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Abstract: The World Wide Web (WWW) is a major channel of getting
information and using web search engines is the most popular way of
accessing information. This study aims to investigate master students’
mental model completeness level of Google web search engine. From
the methodological perspective, this research is a practical one based on
survey method. The sample population consisted of 30 master students
from Ferdowsi University in engineering science, humanity/social
sciences selected purposefully and participated voluntarily. The main
tools for gathering data are semi-structured interview (based on mental
model completeness scale (Li 2007) and designed questions) and direct
observation.
The results demonstrated that 80% of students had incomplete mental
models and 20% of them had good mental models and none of them
showed a complete mental model. The majority of students’ perception
was good in Specific/General Info, Multiple Type of Databases, Matching
Process, Keyword Searching and Info Authority. The majority of students’
perception was moderate in Restricting/Broadening and Ranking/Sorting.
But the majority of students’ perception was poor in Limited Info, Indexed
Pages/Sites, Search Assistance, Boolean Operators, Search Operators
and Prefixes, Punctuation and Symbols, Advanced Search and Search
Setting. There was a significant difference between mental model
completeness level and interactivity level. That is, the students having a
better mental model showed better interactivity level.
According to the findings, it is necessary to consider mental model as
a factor affecting information seeking behavior, in designing information
systems and training users too. Understanding users’ mental models
reveal their errors, misconceptions and knowledge gaps, and by this
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pathology, it is possible to correct these faults and flaws and increase the effectiveness of the
system and training.
Keywords: Mental Model, Google Search Engine, Completeness Level, Interactivity Level
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چكيــده :وب یکــی از کانالهــای اصلــی کســب اطالعــات اســت و اســتفاده از
موتورهــای کاوش بهعنــوان متداولتریــن روش دســتیابی بــه ایــن اطالعــات
محســوب میشــود .هــدف از پژوهــش حاضــر تعییــن ســطح کمــال مــد ل ذهنــی
دانشــجویان از موتــور کاوش گــوگل اســت .ایــن پژوهــش از نظــر هــدف،
کاربــردي و از نظــر نــوع ،توصیفــی -پیمایشــی اســت .ابزارهــای مــورد اســتفاده
بــرای گــردآوری دادههــا عبارتانــد از :مصاحبــة نیمهســاختاریافته (بــا اســتفاده از
مقیــاس کمــال مــدل ذهنــی «لــی» ،و ســؤاالت طراحیشــده) و مشــاهدة مســتقیم
(فیلــم ضبطشــده از رفتــار اطالعیابــی کاربــر) .جامعــة پژوهــش نیــز شــامل
دانشــجویان در حــال تحصیــل کارشناســیارشــد دانشــگاه فردوســی در گــروه
فنــی -مهندســی و علــوم انســانی /اجتماعــی بودنــد کــه از هــر گــروه  15نفــر
(جمعــاً  30نفــر) بــا روش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند.
یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه  80درصــد دانشــجویان مدلهــای ذهنــی ناقــص
و  20درصــد مدلهــای ذهنــی خوبــی داشــتند و البتــه ،هیچکــدام از دانشــجویان
مدلهــای ذهنــی کاملــی نداشــتند .آگاهــی بیشــتر دانشــجویان از مؤلفههــای
اطالعــات تخصصــی /عمومــی ،پایگاههــای اطالعاتــی چندگانــه ،مطابق ـتدادن،
کاوش کلیــدواژهای ،و اعتبــار و ســندیت نتایــج در ســطح خوبــی بــود .در مــورد
مؤلفههــای محدودســازی /بســط نتایــج و الگوریتــمرتبهبنــدی و مرتبســازی
نتایــج آگاهــی بیشــتر دانشــجویان در ســطح متوســط بــود و در مــورد مؤلفههــای
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اطالعــات محــدود ،صفحــات /وبســایتهای نمایهشــده ،راهنمــای کاوش ،عملگرهــای بولــی ،و ســایر
عملگرهــای کاوش و پیشــوندها ،نشــانها و عالئــم نقطهگــذاری ،کاوش پیشــرفته ،و تنظیمــات کاوش
آگاهــی آنهــا در ســطح ضعیفــی قــرار داشــت .همچنیــن ،بیــن ســطح کمــال مــد ل ذهنــی و ســطح تعامــل
تفــاوت معنــاداری مشــاهده شــد و دانشــجویانی کــه ســطح کمــال مــد ل ذهنــی کاملتــریداشــتند ،ســطح
تعامــل مطلوبتــری از خــود نشــان دادنــد.
بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ضــروری اســت مقولــه مدلهــای ذهنــی بهعنــوان عامــل تأثیرگــذار
بــر رفتــار اطالعیابــی کاربــران در طراحــی نظامهــای اطالعاتــی و نیــز آمــوزش کاربــران مــورد توجــه
قــرار گیــرد .شــناخت مدلهــای ذهنــی کاربــران ،خطاهــا و نواقــص و شــکافهای دانشــی آنهــا از نظــام
اطالعاتــی را آشــکار میســازد کــه بــا ایــن آسیبشناســی میتــوان در رفــع آن اقــدام کــرد و اثربخشــی
نظــام و آموزشهــا را افزایــش داد.
كليدواژهها :مدل ذهنی ،موتور کاوش گوگل ،سطح کمال ،سطح تعامل
 .1مقدمه

وب جهانگســتر بهعنــوان فضايــي منحصربهفــرد ،يکــي از کانالهــاي اصلــي اطالعــات

و ارتباطــات محســوب ميشــود .افــراد در سراســر جهــان ميتواننــد بهراحتــي و بــاســرعت

حجــم بينظيــري از اطالعــات را در هــر موضوعــي بازيابــي کننــد .بنابرايــن ،بــراي بســياري از
افــراد ،جس ـتوجوي وب بــراي يــک موضــوع معيــن يــا شــکلدادن بــه بــاور خــود (بــهاصطــاح

اطالعيابــي) بــه يــک فعاليــت رايــج تبديــل شــده اســت.

بيشــتر افــراد بــراي کشــف و دســتيابي اطالعــات از يــک موتــور جســتوجو ،ماننــد

«گــوگل»« ،ياهــو»« ،بينــگ» و نظايــر آنهــا اســتفاده ميکننــد .موتورهــاي جســتوجو پــس از
ِ
پســت الکترونيــک ،دوميــن ميــزان اســتفاده در محيــط اينترنــت را بــه خــود اختصــاص دادهانــد
( .)Barclay 2009بهعــاوه ،موتــور جســتوجوي «گــوگل» محبوبتريــن موتــور کاوش در بيــن

کاربــران موتورهــاي کاوش اســت (.)Net Market Share 2015

اســتفادة گســترده از موتورهــاي کاوش ســببشــدهاســت کــه ايــن حــوزه موضــوع مطالعــات

و پژوهشهــاي متعــددي قــرار گیــرد و پژوهشــگرانی ماننــد ) Lewandowski (2015بــه بررســي

اثربخشــي موتورهــاي کاوش عالقهمنــد شــوند و ســعي کننــد ماننــد Lopatovska, Fenton, and

) Campot (2014رفتــار جســتوجوي کاربــران را در موتورهــاي کاوش خــاص درک کننــد.

پژوهشهایــی نشــان دادهانــد کــه رفتــار و عملکــرد اطالعيابــي کاربــران تحــت تأثيــر مدلهــاي

ذهنــي آنهــا از نظــام بازيابــي اطالعــات قــرار دارنــد ( .)Zhang 2008; Dimitroff 1990بــر طبــق
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ل ذهنــي ،عملکــرد يــا رفتــار کاربــر توســط مــدل ذهنــي او هدايــت ميشــود (Norman
نظريــة مــد 
Borgman 1984; Carroll and Olson 1988 cited in Zhang 1998

; .)1983مدلهــاي ذهنــي،

بازنمونهــاي دانــش هســتند کــه افــراد را قــادر ميســازند هــدف نظــام را توصيــف کننــد ،کارکــرد
آن را توضيــح دهنــد و حالــت آينــده آن را پيشبينــي نماینــد (Rouse and Morris 1986 cited in

 .)Karuppan 2011در واقــع ،کاربــران نظــام اطالعاتــی در زمــان اســتفاده از نظــام ،از ســاختارها و

چارچوبهــای شــکلگرفته در ذهنشــان از آن نظــام خــاص یــا نظامهــای مشــابه بهــره میگیرنــد و
ســعی میکننــد از ایــن چارچوبهــای سادهسازیشــده بهــره گیرنــد و جزئیــات نظــام را فرامــوش
کننــد .ایــن ســاختارها در هــر مرحلــه از تعامــل بــا نظــام ،هدایتگــ ِر کاربــران در مســیریابی در
نظــام هســتند .بــا ایــن حــال ،کاربــران ممکــن اســت از شــکلگيري مــد ل ذهنــي و تأثيــر آن بــر

رفتــار خــود در زمــان تعامــل بــا نظــام آگاه نباشــند .امــا فکــر ،رفتــار ،و عمليــات افــراد در بافتهــاي

تعاملــي از طريــق مــد ل ذهنــي هدايــت ميشــود.

بهطــور کلــي ،مدلهــاي ذهنــي بــه افــراد کمــک ميکننــد کــه يــک نظــام را درک کــرده،

در نظــام بهدرســتی مســيريابي 1نمــوده و رفتــار نظــام را در مــوارد مشــابه پيشبينــي کننــد (Norman

 .)1983افــراد بــا مــد ل ذهنــي و پيشفرضهــاي متفاوتــي بــه ســراغ يــک نظــام خــاص ميرونــد.

ســاختارهاي دانشــي پیشــین ،تأثيــرات شــگرفي بــر مدلهــاي ذهن ـي آنهــا از يــک نظــام بازيابــي
دارد ( .)Marchionini 1995 cited in Zhang 2009بهعــاوه اینکــه ،ایــن ســاختارهای دانشــی و
مدلهــای ذهنــی ثابــت نبــوده و بــا توجــه بــه تجربیــات و دانشــی کــه فــرد کســب میکنــد و

آموزشهایــی کــه میبینــد ،و بــا اســتفاده از دســتنامة کاربــر یــا فایــل راهنمــای نظــام و یــا بــا

آزمــون و خطــا و اکتشــاف نظــام و یــا تجــارب پيشــين بهدسـتآمده از نظامهــاي مشــابه میتواننــد
توســعه و تکامــل یابنــد .همــة ایــن راهکارهــا در وضعیــت ایدئــا ِل خــود بایــد بــه تطابــق مــدل ذهنــی
کاربــر بــا مــدل مفهومــی نظــام بیانجامــد ،امــا اغلــب مــدل ذهنــی کاربــر بــا مــدل مفهومــی کــه نظــام

بــر اســاس آن شــکل گرفتــه ،فاصلــه دارد و بــا خطــا ،اشــتباه و مفهومســازیهای نادرســت همــراه
اســت .ایــن ادراک غلــط میتوانــد تعامــل کاربــر بــا نظــام را متأثــر ســازد و مانــع بهــرهوری بهتــر
از نظــام و اثربخشــی کاوشهــا گــردد و یــا بــه گیجــی شــناختی و مشــکالت گمگشــتگی در نظــام

بیانجامــد .بنابرایــن ،عملکــرد کاربــر در نظــام ،مناســب و ایدئــال نخواهــد بــود و کاربــر بــرای انجــام
تکالیــف خــود وقــت و انــرژی زیــادی صــرف خواهــد کــرد و یــا از ادامــة کاوش صرفنظــر
خواهــد نمــود.

1. navigation
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در واقــع ،مــدل ذهنــي توضيــح ميدهــد کــه چــرا برخــي افــراد ميداننــد چگونــه بــه
جســتوجوي اطالعــات بپردازنــد و معمــوالً در جستوجوهايشــان موفــق هســتند و يــا چــرا
ديگــران در جس ـتوجوي اطالعــات مشــکل دارنــد ( .)Li 2007ب��ا ای��ن حــال ،ایــن مدلهــا اغلــب
دقیــق و کامــل نیســتند .از آنجــ ا کــه مدلهــاي ذهنــي هدايتگــ ِر افــراد در اســتفاده از نظامهــا

هســتند ،اگــر غيردقيــق و ناقــص باشــند ،بــراي کاربــران مسئلهســاز خواهنــد بــود ،چــرا کــه «وقتــي
مــدل ذهنــي بــا مــدل نظــام تفــاوت دارد ،اغلــب افــراد در انجــام تکاليفشــان نااميــد ميشــوند

و شکســت ميخورنــد» ( .)Muramatsu and Pratt 2001بنابرایــن ،توجــه بــه ســطح کمــال مــدل

ذهنــی کاربــر کــه در واقــع« ،دانــش کاربــر نهایــی از همــة مؤلفههــای نظــام بازیابــی اطالعــات
اســت» ،اهمیــت مییابــد ( .)Dimittrof 1990از ایــن طریــق میتــوان شــکافهای دانشــی کاربــران
از ماهیــت و ویژگیهــای نظــام را شناســایی کــرد و بــه اصــاح تصــورات اشــتباه آنــان پرداخــت

تــا تعامــل کاربــر بــا نظــام اثربخشتــر بــوده و رضایتمنــدی بیشــتری بــرای کاربــر حاصــل شــود.
بــا توجــه بــه مطالــب پیشــین ،بــراي تعامــل مؤثــر بــا يــک نظــام ،داشــتن يــک مــدل ذهنــي

کامــل و دقيــق از نظــام ضــروري اســت ( .)Mlilo and Thatcher 2014ایــن اســت کــه انتظــار

مــيرود در حــوزة تعامــل انســان -رايانــه و نظامهــاي تعاملــي بازيابــي اطالعــات ،پژوهشهــا

دربــارة مدلهــاي ذهنــي ،در طراحــي نظامهــاي اطالعاتــي و در ادراک مناســب کاربــران از نظــام،
آگاهيبخــش باشــند و در کاهــش خطاهــاي انســاني مؤثــر واقــع گردنــد ( .)Zhang 2009بنابرايــن،
پژوهــش در ایــن حــوزه میتوانــد بــه تدويــن دقيقتــر و کاملتــر مــدل ذهنــي کمــک کنــد .از

طريــق مطالعــات مدلهــاي ذهنــي ميتــوان فرايندهــاي شــناختي دخيــل در اســتدالل افــراد دربــارة

نظامهــاي بازيابــي اطالعــات رابررســي کــرد و تفاوتهــاي عملکــرد کاربــران را تشــريح نمــود
و در نتیجــه،طراحيهــاي نظــام و راهبردهــاي آموزشــی بــه کاربــران را بهبــود بخشــيد .همچنیــن،
از آنج ـ ا کــه بــر اســاس آمارهــاي «مرکــز ملــي آمــار ايــران» نزديــک بــه  60درصــد از کاربــران
اينترنــت در ايــران را افــراد داراي تحصيــات عالــي دانشــگاهي تشــکيل ميدهنــد ( ،)1390بايــد
مقولــة مدلهــاي ذهنــي و تأثيــر آن بــر فراينــد اطالعيابــي را در بيــن دانشــجويان تحصيــات

تکميلــي ،بهعنــوان نمونــهاي از قشــر دانشــگاهي ،کــه از اصليتريــن اقشــار اســتفادهکننده از
اينترنــت هســتند ،مــورد مطالعــه قــرار داد تــا خطاهــا و نواقــص مدلهــاي ذهنــي کاربــران مشــخص

شــود.

بنابرايــن ،بــا توجــه بــه رویکــرد متفــاوت پژوهــش حاضــر نســبت بــه ســایر پژوهشهــای

داخلــیِ صورتگرفتــه دربــارة مدلهــای ذهنــی انتظــار مــيرود نتايــج حاصــل از ايــن پژوهــش
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ســبب شــناخت نســبي مدلهــاي ذهنــي دانشــجویان کارشناســی ارشــد از موتــور کاوش «گــوگل»

شــود و ضمــن زمينهســازي بــراي پژوهشهــاي بيشــتر در ايــن حــوزه ،در راســتاي بهبــود طراحــي
نظامهــاي تعاملــي بازيابــي اطالعــات و بازنگــري در آموزشهــاي ســواد اطالعاتــي نيــز مــورد

اســتفاده قــرار گيــرد و از ايــن طريــق پشــتيباني بهتــري از تعامــل کاربــر و اطالعــات در نظــام ايجــاد
گــردد.

از اين رو ،پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به دو پرسش اساسی زیر است:

1 .1سطح کمال مدل ذهني دانشجويان از موتور کاوش «گوگل» چگونه است؟

ح تعامــل
2 .2آیــا بیــن ســطح کمــال مــد ل ذهنــی دانشــجویان از موتــور کاوش «گــوگل» و ســط 
آنــان تفــاوت معنــاداری وجــود دارد؟

 .2پیشینة پژوهش

ی ذهنــي در داخــل کشــور،
یکــی از اولیــن پژوهشهــای صورتگرفتــه دربــارة مدلهــا 

پژوهــش «ميرزابيگــي» اســت کــه بــه روش اســنادی بــه بررســی پژوهشهــاي صورتگرفتــه

در خــارج کشــور پرداخــت ( .)1392در پژوهشــی دیگــر «رهروانــی ،میرزابیگــی و عباسپــور»
بــه بررســی ســطح کاملبــودن مــدل ذهنــی کتابــداران از آیکونهــای بخــش امانــت و

فهرستنویســی نرمافزارهــای کتابخانــة دیجیتــال «آذرخــش»« ،ســیمرغ» و «نیــکا» پرداختنــد .در

نهایــت ،فهرســتی از آیکونهــای بخشهــای امانــت و فهرستنویســی ســه نرمافــزار را کــه مــدل

ذهنــی کتابــداران از کارکــرد آنهــا کامــل و ناقــص بــود ،مشــخص شــد .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه
بــا شناســایی و بررســی ســطح کاملبــودن مــدل ذهنــی میتــوان تعییــن کــرد کــه چــه ســطحی

از آمــوزش بــرای کتابــداران مــورد نیــاز اســت (زودآینــد)« .رجبعلــی بگلــو ،فتاحــی و پریــرخ» بــا

رویکــردی متفــاوت بــه تبییــن تأثیرپذیــری مدلهــای ذهنــی کاربــران نرمافزارهــای کتابخانههــای

دیجیتــال از تجربههــای اســتفاده از ســایر نظامهــای اطالعاتــی پرداختنــد .آنهــا نتیجــه گرفتنــد
کــه مدلهــای ذهنــی کاربــران ،درهمکنشــی از تجربههــای فراگیــر آنهــا در اســتفاده از ســایر

محیطهــا یــا نظامهــای اطالعاتــی بهویــژه «گــوگل» اســت (.)1395همچنیــن ،در خــارج از کشــور
پژوهشهــای بســیاری از جنبههــای مختلــف ،مدلهــای ذهنــی کاربــران را در بافتهــای تعاملــی

بررســی کردهانــد کــه در ادامــه ،بــه برخــی از مهمتریــن و مرتبطتریــن پژوهشهــا اشــاره شــده

اســت.

«برنــدت و اودن» بهمنظــور فراخوانــي مدلهــاي ذهنــي  31دانشــجوي مبتــدي از موتورهــاي
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«کاوش» ،بــه تحليــل يــک تکليــف شــناختي کاربردي1پرداختنــد .آنهــا شــواهد همســاني از
مفهومســازيهاي غلــط مبتديــان يــا مفهومســازيهاي خــام پيــدا کردنــد؛ مثــل ايــن تصــور کــه
توســعهدهندگان صفح��ات وب بايدــ صفح��ات وب خ��ود را در موتوره��اي کاوش ثبتــ کننــد ،یـ�ا

اينکــه اگــر اطالعــات مــورد نظــر خــود را در چنــد نتيجــة ابتدايــي نيافتنــد ،پــس هيــچ اطالعاتــي
در آن زمينــه در وب وجــود نــدارد ،و یــا اينکــه همــة موتورهــاي کاوش همــة وب را کاوش

ميکننــد (.)Brandt and Uden 2003

2

در يــک تحقيــق اکتشــافي« ،لــي» بــه بررســي مدلهــاي ذهنــي  16دانشــجوي دکتــري

پرداخــت .بديــنمنظــور وی يــک مقيــاس کمــال مــدل ذهنــي را طراحــي نمــود .يافتههــا نشــان داد

کــه دانشــجويان دکتــري را ميتــوان از لحــاظ کمــال مــدل ذهنيشــان تفکيــک کــرد .در حالــي
کــه ايــن دانشــجويان مــدل ذهنــي نســبتاً کاملــي از بســياري از ويژگيهــاي موتــور کاوش داشــتند،
تقريب ـاً نســبت بــه درک جنبههــاي فنــي آن ضعيــف بودنــد؛ بهويــژه نســبت بــه اينکــه صفحــات

وب چگونــه نمايهســازي و رتبهبنــدي ميشــوند .نتايــج نشــان داد کــه ســطح تعامــل دانشــجويان
بــا موتــور کاوش (اغلــب از طريــق مشــاهدة کاوشهــاي واقعيشــان آشــکار ميشــد) ميتوانــد

نمايانگــر درک دانشــجويان از ماهيــت و ويژگيهــاي موتــور کاوش باشــد ( .)Li 2007ايــن يافتــه از
پژوهشهــاي پيشــين حمايــت ميکنــد کــه عملکــرد يــا رفتــار کاربــر از طريــق مدلهــاي ذهنــي

او هدايــت ميشــود.

بــا اســتفاده از روش ترکيبــي و بــا ابزارهايــي ماننــد پرسشــنامه ،مصاحبــة نيمهســاختاريافته،

ترس��يم ،و مشاــهده «ژانـ�گ» مــد ل ذهنــي  44دانشــجوي کارشناســي از موتورهــاي کاوش را
ي کاربــران از مؤلفههــاي
مــورد بررســي قــرار داد .در ايــن مطالعــه مشــخص شــد کــهمــدل ذهن ـ 
موتورهــاي کاوش ،ســاده ،امــا نســبتاً اســتاندارد بــود .بخــش کوچکــي از دانشــجويان ميدانســتند

کــه موتورهــاي کاوش دارای خزندههــاي الکترونيکــي هســتند کــه اطالعــات را جمــعآوري
ميکننــد و در يــک پايــگاه ذخيــره کــرده و از عملگرهــاي بولــي اســتفاده ميکننــد .وی همچنيــن

دريافــت کــه در حالــي کــه مــد ل ذهنــي کاربــران از موتورهــاي کاوش از نظــر پيچيدگــي و دقــت
فــرق دارد ،لیکــن اکثــر کاربــران مــد ل ذهنــي نســبتاً خــام و ســادهاي دارنــد کــه اغلــب نادرســت
اســت (.)Zhang 2009

)1. applied cognitive task analysis (ACTA

 applied cognitive task analysis (ACTA( .2ایــن روش چارچوبــی بــرای فراخوانــی جنبههــای شــناختی عملکــرد
تکلیــف از طریــق فنــون مصاحبــه فراهــم میکنــد (.)Brandt & Uden 2003
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ترکيــب روش بررســي زمينـهاي 1و نگاشــت مفهــوم 2بــراي فراخوانــي مــدل ذهني دانشــجويان،

توســط «هولمــن» صــورت گرفــت .او در يــک مطالعــة کيفــي بــه بررســي عــادات جسـتوجوي 21

دانشــجوي کارشناســي در موتورهــاي کاوش و پايگاههــاي اطالعاتــي پرداخــت تــا الگوهايــي را

در مــدل ذهنــي آنــان از نظــام بازيابــي شناســايي کنــد .مطالعــة او ســه نــوع مــد ل ذهنــي فراینــدی،

سلســلهمراتبی و شــبکهای را کشــف کــرد .آنهايــي کــه ديــدگاه شــبکهاي داشــتند ،کاوشهــاي
بيشــتر و پيچيدهتــري (مث ـ ً
ا اســتفاده از عملگــر بولــي و موضــوع) انجــام ميدادنــد .بــا ايــنحــال،
ي قــوي نشــان ندادنــد کــه باعــث افزايــش اثربخشــي
هيچکــدام از شــرکتکنندگان مــد ل ذهنــ 

آنهــا در کاوش شــود (.)Holman 2011

بــا رويکــردي متفــاوت و بــا اســتفاده از روش تحقيــق طولــي و مطالعــة تطبيقــي« ،مليلــو و

تاچــر» بــه بررســي تغييــرات در مــدل ذهنــي  80کاربــر از موتــور کاوش بعــد از  10ســال (ســالهاي

 2000و  )2010پرداختنــد .بــراي فراخوانــي مــد ل ذهنــي ،از روش مشــاهده و ترســيم اســتفاده
کردنــد .تحليــل دادههــا نشــان داد کــه دقــت و کمــال مــد ل ذهنــي کاربــران از موتورهــاي کاوش
در نمونــة  2010اندکــي بهبــود يافتــه اســت ،امــا همچنــان نشــان ميدهــد کــه مــدل ذهنــي کاربــران
از موتورهــاي کاوش تــا حــد زيــادي غيردقيــق و ناقــص باقــي مانــده اســت .بــا ایــن وجــود ،نتایــج

نشــان داد کــه مــدل ذهنــي کاربــران بــا مفهومســازيهاي طراحــان ،همراســتاتر و بــه آنهــا
نزديکتــر شــده اســت (.)Mlilo and Thatcher 2014

بهط��ور کلــی ،بررســی پیشــینة پژوهــش نشــان میدهــد کــه بــا وجــود پژوهشهــای بســیا ِر

انجامشــده در خــارج از کشــور ،پژوهشهــای انجامشــده در داخــل کشــور بســیار انــدک اســت
و ایــن پژوهشهــا نیــز رویکردهــا ،نظامهــا و روشهــای متفاوتــی را بــرای فراخوانــی مدلهــای

ذهنــی مــورد اســتفاده قــرار دادهانــد .بهعــاوه ،پژوهشهــای خــارج از کشــور نشــان دادنــد کــه
اکثــر کاربــران مــد ل ذهنــي نســبتاً خــام و ســادهاي دارنــد کــه اغلــب نادرســت اســت .بنابرایــن،
پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــا رویکــرد و روشــی متفــاوت بــه فراخوانــی مــدل ذهنــی

دانشــجویان کارشناســی ارشــد نســبت بــه موتــور کاوش «گــوگل» بپــردازد.
 .3روش پژوهش

پژوهـ�ش حاض�رـ از نظ��ر ه�دـف ،کارب��ردي و از نظ��ر ن��وع ،توصیف��ی -پیمایش��ی استــ .جامعــة
2. concept mapping

1. contextual inquiry
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آم��اری ای��ن پژوه��ش شاــمل دانش��جویان ش��اغل ب�هـ تحصی��ل در نیمســال دوم  1394-95در مقطــع
کارشناســی ارشــد دانشــگاه فردوســی مشــهد ،در دو گــروه فنــی -مهندســی و علــوم انســانی/
اجتماعــی بودنــد کــه مراحــل مختلــف تصویــب و اجــرای پایاننامــة خــود را ســپری میکردنــد.

نمونهگی��ری بهــشــکل هدفمن��د انج��ام شــد و از هــر گــروه از دانشــجويان تعــداد  15نفــر (زن و
مرــد) جمع ـاً  30نفــر (حداقــل نمون��ه پژوهشه��ای پیمایشــی) کــه بــه شــرکت در ايــن پژوه ـش
تمايــل داشــتند ،انتخــابشــدند.

در ايــن مطالعــه بهمنظــور فراخوانــي مدلهــاي ذهنــي دانشــجويان از مقیــاس کمــال مــدل

ذهنــی «لــی» 1اســتفاده شــد .منظــور از کمــال مــدل ذهنــی  ،درک کاربــر از همــة اجــزا ،ســاختارها،
ویژگیهــا و فرایندهــاي یــک موتــور جســتوجو و همچنیــن ،داشــتن بهتریــن ســطح تعامــل بــا
آن اســت .تاکنــون تعــدادي از پژوهشــگران (Borgman 1986; Dimitroff 1990; Saxon 1997; Li

 )2007مقياسهايــي را بــراي بررســي کمــال مــد ل ذهنــي کاربــران از نظامهــاي بازيابــي اطالعــات

ارائــه دادهانــد .از ميــان آنهــا ،مقيــاس کمــال مــدل ذهنــي «لــي» بهدليــل روزآمــدی ،کاملبــودن

و همچنیــن ،تناســب بيشــتر بــا شــرايط پژوهــش حاضــر در مقايســه بــا ســاير مقياسهــا ،بهعنــوان
مقيــاس پايــه انتخــاب شــده اســت .ایــن مقیــاس شــامل ســه مؤلفــة اصلــی و  9مؤلفــة فرعــی اســت.
مؤلفــة اصلــی اول ،ماهیــت و هســتی موتــور کاوش اســت کــه شــامل مؤلفههــای فرعــیِ اطالعــات

عموم��ی /تخصص��ی ،اطالعـ�ات محــدود ،صفحــات /وبســايتهاي نمايهشــده و اعتبــار و ســنديت
اطالع��ات استــ .مؤلف��ة اصل��ی دوم ،ویژگیهــا و قابلیتهــای کاوش اســت کــه شــامل مؤلفههــای
فرعـ�یِ راهنمــای کاوش ،مطابق ـتدادن ،انــواع کاوش ،محدودکــردن /بســط کاوش و رتبهبنــدي/

مرتبسـ�ازي نتاي��ج کاوش اسـ�ت .و مؤلف��ة اصل��ی س��وم ســطح تعامــل اســت کــه شــامل ســه ســطح:
(الــف .یابــش جادویــی ،2ب .محــرک /پاســخ 3و ج .گفتوگــوی مذاکــرهای )4اســت .بــا وجــود
اینکــه مقیــاس «لــی» نســبت بــه ســایر مــوار ِد مشــاب ِه اشارهشــده کاملتــر بــود ،امــا تــاش شــد کــه
بــا اســتفاده از نظــرات  6نفــر از اســاتید متخصــص در حــوزة بازیابــی اطالعــات ،نســبت بــه تکمیــل
ایــن مقیــاس اقــدام شــود .بنابرایــن ،طــی نامــه و نیــز مراجعــة حضــوری نظــر اســاتید گــردآوری شــد.

بدینترتیــب ،بــا توجــه بــه نظــرات گردآوریشــده و مقیاسهــاي مشــابه ديگــر و نيــز

اهــداف ايــن پژوهــش ،تغييــرات و اصالحاتــي در ايــن مقيــاس صــورت گرفــت کــه برخــی از

مهمتریــن تغییــرات عبــارت بودنــد از:
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2. Magic finding

1. Li Mental Model Completeness Scale

4. Negotiated Dialog

		3. Stimulus/ Response
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در بخ��ش ماهي��ت و هس��تي موت��ور کاوش «پايگاهه��اي اطالعات��ي چندگان��ه» اضاف��ه ش��د؛
همانطــور کــه در مقيــاس ) Dimitroff (1990و ) Saxon (1997نيــز ايــن عنصــر وجــود دارد؛

در بخش ويژگيها و قابليتهاي کاوش« ،تنظيمات کاوش» اضافه شد؛

بــا توجــه بــه اهميــت آشــنايي کاربــر بــا «انــواع مختلــف کاوش» و بــا توجــه بــه مقياسهــاي
)(1990

 Dimitroffو ) ،Borgman (1984کــه انــواع مختلــف کاوش را بهطــور جداگانــه و

تفکيکشــده در مقيــاس خــود گنجانــده بودنــد ،بخــش انــواع کاوش مطابــق بــا راهنمــاي

«گــوگل» بســط يافــت تــا انــواع مختلــف کاوش را پوشــش دهــد.

در نهايــت ،مقيــاس تکمیلشــده مجــددا ً توســط متخصصــان علــم اطالعــات بررســی و پــس

از دريافــت نظــرات اســاتيد ،نســبت بــه اصــاح مقيــاس و ســؤاالت مصاحبــه اقــدام شــد و ترجمــة
برخــي کلمــات اصــاح و نیــز ابهــام برخــي ســؤاالت برطــرف گردیــد و بدینوســیله روايــي
صــوري و محتوايــي مقيــاس و ســؤاالت مصاحبــه مــورد تأييــد قــرار گرفــت.

پ��س از تدویــن ایــن مقیــاس ،بهمنظــور فراخوانــي مدلهــاي ذهنــي دانشــجويان از دو ابــزار

مصاحب��ة نيمهس��اختاريافته و مشـ�اهدة مستــقيم اس��تفاده ش��د .در ادام��ه ،و در شــکل  ،1کلیــات
اجــرای پژوهــش مشــخص شــده اســت.

شکل  .1روند کلی اجرای پژوهش
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همانطــور کــه شــکل  1نشــان میدهــد بــراي تعييــن ســطح کمــال مــدل ذهنــي کاربــر از

ماهيــت و ويژگيهــاي موتــور کاوش ،بــا هــر مشــارکتکننده ،مصاحبــة نيمهســاختاريافته صــورت
گرفــت و بهمنظــور بررســي ســطح تعامــل کاربــر بــا موتــور کاوش «گــوگل» ،عــاوه بــر ســؤاالت

مصاحبــه ،از مشــارکتکننده درخواســت میشــد کــه نیــاز اطالعاتــی علمــی واقعــی خــود را در

«گــوگل» جسـتوجو کنــد .کلیــة کاوشهــای کاربــر از طریــق نرمافــزار «کامتســیا اســتودیو» ،1کــه

بــر روی رایانــه نصــب شــده بــود ،ثبــت میشــد .بعــد از اتمــام مرحلــة کاوش ،بــا اســتفاده از روش

«تحليــل پروتــکل شــفاهي گذشــتهنگر»Ericsson and Simon 1993; cited in Mlilo and Thatcher( 2

 ،)2014فايــل ویدیوئــی ضبطشــدة صفحــة نمايــش بــههمــراه کاربــر مــرور ميشــد و از کاربــر

درخواســت ميشــد دربــارة چرايــي رفتــار اطالعيابــي خــود و انتخــاب کليدواژههــا و راهبردهــا
توضيــح دهــد .يادداش ـتهاي الزم از پاس ـخهاي کاربــر توســط پژوهشــگر تهیــه شــد.

بعــد از گــردآوری دادههــا و بهمنظــور تجزیــه و تحلیــل آنهــا ،ابتــدا فايــل صوتــي مصاحبــه و

پاس ـخهای مشــارکتکنندگان بــه ســؤاالت ،مــورد بررســی قــرار میگرفــت و آنگاه پژوهشــگر

توضيحــات و يادداشــتهاي الزم را بررســی میکــرد تــا ايدههــا دربــارة بخشهــاي مختلــف
دادههــا مشــخص شــود .مرحلــة دوم بهمنظــور تصميمگيــري و نمرهدهــي هــر عنصــر مــدل ذهنــي

صــورت گرفــت .قبــل از تصميمگيــري نهايــي ممکــن بــود نيــاز باشــد خوانــدن يادداش ـتها يــا
شــنيدن فايــل صوتــي چنديــن بــار تکــرار شــود .بــراي نمرهدهــي هــر عنصــر مــدل ذهنــي از طيــف
«ليکــرت» (نــاآگاه ،آگاهــي ضعيــف ،آگاهــي متوســط ،آگاهــي خــوب ،آگاهــي بســيار خــوب)
اســتفاده شــد و بدینترتیــب ،ســطح آگاهــی هــر کاربــر از  15مؤلفــة مقیــاس مشــخص شــد.

بهعــاوه ،ســطح تعامــل کاربــر (الــف .یابــش جادویــی ،ب .محــرک /پاســخ ،ج .گفتوگــوی
مذاکــرهای) نیــز از طریــق ســؤاالت طراحیشــده  11 ،10و  14و نیــز تماشــاي فايــل ويدیوئــي

کاوشهــا و يادداشــتهاي آن و همچنیــن ،معیارهــای ســطح تعامــل ،کــه در ادامــه میآیــد،

مشــخصشــد.

شکل  .2سطح تعامل الف (یابش جادویی)
2. Retrospective Verbal Protocol Analysis
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1. Comtesia studio
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الــف .ســطح تعامــل یابــش جادویــی :همانطــور کــه شــکل  2نشــان میدهــد ،در ایــن ســطح،

تعامــل ميــان كاربــر و نظــام در پایینتریــن ســطح قــرار دارد .كاربــران هيــچ دانشــي دربــارة آنچــه
کــه در نظــام اتفــاق ميافتــد و موجــب بهدســتآمدن اطالعــات ميشــود ،ندارنــد .آنهــا نقــش

خــود را در جســتوجو بهعنــوان يــك مشــاركتكننده در فراينــد بازيابــي اطالعــات نميداننــد
و هنگامــي كــه در جســتوجو ناموفــق باشــند ،تسليمشــده يــا نظــام ديگــري را جســتوجو

ميكننــد (.)Saxon 1997; Li 2007

شکل  .3سطح تعامل ب (محرک /پاسخ)

ب .ســطح تعامــل محــرک /پاســخ :همانطــور کــه شــکل  3نش��ان میدهــد ،در ایــن ســطح

كاربــر از ويژگيهــاي نظــام آگاهــي بيشــتري دارد .او پيامهــاي نظــام را بــراي جســتوجوي
ﻣﺸﺨﺺ
نظـدر
اﺻﻼﺣﺎت را
ﻛﺮدم.نتايــج مناســب بــه وی كمــك كنــد.
يافتــن
ديــدافدر
ﻓﺎﻳﻞیﭘﻲتوان
ـام م
ﺑﺮﺧﻲــد کــه
بهتــر دنبــال میکنــد و میدان

ـام وارد کــرده و پاســخ نظــام را دريافــت ميكنــد،
ﭼﻜﻴﺪهنظـ
بهعبارتــی ،کاربــر درخواســت خــود را بــه
ﻻﺗﻴﻦ

نتايــج بازيابيشــده را ميبينــد ،از ميــان فهرســت نتايــج ،دســت بــه انتخــاب ميزنــد و در صورتــي
ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪﻣﻪ ص 4و ص5
كــه نتيجــه رضايتبخــش نباشــد ،مجــددا ً بــه فهرســت نتايــج برگشــته و نتيجــة ديگــري را انتخــاب
ميكنــد .پــس ،در ایــن ســطح ،كاربــر راهنماييهــاي نظــام را دنبــال كــرده ،امــا خــود فعاالنــه

جســتوجو را هدايــت نمیكنــد (.)Saxon 1997; Li 2007

ﺷﻜﻞ  4ص  13ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد )وﺿﻮح ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارد(

شکل .4سطح تعامل ج (گفتوگوی مذاکرهای)

ﺟﺪول  5ص  23ﺑﺮﺧﻲ اﻋﺪاد اﻋﺸﺎري ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺒﻊ ذﻳﻞ درج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ:

Dimitroff, Alexandra. 1990. Mental models and error behavior in an interactive bibliographic retrieval system. Doctoral dissertation, The
University of Michigan.
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ج .س��طح تعام��ل گفتوگ��وی مذاک��رهای :همانطــور کــه شــکل  4نشــان میدهــد ،در ایــن

ســطح كاربــر خــود ،جسـتوجو را بــا اســتفاده از بازخوردهــاي نظــام هدايــت ميكنــد و تــا زمــان
رســيدن بــه نتيجــة دلخــواه جس ـتوجو را ادامــه ميدهــد و بــه بازتدویــن راهبردهــاي جس ـتوجو
ميپــردازد .در ايــن ســطح تعامــل ،كاربــر فعاالنــه از انــواع مختلــف جس ـتوجو اســتفاده ميكنــد

تــا بــه نتيجــة دلخــواه برســد (.)Saxon 1997; Li 2007

بدینترتیــب ،ســطح کمــال مــدل ذهنــی هــر مشــارکتکننده از ماهیــت و ویژگیهــای

موتـ�ور کاوش و نیـ�ز سـ�طح تعامـ�ل وی نیـ�ز مشـ�خص میشـ�د.

الزم بــه ذکــر اســت کــه بــراي تعييــن پايايــي آزمونهــاي تشــريحي يــا بهطــور کلــي،

آزمونهــاي غيرعينــي کــه نمــرات آنهــا تحــت تأثيــر قضــاوت ارزيابــان قــرار ميگيــرد ،بايــد از دو
يــا چنــد ارزيــاب ،کــه بهطــور مســتقل پاس ـخهاي پاس ـخدهندگان را تصحيــح ميکننــد ،اســتفاده

کــرد .همبســتگي بيــن نمــرات ارزيابهــاي مختلــف ،شــاخص پايايــي ارزيابهــا 1بهحســاب
ميآيــد .هرچــه توافــق بيــن ارزيابهــا يــا نمرهگــذاران بيشــتر باشــد ،پايايــي ارزيابهــا نيــز
بيشــتر اســت .بنابرايــن ،پايايــي ارزيابهــاي يــک آزمــون تشــريحي را بهصــورت «ميــزان توافــق

ارزيابهــاي مختلــف در نمرهگــذاري يــک مجموعــه را برگــة آزمــون تعريــف ميکننــد»

(ســعديپور .)205 ،1393در واقــع ،ســؤاالت مصاحبــة نیمهســاختاریافته در ایــن پژوهــش نیــز
بهنوعــی یــک آزمــون تشــریحی محســوب میشــود کــه بهطــور شــفاهی صورتگرفتــه و

در نهایــت ،بــه آنهــا نمــره تعلــق گرفتــه اســت .بنابرایــن ،بهمنظــور حصــول قابليــت اطمينــان از
نمــرات دادهشــده بــه مشــارکتکنندگان از پايايــي ارزيابهــا (پژوهشــگر و یــک متخصــص در

حــوزة بازیابــی اطالعــات) اســتفاده شــد و بعــد از مصاحبــه بــا  5دانشــجو ،ضريــب همبســتگي بيــن
نمــرات ارزيابهــا محاســبه گردیــد و نمــرة  0/92نشــان از همبســتگی بــاالی نمــرات ارزیابهــا
داشــت .همچنيــن ،فراينــد پژوهــش بــه صراحــت توصيــف شــد و نمونههايــي از گفتههــاي

مصاحبهشــوندگان بــراي تضميــن قابليــت اطمينــان دادههــاي کيفــي ارائــه گردیــد.
 .4یافتههای پژوهش

در ادامــه ،یافتههــای مربــوط بــه ســؤالهای پژوهــش بــهاختصــار مــورد اشــاره قــرار گرفتــه

اســت .ســؤال

اول پژوهــش :ســطح کمــال مدلهــای ذهنــی دانشــجویان از موتــور کاوش

«گــوگل» چگونــه اســت؟

1. examiner reliability
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همانطــور کــه پیشتــر ذکــر شــد ،بــرای پاســخگویی بــه ایــن ســؤال از نســخة اصالحشــدة

مقیــاس کمــال مــدل ذهنــی «لــی» اســتفاده شــد .بنابرایــن ،ســطح کمــال مــدل ذهنــی کاربــر بــر ایــن
اســاس تعییــن میشــود کــه کاربــر نســبت بــه چــه تعــداد از مؤلفههــای دو بخــش اول آگاهــی دارد
(از طریــق مصاحبــه) و چــه ســطحی از تعامــل را قائــل اســت وآشــکار میکنــد (از طریــق مصاحبــه
و مشـ�اهده).

یافتههــا نشــان داد کــه بهطــور کلــی ،میتــوان ســطح کمــال مــدل ذهنــی بیشــتر کاربــران

از مؤلفههــای دو بخــش اول مقیــاس (ماهیــت و هســتی موتــور کاوش ،ویژگیهــا و قابلیتهــای

کاوش) را در ســه ســطح ضعیــف ،متوســط و خــوب دســتهبندی کــرد و در جــدول  1ارائــه داد.
ی ذهنی دانشجویان از مؤلفههای مختلف
جدول  .1دستهبندی سطح کمال مدلها 
خوب

متوسط

ضعیف

اطالعات تخصصی /عمومی
پایگاههای اطالعاتی چندگانه
مطابقتدادن
کاوش کلیدواژهای
اعتبار و سندیت نتایج

محدودسازی /بسط نتایج
الگوریتمرتبهبندی و مرتبسازی نتایج

اطالعات محدود
صفحات /وبسایتهای نمایهشده
راهنمای کاوش
عملگرهای بولی
سایر عملگرهای کاوش و پیشوندها
نشانها و عالئم نقطهگذاری
کاوش پیشرفته
تنظیمات کاوش

همانطــور کــه جــدول  1نشــان میدهــد ،آگاهــی بیشــتر دانشــجویان از مؤلفــة اطالعــات

تخصصــی /عمومــی ،پایگاههــای اطالعاتــی چندگانــه ،مطابقــتدادن ،کاوش کلیــدواژهای ،و
اعتبــار و ســندیت نتایــج در ســطح خوبــی قــرار دارد .در مــورد مؤلفههــای محدودســازی /بســط

نتایــج و الگوریتمرتبهبنــدی و مرتبســازی نتایــج آگاهــی بیشــتر دانشــجویان در ســطح متوســط
اســت و در مــورد مؤلفههــای اطالعــات محــدود ،صفحــات /وبســایتهای نمایهشــده ،راهنمــای

کاوش ،عملگرهــای بولــی ،ســایر عملگرهــای کاوش و پیشــوندها ،نشــانها و عالئــم نقطهگــذاری،
کاوش پیشــرفته ،و تنظیمــات کاوش در ســطح ضعیفــی قــرار دارد.

اگــر بخواهیــم یافتههــای خــرد مربــوط بــه مؤلفههــای ســؤال اول پژوهــش (بهویــژه جــدول

 )1را داشــته باشــیم،بایــد بیــان داشــت کــه در مــورد ســطح کمــال مــدل ذهنــی دانشــجویان از
مؤلفههــای مختلــف موتــور کاوش مشــخص شــد کــه  93/3درصــد دانشــجویان میداننــد از طریــق
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موتــور کاوش میتواننــد هــم اطالعــات تخصصــی و هــم اطالعــات عمومــی را کاوش کننــد .بــا ایـن
حــال ،دو نفــر از دانشــجویان نســبت بــه ایــن مؤلفــه آگاهــی کافــی نداشــتند .مثـ ً
ا مشــارکتکنندة

شــماره  11عنــوان میکــرد« :بــرای اطالعــات تخصصــی بایــد ســراغ اســکوالر رفــت» و در دادن
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا همــان اطالعــات «اســکوالر» از طریــق «گــوگل» قابــل بازیابی نیســت؟

مطمئــن نبــود .مشــارکتکنندة شــماره  3عنــوان میکــرد« :ممکــن اســت موتــور کاوش برخــی
مقــاالت مجلــة علــوم اجتماعــی را بیــاورد و برخــی دیگــر را نتوانــد .بنابرایــن ،بایــد بــه ســراغ خــود
ســایت آن مجلــه رفــت و اطالعــات مــورد نظــر را پیــدا کــرد» .بنابرایــن ،بــاز هــم مــدل ذهنــی غلــط

نســبت بــه ایــن مؤلفــه در برخــی دانشــجویان وجــود دارد .در مــورد مؤلفــة پایگاههــای اطالعاتــی

چندگانــه 86/7 ،درصــد دانشــجویان آگاهــی داشــتند .هرچنــد آگاهــی از ایــن مؤلفــه بدیهــی بــه

نظــر میرســد ،بــا ایــنحــال ،یافتههــا نشــان داد کــه از بیــن دانشــجویان یــک نفــر نســبت بــه ایــن
مؤلفــه کامـ ً
ا نــاآگاه بــود و ســه نفــر از دانشــجویان نیــز بــا «گــوگل اســکوالر» و پایــگاه کتابهــای
«گــوگل» آشــنا نبودنــد .در مــورد مؤلفــة مطابقــتدادن نیــز  83/3درصــد دانشــجویان از فراینــد
تطبیــق بیــن کلیدواژههــا و پایــگاه مطلــع بودنــد و بــه واژههــای برجستهشــده در فهرســت نتایــج و

نیــز بــه فاصلــة ایــن واژههــا از همدیگــر دقــت میکردنــد .در مــورد مؤلفــة اعتبــار و ســندیت نتایــج،

 96درصــد دانشــجویان آگاهــی بســیار خوبــی داشــتند و بــه منبــع اطالعــات و آدرس اینترنتــی دقــت
میکردنــد؛ هرچنــد اســتثناهایی نیــز وجــود داشــت .مثــ ً
ا دانشــجویی عنــوان کــرد« :نمیدانــم
چطــور میتــوان اعتبــار ســایت را تعییــن کــرد ...مــن بــه «گــوگل» اعتمــاد نمیکنــم و نمیتوانــم

بــه اطالعاتــش اســتناد کنــم» .در مــورد مؤلفــة الگوریتمرتبهبنــدی و مرتبســازی نتایــج96/7 ،

درصــد دانشــجویان آگاهــی متوســطی داشــتند و بیــان میکردنــد کــه نتایــج بــر اســاس بیشــترین
بازدیــد مرتــب میشــوند و از ایــن مطلــب نیــز آگاهــی داشــتند کــه نتایــج بــر اســاس ربــط منظــم

میشــوند و هرچــه بــه صفحــات بعــدی میرونــد ،نتایــج بیربطتــر میشــود .در مــورد مؤلفــة
محدودســازی /بســط نتایــج 60،درصــد دانشــجویان فقــط بــه تغییــر کلیــدواژه و عبــارت کاوش فکر

میکردنــد 66/6 .درصــد دانشــجویان از واژههــای پیشــنهادی «گــوگل» اســتفاده میکردنــد .فقــط

دو نفــر بــه گزینــة مقــاالت مرتبــط 1در فهرس��ت نتای��ج توج��ه ک��رده بودن��د و اس��تفاده میکردن��د.

 83/3درصــد دانشــجویان اقــدام بــه محدودســازی زمانــی نمیکردنــد و مطمئــن نبودنــد بــرای ایــن

1. related articles
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کار چــه بایــد بکننــد 90 .1درصــد دانشــجویان در مــورد محدودســازی بهعنــوان صفحــات نیــز

اطالعاتــی نداشــتند .همچنیــن ،هیچکــدام از دانشــجویان بــا گزینــة کلمــه بــه کلمــه 2آشــنا نبودنــد و

اســتفاده نمیکردنــد .اســتفاده از گیومــه ،کاوش پیشــرفته ،عملگرهــای بولــی نیــز در بین دانشــجویان

محــدود بــود .همــة ایــن مــوارد میتوانــد محدودســازی /بســط نتایــج را اثربخشتــر ســازد و ســبب
تعامــل بهتــر بــا نظــام گــردد .در مــورد مؤلفــة اطالعــات محــدود 21 ،درصــد دانشــجویان آگاهــی
داشــتند و بقیــه فکــر میکردنــد کــه موتــور کاوش همــة وب را تحــت پوشــش قــرار میدهــد.

در مــورد مؤلفــة صفحــات /وبســایتهای نمایهشــده نیــز  93/3درصــد دانشــجویان آگاهــی
نداشــتند .برخــی نیــز مدلهــای ذهنــی غلطــی شــکل داده بودنــد ،مث ـ ً
ا مشــارکتکنندة شــماره 30
بیــان میکنــد« :گــوگل یــک شــرکت اســت؛ توانایــی نــدارد همهچیــز را داخــل خــودش داشــته
باشــد؛ هرچــه را کاربــر ســرچ کنــد بــه پایــگاه خــود اضافــه میکنــد» .از نظــر ایــن دانشــجو اگــر
موضوعــی کاوش نشــده باشــد ،در پایــگاه «گــوگل» وجــود نــدارد و «گــوگل» هرچــه را کاوش

شــود بــه پایــگاه خــود اضافــه میکنــد .در مــورد مؤلفــة راهنمــای کاوش نیــز  86/7درصــد
دانشــجویان آگاهــی نداشــتند و اظهــار میداشــتند اگــر در مــورد یــک ویژگــی «گــوگل» شــک

داشــته باشــند ،در خــود «گــوگل» کاوش میکننــد و هیچوقــت فکــر نکــرده بودنــد کــه خــود
«گــوگل» جایــی بــرای کمــک داشــته باشــد .در مــورد عملگرهــای بولــی ،هیچیــک از دانشــجویان
بــا خــود عملگرهــا آشــنا نبودنــد .برخــی از طریــق کاوش پیشــرفته اشــاراتی بــه عملگرهــا کردنــد.

 76/6درصــد دانشــجویان آگاهــی ضعیفــی داشــتند و یــا نــاآگاه بودنــد .ســؤاالت طــوری طراحــی

شــد کــه بــه درک دانشــجویان از کارکــرد ایــن عملگرهــا دســت یابنــد .در پاســخ بــه ایــن ســؤال
کــه اگــر واژهای بهعبــارت قبلــی جس ـتوجو اضافــه کنیــم ،چــه اتفاقــی در فهرســت نتایــج روی
میدهــد 23/3 ،درصــد دانشــجویان مــد ل ذهنــی غلطــی شــکل داده بودنــد و فکــر میکردنــد کــه

 .1توجــه بــه گزینــه  search toolsدر صفحــة نتایــج کاوش بــرای محدودســازی زمانــی و نیــز وجــود همیــن امــکان در
کاوش پیشــرفته بــا عنــوان last update
2. verbatim

امکانــی در « .search toolsگــوگل» نوعــاً ســعی میکنــد بــه کاربــر در یافتــن اطالعــات مــورد نیــاز از طریــق
بهبــود خــودکار جس ـتوجوها کمــک کنــد .برخــی بهبودهــا شــامل پیشــنهاد امــای درســت و دیگــر هجاهاســت.
همچنیــن ،مترادفهــا را وارد جسـتجو میکنــد تــا نتایــج مرتبــط را کاوش کنــد و کلماتــی را کــه ریشــة یکســانی
دارنــد ،نیــز وارد میکنــد ماننــد  runningوقتــی کــه شــما  runرا کاوش کردهایــد .بــرای دیــدن نتایجــی کــه شــامل
واژگان دقیــق مــورد نظــر شــما باشــند بایــد بــر گزینــه  verbatimکلیــک کنیــد تــا ایــن بهبودهــای معمولــی را نادیــده
بگیــرد و تنهــا واژگان دقیقــی را کــه شــما وارد کردهایــد ،در نظــر بگیــرد (.)Burns and Sauers 2014
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نتایــج کاوش بیشــتر میشــود و عنــوان میکردنــد کــه «گــوگل» واژة دوم را نیــز بــه فهرســت نتایــج
میافزایــد 1.بنابرایــن ،مشــخص میشــود کــه ایــن دانشــجویان درکــی از عملگــر ANDندارنــد .در

مــورد عملگــر  ORنیــز آگاهــی نداشــتند و مدلهــای ذهنــی غلطــی شــکل دادهبودنــد و اســتفاده
از ویرگــول ،بهعــاوة  ،ANDپرانتــز و  ...را بــرای جســتوجوی همزمــان دو نیــاز اطالعاتــی

جداگانــه ،2پیشــنهاد میدادنــد .تنهــا  4نفــر اشــاره کردنــد کــه از طریــق «گــوگل» پیشــرفته
میتــوان ایــن کار را انجــام داد .مــدل ذهنــی غلــط دیگــر در مــورد عملگــر  NOTبــود .پاس ـخهای

دانشــجویان بــه ســؤال طراحیشــده نشــان داد کــه بســیاری از دانشــجویان فاقــد آگاهــی بــوده یــا
مــدل ذهنــی غلطــی شــکل داده بودنــد .مث ـ ً
ا بــرای حــذف واژه «جنــگ» از فهرســت نتایــج بیــان
میداشــتند کــه مینویســم« :خــارج از هشــت ســال جنــگ ،بــدون درنظرگرفتــن مؤلفــة جنــگ،
بعــد از جنــگ» .چهــار نفــر بــه «گــوگل» پیشــرفته بــرای انجــام ایــن کار اشــاره کردنــد و ســه نفــر
گفتنــد از عالمــت منهــا اســتفاده میکننــد .البتــه ،تنهــا از بیــن ایــن ســه نفــر ،یــک نفــر بــا کاربــرد

صحیــح عالمــت منهــا آشــنا بــود .در مــورد مؤلفــة ســایر عملگرهــای کاوش و پیشــوندها نیــز 86/7

درصــد دانشــجویان آگاهــی نداشــتند .برخــی نیــز اشــاراتی نســبی میکردنــد ،ولــی بــا اســتفادة
صحیــح از ایــن عملگرهــا و پیشــوندها آشــنا نبودنــد؛ مثـ ً
ا اینکــه بیــن ایــن عملگرهــا و واژة بعــدی

نبایــد فاصلــه گذاشــت  3و یــا اینکــه نمیدانســتند کلمــة مــورد نظــر را بایــد قبــل یــا بعــد از عملگــر

بیاورنــد .در مــورد مؤلفــة نشــانها و عالئــم نقطهگــذاری 86/7 ،درصــد دانشــجویان آگاهــی
نداشــتند یــا آگاهــی ضعیفــی داشــتند 25 .درصــد دانشــجویان بــا گیومــه آشــنا بودنــد .هرچنــد یکــی
از دانشــجویان عنــوان میکــرد «وقتــی گیومــه را بــهکار میبریــم ،یعنــی اینکــه بایــد مطلــب مــورد

نظــر مــا در آن ســایت در داخــل گیومــه قــرار گرفتــه باشــد» .ســه نفــر بــا فلســفة منهــا « »-آشــنا

بودنــد ،ولــی تنهــا یــک نفــر از نحــوة درســت کاربــرد آن (اینکــه بیــن ایــن عملگــر و واژة مــورد

نظرــ نبای��د فاصلـ�ه گذاشـ�ت) اط�لاع داشـ�ت .اســتفادة دانشــجویان از عالمــت بهعــاوه « »+فراگیــر و
 .1معمــوالً وقتــی یــک عملگــر بولــی ماننــد ANDرا توصیــف میکنیــم ،میگوییــم کــه هــر دو کلمــه «بایــد در
ن حــال ،بــر اســاس الگوریتــم کاوش گــوگل ،گاهــی شــما میخواهیــد دو
فهرســت نتایــج ظاهــر شــوند» .بــا ایــ 
کلمــه حضــور داشــته باشــند ،امـا هــر دو در فهرســت نتایــج ظاهــر نخواهنــد شــد .بنابرایــن ،بایــد بگوییــم واژههــا «در
کاوش در نظــر گرفتــه میشــوند» بــر خــاف زبــان اســتانداردی کــه میگویــد «بایــد ظاهــر شــوند» (Burns and
.)Sauers 2014
ً
 .2هرچنــد کــه از عملگــر  ORمعمــوال بــرای بازیابــی همزمــان دو یــا چنــد نیــاز اطالعاتــی جداگانــه اســتفاده نمیشــود،
امــا بــرای درک بهتــر کاربــران ،بازیابــی همزمــان دو نیــاز اطالعاتــی جداگانــه مطــرح شــد.
site:sid.ir
 .3نمونة کاربرد درست عملگرهاintitle:anxiety :
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اغلــب غلــط بــود .برخــی از آن بهعنــوان عملگــر  ANDاســتفاده میکردنــد و برخــی بهعنــوان ،OR
برخــی بهعنــوان تأکیــد بــر اینکــه حتم ـاً دو واژة مــورد نظــر در فهرســت نتایــج باشــند .در واقــع،

فلســفة ایــن عالمــت تغییــر کــرده اســت 1و بــرای بازیابــی صفحــات «گوگلپــاس» 2کاربــرد دارد.

در مــورد مؤلفــة کاوش پیشــرفته نیــز آگاهــی دانشــجویان ضعیــف بــود 90 .درصــد دانشــجویان یــا

اســتفاده نکــرده بودنــد و یــا بــا نحــوة صحیــح اســتفاده آشــنا نبودنــد .برخــی مدلهــای ذهنــی غلــط
از کاوش پیشـ�رفته عبارتانـ�د از :بـ�رای کاوش بهتـ�ر بایـ�د تمـ�ام فیلدهـ�ای کاوش ()all, any, exact

را پــر کــرد یــا اینکــه بیــن واژههــا بایــد از عالمــت خاصــی مثــل ویرگــول اســتفاده کــرد .بیشــتر
آنهــا فــرق  allو  anyرا نمیدانســتند .در مــورد بخــش محدودگرهــای کاوش پیشــرفته (محدودگــر

زمانــی ،محدودگــر عنــوان ،محدودگــر ســایت و غیــره) نیــز آگاهــی ضعیفــی داشــتند .در مــورد

آخریــن مؤلفــه ،یعنــی تنظیمــات کاوش  96/6درصــد دانشــجویان نســبت بــه آن نــاآگاه بودنــد؛
هرچنــد عنــوان میکردنــد کــه بایــد چنیــن امکانــی باشــد ،ولــی از آن اســتفاده نکــردهبودنــد.
همانطــور کــه جــدول  2نشــان داد ،مــدل ذهنــی دانشــجویان نســبت بــه بســیاری از مؤلفههــای

مقیــاس در ســطح ضعیفــی اســت.

همچنیــن ،میتوانیــم بهطــور کلــی و مطابــق بــا جــدول شــماره  ،2دانشــجویان را بــر اســاس

ســطح کمــال مــدل ذهنــی در ســه دســتة مــدل ذهنــی ناقــص ،خــوب و کامــل دســتهبندی کنیــم.
جدول  .2توزیع فراوانی سطح کمال مدل ذهنی مشارکتکنندگان
سطح کمال مدل ذهنی

فراوانی

درصد

ناقص

24

80

خوب

6

20

کامل

0

0

جمع کل

30

100

همانطــور کــه جــدول 2نشــان میدهــد 80 ،درصــد دانشــجویان ســطح کمــال مــدل ذهنــی

 .1در گذشــته از عالمــت  +قبــل از یــک واژه اســتفاده میشــد تــا الــزام را برســاند (.)Burns and Sauers 2014
مث ـ ً
ا اگــر میخواهیــد نــام خانوادگــی “ ”priceرا کاوش کنیــد ،امــا درمییابیــد کــه چیزهایــی دربــارة ""pricing
میآیــد ،میتوانیــد  price+را امتحــان کنیــد (.)Hock 2010
2. Google+
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ناقصــی دارنــد و  20درصــد دانشــجویان دارای ســطح کمــال مــدل ذهنــی خوبــی هســتند ،لیکــن،

هیچکــدام از دانشــجویان از ســطح کمــال مــدل ذهنــی کاملــی برخــوردار نیســتند.

همچنیــن ،بــا توجــه بــه ســؤاالت طراحیشــده و نیــز معیارهایــی کــه پیشتــر ذکــر شــد،

ســطح تعامــل دانشــجویان طبــق جــدول  3مشــخص شــد.

جدول  .3توزیع فراوانی سطح تعامل دانشجویان با موتور کاوش «گوگل»
سطح تعامل

فراوانی

درصد

یابش جادویی

3

10

محرک /پاسخ

27

90

گفتوگوی مذاکرهای

0

0

جمع کل

30

100

همانطــور کــه یافتههــای جــدول  3نشــان میدهــد ،از بیــن دانشــجویان 3 ،نفــر در ســطح

الــف (یابــش جادویــی) دســتهبندی شــدند .ایــن ســه نفــر ،چــه در پاســخ بــه ســؤاالتمصاحبــه (در

پاســخ بــه ســؤال  .11اگــر واژهای را تایــپ کنیــد و هیــچ پاســخ و نتیجـهای بازیابــی نشــود ،یــا نتایــج
کمــی بازیابــی 1شــود ،معمــوالً چــه میکنیــد؟ و ســؤال  .14اگــر واژهای را تایــپ کنیــد و نتایــج
نامربــوط بســیاری بازیابــی کنیــد ،معمــوالً چــه میکنیــد؟) و چــه در مشــاهدة مســتقیم نشــان دادنــد

کــه تعامــل حداقلــی بــا نظــام دارنــد .نمونــة پاسـخهای آنهــا بــه ســؤاالت  11و  14مصاحبــه ،خــود
گویــای ایــن مطلــب اســت:

«اگــر نبــود  ...دنبــال کتــاب مـیروم .شــاید هیــچ تحقیقــی نبــوده اســت .ســریع مـیروم ســراغ

ی کــه میدانــد ،میپرســم».
کتــاب .نتایــج نامربــوط  ...از آن میگــذرم .از کس ـ 

«اگــر نبــود  ...بیخیــال میشــوم .نمیدانــم .نتایــج نامربــوط  ...دو ســه خــط اول هــر نتیجــه

را میخوانــم ببینــم کــدام مرتبــط اســت و کــدام بیربــط .اگــر نبــود  ...از یــک موتــور دیگــر
اســتفاده میکنــم».

مشــاهدة رفتــار اطالعیابــی کاربــران نیــز تکمیلکننــدة دادههــای بهدســتآمده از مصاحبــه
 .1بایــد خاطرنشــان کــرد کــه واژه «بازیابــی» بــرای اکثــر دانشــجویان نامفهــوم بــود .ایــن بــود کــه توضیــح الزم بــه آنهــا
داده میشــد.
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اســت .مشــارکتکنندة شــمارة  23در کاوشهــای خــود کامــ ً
ا ســطح تعامــل یابــش جادویــی

را آشــکار میکنــد .موضــوع مــورد نظــر او بــرای کاوش «امیــد بــه زندگــی وکیفیــت زندگــی
در بیمــاران دیابتــی نــوع دو» اســت .او ابتــدا در کادر جســتوجو مینویســد« :مقالــه در مــورد
امیــد بــه زندگــی» .مــرور صفحــة اول نتایــج بازیابیشــده رضایتبخــش نیســت .در یــک ســایت

کــه مقــاالت ترجمهشــده را میفروشــند بــه چکیــدة یــک مقالــه بــا عنــوان "longevity and life

" expectancyو ترجمــة فارســی آن «طــول عمــر و امیــد بــه زندگــی»دســت مییابــد و آن را ذخیــره

میکنــد .از ادامــه دادن و مــرور صفحــات منصــرف میشــود و عبــارت " "hope to lifeرا امتحــان

میکنــد کــه بــاز هــم رضایتبخــش نیســت .از ادامــة جس ـتوجو در «گــوگل» منصــرف میشــود
و بــه ســراغ ســایت مجلــة علــوم رفتــاری م ـیرود و مقــاالت آن را مــرور میکنــد .ایــن کار نیــز

نتیجــة رضایتبخشــی نــدارد .در نهایــت ،ســراغ  sid.irم ـیرود و تکتــک کلیدواژههــا (دیابــت،
کیفیــت زندگــی ،امیــد بــه زندگــی) را جداگانــه کاوش میکنــد و هــر نتیجــهای کــه کلیــدواژة

مــورد نظــر او را دارا باشــد ،ذخیــره میکنــد .امــا هیــچ تالشــی بــرای محدودســازی و یــا ترکیــب

آنهــا بــا یکدیگــر انجــام نمیدهــد .وقتــی در ایــن بــاره از او ســؤال میشــود نیــز اشــاره میکنــد

کــه بــه ایــن موضــوع فکــر نکــرده اســت و قصــد ایــن کار را نداشــته اســت .پــس ،میتــوان نتیجــه
گرفــت کــه ســطح تعامــل وی بــا موتــور کاوش ،ســطح «الــف» و بنابرایــن ،یابــش جادویــی اســت.

بــر اســاس ســؤاالت مصاحبــه و بهویــژه مشــاهده ،بقیــة مشــارکتکنندگان در ســطح ب

(محــرک پاســخ) دســتهبندی شــدند .بــر ایــن اســاس ،مشــخص شــد کــه مشــارکتکنندگان آشــنایی

خوبــی بــا انــواع کاوش ندارنــد .محدودکنندههــا و بســطدهندههای کاوش را نمیشناســند.
بنابرایــن ،ایــن واقعیــت خــود میتوانــد دلیــل تعامــل ضعیــف آنهــا بــا «گــوگل» باشــد .ایــن 27

نفــر ،مشــارکت فعالــی در هدایــت کاوشهــا نداشــتند و بیشــتر ،پیوندهــا را دنبــال میکردنــد و
اگــر نتیجــه رضايتبخــش نبــود ،مجــددا ً بــه فهرســت نتايــج برگشــته و نتيجــة ديگــري را انتخــاب
ميکردنــد و حداکثــر تعاملــی کــه داشــتند تغییــر واژگان بــود.

بهعنــوان مثــال مشــارکتکنندة شــماره  ،27ابتــدا در کادر جســتوجو مخفــف عبــارت

مــورد نظــر خــود یعنــی "MTMD" :را درج میکنــد .بررســی فهرســت نتایــج نشــان میدهــد
کــه نتایــج مرتبــط و رضایتبخــش نیســت .بنابرایــن ،عبــارت جســتوجو را اینگونــه تغییــر

میدهــد " "multi tuned mass damperو از فهرســت بازیابیشــده مــواردی را کــه مرتبــط بــه
نظــر میرســد ،انتخــاب و ذخیــره میکنــد .مــرور نتایــج را تــا صفحــة  5ادامــه میدهــد .بــا توجــه
بــه مــرور نتایــج بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه عبــارت " "active passive tuned mass damperنیــز
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شــاید مناســب باشــد .مــرور ایــن نتایــج تفــاوت زیــادی نــدارد و برخــی مــوارد را ذخیــره میکنــد.
در ادامــه ،عبــارت " "hybrid tuned mass damperرا امتحــان کــرده و مــوارد مرتبــط را ذخیــره

میکنــد .بنابرایــن ،مشــاهدة رفتــار اطالعیابــی ایــن مشــارکتکننده نشــان میدهــد کــه ســطح
تعامــل او محــرک /پاســخ اســت ،چــرا کــه غیــر از تغییــر کلیــدواژگان ،ســعی در کلیترکــردن

یــا خاصکــردن جســتوجو نمیکنــد وفعاالنــه جســتوجو را هدایــت نمیکنــد و از انــواع

مختلــف جســتوجو بهــره نمیگیــرد.

بنابرایــن ،بــر اســاس دادههــای ارائهشــده در جــداول  1تــا  3میتــوان بیــان داشــت کــه

بهطــور کلــی ،ســطح کمــال مــدل ذهنــی  80درصــد مشــارکتکنندگان ناقــص اســت و ســطح

تعامــل آنهــا نیــز مطلــوب نیســت.

ســؤال دوم پژوه��ش :آی��ا بیــن ســطح کمــال مــدل ذهنــی دانشــجویان از موتــور کاوش «گوگل»
ح تعامــل آنان تفــاوت معنــاداری وجــود دارد؟
و ســط 

ايــن ســؤال بــا هــدف بررســي تأثیــر ســطح کمــال مــدل ذهنــی مشــارکتکنندگان بــر ســطح

تعامــل آنــان مطــرح شــد .بــا توجــه بــه اینکــه یافتههــای جــدول  3تنهــا دو ســطح تعامــل را نشــان
داد ،بنابرایــن ،در صــورت نرمالبــودن توزیــع متغیــر ســطح کمــال مــدل ذهنــی در دو گــروه «یابــش

جادویــی» و گــروه «محــرک /پاســخ» میتــوان از آزمــون tنمونههــای مســتقل اســتفاده کــرد.

جدول  .4آزمون شاپیرو -ویلک براي بررسي نرمالبودن توزيع دادههای سطح کمال مدل ذهنی در دو گروه «یابش
جادویی» و «محرک /پاسخ»
متغیر

گروه

آزمون شاپیرو -ویلک

سطح معناداري

سطح کمال مدل ذهنی

یابش جادویی

0/964

0/637

محرک /پاسخ

0/956

0/294

همانطــور کــه جــدول  4نشــان میدهــد ،توزیــع دادههــانرمــال اســت .بنابرایــن ،میتــوان

از آزمــون  tنمونههــای مســتقل اســتفاده کــرد کــه در ادامــه ،و در جــدول شــماره 5نتیجــه اجــرای

ایــن آزمــون ارائــه شــده اســت.
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ل ذهنی دانشجویان بر اساس سطح تعامل
جدول  .5نتايج آزمون  tبراي مقايسة سطح کمال مد 
آزمون لون
فراواني ميانگين

متغير

گروه

سطح
کمال
مدل
ذهنی

یابش
جادویی
محرک27 /
پاسخ

3

آزمون مقايسه ميانگينها
سطح
معناداري حد پايين

حد باال

28 -3/238

0/003

-18/74

-1/48

2/3 -2/763

0/094

-39/15

18/92

آمارة فیشر  -pمقدار آمارة t

0/094 23/33
42/44

0/762

درجة
آزادی

فاصله اطمینان  95درصد

همانطــور کــه جــدول  5نشــان میدهــد ،بــرای متغیــر ســطح کمــال مــدل ذهنــی ،ســطح

معنــاداری کمتــر از  0/01و برابــر بــا  0/003اســت .در نتیجــه ،مشــخص میشــود کــه بیــن ســطح

کمــال مــدل ذهنــی در گــروه «یابــش جادویــی» بــا گــروه «محــرک /پاســخ» بــا اطمینــان  99درصــد
تفــاوت معنــادار وجــود دارد و میانگیــن ســطح کمــال مــدل ذهنــی در گــروه «یابــش جادویــی» از
گــروه «محــرک /پاســخ» کمتــر اســت.
 .5بحث و نتیجهگیری

اگــر بخواهیــم تحلیلــی بــر یافتههــای خــرد مربــوط بــه مؤلفههــای ســؤال اول پژوهــش داشــته

باشــیم ،بایــد بیــان داشــت کــه مشــخص شــد  93/3درصــد دانشــجویان میداننــد از طریــق موتــور
کاوش میتواننــد هــم اطالعــات تخصصــی و هــم اطالعــات عمومــی را کاوش کننــد .مطالعــة

«ساکســون» کــه بــر روی دانشآمــوزان کالس هفت ـم و دربــارة ســطح کمــال مــدل ذهنــی از نظــام
بازیابــی اطالعــات بــود ،نشــان داد کــه  51درصــد آنهــا از وجــود اطالعــات تخصصــی و 41

درصــد نســبت بــه وجــود اطالعــات عمومــی آگاهــی داشــتند ( .)Saxon 1997بــا ایــن حــال ،در
مطالعــة «لــی»  100درصــد دانشــجویان دکتــری نســبت بــه ایــن مؤلفــه آگاهــی داشــتند (.)Li 2007

در مــورد مؤلفــه پایگاههــای اطالعاتــی چندگانــه 86/7 ،درصــد دانشــجویان آگاهــی داشــتند.
مطالعــة «ساکســون» نشــان داد کــه  51درصــد دانشآمــوزان از وجــود پایگاههــای اطالعاتــی

چندگانــه آگاهــی داشــتند ( .)Saxon 1997در مــورد مؤلفــة مطابقــتدادن نیــز  83/3درصــد
دانشــجویان مطلــع بودنــد .ایــن مــورد در مطالعــة ( 43 Saxon (1997درصــد بــود .در مطالعــة Li

) 100 (2007درصــد دانشــجویان دکتــری از ایــن مؤلفــه آگاه بودنــد .در مــورد مؤلفــة اعتبــار و

ســندیت نتایــج 96 ،درصــد دانشــجویان آگاهــی بســیار خوبــی داشــتند .در مطالعــه )100 Li (2007

درص��د دانشــجویان دکتــری از ایــن مؤلفــه آگاه بودنــد .در مــورد مؤلفــة الگوریتمرتبهبنــدی و
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مرتبســازی نتایــج 96/7 ،درصــد دانشــجویان آگاهــی متوســطی داشــتند .ایــن مــورد در مطالعــه

) 69 Saxon (1997درصــد بــود .در مــورد مؤلفــة محدودســازی /بســط نتایــج ،بیشــتر دانشــجویان

آگاهــی متوســطی داشــتند .در مطالعــة ) 16 ،Saxon (1997درصــد کاربــران بــا ایــن مؤلفــه آشــنا

بودنــد .بــا ایــن حــال ،در مطالعــة ) 93/75 ،Li (2007درصــد دانشــجویان دکتــری از ایــن مؤلفــه آگاه
بودنــد .در مــورد مؤلفــة اطالعــات محــدود 21 ،درصــد دانشــجویان آگاهــی داشــتند .ایــن مــورد در
مطالعــة ) 69 ،Saxon (1997درصــد بــود .همچنیــن ،یافتههــای پژوهــش )Brandt and Uden (2003

نیــز بــر ناآگاهــی کاربــران از ایــن مؤلفــه تأکیــد میکنــد .بــا ایــن حــال ،در پژوهــش )100 ،Li (2007

درصــد مشــارکتکنندگان از ایــن مؤلفــه آگاه بودنــد .در مــورد مؤلفــة صفحــات /وبســایتهای

نمایهشــده نیــز  93/3درصــد دانشــجویان آگاهــی نداشــتند .در مطالعــة ) 87/5 ،Li (2007درصــد
دانشــجویان دکتــری از ایــن مؤلفــه نــاآگاه بودنــد .همچنیــن ،مطالعــات Navarro-Prieto, Scaife,

) (Brandt and Uden (2003 ،and Rogers (1999و ) Zhang (2009نیــز بــر ناآگاهــی کاربــران از

ســاختار و ماهیــت موتــور کاوش اشــاره میکننــد .در مــورد مؤلفــة راهنمــای کاوش نیــز 86/7

درصــد دانشــجویان آگاهــی نداشــتند .در مطالعــة ) 31/25 ،Li (2007درصــد دانشــجویان دکتــری از
ایــن مؤلفــه نــاآگاه بودنــد .در مــورد عملگرهــای بولــی 76/6 ،درصــد دانشــجویان آگاهــی ضعیفــی

داش��تند و ی�اـ ن��اآگاه بودن��د .پژوهــش «هولمــن» نیــز نشــان داد کــه برخــی دانشــجویان درک
محــدودی از ایــن مســئله داشــتند کــه افــزودن کلیــدواژه باعــث محــدود شــدن کاوش و کمکــردن

کلیــدواژه باعــث بســط کاوش میشــود  .))2009 Holmanیافتههــای ایــن مطالعــه دربــارة عملگرهــای

بولــی بــا یافتههــای پژوهــش ) Borgman (1986) ،Muramatsu and Pratt (2001و نیــز پژوهــش
) Holman (2009همراستاستــ .در مــورد مؤلفــة کاوش پیشــرفته نیــز آگاهــی دانشــجویان ضعیــف

ب�وـد .پژوهــش «هولمــن» نیــز نشــان داد کــه دانشــجویان اغلــب از کاوش پیشــرفته بهطــور صحیــح
اســتفاده نمیکردنــد و برخــی فکــر میکردنــد کــه اســتفاده از پرانتــز همــان عملکــرد کاوش

پیشــرفته را باعــث میشــود ( .)Holman 2009آگاهــی بیشــتر مشــارکتکنندگان از مؤلفههــای

مختلــف نظــام در مطالعــة ) Li (2007و آگاهــی کمتــر مشــارکتکنندگان در مطالعــة )Saxon (1997

در قیــاس بــا مطالعــة حاضــر را شــاید بتــوان بــه مقطــع تحصیلــی ،نــوع نظــام بازیابــی ،تفاوتهــای
فرهنگــی ،آموزشهــای دیدهشــده ،نــوع نظــام آموزشــی ،تجربــه و  ...نســبت داد .در مجمــوع،

یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه ســطح کمــال مــدل ذهنــی  80درصــد دانشــجویان ناقــص
اســت .پژوهشهــای

)and Johnson (2004, 2007) ،Muramatsu and Pratt (2001

،Crudge,

) Holman (2009) ،Zhang (2009) ،Efthimiadis and Hendry (2005و )Mlilo, and Thatcher (2014
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نی��ز اشــاره بــه مدلهــای ذهنــی ســاده ،خــام ،ناقــص و پــر اشــتباه کاربــران از موتورهــای کاوش دارد.

مطالعــة ) Dimitroff (1990نیــز نشــان داد کــه تنهــا  6درصــد کاربــران مــدل ذهنــی کامــل داشــتند.
وقتــی مــدل ذهنــی کامــل را بــا مــدل ذهنــی خــوب ترکیــب میکردنــد ،تقریبـاً  32درصــد کاربــران
در ایــن دســته قــرار میگرفتنــد و بزرگتریــن دســته ،یعنــی  43درصــد کاربــران ،مدلهــای ذهنــی

ضعیفــی داشــتند .مطالعــة «هولمــن» نیــز نشــان داد کــه دانشــجویان مدلهــای ذهنــی قــوی نداشــتند

و دانشــجویانی کــه مدلهــای ذهنــی قویتــری نشــان دادنــد از راهبردهــای کاوش پیچیدهتــری
اســتفاده میکردنــد ،امــا بــاز هــم کاوشهــای ناموفقــی داشــتند و در اصــاح کاوشهــا بــا چالــش

روب ـهرو بودنــد (.)Holman 2009

بنابرایــن ،بــا نگاهــی دقیــق بــه یافتههــای جــدول  1میتــوان دریافــت کــه مــدل ذهنــی ناقــص

دانشــجویان بیشــتر بــه جنبههــای فنــی موتــور کاوش و انــواع مختلــف کاوش برمیگــردد .از ای ـن

رو ،ضــروری اســت کتابــداران آمــوزش گامبــهگا ِم اســتفاده از نظــام را بهصــورت عملــی مــورد
توجــه قــرار دهنــد و جنبههــای فنــی نظــام را نیــز بــرای کاربــران تشــریح کننــد .بدینترتیــب،

کاربــر میتوانــد پاســخ نظــام را در قبــال عمــل خــود پیشبینــی کنــد و اعتمادبهنفــس خــود
را حفــظ کــرده و بهســادگی ناامیــد نشــود .موتورهــای کاوش نیــز بایــد بــه کاربــران در کاوش
مؤثرتــر یــاری رســانند و در زمــان بازیابــی تعــداد کــم یــا تعــداد زیــاد نتایــج بــرای کمــک بــه کاربــر

پیشــنهادها و راهکارهایــی ارائــه دهنــد.

همچنیــن ،یافتههــای مربــوط بــه ســطح تعامــل (جــدول  )3نشــان داد کــه ســطح تعامــل  3نفــر

( 10درصــد) مشــارکتکنندگان« ،یابــش جادویــی» و  27نفــر ( 90درصــد)« ،محــرک /پاســخ»
اســت .واضــح اســت کــه ایــن وضعیــت ســطح تعامــل مطلــوب نیســت .طبــق نظریــه مدلهــای

ذهنــی ،رفتــار کاربــران متأثــر از مدلهــای ذهنــی آنــان اســت و ایــن مدلهــای ذهنــی اســت کــه
رفتــار کاربــران را هدایــت میکنــد .بــا توجــه بــه اینکــه در مطالعــة حاضــر ،مــدل ذهنــی 80

درصــد دانشــجویان ناقــص بــود ،بنابرایــن ،میتــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه ایــن مدلهــای

ذهنــی ناقــص هدایتگــر کاربــران در زمــان تعامــل بــا نظــام بــوده اســت و میتوانــد بــه ســطح
تعام��ل مطلوب�یـ نینجامـ�د .دلی�لـ دیگ�رـ را میت��وان ب��ه ن��وع وظیف��ة کاری نس��بت داد؛ هرچنــد کــه در

ن حــال،
پژوهشهــای رفتــار اطالعیابــی بــر ارجحیــت وظیفــة کاری واقعــی تأکیــد میشــود .بــا ایـ 
میتــوان در پژوهشهایــی از ایــن دســت ،از وظایــف شبیهسازیشــده و اکتشــافی)Kim (2009

1

« .1کیم» وظایف کاری را به سه دستة واقعیتیاب ،تفسیری ،و اکتشافی تقسیمبندی میکند.
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بهــره بــرد کهــ مس��تلزم تعام�لـ بیشتــر بــا نظ��ام اس��ت .البت��ه ،طراحــی ایــن نــوع وظیفــه کار آســانی

نیســت؛ وظیف ـهای کــه هــم مناســب رشــتههای علــوم انســانی /اجتماعــی و هــم مناســب رشــتههای
فنــی -مهندســی باشــد .از ایــن رو ،در پژوهــش حاضــر از وظیفــة کاری واقعــی اســتفاده شــد کــه
میتوانــد بــا توجــه بــه نــوع وظیفــه ،ســطح مختلفــی از تعامــل را در مشــارکتکنندگان باعــث

ش��ده باشـ�د .در پژوهــش «لــی» از مجمــوع  16نفــر مشــارکتکننده 1 ،نفــر ( 6/25درصــد) ســطح
تعامــل «یابــش جادویــی» 5 ،نفــر ( 31/25درصــد) «محــرک /پاســخ» و  10نفــر ( 62/5درصــد)
«گفتوگــوی مذاکــرهای» بودنــد ( .)Li 2007بــا ایــن حــال ،پژوهــش «ساکســون» نشــان داد کــه
همــة مشــارکتکنندگان نشــانههای ســطح تعامــل «یابــش جادویــی» را نمایــان کردنــد (Saxon

 .)1997امــا ،همچنیــن  76درصــد آنهــا در برخــی مواقــع ،بهنوعــی ســطح تعامــل «گفتوگــوی

مذاکــرهای» را نیــز نشــان دادنــد .هرچنــد در ایــن مطالعــه قــرار بــود تنهــا یــک نــوع ســطح تعامــل

بــرای مشــارکتکنندگان تعییــن شــود ،ولــی شــاید بهخاطــر شــرایط خــاص ایــن پژوهــش (بررســی

ســطح تعامــل در چنــد نــوع نظــام بازیابــی) بهناچــار همزمــان دو نــوع ســطح تعامــل بــرای هــر
فــرد تعییــن شــد (بــر اســاس کدگــذاری گفتههــای مصاحبههــای ســاختاریافته) .درصــد بــاالی
ســطح تعامــل «یابــش جادویــی» در دانشآمــوزان کالس هفتمــی در مطالعــة ) Saxon (1997و

درصــد بــاالی ســطح تعامــل «گفتوگــوی مذاکــرهای» دانشــجویان دکتــری در مطالعــه )(2007

 Liرا شــاید بتــوان بــه ســطح کمــال مــدل ذهنــی ،مقطــع تحصیلــی و تجربــة آنــان نســبت داد و

ســطح تعامــل پاییــن مشــارکتکنندگان در پژوهــش حاضــر را شــاید بــه مدلهــای ذهنــی ناقــص
بیشــتر آنهــا ،نــوع وظیفــة کاری ،نــوع نظــام بازیابــی (بیشــتر دانشــجویان از موتــور کاوش «گــوگل»
بهمنظــور رفــع نیازهــای روزمــره و معمــول خــود بهــره میبردنــد و بــرای کاوشهــای اختصاصــی
از پایگاههــای اختصاصـ�ی اســتفاده میکردندــ) تفاوتهــای فرهنگــی ،میــزان دسترســی بــه

فناوریهــای اطالعاتــی ،آموزشهــای دیدهشــده ،نــوع نظــام آموزشــی ،ســن دسترســی بــه
اینترنــت و  ...نســبت داد.

یافتههــای مربــوط بــه ســؤال دوم پژوهــش نشــان داد کــه ســطح کمــال مدلهــای ذهنــی

مشــارکتکنندگان بــر ســطح تعامــل آنــان تأثیــر میگــذارد و میانگیــن ســطح کمــال مــدل ذهنــی
ن معنــا کــه کاربرانــی
در گــروه «یابــش جادویــی» از گــروه «محــرک /پاســخ» کمتــر اســت .بدی ـ 

کــه مدلهــای ذهنــی کاملتــری دارنــد ،ســطح تعامــل مطلوبتــری بــا نظــام بازیابــی اطالعــات

دارنــد .یافتههــای ایــن پژوهــش بــا مطالعــه ) Li (2007همراستاســت .ب�اـ ای��ن ح�اـل ،مطالعـ�ة «ژانـ�گ»

کــه چهــار نــوع مــدل ذهنــی (دیــدگاه فنــی ،دیــدگاه کارکــردی ،دیــدگاه فراینــدی ،و دیــدگاه
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ارتباطــی) را شناســایی کــرد ،تفاوتــی در آغــاز تعامــل ،مســیریابی ،شــکلدهی بــه درخواســت 1و
الگوهــای کاوش نشــان نــداد (.)Zhang 2009

طبــق نظریــة مدلهــای ذهنــی ،رفتــار کاربــران متأثــر از مدلهــای ذهنــی آنــان اســت و ایــن

م��دل ذهنـ�ی اس�تـ ک��ه رفت��ار کاربـ�ران را هدایــت میکنــد .بنابرایــن ،انتظــار مـیرود دانشــجویانی

کــه مدلهــای ذهنــی کاملتــری دارنــد ،در تعامــل بــا نظــام نیــز بهتــر عمــل کننــد .بــا توجــه

بــه مدلهــای ذهنــی ناقــص  80درصــد دانشــجویان در ایــن مطالعــه ،ســطح تعامــل مطلوبــی نیــز
مش�اـهده نشدــ .بنابرایــن ،اهمیــت نقــش برنامههــای آموزشــی در شــکلدهی بهتــر مدلهــای ذهنــی

کاربــران و در نتیجــه ،تعامــل بهتــر بــا نظــام ضــروری بــه نظــر میرســد .طراحــان نظــام نیــز بایــد
از ایــن یافتههــا در طراحــی یــک رابــط کاربــری کارآمــد کــه توســعة مدلهــای ذهنــی درســت
را تســهیل کنــد ،اســتفاده کننــد .ایــن رابطهــای کاربــری بایــد ســرنخها و پیغامهــای مناســب و

راهنماییهـ�ای الزم را بـ�ر اسـ�اس رفتـ�ار کاربـ�ر فراهـ�م کننـ�د (.)Wang, Hawk and Tenopir 2000

بــا چنیــن رویکردهــای در آمــوزش کاربــران و در طراحــی نظــام میتــوان انتظــار داشــت کــه
مدلهــای ذهنــی کاربــران و ســطح تعامــل آنــان بــا نظــام ارتقــا یابــد.

در یــک نتیجهگیــری کلــی بایــد بیــان داشــت ،همانطــور کــه اســتفاده از وب فراگیــر

میشــود ،لــزوم مطالعــات کاربــر و شــناخت هرچــه بیشــتر آنهــا در فراینــد اطالعیابــی از وب،

اهمیــت بیشــتری مییابــد .دانشــجویان کارشناســی ارشــد ،بخــش عظیمــی از نیازهــای اطالعاتــی

خ��ود را از طری��ق وب و «گ��وگل» بازیاب�یـ میکننــد .بنابرایــن ،شــناخت عوامــل تأثیرگــذار بــر
رفت��ار اطالعیابــی و عملکــرد کاوش آنهــا اهمیــت مییابــد .همانطــور کــه پیشتــر بیــان

ش��د ،مطالع��ات نش��ان دادهانــد کــه رفتــار اطالعیابــی کاربــران تحــت تأثیــر مدلهــای ذهنــی
آنهــا از نظــام بازیابــی اطالعــات قــرار دارد و برنامههــای آموزشــی در کمــک بــه کاربــران در

توســعة مدلهــای ذهنــی بهتــر ،مؤثــر اســت و رفتــار و عملکــرد کاربــران را بهبــود میبخشــد
( .)Norman 1983; borgman 1986بنابرایــن ،توجــه بــه شــکافهای دانشــی کاربــران از ماهیــت

و ویژگیهــای نظــام بازیابــی اطالعــات اهمیــت بهســزایی دارد .طراحــان نظــام و کتابــداران و
مدرســان نیــز بایــد مدلهــای ذهنــی کاربــران را حیــن آمــوزش اســتفاده از نظــام مــورد توجــه قــرار

دهنــد تــا اثربخشــی نظــام و آموزشهــا افزایــش یابــد .بــا ایــن حــال ،بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه

یافتههــای پژوهــش حاضــر را نمیتــوان بهطــور قطعــی پذیرفــت و نیــاز بــه مطالعــات تکمیلــی
بیشــتر و عمیقتــر وجــود دارد.

1. query construction
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 .6پیشنهادها

در پایـ�ان پیشــنهاد میشــود کــه رویکــرد کالسهــای آموزشســواد اطالعاتــی ،کاربــردی

باشــد ،بهگون ـهای کــه قبــل از آمــوزش اســتفاده از نظــام ،ابتــدا یــک پیشآزمــون نظــری و عملــی

دربــارة اســتفاده از نظــام صــورت گیــرد و بــر اســاس نتایــج آن ،نقــاط ضعــف و قــوت کاربــران

شناســایی شــود و در زمــان آمــوزش مــورد توجــه قــرار گیــرد .همچنیــن ،ناآشــنایی دانشــجویان بــا
جنبههــای فنــی و ماهیــت موتــور کاوش ،رفتــار اطالعیابــی آنــان را متأثــر میســازد .از ایــن رو،

توجــه بــه مفاهیــم فنــی نظــام در زمــان آمــوزش اســتفاده از موتــور کاوش و ســایر نظامهــای بازیابــی
اطالعــات اهمیــت مییابــد .از طــرف دیگــر ،طراحــان نظامهــاي بازيابــي اطالعــات ميتواننــد بــا

شناســايي مدلهــای ذهنــی کاربــران ،نظامهــا و رابطهــای کاربــری کاربرپســندتری طراحــی کننــد
تــا خطاهــای کاربــران را کاهــش داده و بازخوردهــای مناســبی حیــن اســتفاده از نظــام ارائــه دهــد.
قدردانی

ای��ن پژوه��ش بـ�ا حمای��ت س��تاد راهب��ری توس��عة علــوم و فناوریهــای شــناختی انجــام گرفتــه
اســت کــه بدینوســیله از حمایــت ایــن ســتاد نهایــت تقدیــر و تشــکر ابــراز میگــردد.
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اعظم صفری

متولــد ســال  ،1358دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته علــم اطالعات

و دانششناســی از دانشــگاه بینالمللــی امــام رضــا (ع) اســت .ایشــان
هماکنــون دانشــجوی دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی دانشــگاه

فردوســی مشــهد و نیــز مســئول امــور پژوهشــی دانشــکده علــوم ورزشــی

دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت.

ذخیــره و بازیابــی اطالعــات ،رفتــار اطالعیابــی و مــدل ذهنــی از جملــه
عالیــق پژوهشــی وی اســت.

حسن بهزادی

متولــد ســال  ،1358داراي مــدرك دكتــري در رشــته علــم اطالعــات و
دانششناســي از دانشــگاه فردوســي مشــهد اســت .ايشــان هماكنــون اســتاديار

گــروه علــم اطالعــات و دانششناســي دانشــگاه فردوســي مشــهد اســت.

رفتــار اطالعيابــي ،محيــط رابــط كاربــر و مديريــت كتابخانههــا و مراكــز
اطالعرســاني از جملــه عالیــق پژوهشــي وی اســت.
ایرج رداد

متولــد ســال ،1346داراي مــدرك دكتــري در رشــته علــم اطالعــات و

دانششناســي از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات اســت.
ايشــان هماكنــون مدیــر گــروه علــم اطالعــات و دانششناســي دانشــگاه
بینالمللــی امــام رضــا (ع) اســت.

رفتــار اطالعیابــي ،سیســتمهای اطالعاتــی و ســازماندهی اطالعــات از جملــه

عالیــق پژوهشــي وی اســت.
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