختی   
بـین رشـته   

وجـود   ي

 از وب

منجر بـه میـزان متفـاوتی از نبـود قطعیـت در      
میزان نبود قطعیت کاربران در هر سه بخـش  
طالعات از حد متوسط بیشـتر بـوده اسـت.    

اطالعـاتی و   يهـا  اطالعات نسـبت بـه منـابع و کانـال    
یانـد. درحـال   قطعیت شـده 
هـا نشـان    دادهتحلیل  .اند

استفاده از موتورهاي کاوش با میـانگین  
قطعیـ  نبـود متـرین میـزان   

انـد، درحـال   اطالعات منجر شـده 
تجـاري (  يهـا  وبگـاه 

) به44/2و همچنین محدودیت دسترسی به اطالعات (
  .اند قطعیت را براي کاربران ایجاد کرده

توان گفت افزایش سواد اطالعاتی کـاربران  
تواند منجر به کـاهش نبـود قطعیـت آنـان در اسـتفاده از      
و وبینارها در کتابخانـه جهـت آمـوزش    

کـاهش نبـود قطعیـت     منظـور 
که نتـایج نشـان    طور همان

ي تجاري منجر به ایجـاد نبـود قطعیـت در کـاربران هـدف      
آگاهی کـاربران نسـبت   
ي تجــاري افـزایش یابــد تـا کــاربران در اســتفاده از   

جمعیـت شـناختی    هـاي 
بـین رشـته    رسـید  یبـه نظـر مـ   

يا قطعیـت رابطـه  

 اطالعات يجستجو

منجر بـه میـزان متفـاوتی از نبـود قطعیـت در      
میزان نبود قطعیت کاربران در هر سه بخـش  
طالعات از حد متوسط بیشـتر بـوده اسـت.    

اطالعات نسـبت بـه منـابع و کانـال    
قطعیت شـده  نبود

اند شدههاي جستجوي اطالعات کمتر دچار نبود قطعیت 
استفاده از موتورهاي کاوش با میـانگین  

متـرین میـزان   ک )1
اطالعات منجر شـده 

وبگـاه استفاده از 
و همچنین محدودیت دسترسی به اطالعات (
قطعیت را براي کاربران ایجاد کرده

توان گفت افزایش سواد اطالعاتی کـاربران  
تواند منجر به کـاهش نبـود قطعیـت آنـان در اسـتفاده از      
و وبینارها در کتابخانـه جهـت آمـوزش    

منظـور  بـه جسـتجو،  
همانیر است. پذ امکان

ي تجاري منجر به ایجـاد نبـود قطعیـت در کـاربران هـدف      
آگاهی کـاربران نسـبت   ي الزم سعی شود میزان 

ي تجــاري افـزایش یابــد تـا کــاربران در اســتفاده از   

هـاي  یژگـی بین و داري
بـه نظـر مـ    کـه  یرحـال 

قطعیـت رابطـه   نبـود بـا   علوم اطالعات و کـامپیوتر 

جستجو در کاربران 

 آزاده آل طاها

منجر بـه میـزان متفـاوتی از نبـود قطعیـت در      ها و منابع اطالعاتی 
میزان نبود قطعیت کاربران در هر سه بخـش  آمده،  دست

طالعات از حد متوسط بیشـتر بـوده اسـت.    و مشکالت جستجوي ا
اطالعات نسـبت بـه منـابع و کانـال    

نبود دچاراطالعات بیشتر 
هاي جستجوي اطالعات کمتر دچار نبود قطعیت 

استفاده از موتورهاي کاوش با میـانگین  )، 65/1(با میانگین 
1/ 69( یـانگین 

اطالعات منجر شـده  جستجويها و مشکالت، 
استفاده از ، جستجو هاي

و همچنین محدودیت دسترسی به اطالعات (
قطعیت را براي کاربران ایجاد کرده

توان گفت افزایش سواد اطالعاتی کـاربران  
تواند منجر به کـاهش نبـود قطعیـت آنـان در اسـتفاده از      

و وبینارها در کتابخانـه جهـت آمـوزش     ها کارگاهمنابع شود. این مهم نیز از طریق برگزاري 
جسـتجو،  هـاي   ياسـتراتژ 

امکانکاربران در استفاده از منابع موجود در کتابخانه 
ي تجاري منجر به ایجـاد نبـود قطعیـت در کـاربران هـدف      

ي الزم سعی شود میزان ها آموزش
ي تجــاري افـزایش یابــد تـا کــاربران در اســتفاده از   هــا

  ي تجاري کمتر دچار نبود قطعیت شوند.
داري یهیچ رابطه معن

رحـال ها وجود ندارد. د
علوم اطالعات و کـامپیوتر 

 تینبود قطع زان

آزاده آل طاها/يرینجال حر

ها و منابع اطالعاتی  اطالعات و همچنین کانال
دست بر اساس نتایج به

و مشکالت جستجوي اها 
اطالعات نسـبت بـه منـابع و کانـال     جستجوي مشکالت

اطالعات بیشتر  جستجوي
هاي جستجوي اطالعات کمتر دچار نبود قطعیت 

با میانگین تدوین عبارت جستجو 
یـانگین مبـا   عدم کیفیت نمایش متن

ها و مشکالت،  ، کانال
هاي یتعنوان فعال ) به

و همچنین محدودیت دسترسی به اطالعات ( جستجو
قطعیت را براي کاربران ایجاد کرده نبود، بیشترین میزان 

توان گفت افزایش سواد اطالعاتی کـاربران   یمهاي پژوهش 
تواند منجر به کـاهش نبـود قطعیـت آنـان در اسـتفاده از       یمهاي جستجوي منابع معتبر 

منابع شود. این مهم نیز از طریق برگزاري 
اسـتراتژ شیوه استفاده از منابع گوناگون و 

کاربران در استفاده از منابع موجود در کتابخانه 
ي تجاري منجر به ایجـاد نبـود قطعیـت در کـاربران هـدف      ها کانال

آموزششود با  ی
هــا وبگـاه بـه معیارهــاي سـنجش اعتبــار   

ي تجاري کمتر دچار نبود قطعیت شوند.
هیچ رابطه معنهاي پژوهش 
ها وجود ندارد. د قطعیت آن

علوم اطالعات و کـامپیوتر  يها خصوص رشته

زانیم یبررس

نجال حر/یدوخان روزه

اطالعات و همچنین کانال
بر اساس نتایج به شوند. ی

ها  کانالها، منابع، 
مشکالتدر انواع 

جستجوي هاي یتهمچنین فعال
هاي جستجوي اطالعات کمتر دچار نبود قطعیت  یت

تدوین عبارت جستجو 
عدم کیفیت نمایش متنو 
، کانالها یتفعالدر 

) به96/1ه از منبع (
جستجو يها جزء منابع و کانال

، بیشترین میزان جستجومشکالت 
هاي پژوهش  با توجه به یافته

هاي جستجوي منابع معتبر 
منابع شود. این مهم نیز از طریق برگزاري 

شیوه استفاده از منابع گوناگون و 
کاربران در استفاده از منابع موجود در کتابخانه 

کانالدادند استفاده از منابع و 
یمشده است. لذا توصیه 

بـه معیارهــاي سـنجش اعتبــار   
ي تجاري کمتر دچار نبود قطعیت شوند.

هاي پژوهش  بر اساس یافته
قطعیت آن نبودکاربران و میزان 

خصوص رشته تحصیلی به

   
  
 

 
روزهیف

اطالعات و همچنین کانال
یمکاربران 

ها، منابع،  یتفعال
در انواع کاربران 

همچنین فعال
یتفعالانواع 

تدوین عبارت جستجو دهد،  یم
عدم کیفیت نمایش متنو  )72/1(

در ترتیب 
ه از منبع (استفاد

جزء منابع و کانال
جستجومشکالت 

با توجه به یافته 
هاي جستجوي منابع معتبر  یوهش

منابع شود. این مهم نیز از طریق برگزاري 
شیوه استفاده از منابع گوناگون و 

کاربران در استفاده از منابع موجود در کتابخانه 
دادند استفاده از منابع و 

شده است. لذا توصیه 
بـه معیارهــاي سـنجش اعتبــار   

ي تجاري کمتر دچار نبود قطعیت شوند.ها وبگاه
بر اساس یافته

کاربران و میزان 
تحصیلی به
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در پـژوهش خـود دریافتنـد    
لی رابطـه  
براي رشته علم اطالعـات و کـامپیوتر در مقایسـه بـا     

رشـته   برحسـب 
تـوان   یمـ 

 توانـد ناشـی از  
هاي جستجوي اطالعـات ماننـد   
توانـد مربـوط بـه    
هـاي تحصـیلی   
جسـتجوي اطالعـات   
انتظار، بین مشکالت جستجوي اطالعات و سن جامعه هدف رابطه 
بخـش آمـوزش عـالی    
دهند. چودهاري و همکـاران  
هاي پژوهش نشان داد بین جنسیت و 

جنسـیت   
اي نداشـته اسـت. تفـاوت    
ها با نبود قطعیـت کـاربران رابطـه معنـاداري     
) در بخشی از پژوهش خود به نتـایج مشـابه رسـیدند.    
هـاي جسـتجوي   

موردمطالعـه  
د آمـوزش سـواد   
اطالعاتی کاربران بتواند از میزان نبود قطعیت در جستجوي اطالعات بکاهد. کـاربران بایـد   
 اطالعـات و منـابع  

یاپیپ شماره ،1396

در پـژوهش خـود دریافتنـد    
لی رابطـه  ي تحصیها رشته

براي رشته علم اطالعـات و کـامپیوتر در مقایسـه بـا     
برحسـب کمتـر اسـت. در تفسـیرِ نبـود رابطـه معنـادار در نبـود قطعیـت         

مـ ي مشـابه خـارجی، دو تفسـیر را    
توانـد ناشـی از   یمـ ي تحصـیلی مختلـف   

هاي جستجوي اطالعـات ماننـد   
توانـد مربـوط بـه     یمـ یوتر باشد و از سوي دیگر این عدم تفاوت 
هـاي تحصـیلی    زمینـه  یش

جسـتجوي اطالعـات    ۀینـ 
انتظار، بین مشکالت جستجوي اطالعات و سن جامعه هدف رابطه 

بخـش آمـوزش عـالی     معناداري مشاهده نشد. این امر احتماالً به این دلیل است که افراد در
دهند. چودهاري و همکـاران  
هاي پژوهش نشان داد بین جنسیت و 

 دهد عامل یمعدم قطعیت کاربران هیچ رابطه معناداري وجود ندارد. این امر نشان 
اي نداشـته اسـت. تفـاوت    
ها با نبود قطعیـت کـاربران رابطـه معنـاداري     
) در بخشی از پژوهش خود به نتـایج مشـابه رسـیدند.    

هـاي جسـتجوي    یـت فعال

موردمطالعـه   جامعـه اطالعات در 
د آمـوزش سـواد   رسـ  ی

اطالعاتی کاربران بتواند از میزان نبود قطعیت در جستجوي اطالعات بکاهد. کـاربران بایـد   
اطالعـات و منـابع  و خـود را تعیـین نماینـد    

 

1396 زمستان ـ چهارم

در پـژوهش خـود دریافتنـد     )2011و  
رشتههاي جستجوي اطالعات با 

براي رشته علم اطالعـات و کـامپیوتر در مقایسـه بـا     
کمتـر اسـت. در تفسـیرِ نبـود رابطـه معنـادار در نبـود قطعیـت         

ي مشـابه خـارجی، دو تفسـیر را    
ي تحصـیلی مختلـف   

هاي جستجوي اطالعـات ماننـد    بامهارت
یوتر باشد و از سوي دیگر این عدم تفاوت 

یشپـ در بین کلیه کاربران با 
ینـ درزمي تحصـیلی  

انتظار، بین مشکالت جستجوي اطالعات و سن جامعه هدف رابطه 
معناداري مشاهده نشد. این امر احتماالً به این دلیل است که افراد در

دهند. چودهاري و همکـاران   یمي تطبیق 
هاي پژوهش نشان داد بین جنسیت و  ) نیز در این زمینه به نتایج مشابهی رسیدند. یافته

عدم قطعیت کاربران هیچ رابطه معناداري وجود ندارد. این امر نشان 
اي نداشـته اسـت. تفـاوت     کننده یینتعدر احساس نبود قطعیت در جستجوي اطالعات نقش 

ها با نبود قطعیـت کـاربران رابطـه معنـاداري     
) در بخشی از پژوهش خود به نتـایج مشـابه رسـیدند.    

فعالي کـاربران بـا بسـیاري از انـواع     
  شود رابطه معناداري ندارد.

اطالعات در  جستجوي
یمـ بـه نظـر    (کاربران موجود در تـاالر رقـومی کتابخانـه ملـی ایـران)     

اطالعاتی کاربران بتواند از میزان نبود قطعیت در جستجوي اطالعات بکاهد. کـاربران بایـد   
خـود را تعیـین نماینـد    

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

 2009که چودهاري و همکاران (
هاي جستجوي اطالعات با 

براي رشته علم اطالعـات و کـامپیوتر در مقایسـه بـا      
کمتـر اسـت. در تفسـیرِ نبـود رابطـه معنـادار در نبـود قطعیـت         

ي مشـابه خـارجی، دو تفسـیر را    هـا  پژوهش
ي تحصـیلی مختلـف   ها رشتهسو این نبود تفاوت بین 
بامهارتي مرتبط ها

یوتر باشد و از سوي دیگر این عدم تفاوت 
در بین کلیه کاربران با  فراگیر شدن استفاده از اطالعات دیجیتال

ي تحصـیلی  هـا  رشـته متفاوت و وجود شکاف اطالعاتی بین 
انتظار، بین مشکالت جستجوي اطالعات و سن جامعه هدف رابطه 

معناداري مشاهده نشد. این امر احتماالً به این دلیل است که افراد در
اوربا تغییرات  ي تطبیق فنّ

) نیز در این زمینه به نتایج مشابهی رسیدند. یافته
عدم قطعیت کاربران هیچ رابطه معناداري وجود ندارد. این امر نشان 

در احساس نبود قطعیت در جستجوي اطالعات نقش 
ها با نبود قطعیـت کـاربران رابطـه معنـاداري      یژگیوي هم همانند سایر 

) در بخشی از پژوهش خود به نتـایج مشـابه رسـیدند.    
ي کـاربران بـا بسـیاري از انـواع     

شود رابطه معناداري ندارد.
جستجويقطعیت در 

(کاربران موجود در تـاالر رقـومی کتابخانـه ملـی ایـران)     
اطالعاتی کاربران بتواند از میزان نبود قطعیت در جستجوي اطالعات بکاهد. کـاربران بایـد   

خـود را تعیـین نماینـد     یـاز نوع، دامنـه و میـزان اطالعـات موردن   

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

که چودهاري و همکاران (
هاي جستجوي اطالعات با  یتفعالیله وس به

 معناداري دارد و میزان این نبود قطعیت
کمتـر اسـت. در تفسـیرِ نبـود رابطـه معنـادار در نبـود قطعیـت         

پژوهشتحصیلی در این پژوهش در مقایسه با 
سو این نبود تفاوت بین 

ها رشتهو ناکارآمدي آموزش در 
یوتر باشد و از سوي دیگر این عدم تفاوت کامپ

فراگیر شدن استفاده از اطالعات دیجیتال
متفاوت و وجود شکاف اطالعاتی بین 

انتظار، بین مشکالت جستجوي اطالعات و سن جامعه هدف رابطه 
معناداري مشاهده نشد. این امر احتماالً به این دلیل است که افراد در

با تغییرات  تر راحتنسبت به سایرین خود را 
) نیز در این زمینه به نتایج مشابهی رسیدند. یافته

عدم قطعیت کاربران هیچ رابطه معناداري وجود ندارد. این امر نشان 
در احساس نبود قطعیت در جستجوي اطالعات نقش 

ي هم همانند سایر 
) در بخشی از پژوهش خود به نتـایج مشـابه رسـیدند.    2011نداشت. چودهاري و همکاران (

ـاور ي هـا  ي کـاربران بـا بسـیاري از انـواع     فنّ
شود رابطه معناداري ندارد. یماطالعات که منجر به نبود قطعیت 

قطعیت در  نتایج حاصل از نبود
(کاربران موجود در تـاالر رقـومی کتابخانـه ملـی ایـران)     

اطالعاتی کاربران بتواند از میزان نبود قطعیت در جستجوي اطالعات بکاهد. کـاربران بایـد   
نوع، دامنـه و میـزان اطالعـات موردن   

فصلنامه

که چودهاري و همکاران ( یدرحال .داشته باشد
بهیجادشده انبود قطعیت 

معناداري دارد و میزان این نبود قطعیت
کمتـر اسـت. در تفسـیرِ نبـود رابطـه معنـادار در نبـود قطعیـت          هـا  رشته

تحصیلی در این پژوهش در مقایسه با 
سو این نبود تفاوت بین  از یکمطرح کرد. 

و ناکارآمدي آموزش در 
کامپرشته علم اطالعات و 

فراگیر شدن استفاده از اطالعات دیجیتال
متفاوت و وجود شکاف اطالعاتی بین 

 برخالفباشد. همچنین 
معناداري مشاهده نشد. این امر احتماالً به این دلیل است که افراد در

نسبت به سایرین خود را 
) نیز در این زمینه به نتایج مشابهی رسیدند. یافته

عدم قطعیت کاربران هیچ رابطه معناداري وجود ندارد. این امر نشان 
در احساس نبود قطعیت در جستجوي اطالعات نقش 

اوري ها مهارت ي هم همانند سایر فنّ
نداشت. چودهاري و همکاران (

هـا  ارتمهـ آنان دریافتنـد  
اطالعات که منجر به نبود قطعیت 

نتایج حاصل از نبودبا توجه به 
(کاربران موجود در تـاالر رقـومی کتابخانـه ملـی ایـران)     

اطالعاتی کاربران بتواند از میزان نبود قطعیت در جستجوي اطالعات بکاهد. کـاربران بایـد   
نوع، دامنـه و میـزان اطالعـات موردن   
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داشته باشد
نبود قطعیت 

معناداري دارد و میزان این نبود قطعیت
هـا  رشتهسایر 

تحصیلی در این پژوهش در مقایسه با 
مطرح کرد. 

و ناکارآمدي آموزش در ضعف 
رشته علم اطالعات و 

فراگیر شدن استفاده از اطالعات دیجیتال
متفاوت و وجود شکاف اطالعاتی بین 

باشد. همچنین 
معناداري مشاهده نشد. این امر احتماالً به این دلیل است که افراد در

نسبت به سایرین خود را 
) نیز در این زمینه به نتایج مشابهی رسیدند. یافته2008(

عدم قطعیت کاربران هیچ رابطه معناداري وجود ندارد. این امر نشان 
در احساس نبود قطعیت در جستجوي اطالعات نقش 

مهارتدر 
نداشت. چودهاري و همکاران (

آنان دریافتنـد  
اطالعات که منجر به نبود قطعیت 

با توجه به 
(کاربران موجود در تـاالر رقـومی کتابخانـه ملـی ایـران)     

اطالعاتی کاربران بتواند از میزان نبود قطعیت در جستجوي اطالعات بکاهد. کـاربران بایـد   
نوع، دامنـه و میـزان اطالعـات موردن   بتوانند 
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اهـد  خو یر
اطالعات، سواد 
اطالعاتی، توانایی استدالل ذهنی و تفکر انتقادي را بیاموزند تا با استفاده از این فنـون تـوان   

  اطالعاتی را در خود افزایش دهند.
داخلی بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد     
علمی فارسی و نبود رابط کـاربر مناسـب در   
قطعیـت در  
اطالعـاتی بـه فـراهم    

و بـا   طـور مـؤثر  

ي هـا  پـژوهش 
دیجیتـال و  
ي نبـود قطعیـت کـاربران    
ي اطالعـاتی را در کـاهش   

نبـود   هرچنـد 
تواند خود نقطه عطفی در جسـتجوي اطالعـات باشـد، نبـود قطعیـت      

نفس  اعتمادبه
جستجوي 

 شـده  اشـاره 
یجادشـده در  

 ؛توانـد بـه خالقیـت و نـوآوري منجـر شـود      
توانـد در کـاهش   

                                         
1. Chowdhury

2. Cole’s 

 از وب

یرپذ این مهم زمانی امکان
اطالعات، سواد جستجوي 

اطالعاتی، توانایی استدالل ذهنی و تفکر انتقادي را بیاموزند تا با استفاده از این فنـون تـوان   
اطالعاتی را در خود افزایش دهند.

داخلی بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد     
علمی فارسی و نبود رابط کـاربر مناسـب در   

قطعیـت در   نبـود  توانـد  ی
اطالعـاتی بـه فـراهم     جسـتجوي 

طـور مـؤثر   آوردن تسهیالت مناسب براي جستجوي کاربر بستگی دارد تا وي بتواند به

پـژوهش ) در 2009
دیجیتـال و   يهـا  نوین براي کتابخانه

ي نبـود قطعیـت کـاربران    
ي اطالعـاتی را در کـاهش   

هرچنـد ) 1993( 2چنـین بـه گفتـه کـولس    
تواند خود نقطه عطفی در جسـتجوي اطالعـات باشـد، نبـود قطعیـت      

اعتمادبهنامطلوب ممکن است منجر به احساسات منفی، مانند ناامیدي، اضطراب، عدم 
جستجوي  ۀیندرزمن و غیره در کاربران شود. لذا افزایش سواد اطالعاتی کاربران و کتابدارا

اشـاره اطالعات و بررسی عوامل شناختی این امر تا حد زیادي منجر به کـاهش مـوارد   
یجادشـده در  ادهد کـه عـدم اطمینـان    

توانـد بـه خالقیـت و نـوآوري منجـر شـود      
توانـد در کـاهش    یمـ ی کاربران از احساسات منفی شایع در فراینـد جسـتجو   

                                        
Chowdhury، Foo، Meyyappan

 اطالعات يجستجو

این مهم زمانی امکان. و ارزیابی قرار دهند
جستجوي  يها ها و دروس دانشگاهی مهارت

اطالعاتی، توانایی استدالل ذهنی و تفکر انتقادي را بیاموزند تا با استفاده از این فنـون تـوان   
اطالعاتی را در خود افزایش دهند. ي
داخلی بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد      هاي

علمی فارسی و نبود رابط کـاربر مناسـب در   
یمـ ایـن مشـکالت   

جسـتجوي یـت یـک نظـام    
آوردن تسهیالت مناسب براي جستجوي کاربر بستگی دارد تا وي بتواند به

2009( يچودهار ) و
نوین براي کتابخانه ي
ي نبـود قطعیـت کـاربران    هـا  پـژوهش به نتایج حاصل از 

ي اطالعـاتی را در کـاهش   هـا  نظـام این مهم کتابداران و طراحـان  
چنـین بـه گفتـه کـولس    

تواند خود نقطه عطفی در جسـتجوي اطالعـات باشـد، نبـود قطعیـت      
نامطلوب ممکن است منجر به احساسات منفی، مانند ناامیدي، اضطراب، عدم 

و غیره در کاربران شود. لذا افزایش سواد اطالعاتی کاربران و کتابدارا
اطالعات و بررسی عوامل شناختی این امر تا حد زیادي منجر به کـاهش مـوارد   

دهد کـه عـدم اطمینـان     ی
توانـد بـه خالقیـت و نـوآوري منجـر شـود      

ی کاربران از احساسات منفی شایع در فراینـد جسـتجو   

                                                                                
Meyyappan 

جستجو در کاربران 

 آزاده آل طاها

و ارزیابی قرار دهند
ها و دروس دانشگاهی مهارت

اطالعاتی، توانایی استدالل ذهنی و تفکر انتقادي را بیاموزند تا با استفاده از این فنـون تـوان   
يها ارزشیابی و شناسایی انواع منابع اطالعاتی و دروازه

هاي یگاهآنچه در این زمینه در پا
علمی فارسی و نبود رابط کـاربر مناسـب در    يها اطالعاتی در وبگاه

ایـن مشـکالت   اطالعات اسـت کـه   
یـت یـک نظـام    . موفق

آوردن تسهیالت مناسب براي جستجوي کاربر بستگی دارد تا وي بتواند به
  .با نظام تعامل برقرار نماید
) و2004( 1که میاپن، فو و چودهاري
يها ها و نظام در طراحی نظام

به نتایج حاصل از 
این مهم کتابداران و طراحـان  

چنـین بـه گفتـه کـولس    هم کنـد. 
تواند خود نقطه عطفی در جسـتجوي اطالعـات باشـد، نبـود قطعیـت      

نامطلوب ممکن است منجر به احساسات منفی، مانند ناامیدي، اضطراب، عدم 
و غیره در کاربران شود. لذا افزایش سواد اطالعاتی کاربران و کتابدارا

اطالعات و بررسی عوامل شناختی این امر تا حد زیادي منجر به کـاهش مـوارد   
دهد کـه عـدم اطمینـان     یمدر پژوهش خود نشان 

توانـد بـه خالقیـت و نـوآوري منجـر شـود       یمـ مراحل مختلف فرایند جستجوي اطالعات 
ی کاربران از احساسات منفی شایع در فراینـد جسـتجو   

                                        

 تینبود قطع زان

آزاده آل طاها/يرینجال حر

و ارزیابی قرار دهند یشده را نقادانه موردبررس
ها و دروس دانشگاهی مهارت شد که کاربران در طول دوره

اطالعاتی، توانایی استدالل ذهنی و تفکر انتقادي را بیاموزند تا با استفاده از این فنـون تـوان   
ارزشیابی و شناسایی انواع منابع اطالعاتی و دروازه

آنچه در این زمینه در پا
اطالعاتی در وبگاه

اطالعات اسـت کـه    جستجوي
. موفقرا افـزایش دهـد  

آوردن تسهیالت مناسب براي جستجوي کاربر بستگی دارد تا وي بتواند به
با نظام تعامل برقرار نماید
که میاپن، فو و چودهاري

در طراحی نظام باید
به نتایج حاصل از  ،ارائه خدمات اطالعاتی کاربرمدار

این مهم کتابداران و طراحـان  . 
کنـد.  یمعوامل ایجاد نبود قطعیت یاري 

تواند خود نقطه عطفی در جسـتجوي اطالعـات باشـد، نبـود قطعیـت      
نامطلوب ممکن است منجر به احساسات منفی، مانند ناامیدي، اضطراب، عدم 

و غیره در کاربران شود. لذا افزایش سواد اطالعاتی کاربران و کتابدارا
اطالعات و بررسی عوامل شناختی این امر تا حد زیادي منجر به کـاهش مـوارد   

در پژوهش خود نشان  )2006
مراحل مختلف فرایند جستجوي اطالعات 

ی کاربران از احساسات منفی شایع در فراینـد جسـتجو   

                                                                          

زانیم یبررس

نجال حر/یدوخان روزه

شده را نقادانه موردبررس
شد که کاربران در طول دوره

اطالعاتی، توانایی استدالل ذهنی و تفکر انتقادي را بیاموزند تا با استفاده از این فنـون تـوان   
ارزشیابی و شناسایی انواع منابع اطالعاتی و دروازه

آنچه در این زمینه در پا رسد یه نظر م
اطالعاتی در وبگاه هاي یرساخت

جستجوي يها طراحی نظام
را افـزایش دهـد  اطالعات  

آوردن تسهیالت مناسب براي جستجوي کاربر بستگی دارد تا وي بتواند به
با نظام تعامل برقرار نماید حداقل نبود قطعیت

که میاپن، فو و چودهاري طور همان
باید اند داشتهمشابه اذعان 

ارائه خدمات اطالعاتی کاربرمدار
. توجه جدي داشته باشیم

عوامل ایجاد نبود قطعیت یاري 
تواند خود نقطه عطفی در جسـتجوي اطالعـات باشـد، نبـود قطعیـت       یمقطعیت در مواردي 

نامطلوب ممکن است منجر به احساسات منفی، مانند ناامیدي، اضطراب، عدم 
و غیره در کاربران شود. لذا افزایش سواد اطالعاتی کاربران و کتابدارا

اطالعات و بررسی عوامل شناختی این امر تا حد زیادي منجر به کـاهش مـوارد   
2006اندرسون (

مراحل مختلف فرایند جستجوي اطالعات 
ی کاربران از احساسات منفی شایع در فراینـد جسـتجو   بنابراین، آگاه

                                  

   
  
 

 
روزهیف

شده را نقادانه موردبررس جستجو
شد که کاربران در طول دوره

اطالعاتی، توانایی استدالل ذهنی و تفکر انتقادي را بیاموزند تا با استفاده از این فنـون تـوان   
ارزشیابی و شناسایی انواع منابع اطالعاتی و دروازه

ه نظر مب 
یرساختضعف ز

طراحی نظام
 يجستجو

آوردن تسهیالت مناسب براي جستجوي کاربر بستگی دارد تا وي بتواند به
حداقل نبود قطعیت

همان
مشابه اذعان 

ارائه خدمات اطالعاتی کاربرمدار
توجه جدي داشته باشیم

عوامل ایجاد نبود قطعیت یاري 
قطعیت در مواردي 

نامطلوب ممکن است منجر به احساسات منفی، مانند ناامیدي، اضطراب، عدم 
و غیره در کاربران شود. لذا افزایش سواد اطالعاتی کاربران و کتابدارا

اطالعات و بررسی عوامل شناختی این امر تا حد زیادي منجر به کـاهش مـوارد   
اندرسون (شود.  یم

مراحل مختلف فرایند جستجوي اطالعات 
بنابراین، آگاه
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ي هـا  پـژوهش 
ي کیفـی بـراي پیـدا    
نبود اطمینان مثبت / مطلوب و منفـی / نـامطلوب   

طراحی یـک مـدل اسـتاندارد جسـتجوي اطالعـات بـراي دانشـجویان تحصـیالت         

جسـتجوي اطالعـات در غالـب    

ارائـه   جسـتجوي اطالعـات، بـراي   
کمـک بـه یـافتن منـابع،     
کاهش اضطراب و عـدم قطعیـت در فراینـد    

ــر اســاس یافتــه  هــاي  ي اطالعــات ب
 کاهش کمبود قطعیت در جستجوي اطالعات.

  

یاپیپ شماره ،1396

پـژوهش لذا انجـام  
ي کیفـی بـراي پیـدا    هـا 

نبود اطمینان مثبت / مطلوب و منفـی / نـامطلوب   
  

طراحی یـک مـدل اسـتاندارد جسـتجوي اطالعـات بـراي دانشـجویان تحصـیالت         
 پژوهش.

جسـتجوي اطالعـات در غالـب    
 هاي مختلف با کمک اساتید متخصص حوزه.

جسـتجوي اطالعـات، بـراي   
کمـک بـه یـافتن منـابع،     
کاهش اضطراب و عـدم قطعیـت در فراینـد    

ــر اســاس یافتــه  ي اطالعــات ب
کاهش کمبود قطعیت در جستجوي اطالعات.

  

 

1396 زمستان ـ چهارم

لذا انجـام   در این پژوهش موثر باشد.
هـا  پـژوهش یـژه  و

نبود اطمینان مثبت / مطلوب و منفـی / نـامطلوب   
  رسد. یمبر روند جستجوي اطالعات، ضروري به نظر 

طراحی یـک مـدل اسـتاندارد جسـتجوي اطالعـات بـراي دانشـجویان تحصـیالت         
پژوهش. سؤاالتتکمیلی تاالر رقومی کتابخانه ملی ایران با توجه به نتایج 
جسـتجوي اطالعـات در غالـب     ۀینـ درزم

هاي مختلف با کمک اساتید متخصص حوزه.
جسـتجوي اطالعـات، بـراي    ۀیندرزم

کمـک بـه یـافتن منـابع،     پیشنهاد منابع اطالعاتی مناسب، 
کاهش اضطراب و عـدم قطعیـت در فراینـد    

ــر اســاس یافتــه مشــکالت جســتجو ي اطالعــات ب
کاهش کمبود قطعیت در جستجوي اطالعات.

  

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

در این پژوهش موثر باشد. مورداشاره
و بهنبود قطعیت در جستجوي اطالعات، 

نبود اطمینان مثبت / مطلوب و منفـی / نـامطلوب   و شناسایی 
بر روند جستجوي اطالعات، ضروري به نظر 

  پیشنهادهاي حاصل از پژوهش
طراحی یـک مـدل اسـتاندارد جسـتجوي اطالعـات بـراي دانشـجویان تحصـیالت         

تکمیلی تاالر رقومی کتابخانه ملی ایران با توجه به نتایج 
درزمافزایش سواد اطالعاتی کاربران کتابخانـه  

هاي مختلف با کمک اساتید متخصص حوزه.
درزمي دانش کتابداران 

پیشنهاد منابع اطالعاتی مناسب، 
کاهش اضطراب و عـدم قطعیـت در فراینـد     منظور به

مشــکالت جســتجو
کاهش کمبود قطعیت در جستجوي اطالعات. منظور

   

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

مورداشارهعدم قطعیت در برخی موارد 
نبود قطعیت در جستجوي اطالعات، 

و شناسایی ها  پرسش
بر روند جستجوي اطالعات، ضروري به نظر 

پیشنهادهاي حاصل از پژوهش
طراحی یـک مـدل اسـتاندارد جسـتجوي اطالعـات بـراي دانشـجویان تحصـیالت         

تکمیلی تاالر رقومی کتابخانه ملی ایران با توجه به نتایج 
افزایش سواد اطالعاتی کاربران کتابخانـه  

هاي مختلف با کمک اساتید متخصص حوزه.
ي دانش کتابداران روزآمدساز

پیشنهاد منابع اطالعاتی مناسب، کاربران (خدمات مرجع مناسب به 
بهقضاوت در مورد ربط و کیفیت منابع) 

ــه برطــرف کــردن   مشــکالت جســتجواقــدام ب
منظور بهسوم پژوهش 

فصلنامه

عدم قطعیت در برخی موارد 
نبود قطعیت در جستجوي اطالعات،  ۀیندرزم

پرسشکردن پاسخ به برخی 
بر روند جستجوي اطالعات، ضروري به نظر  ها آن

پیشنهادهاي حاصل از پژوهش
طراحی یـک مـدل اسـتاندارد جسـتجوي اطالعـات بـراي دانشـجویان تحصـیالت         

تکمیلی تاالر رقومی کتابخانه ملی ایران با توجه به نتایج 
افزایش سواد اطالعاتی کاربران کتابخانـه  

هاي مختلف با کمک اساتید متخصص حوزه. یشیاند همو  
روزآمدسازتوجه به 

خدمات مرجع مناسب به 
قضاوت در مورد ربط و کیفیت منابع) 

 جستجوي اطالعات.

ــه برطــرف کــردن   اقــدام ب
سوم پژوهش  سؤالاز  آمده
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عدم قطعیت در برخی موارد 
درزمبیشتر 

کردن پاسخ به برخی 
ها آنیر تأثو 

پیشنهادهاي حاصل از پژوهش
طراحی یـک مـدل اسـتاندارد جسـتجوي اطالعـات بـراي دانشـجویان تحصـیالت          .1

تکمیلی تاالر رقومی کتابخانه ملی ایران با توجه به نتایج 
افزایش سواد اطالعاتی کاربران کتابخانـه   .2
و  ها کارگاه
توجه به  .3

خدمات مرجع مناسب به 
قضاوت در مورد ربط و کیفیت منابع) 

جستجوي اطالعات.
ــه برطــرف کــردن   .4 اقــدام ب

آمده دست به
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