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Abstract: The purpose of this study was to determine correlation of
hope theory on precision of users’ information retrieval from databases
of medical science. Research method was quasi experimental, and
the population consisted of 45 final year medical students at medical
Universities in Tehran. The data gathering instrument was the Schneider
(1991) hope questionnaire that has 12 questions. Schneider questionnaire
measures two compounds of hope (agency and pathway) in 8 degrees
Likert scale. Cronbach’s alpha for two compounds of hope theory includes
agency and pathway was 92% and 82%. Two pages of the retrieved
results (40 records) were examined by the users in terms of relevance to
their information needs. Results showed a significant correlation between
the mean values of the hope of the users and the precision of the retrieved
results. The users hope with the mean value of 54/11 was at the high level.
There was significant relation between demographic characteristics of
gender, age and employment status with hope of the users and precision
of the retrieved results. Overall findings indicate that users hope, increases
the precision of the retrieved results from medical databases.
Keywords: Theory of Hope, Precision, Relevance Judgment, Information
Retrieval, Information Database of Medical Science
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چكيــده :هــدف ایــن پژوهــش تعییــن همبســتگی میان میــزان امیــدواری کاربــران به
زندگــی و دقــت بازیابــی اطالعــات از پایگاههــای اطالعاتــی علــوم پزشــکی اســت.
روش پژوهــش نیمهتجربــی و جامعــة پژوهــش شــامل  45دانشــجوی ســال آخــر
پزشــکی عمومــی دانشــگاههای دولتــی شــهر تهــران اســت .بــرای ســنجش میــزان
امیــدواری از پرسشــنامة امیــدواری بزرگســاالن «اشــنایدر» بــههمــراه ســیاههای
بــرای درج ویژگیهــای جمعیتشــناختی کاربــران اســتفاده شــد .پرسشــنامة
امیــدواری «اشــنایدر» شــامل  12ســؤال اســت کــه دو مقیــاس «عامــل تفکــر» و
«راهبــرد تفکــر» را بــا مقیــاس  8درجـهای «لیکــرت» اندازهگیــری میکنــد .در ایــن
پژوهــش آلفــای «کرونبــاخ» بــرای مقیــاس عامــل تفکــر  92درصــد و بــرای راهبــرد
تفکــر  82درصــد بــود .از آزمودنیهــا خواســته شــد کــه بــر اســاس نیــاز اطالعاتــی
واقعــی خــود ،کلیــدواژة مــورد نظــر را در پایگاههــای اطالعاتــی «گوگلاســکالر»،
«پابمــد» و «اُمیکسآنالیــن» جس ـتوجو کننــد و مــدارک مرتبــط و تاحــدودی
مرتبــط را در هــر یــک از صفحــات نتایــج بازیابــی مشــخص نماینــد .در هــر پایــگاه
دو صفحــه ( 40رکــورد) در نظــر گرفتــه شــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه
در حالــت کلــی بیــن میــزان امیــدواری کاربــرانبــا دقــت نتایــج بازیابــی آنهــا
در هــر ســه پایــگاه اطالعاتــی مــورد بررســی همبســتگی معن ـادار و مثبــت وجــود
دارد .میــزان امیــدواری کاربــران بــا میانگیــن  54/11در ســطح باالیــی قــرار دارد .از
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بیــن ویژگیهــای جمعیتشــناختی کاربــران جنســیت ،ســن و وضعیــت شــغلی بــا میــزان دقــت
بازیابــی و امیــدواری آنهــا رابطــه معنــادار دارد .یافتههــای پژوهــش در مجمــوع نشــان داد کــه

بــا افزایــش میــزان امیــدواری کاربــران بــه زندگــی ،دقــت منابــع بازیابیشــدة آنهــا نیــز افزایــش

مییابــد.

كليدواژههــا :نظریــة امیــدواری ،دقــت بازیابــی ،قضــاوت ربــط ،بازیابــی اطالعــات ،پایگاههــای

اطالعاتــی علــوم پزشــکی
 .1مقدمه

انســانها بــا ذهــن خــود بــا دنیــای پیرامونشــان در تعامــل و ارتبــاط هســتند و در طــول

فعالیتهــای روزمــره بــا جنبههــای مختلفــی از کنشهــای ذهنــی مواجــه میشــوند؛ بهطــوری

کــه ایــن کنشهــا ادامــة فعالیــت را امکانپذیــر ســاخته و در تســهیل آنهــا نقــش بســیار مهمــی

ایفــا میکننــد ( .)Sternberg 2006یکــی از کنشهــای ذهنــی کــه نقــش بســیار مهمــی در
فعالیتهــای روزمــره و پیامــد آنهــا دارد ،امیــدواری اســت .امیــدواری از جملــه عواملــی اســت

کــه بــر دســتیابی بــه اهــداف و رســیدن بــه موفقیتهــا مؤثــر اســت .هنگامــی کــه امیــدواری وجــود

دارد ،افــراد میتواننــد پیامدهــای دلخــواه را معنــادار و واقعــی شناســایی کننــد (Gum & Snyder

 )2002بنابرایــن ،یکــی از توانمندیهــای اساســی بشــر در حــوزة روانشناســی مثبــت ،امیــدواری

اســت .در روانشناســی مثبــت« ،اشــنایدر» و همکارانــش امیــدواری را مفهومســازی کــرده و
ابزارهــای اندازهگیــری آن را طراحــی کردنــد ( .)Vale, Huebner & Suldo 2006امیــد ،عبــارت

از مجموعـهای شــناختی اســت کــه مبتنــی بــر احســاس موفقیــت ناشــی از منابــع گوناگــون (انــرژی

معطــوف بــه هــدف) و مســیرها (برنامهریــزی بــرای دســتیابی بــه اهــداف) اســت (& Snyder, Irving

.)Anderson 1991بنابرایــن ،امیــد یــا تفکــر هدفــدار از دو مؤلفــة هدفــدار و مرتبــط بــه هــم یعنــی

«راهبــرد تفکــر» 1و «عامــل تفکــر» 2تشــکیل شــده اســت« .راهبــرد تفکــر» انعکاسدهنــدة ظرفیــت

فــرد بــرای تولیــد مســیرهای شــناختی بــرای رســیدن بــه اهدافــش اســت و «عامــل تفکــر» یــا «منابــع

تفکــر» هــم عبــارت اســت از افــکاری کــه افــراد دربــارة تواناییهــا و قابلیتهــای خــود بــرای

عبــور از مســیرهای برگزیــده تعریــف کردهانــد تــا بــه اهــداف خــود دســت یابنــد .از طریــق ترکیــب
منابــع و مســیرها ،میتــوان بــه اهــداف رســید .اگــر ایــن دو عنصــر شــناختی وجــود نداشــته باشــند،
2. agency
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رســیدن بــه اهــداف غیرممکــن اســت (.)Lopez, Snyder & Pedrotti 2003

دســتیابی بــه اطالعــات مــورد نیــاز یکــی از اهــداف اساســی در زندگــی امــروزی اســت

و امــروزه انســانها بــرای تحقــق ایــن هــدف ،یعنــی رفــع نیــاز اطالعاتــی خــود در پایگاههــای

اطالعاتــی پیوســته جســتوجو کــرده و مدارکــی را بازیابــی نمــوده و بعــد از مالحظــة آنهــا

دربــارة ربــط آنهــا بــا نیــاز خــود تصمیــم میگیرنــد .یافتــن اطالعــات مــورد نیــاز در زمــان
مناســب میتوانــد یــک موفقیــت محســوب شــود .ارزيابيهــاي كاربــران از ربــط ،بــه دريافتهــا

و برداشـتهاي هــر فــرد از وضعيــت مشــكل خــود و بهطــور كلـــي ،بــه محيــط اطالعاتــي بســتگي

داشــته و دريافتهــاي فــردي دربردارندة عوامـــل زيـــادي اســـت كـــه وراي محتــواي اطالعات قرار

دارد (.)Schamber & Barry 1998

بــا ظهــور و گســترش شــبکة جهانــی وب ،دانشــجویان ،محققــان و پژوهشــگران برای دســتیابی

بــه اطالعــات مــورد نیــاز خــود از پایگاههــای پیوســته اســتفاده میکننــد .بازیابــی اطالعــات ،فراینــد

جس ـتوجو در میــان مجموع ـهای از مــدارک اســت کــه هــدف آن ،تعییــن دســتهای از مــدارک
در حطیــة موضوعــی درخواســتشــده اســت ( .)Lancaster 1979در ایــن تعریــف چهــار عنصــر

قابــل بررســی اســت کــه مهمتریــن آنهــا تعاملیبــودن فراینــد جستوجوســت و در آن کاربــر بــر

فراینــد جس ـتوجو کنتــرل داشــته و بــا سیســتم اطالعاتــی در ارتبــاط اســت و شــرایط جســمانی و

روانــی وی در جسـتوجو مؤثــر بــوده و بــر تصمیمــات کاربــر در بازیابی مــدارک تأثیرگذار اســت.

یکــی از مــوارد مطــرح در بازیابــی اطالعــات ربــط اســت کــه معیــاری بــرای ارزیابــی ســودمندی
و مؤثربــودن بازیابــی اطالعــات تعریــف میشــود .مفهــوم نظــری ربــط عمومــاً بــر ارتبــاط و
همخوانــی بیــن نیــاز کاربــر و محتــوای اطالعاتــی مــدرک اشــاره دارد .مفهــوم عملیاتــی آن بــه ایــن

معناســت کــه کاربــر میتوانــد ،دربــارة رد یــا قبــول اطالعــات اخذشــده از یــک نظــام اطالعاتــی
تصمیمگیــری کنــد ( .)Borlund 2003ربــط را از دو بُعــد ذهنــی و عینــی بررســی میکننــد« :ربــط

ذهنــی» وابســته بــه جســتوجوگر اطالعــات اســت و «ربــط عینــی» بــه نظــام اطالعاتــی وابســته
اســت .مجموعــة شــرایط روانــی و ادراکــی فــرد در موقعیــت و زمــان خــاص باعــث میشــود کاربــر

بــه مؤلفههــای ذهنــی و محیطــی در بازیابــی اطالعــات توجــه کنــد (.)Sarasevic 1996

«لنکســتر» بــر تعاملیبــودن جســتوجوی اطالعــات تأکیــد کــرده و تصمیــم دربــارة ربــط

مــدارک بازیابیشــده را از اختیــارات کاربــر برشــمرده اســت (« .)Lancaster 1979الیــس» در مقالــة

خــود نظامهــای بازیابــی اطالعــات را دارای دو بُعــد میدانــد :بُعــد سیســتمی کــه ســاختار داخلــی

نظامهــای بازیابــی اطالعــات در ایــن مقولــه قــرار میگیرنــد و بُعــد ادارکــی کــه بــه کاربــران و
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شــرایط روحــی آنهــا میپــردازد (« .)Ellis 1992کولثــاو» در پژوهــش خــود بــر ربــط موقعیتــی
پرداختــه و بیــان کــرده اســت کــه افــراد در زمانهــا و مکانهــای مختلــف ،اولویتهــای متفاوتــی

را در چارچــوب ذهــن خــود شــکل میدهنــد .بنابرایــن ،قضــاوت ربــط بهدلیــل تأثیــر اولویتهــا

و مالحظههــای شــخصی فراینــدی نســبی بــوده و نســبت آن در موقعیتهــای گوناگــون و افــراد

مختلــف متفــاوت اســت ( .)Kulthau 1993همچنیــن ،كاربــران در هنــگام جسـتوجو انتظــار دارنــد
مداركــي را بازيابــي كننــد كــه نیــاز اطالعاتــی آنــان را مرتفــع ســازد .معمــوالً کاربــران بــدون توجــه

بــه شــرایطی کــه دارنــد دربــارة مرتبطبــودن یــا نبــودن نتایــج جســتوجو تصمیــم میگیرنــد

(فرهــودی  ،)1388امــا در ایــن فراینــد عواملــی ماننــد تواناییهــای علمــی و فنــی ،تخصــص ،تجربــه
و مهارتهــای جســتوجو (علــوی  ،)1371مهــارت فنــی و تحصیــات کاربــران

(Borgman

 ،)1989عوامــل روانشــناختي و ذهنــی (منصوریــان  )1382و ویژگیهــای شــخصیتی (فرهــودی

و حریــری  )1391بــر راهبــرد جســتوجوی کاربــران و مــدارک بازیابیشــدهو نیــز ارزیابــی
کاربــران از مــدارک بازیابیشــده مؤثــر هســتند.

بــا وجــود پژوهشهــای وســیعی کــه در رابطــه بــا تأثیــر عوامــل روانــی کاربــران بر جسـتوجو

و بازیابــی اطالعــات آنهــا صــورت گرفتــه ،پژوهشــی کــه عوامــل روانشناســی مثبتگــرا ،ماننــد
امیــدواری را بــر قضــاوت ربــط کاربــران بررســی کــرده باشــد ،صــورت نگرفتــه اســت .بنابرایــن،

میتــوان گفــت کــه مســئلة اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه آیــا بیــن میــزان امیــدواری افــراد
بــه زندگــی و قضــاوت ربــط آنهــا در فراینــد جس ـتوجوی اطالعــات از پایگاههــای اطالعاتــی

ارتباطــی وجــود دارد یــا خیــر؟ یافتههــای ایــن مطالعــه بــه طراحــان وبســایتها و متخصصــان
اطالعرســانی کمــک خواهــد کــرد تــا ابزارهــای جس ـتوجوی تعاملیتــر و کاربرپســندتری بــرای

کاربــران بــا توجــه بــه مؤلفههــای روانشــناختی مثبتگــرا فراهــم کننــد و نتایــج جس ـتوجو نیــز
بــا نیازهــای اطالعاتــی کاربــران نزدیکتــر شــوند.

پژوهــش حاضــر میــزان امیــدواری جامعــة آمــاری را بــا اســتفاده از نظریــة امیــدواری

)Snyder, Irving & Anderson (1991

ســنجیده اســت .بــر اســاس مشــاهدات پژوهشــگر در

مراکــز اطالعرســانی ،کاربــران بــا ویژگیهــای ذهنــی و شــناختی مختلــف بــه جســتوجو در
پایگاههــای اطالعاتــی میپردازنــد و معمــوالً بــه ایــن امــر بیتوجــه هســتند کــه آیــا ذهنیــات آنهــا
بــر چگونگــی جس ـتوجو و ارزیابــی آنهــا از مــدارک بازیابیشــده مؤثــر اســت یــا خیــر .هــدف
اصلــی ایــن پژوهــش تعییــن همبســتگی بیــن میــزان امیــدواری جامعــة آمــاری بــا دقــت بازیابــی

1068

همبستگی نظریة امیدواری در دقت بازیابی اطالعات از پایگاههای اطالعاتی علوم پزشکی | جعفری و دیگران

آنــان در موتــور جســتوجوهای «گوگلاســکالر»« ،1پابمــد» 2و «اُمیکسآنالیــن» 3اســت .ایــن
پژوهــش اساس ـاً بــرای پاســخ بــه ســؤاالت زیــر طراحــی شــده اســت:
1 .1میانگین امیدواری جامعة آماری چقدر است؟

2 .2میانگین دقت بازیابی پایگاههای مورد مطالعه چقدر است؟

3 .3امیــدواری بــا کــدام یــک از ویژگیهــای جمعیتشــناختی جامعــة آمــاری رابطــة
معنــادار دارد؟

4 .4دقــت بازیابــی بــا کــدامیــک از ویژگیهــای جمعیتشــناختی جامعــة آمــاری رابطــة
معنــادار دارد؟

در انتهــا ،فرضیــة پژوهــش مبنــی بــر اینکــه «بیــن میــزان امیــدواری جامعــة آمــاری و دقــت

بازیابــی آنــان همبســتگی معن ـادار وجــود دارد» مــورد آزمــون قــرار میگیــرد.
 .2پیشینة پژوهش

ربــط مفهومــی شــناختی و چندبعــدی اســت کــه معنــای آن تــا حــد زیــادی وابســته به برداشــت

کاربــران و موقعیــت نیــاز اطالعاتــی آنهاســت ( .)Schamber, Eisenberg and Nilan 1990ســه

رویکــرد کلــی در حــوزة تحقیقــات ربــط در کتابــداری و اطالعرســانی شناســایی شــده اســت:

شــناختی ،رفتــاری و احساســی ( )Ellis 1996و عوامــل بســیاری بــر قضــاوت ربــط اثــر میگذارنــد
( .)Katter and Cuadra 1967از جملــة مهمتریــن آنهــا نــوع مــدرک ،موضــوع ،ســطح دشــواری،

آمــوزش کاربــر و زمــان جستوجوســت ( .)Harter 1996عوامــل دیگــری نیــز بــر قضــاوت ربــط
مؤثــر هســتند؛ ماننــد مســئله و نیــاز اطالعاتــی کاربــر ،اولویتهــا و مالحظــات فــردی کاربــر ،دانــش
پیشــین فــرد ،زمــان طــرح پرســش از ســوی کاربــر و تعامــل بــا نظــام (فتاحــی .)1383

در ایــن قســمت بــه پژوهشهــای انجامشــده در ایــران دربــارة عوامــل مؤثــر بــر قضــاوت ربــط

و ارتبــاط امیــدواری افــراد بــا عملکــرد و ســایر عوامــل میپردازیــم« .منصوریــان» در پژوهــش

خــود تحــت عنــوان «عوامــل مؤثــر بــر جســتوجو و بازیابــی اطالعــات در شــبکة جهانگســتر

وب» نقــش عوامــل مختلــف در محیــط وب را مــورد بررســی قــرار داده اســت .بهعقیــدة وی از
بیــن تمــام عوامــل مــورد بررســی ،مهمتریــن عاملــی کــه بــر عملکــرد جســتوجوی کاربــران

تأثیــر دارد ،عوامــل روانشــناختی و حالــت روانــی کاربــران اســت (« .)1382فرهــودی» در پژوهــش
3. www.omicsonline.org

2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

1. www.scholar.google.com
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خــود تحــت عنــوان «بررســی تأثیــر حــاالت روانــی کاربــران بــر میــزان تشــخیص ربــط مــدارک
بازیابیشــده هنــگام جســتوجو» نشــان داد کــه حــاالت روانــی ماننــد اضطــراب و افســردگی

باعــث کاهــش میــزان تشــخیص ربــط مــدارک بازیابیشــده توســط کاربــران میشــود و برعکــس
(« .)1388فرهــودی و حریــری» در پژوهشــی تحــت عنــوان «تأثیــر ویژگیهــای شــخصیتی کاربــران

ی شــخصیتی فقــط دو ویژگــی کاربــران،
بــر قضــاوت ربــط» نشــان دادنــد کــه از بیــن پنــج ویژگ ـ 
«برونگرایــی» و «توافقپذیــری» بــر قضــاوت ربــط مؤثــر هســتند و بــا قضــاوت ربــط کاربــران
رابطــة معنــادار و مثبــت دارنــد (« .)1391علیپــور و اعرابشــیبانی» در پژوهشــی تحــت عنــوان

«رابطــة امیــدواری و شــادکامی بــا رضایــت شــغلی معلمــان» نشــان دادنــد کــه بیــن دو متغیــر
امیــدواری و شــادکامی بــا رضایــت شــغلی معلمــان رابطـهای معنـادار و مثبــت وجــود دارد (.)1390

«علیــزاده اقــدم» در پژوهــش خــود تحــت عنــوان «بررســی میــزان امیــد بــه آینــده در بیــن دانشــجویان
و عوامــل مؤثــر بــر آن» نشــان داد کــه امیــدواری از عوامــل ســاختار بیــش از ویژگیهــای فــرد

متأثــر میشــود و میــزان امیــدواری دانشــجویان بــه دینــداری ،اعتمــاد اجتماعــی و ســرمایة فرهنگــی

وابســته اســت(.)1391

بررســی پژوهشهــای انجامشــده حاکــی از ایــن اســت کــه تاکنــون تأثیــر ویژگیهــای

روانشــناختی مثبــت کاربــران ماننــد امیــدواری ،شــادی و خوشبینــی ،معنویــت و ایمــان یــا همــان
باورهــای درونــی بــر قضــاوت ربــط کاربــران مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت.

امیــدواری نوعــی احســاس امکانپذیــر بــودن یــک رویــداد یــا رفتــار مطلــوب در آینــده

اســت ( .)Blair 2004بیــن معنــای زندگــی و امیــدواری رابطــهای معنــادار وجــود دارد (& Miller

« )Power 1988اشــنایدر» نشــان داد کــه امیــدواری دو مفهــوم مهــم «تعییــن جهتگیــری هدفمنــد و

موفــق» و «برنامهریــزی موفقیتآمیــز» را کــه دسترســی بــه اهــداف را ممکــن میســازد ،پوشــش
میدهــد ( .)Snyder 1989امیــدواری ســهم مهمــی در موفقیتهــای انســانها و دســتیابی بــه

اهــداف آنهــا دارد ( .)Young 1994وجــود پــارهای ویژگیهــا ماننــد انتخابگــری ،احســاس

مســئولیت و برنامهریــزی در زندگــی میتوانــد احتمــال وقــوع رویــداد مناســب و زمینــة بــروز
امیــدواری را افزایــش دهــد (.)Mascaro & Rosen 2005

در خــارج از ایــران نیــز پژوهشهایــی صــورت گرفتــه کــه بــه تأثیــر میــزان امیــدواری بــه

زندگــی بــر عوامــل دیگــر و نیــز عوامــل دیگــر بــر ربــط در بازیابــی اطالعــات پرداختهانــد« .راتــون»

رفتــار جس ـتوجوی کاربــران را بــرای بازخــورد (قضــاوت) ربــط آنهــا ســنجید .نتایــج پژوهــش
وی نشــان داد کــه در فراینــد بازخــورد ربــط ،نقــش رفتــار کاربــر تــا چــه انــدازه میتوانــد بااهمیــت
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و تأثیرگــذار باشــد .او بــه ایــن نتیجــه رســید کــه رفتــار جس ـتوجوی کاربــر در رونــد گســترش و

خاصکــردن ســؤال اهمیــت زیــادی دارد (« .)Ruthven 2003ســاوالنین» در پژوهــش خــود تأثیــر
اضطــراب را بــر جس ـتوجوی اطالعــات بررســی کــرد (ســاوالنین .)2002

آنچــه در مطالعــات صــورت گرفتــه ،در زمینــة تأثیــر عوامــل مختلــف ذهنــی و ویژگیهــای

شــخصیتی ماننــد اضطــراب ،اســترس ،و  ...اســت .امــا در هیچیــک از ایــن عوامــل ،روانشناســی
مثبــت ماننــد امیــدواری ،باورهــای درونــی ،مثبتاندیشــی و شــادی بــر عملکــرد بازیابــی اطالعــات
افــراد بررســی نشــده و پژوهــش حاضــر نخســتین پژوهشــی اســت کــه بیــن دقــت بازیابــی اطالعــات

و میــزان امیــدواری کاربــران بــه زندگــی ارتبــاط برقــرار نمــوده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه بررســی

رفتــار و عملکــرد و ذهنیــات کاربــران بــر سیســتمهای بازیابــی اطالعــات کمتــر قابــل پیشبینــی

اســت و کنتــرل پژوهــش بــا دشــواری زیــادی روبـهرو اســت ،از ایـن رو ،جــای ایــن پژوهشهــا در

زمینــة کتابــداری و مطالعــة سیســتمهای بازیابــی اطالعــات خالــی بــود .بیشــتر پژوهشهــا در زمینــة
بازیابــی اطالعــات بــه مقولــة بازیابــی اطالعــات از دیــدگاه سیســتم پرداختهانــد.

 .3روش پژوهش

روش ایــن پژوهــش نیمهتجربــی بــود .جامعــة ایــن پژوهــش را  45نفــر از دانشــجویان ســال

آخــر پزشــکی عمومــی (دکتــری حرف ـهای) دانشــگاههای دولتــی شــهر تهــران تشــکیل دادنــد .در
ایــن پژوهــش تــاش شــد کــه بــا انتخــاب دانشــجویان در یــکرشــته و مقطــع تحصیلــی یکســان

(ســال آخــر رشــتة پزشــکی) عواملــی ماننــد ناآشــنایی بــا اســتراتژی جســتوجو ،تحصیــل در

مقاطــع مختلــف ،فشــارهای روحــی و روانــی ناشــی از ورود بــه دانشــگاه و دور بــودن از خانــواده،
تغییــر نقشهــا و  ...کنتــرل شــود تــا تأثیــری بــر پژوهــش نداشــته باشــند.

پایگاههــای اطالعاتــی گوناگونــی مــورد اســتفادة پژوهشــگران حــوزة علــوم پزشــکی قــرار

میگیرنــد ،امــا ســه پایــگاه اطالعاتــی «گوگلاســکالر»« ،امیکسآنالیــن» و «پابمــد» بهعلــت

جامعیــت و رایگانبــودن در حــوزة پزشــکی بهعنــوان مرجــع اصلــی بــرای اطالعیابــی مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد کــه در ایــن پژوهــش انتخــاب و از پژوهشــگران خواســته شــد تــا از آنهــا

بــرای پژوهــش خــود اســتفاده کننــد:

«1 .پابمــد» یکــی از پایگاههــای اطالعاتــی «انتــرز»( 1سیســتم یکپارچــة جســتوجو
1. Entrez
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و بازیابــی اطالعــات متنــی) اســت کــه توســط «مرکــز فنــاوری زیســتی» در «کتابخانــة
ملــی پزشــکی آمریــکا» 1ایجــاد شــد و بهصــورت رایــگان از طریــق وب ارائــه میشــود
(« .)Greenhalgh 1997پابمــد» بهطــور کاربرپســند طراحــی شــده و قابــل اســتفاده

بــرای جســتوجوگران غیرحرفــهای اســت (حســنزاده ،حاجابراهیمــی و رحمانپــور

 )1388و بهعنــوان یــک مرجــع اصلــی در حــوزة پزشــکی و علــوم زیســتی مــورد اســتفاده
پژوهشــگران قــرار میگیــرد.

«2 .گوگلاســکالر» جسـتوجوگری از «شــرکت گــوگل» اســت کــه امــکان جسـتوجوی
واژههــای کلیــدی در مقالههــا ،رســالههای علمــی و گزارشهــای فنــی را فراهــم

میکنــد .مــواد موجــود در رشــتههای مختلــف دانشــگاهی از پزشــکی و فیزیــک گرفتــه
تــا اقتصــاد و علــوم کامپیوتــر در حــوزة جسـتوجوی ایــن ابــزا ِر رایــگان قــرار میگیــرد.

نتایــج جس ـتوجو بــر اســاس میــزان ارتبــاط بــا واژة جستوجوشــده فهرســت میشــود.

بــههمیــن علــت ،یکــی از منابــع پراســتفاده در میــان پژوهشــگران اســت (.)Notess 2005
«3 .اُمیکسآنالیــن» پایــگاه اطالعاتــی جامعــی در حــوزة ســامت و پزشــکی اســت کــه

بیــش از  500ژورنــال و  300گــزارش کنفرانــس را نمایــه کــرده اســت .ایــن پایــگاه از

ســال  2007شــروع بــه کار کــرده و هــدف اصلــی آن دســترسپذیر ســاختن دانــش و

توســعة دانــش و پژوهــش اســت.

2

از پرسشــنامة امیــدواری بزرگســاالن ) Snyder, Irving & Anderson (1991در ایــن پژوهــش

اســتفاده شــد .ایــن پرسشــنامه  12ســؤال دارد و میــزان امیــدواری آزمودنیهــا را در مقیــاس
«لیکــرت» در  8رتبــه ( .1قطع ـاً اشــتباه اســت .2 ،تــا حــدود زیــادی اشــتباه اســت .3 ،تــا حــدودی

اشــتباه اســت .4 ،تــا حــدود کمــی اشــتباه اســت .5 ،تــا حــدود کمــی صحیــح اســت .6 ،تــا حــدودی
صحیــح اســت .7 ،تــا حــدود زیــادی صحیــح اســت .8 ،قطعــاً صحیــح اســت ).اندازهگیــری
میکنــد .ایــن مقیــاس دو بعــد دارد :الــف) مؤلفــة عامــل تفکــر کــه تعیینکننــدة هدفمــداری

فــرد اســت ،ب) مؤلفــة راهبــرد تفکــر کــه راههــای برنامهریزیشــده بــرای رســیدن بــه اهــداف را
دربرمیگیــرد .هشــت ســؤال آن امیــدواری و چهــار ســؤال آن شــکنندگی یــا امیــدواری پاییــن را
میســنجند .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مقیــاس بــه «مقیــاس آینــده» هــم معــروف اســت .ایــن
پرسشــنامه در پژوهشهــای مختلــف اســتفاده شــده و روایــی و پایایــی آن گــزارش شــده اســت.
2. http://omicsonline.org/about.php
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«شــجاعی باغینــی» در پژوهــش خــود بــرای خردهمقیــاس «راهبــرد تفکــر آلفــای  62درصــد و بــرای

خردهمقیــاس «عامــل تفکــر» ضریــب  74درصــد را گــزارش کــرده اســت ( )1387و «بیگــی» و

همکارانــش بــرای خردهمقیــاس «عامــل تفکــر»  75درصــد و بــرای مؤلفــة «راهبــرد تفکــر» 78

درصــد را بیــان کردهانــد ( .)1390در ایــن پژوهــش آلفــای «کرونبــاخ» بــرای مقیــاس «عامــل تفکــر»

 92درصــد و بــرای «راهبــرد تفکــر»  82درصــد بــود.

بــا اســتفاده از پرسشــنامة فــوق ،میــزان امیــدواری کاربــران مشــخص شــد .ســپس ،از آنــان

خواســته شــد تــا بــر اســاس نیــاز اطالعاتــی واقعــی خــود ،کلیــدواژة مــورد نظــر خــود را در
پایگاههــای اطالعاتــی «گوگلاســکالر»« ،پابمــد» و «اُمیکسآنالیــن» جســتوجو کننــد و

ســپس ،مــدارک مرتبــط و تــا حــدودی مرتبــط را در هــر صفحــه مشــخص نماینــد .در هــر پایــگاه

دو صفحــه ( 40رکــورد) در نظــر گرفتــه شــد .منابــع مرتبــط و نیمهمرتبــط بازیابیشــده در نتایــج هــر

پایــگاه را در ســیاهه ثبــت کردنــد .مجمــوع مقــاالت مرتبــط و نیمهمرتبــط بازیابیشــده در بیــن 40
منبــع اولیــة بازیابیشــده دقــت بازیابــی موتــور جســتوجو از دیــدگاه کاربــر را نشــان میدهــد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه بیــن زمــان اجــرای پرسشــنامه و زمــان جسـتوجو فاصلـهای وجــود

نداشــته و بالفاصلــه پــس از اینکــه کاربــران پرسشــنامه را کامــل کردنــد ،جســتوجو را انجــام

دادنــد تــا نتایــج کنتــرل شــده باشــد .ســپس ،اطالعــات گردآوریشــده بــا اســتفاده از نرمافــزار
«اسپ ـیاساس» 1مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .بــرای توصیــف دادههــای پژوهــش از شــاخصهای

آمــاری میانگیــن و انحــراف معیــار و بــرای تحلیــل دادههــا از آزمــون همبســتگی «پیرســون» ،آزمــون
«تــی و آنــوا» بهمنظــور بررســی رابطــه بیــن متغیرهــا اســتفاده شــده اســت.

 .4یافتههای پژوهش

از هــر یــک از دانشــگاههای مــورد مطالعــه یعنــی «علــوم پزشــکی ایــران»« ،تهــران» و «شــهید

بهشــتی»  15نفــر ( 33/3درصــد) بــه ســؤاالت پاســخ دادنــد کــه  10نفــر از آنهــا ( 22/2درصــد)
از روش جســتوجوی ســاده و  34نفــر ( 75/6درصــد) از روش جســتوجوی پیشــرفته بــرای

جس ـتوجوی اطالعــات اســتفاده کردنــد و روش جس ـتوجوی یــک نفــر ( 2/2درصــد) از آنهــا
گــزارش نشــده اســت .جــدول  ،1توزیــع فراوانــی ویژگیهــای جنــس ،ســن ،وضعیــت تأهــل و
اشــتغال کاربــران را نشــان میدهــد.

1. SPSS
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جدول  .1توزیع فراوانی نمونة مورد بررسی بر حسب جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال
ویژگیهای
جمعیتشناختی

جنسیت

وضعیت تأهل

سن

وضعیت اشتغال

زن

مرد

27-28

29-30

<30

مجرد

متأهل

شاغل

بیکار

تعداد

19

26

12

16

16

27

17

16

28

درصد

42/2

57/8

26/7

35/6

35/6

61/4

38/6

36/4

63/6

جــدول  ،1نشــان میدهــد کــه  57/8درصــد جامعــة آمــاری را مــردان و  42/2درصــد را زنــان

تشــکیل میدهنــد .گــروه ســنی  27-28بــا درصــد فراوانــی  26/7و گروههــای ســنی  29-30و <30

بــا درصــد فراوانــی مســاوی  35/6بــه ســؤاالت پاســخ دادنــد 61/4 .درصــد کاربــران مجــرد و 38/6

درصــد متأهــل و  63/6درصــد بیــکار و  36/4درصــد آنهــا شــاغل بودنــد.

جهــت پاســخگویی بــه پرســش اول پژوهــش مبنــی بــر اینکــه میانگیــن امیــدواری جامعــة

آمــاری چقــدر اســت؟ دو مؤلفــة امیــدواری بــه زندگــی تحــت عنــوان «راهبــرد تفکــر» و «عامــل

تفکــر» بــا  12ســؤال پرسشــنامة امیــدواری بزرگســاالن «اشــنایدر» توســط آزمودنیهــا تکمیــل شــد.

جــدول  ،2نمــرات مؤلفههــای امیــدواری جامعــة آمــاری را نشــان میدهــد:
جدول  .2نمرات مؤلفههای امیدواری جامعة آماری
مؤلفههای امیدواری

کمترین نمره

بیشترین نمره

میانگین

انحراف معیار

راهبرد تفکر

12

32

26/88

4/94

عامل تفکر

11

32

27/2

5/34

امیدواری

23

64

54/11

10/06

طبــق جــدول ،2مؤلفــة راهبــرد تفکــر بهترتیــب ،بــا کمتریــن و بیشــترین نمــرة  12و  32و

همچنیــن ،بــا میانگیــن  26/88در ســطح متوســط و مؤلفــة عامــل تفکــر بهترتیــب ،بــا کمتریــن و

بیشــترین نمــرة  11و  32و همچنیــن ،بــا میانگیــن  27/2در ســطح متوســط و در حالــت کلــی،

کاربــران بــا کمتریــن و بیشــترین نمــرة  23و  64و همچنیــن ،بــا میانگیــن امیــدواری  54/11در ســطح
نســبتاً باالیــی از امیــدواری قــرار دارنــد.

بهمنظــور پاســخگویی بــه پرســش دوم پژوهــش بهترتیــب ،مبنــی بــر اینکــه «میانگیــن دقــت

بازیابــی منابــع از پایگاههــای اطالعاتــی مــورد مطالعــه از دیــدگاه جامعــة آمــاری چقــدر اســت؟»
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میانگیــن و انحــراف معیــار ســه پایــگاه اطالعاتــی مــورد مطالعــه از دیــدگاه کاربــران محاســبه و در

جــدول  3بــهشــرح زیــر گــزارش شــده اســت:

جدول  .3نمرات دقت بازیابی منابع از پایگاههای مورد مطالعه از دیدگاه جامعة آماری
پایگاه اطالعاتی

کمترین منبع مرتبط و
نیمهمرتبط بازیابی

بیشترین منبع مرتبط و
نیمهمرتبط بازیابی

میانگین

انحراف معیار

پابمد

11

39

31/02

5/95

امیکس آنالین

15

38

30/02

5/15

گوگلاسکالر

24

40

34/35

4/76

طبــق جــدول  ،3کمتریــن ،بیشــترین و میانگیــن تعــداد منابــع مرتبــط و نیمهمرتبــط

بازیابیشــده توســط موتــور جســتوجوگر «پابمــد» بهترتیــب 31/02 ،39 ،11 ،و کمتریــن،

بیشــترین و میانگیــن تعــداد منابــع مرتبــط و نیمهمرتبــط بازیابیشــده توســط موتــور جس ـتوجوگر
«اُمیکسآنالیــن» بهترتیــب 30/02 ،38 ،15 ،و کمتریــن ،بیشــترین و میانگیــن تعــداد منابــع مرتبــط

و نیمهمرتبــط بازیابیشــده توســط موتــور جســتوجوگر «گوگلاســکالر» بهترتیــب،40 ،24 ،

 34/35از دیــدگاه جامعــة آمــاری گــزارش شــده اســت .در واقــع ،موتــور جســتوجوی پایــگاه
«گوگلاســکالر» دارای دقــت بازیابــی بیشــتری نســبت بــه دو موتــور جســتوجوی دیگــر از

دیــدگاه جامعــة مــورد مطالعــه اســت .در واقــع ،موتــور جســتوجوی «گوگلاســکالر» بهطــور

متوســط از  40منبــع نتایــج جســتوجوی کاربــران  34/35منبــع مرتبــط بــه کاربــران ارائــه داده

اســت.

بهمنظــور پاســخگویی بــه پرســش ســوم پژوهــش مبنــی بــر اینکــه «امیــدواری کاربــران بــا

کــدامیــک از ویژگیهــای جمعیتشــناختی آنــان رابطــه معنــادار دارد؟» جــداول  6 ،5 ،4و  7بــه

شــرح زیــر گــزارش شــده اســت:

جدول  .4شاخصهای میانگین و انحراف معیار امیدواری به زندگی و نتایج آزمون «تی» بر حسب جنسیت
جنسیت

امیدواری به زندگی

مرد

زن

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

69/42 ±4/52

64/00 ± 5/05

P-value

>0/001

دادههــای جــدول  ،4نشــان میدهــد کــه بیــن میــزان امیــدواری کاربــران و جنســیت آنهــا

رابطــة معنــادار وجــود دارد ( )p=< 0/05و بــا توجــه بــه میانگیــن گزارششــده میانگیــن امیــدواری
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در کاربــران مــرد بیشــتر از زن اســت .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش حاضــر بــه نظــر
میرســد کاربــران مــرد جامعــة آمــاری پژوهــش حاضــر امیدوارتــر از کاربــران زن بودنــد.
جدول  .5شاخصهای میانگین و انحراف معیار امیدواری به زندگی و نتایج آزمون «تی»
بر حسب وضعیت اشتغال
وضعیت اشتغال

امیدواری به زندگی

شاغل

بیکار

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

50/35 ±10/27

60/12 ±6/07

p-value

>0/001

مطابــق دادههــای جــدول  ،5بیــن میــزان امیــدواری کاربــران و وضعیــت اشــتغال آنهــا رابطــة

معنــادار وجــود دارد ( )p=< 0/05و بــا توجــه بــه میانگیــن گزارششــده میانگیــن امیــدواری در

کاربــران شــاغل بیشــتر از کاربــران بیــکار اســت .در نتیجــه ،افــراد شــاغل جامعــة آمــاری بــه نظــر
امیدوارتــر بودنــد.

جدول  .6شاخصهای میانگین و انحراف معیار امیدواری به زندگی و نتایج تحلیل واریانس
بر حسب سن کاربران
سن

27-28

29-30

> 30

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

امیدواری به زندگی 10/ 46± 44/83

53/31 ± 8/27

61/31±4 /25

P-value

>0/001

دادههــای جــدول  ،6نشــان میدهــد کــه بیــن میــزان امیــدواری کاربــران و ســن آنهــا رابطــة

معنــادار وجــود دارد ( )p=< 0/05و بــا توجــه بــه میانگیــن گزارششــده ،کاربــران بــا ردة ســنی

باالتــر از  30ســال امیدوارتــر از دو گــروه ســنی دیگــر هســتند.

جدول  .7شاخصهای میانگین و انحراف معیار امیدواری و نتایج آزمون تی
بر حسب نوع جستوجوی کاربران
نوع جستوجوی کاربر

امیدواری به زندگی

جستوجوی پیشرفته

جستوجوی ساده

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

67/4±8 /47

64/±8 7/87

P-value

0/021

دادههــای جــدول  ،7بیانگــر ایــن هســتند کــه رابطــة معنـادار بیــن نــوع جسـتوجوی کاربــران
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(جس ـتوجوی پیشــرفته و جس ـتوجوی ســاده) بــا میــزان امیــدواری آنهــا وجــود دارد .بنابرایــن،

در پاســخ بــه ســؤال ســوم پژوهــش میتــوان گفــت کــه بیــن ویژگــی ســن ،جنســیت و وضعیــت
اشــتغال کاربــران و نــوع جس ـتوجوی کاربــران (جس ـتوجوی ســاده و جس ـتوجوی پیشــرفته)

بــا میــزان امیــدواری آنهــا بــه زندگــی رابطــة معنـادار دارنــد .در واقــع ،در پژوهــش حاضــر کاربــران

مــرد شــاغل بــا میانگیــن ســنی باالتــر از  30ســال افــراد امیــدواری هســتند.

بهمنظــور پاســخگویی بــه پرســش چهــارم پژوهــش مبنــی بــر اینکــه «دقــت بازیابــی

موتورهــای جســتوجو بــا کدامیــک از ویژگیهــای جمعیتشــناختی کاربــران رابطــة معنــادار

دارد؟» جــداول  10 ،9 ،8و  11بهشــرح زیــر گــزارش شــده اســت:

جدول  .8شاخصهای میانگین و انحراف معیار دقت بازیابی پایگاههای اطالعاتی و نتایج آزمون «تی»
برحسب جنسیت
جنسیت

پابمد
اُمیکسآنالین
گوگلاسکالر

مرد

زن

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

33/53 ± 5/42

33/26 ± 2/85

27/57 ± 4/91
25/57 ± 4/20

29/89 ± 3/64

37/61 ± 2/06

P-value

>0/001
>0/001
>0/001

مطابــق دادههــای جــدول  ،8بیــن جنســیت کاربــران و دقــت بازیابــی اطالعــات 3 ،موتــور

کاوش رابطــة معنــادار وجــود دارد ( )p=<0/05و بــا توجــه بــه میانگینهــای گزارششــده در

جــدول فــوق ،مــردان نســبت بــه زنــان دقــت بازیابــی بیشــتری را در هــر ســه موتــور کاوش بهترتیــب
«گوگلاســکالر»« ،پابمــد» و «اُمیکــس» دارنــد.
جدول  .9شاخصهای میانگین و دقت بازیابی پایگاههای اطالعاتی و نتایج آزمون «تی»
برحسب وضعیت اشتغال
وضعیت اشتغال

پابمد
اُمیکسآنالین
گوگلاسکالر

شاغل

بیکار

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

34/00 ± 2/8

32/87 ± 3/13
37/81 ± 2/07

29/07 ± 6/5

28/21 ± 5/36

32/25 ± 4/74

p-value

>0/001
>0/001
>0/001

بــا توجــه بــه جــدول  ،9بیــن وضعیــت اشــتغال کاربــران و دقــت بازیابــی آنهــا از پایگاههــای
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اطالعاتــی رابطــة مثبــت و معنـادار وجــود دارد ( .)p=<0/05کاربــران شــاغل قضــاوت ربــط بهتــری

نســبت بــه کاربــران غیرشــاغل دارنــد و در حالــت کلــی ،کاربــران شــاغل دقــت بازیابــی موتورهــای
«گوگلاســکالر» و« پابمــد» را بهترتیــب بهتــر عنــوان کردهانــد.

جدول .10شاخصهای میانگین و انحراف معیار دقت بازیابی پایگاههای اطالعاتی و نتایج تحلیل واریانس
برحسب سن کاربران
سن

پابمد
اُمیکسآنالین
گوگلاسکالر

27-28

29-30

> 30

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

26/83 ± 4/91
25/5 ± 4/12

32/12 ± 5/00

30/06 ± 5/33

33/93 ± 4/63

29/66 ± 3/52

32/62 6±/32

33/06 ± 3/04

38/06 ± 1/65

p-value

0/018
>0/001
>0/001

مطابــق دادههــای جــدول ،10بیــن ســن کاربــران و دقــت بازیابــی موتورهــای کاوش در

مــورد دو موتــور کاوش «اُمیکسآنالیــن» و «گوگلاســکالر» رابطــة مثبــت و معن ـادار وجــود دارد

) (p=<0/05و بــا توجــه بــه میانگیــن گزارششــده ،کاربــران بــا گــروه ســنی < 30دقــت موتــور

«گوگلاســکالر» را بیشــتر از ســایر گروههــا عنــوان کردهانــد.

جدول  .11شاخصهای میانگین و انحراف معیار دقت بازیابی پایگاههای اطالعاتی و نتایج آزمون «تی»
بر حسب نوع جستوجوی کاربران
نوع جستوجوی کاربر

جستوجوی پیشرفته

جستوجوی ساده

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

پابمد

31/00±5/8

29/1±6/3

p-value

0/315

اُمیکسآنالین

30/82±4/92

27/00±5/27

0/06

گوگلاسکالر

34/82±4/78

32/4±4/55

0/164

مطابــق یافتههــای نمایششــده در جــدول  ،11بیــن نــوع جســتوجوی کاربــران و دقــت

بازیابــی موتورهــای کاوش رابطــة معنــاداری وجــود نــدارد .بنابرایــن ،در پاســخ بــه ســؤال  4پژوهــش

میتــوان گفــت در حالــت کلــی ،بیــن وضعیــت اشــتغال و جنســیت کاربــران بــا ارزیابــی دقــت
بازیابــی موتورهــای کاوش رابطــة مثبــت و معنــادار وجــود دارد .در مــورد ســن کاربــران فقــط
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نســبت بــه دقــت بازیابــی دو موتــور کاوش «اُمیکسآنالیــن» و« گوگلاســکالر» رابطــة مثبــت و

معن ـادار وجــود دارد.

فرضیــة پژوهــش مبنــی بــر اینکــه «بیــن میــزان امیــدواری بــه زندگــی و قضــاوت ربــط

کاربــران از نتایــج بازیابــی پایگاههــای اطالعاتــی مــورد مطالعــه رابطــة معنــادار وجــود دارد» بــا
اســتفاده از آزمــون همبســتگی «پیرســون» مــورد آزمــون قــرار گرفــت و نتایــج آن در جــداول ،12
 13و  14ارائــه شــده اســت:

جدول  .12نتایج آزمون «پیرسون» بین دقت بازیابی پایگاه «پابمد» و امیدواری کاربران
پایگاهها
مؤلفههای امیدواری

پابمد
ضریب همبستگی

سطح معناداری

راهبرد تفکر

r=0/608

>0/001

منابع تفکر

r=0/619

>0/001

امیدواری

r=0/627

>0/001

جدول  .13نتایج آزمون «پیرسون» بین دقت بازیابی پایگاه « ُامیکسآنالین» و امیدواری کاربران
پایگاهها ُامیکس آنالین
مؤلفههای امیدواری

ضریب همبستگی

سطح معناداری

راهبرد تفکر

r=0/77r

>0/001

عامل تفکر

r=0/777

>0/001

امیدواری

r=0/490

>0/001

جدول  .14نتایج آزمون «پیرسون» بین دقت بازیابی پایگاه «گوگلاسکالر» و امیدواری کاربران
پایگاهها
مؤلفههای امیدواری

گوگلاسکالر
ضریب همبستگی

سطح معناداری

راهبرد تفکر

r=0/792

>0/001

عامل تفکر

r=0/751

>0/001

امیدواری

r=0/562

>0/001

بــا توجــه بــه یافتههــای جــداول  13 ،12و  14میتــوان گفــت کــه بیــن دو مؤلفــة امیــدواری

راهبــرد تفکــر و عامــل تفکــر و در حالــت کلــی ،بیــن میــزان امیــدواری کاربــران بــه زندگــی و
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قضــاوت آنهــا از دقــت بازیابــی اطالعــات از ســه موتــور کاوش پایگاههــای اطالعاتــی «پابمــد»،
«اُمیکسآنالیــن» و «گوگلاســکالر» همبســتگی مثبــت و معن ـاداری وجــود دارد .بنابرایــن ،فرضیــة
پژوهــش تأییــد میشــود.

در جدول  ،15رگرسیون خطی متغیرمستقل و متغیرهای وابستة پژوهش ارائه شده است:

جدول  .15نتایج رگرسیون خطی چندگانة امیدواری کاربران و دقت بازیابی پایگاههای اطالعاتی
پایگاهها

امیدواری کاربران
مقدار ثابت

سطح معناداری

ضریب رگرسیون استاندارد نشده ضریب رگرسیون استاندارد شده

-

t=-1/297

0/202

پابمد

B=0/200

اُمیکسآنالین

B=0/843

β =0/118

t=1/141

0/261

t=3/714

0/001

گوگلاسکالر

B=0/879

β =0/416

t=3/619

0/001

مقدار ثابت )B=-7/16 (t

β =0/432

تحلیــل نتایــج حاصــل از رگرســیون خطــی بیــن متغیرهــای وابســته و متغیــر مســتقل پژوهــش
نشــان میدهــد کــه در مــدل رگرســیونی دو متغیــر وابســتة «گوگلاســکالر» و «اُمیکسآنالیــن» بــا
متغیــر مســتقل امیــدواری کاربــران معنــادار هســتند .الزم بــه ذکــر اســت کــه مقــدار ضریــب تعییــن
رگرســیونی ( )R2نشــان میدهــد کــه چــهمقــدار متغیرهــای وابســتة پژوهــش ،یعنــی دقــت بازیابــی
اطالعــات از پایگاههــای اطالعاتــی میتواننــد توســط متغیــر مســتقل ،یعنــی امیــدواری تبییــن شــوند

کــه در ایــن پژوهــش R2=0/746گــزارش شــده اســت .بنابرایــن ،متغیــر امیــدواری میتوانــد 0/74

درصــد از تغییــرات دقــت بازیابــی موتورهــای جســتوجوی مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش را
تبییــن کنــد کــه در واقــع چشــمگیر اســت .همچنیــن ،معادلــة رگرســیونی متغیرمســتقل و متغیرهــای
وابســته بــهشــرح زیــر اســت:

Hope= 0/843*OMICS + 0/879*Google scholar

 .5بحث و نتیجهگیری

یافتههــای پژوهــش جــاری نشــان داد کــه امیــدواری بهعنــوان یکــی از ویژگیهــای

روانشــناختی کاربــران وب همبســتگی معنـاداری بــا دقــت بازیابــی اطالعــات آنهــا از موتورهــای
کاوش «گوگلاســکالر»« ،پابمــد» و «اُمیکسآنالیــن» دارد .بدینمعنــا کــه افــراد بــا امیــدواری

بــاال ،میــزان مــدارک بیشــتری را بــا نیــاز اطالعاتــی خــود مرتبــط تشــخیص دادنــد .بنابرایــن،
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میتــوان گفــت کــه حــاالت روانــی و ویژگیهــای شــخصیتی کاربــران بــر قضــاوت ربــط آنهــا

تأثیرگــذار اســت« .فرهــودی و حریــری» نیــز در پژوهــش خــود عوامــل روانشــناختی دیگــری ماننــد

برونگرایــی ،توافقپذیــری را بــر قضــاوت ربــط مؤثــر دانســتهاند (« .)1392فتاحــی» تعامــل بــا

نظــام را بهعنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر در قضــاوت ربــط دانســته و مالحظــات فــردی ،ویژگیهــا

و روحیــات فــرد را از عوامــل ارزیابــی دقــت بازیابــی نظامهــای اطالعاتــی عنــوان کــرده اســت

(« .)1383لنکســتر» بــر تعاملیبــودن جسـتوجوی اطالعــات تأکیــد کــرده و تصمیــم دربــارة ربــط
مــدارک بازیابیشــده را از اختیــارات کاربــر برشــمرده اســت ( .)Lancaster 1979نتایــج پژوهــش

حاضــر بــا یافتههــای مشــابه دربــارة تأثیــر امیــدواری افــراد بــر تســهیل امــور تصمیمگیــری آنهــا

همسوســت« .ماســکارو و روزن» نشــان دادنــد کــه امیــدواری مــی توانــد بــه افــراد کمــک کنــد تــا

بــر مشــکالت در امــور زندگــی غلبــه کننــد و بهتــر تصمیــم بگیرنــد ()Mascaro and Rosen 2005

همچنیــن« ،بهــروزی و محمــدی» بیــان کردنــد کــه افــراد امیــدوار بهتــر میتواننــد معنــای زندگــی
را درک کننــد و تصمیــم صحیــح و ســریعی در زندگــی بگیرنــد ( )1386بنابرایــن ،همانطــور

کــه گفتــه شــد ،قضــاوت ربــط در بازیابــی اطالعــات از موتورهــای کاوش نوعــی تصمیمگیــری

در فراینــد پژوهــش اســت کــه امیــدواری کاربــران بــر آن تأثیــر مســتقیم دارد و افــراد امیدوارتــر

قضــاوت ربــط بهتــری دارنــد.

میانگیــن مؤلفــة «راهبــرد تفکــر» جامعــة آمــاری  26/88در ســطح متوســط و میانگیــن مؤلفــة

«عامــل تفکــر»  27/2در ســطح متوســط و در حالــت کلــی ،کاربــران با میانگیــن امیدواری بــه زندگی
 54/11در ســطح نســبتاً باالیــی از امیــدواری قــرار دارنــد .بــا توجــه بــه تحلیلهــای انجامشــده
در ایــن پژوهــش ،میانگیــن امیــدواری در کاربــران مــرد بیشــتر از زنــان اســت کــه بــا یافتههــای

«بهــروزی و محمــدی» همسوســت و نشــانگر ایــن اســت کــه مشــارکت و توســعه در دنیــای مــدرن
امــروزی بــه عوامــل گوناگونــی ماننــد اســتعداد ،ظرفیــت افــراد و ویژگیهــای روانشــناختی آنهــا

ماننــد امیــدواری وابســته اســت ( .)1386ســه ویژگــی ســن ،جنســیت و وضعیــت اشــتغال کاربــران

و نــوع جســتوجو بــا میــزان امیــدواری آنهــا بــه زندگــی رابطــهای معنــادار دارنــد و کاربــران
مــرد شــاغل بــا میانگیــن ســنی باالتــر از  30ســال نســبت بــه ســایر گروههــای جامعــة آمــاری ایــن
پژوهــش امیدوارتــر بودنــد« .حســینی ،کالنترگوشــه و میرزایــی فندخــت» ( )1393نیــز در پژوهــش

خــود بــه نتیج ـهای مشــابه دســت یافتنــد« .قریش ـیراد» نیــز رابط ـهای معنــادار و مثبــت بیــن میــزان

امیــدواری افــراد بــه زندگــی بــا وضعیــت شــغلی ،جنســیت ،رشــتة تحصیلــی ،میــزان تحصیــات و ...

کاربــران گــزارش کــرده اســت (قریش ـیراد .)1387
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بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش حاضــر ،پایــگاه «گوگلاســکالر» دارای دقــت بازیابــی

بیشــتری نســبت بــه دو پایــگاه دیگــر از دیــدگاه کاربــران اســت .کاربــران مــرد نســبت بــه زنــان

دقــت بازیابــی بیشــتری را در هــر ســه موتــور کاوش بهترتیــب ،در «گوگلاســکالر»« ،پابمــد»
و «اُمیکــس» دارنــد .در مــورد ســن کاربــران فقــط نســبت بــه دقــت بازیابــی دو موتــور کاوش

«اُمیکسآنالیــن» و «گوگلاســکالر» رابطــهای مثبــت و معنــادار وجــود دارد .بــر اســاس ســایر

یافتههــای پژوهــش هیــچ رابطــة معنــاداری بیــن نحــوة جســتوجوی اطالعــات کاربــران ماننــد
جســتوجوی ســاده و پیشــرفته بــا میــزان امیــدواری آنهــا وجــود نــدارد.

بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،افزایــش امیــدواری کاربــران رابطــة مســتقیم بــا میــزان دقــت

آنهــا در بازیابــی اطالعــات مناســب از وب دارد .افزایــش امیــدواری بــه زندگــی در بیــن کاربــران

وب منــوط بــه افزایــش هدفمــداری آنهــا (عامــل تفکــر) و تقویــت راههــای برنامهریــزی آنــان

(راهبــرد تفکــر) اســت .بنابرایــن ،پیشــنهاد میشــود کتابــداران و اطالعرســانانی کــه وظیفــة اصلــی

آنهــا همــکاری بــا جســتوجوگران اطالعــات در پایگاههــای اطالعاتــی اســت ،میتواننــد از

نتایــج ایــن پژوهــش اســتفاده کننــد و راهبردهــای خاصــی بــرای تقویــت راههــای دســتیابی بــه
اطالعــات مناســب کاربــران و جســتوجوگران اطالعــات اتخــاذ کننــد .مدیــران کتابخانههــا

میتواننــد بــا فراهــمآوردن محیطــی مناســب بــرای کاربــران ،برگــزاری دورههــای مهارتهــای

زندگــی ،دورههــای روانشناســی مثبتگــرا ،روشهــای جســتوجو و بازیابــی اطالعــات و
روشهــای مدیریــت اطالعــات مناســب ،کاربــران را در دســتیابی بــه «راهبــرد تفکــر» در هنــگام

جس ـتوجو و بازیابــی اطالعــات مناســب یــاری کننــد .همچنیــن ،پیشــنهاد میشــود اطالعرســانان،

طراحــان موتورهــای جس ـتوجو و پایگاههــای اطالعاتــی بــا اســتفاده از سیســتمهای اطالعرســانی

جدیــد پیامــک ،ایمیــل ،کانالهــای اطالعرســانی ،وبســایتها و فیدهــا کاربــران را در اتخــاذ
تصمیمــات درســت بــرای دســتیابی بــه اطالعــات مرتبــط یــاری کننــد .همچنیــن ،کاربــران بایســتی

در شــرایط فکــری مناســب بــه جســتوجوی اطالعــات از پایگاههــای اطالعاتــی بپردازنــد تــا
بتواننــد بــا روحی ـهای مثبــت در کمتریــن زمــان بــه اطالعــات مرتبــط دســت پیــدا کننــد .بنابرایــن،

پیشــنهاد میشــود پژوهشــی تطبیقــی بــا دانشــجویان رشــتههای دیگــر انجــام شــود و همچنیــن،
پژوهشهایــی بــرای اســتخراج ســایر عوامــل روانــی مؤثــر در بازیابــی اطالعــات و قضــاوت ربــط

کاربــران انجــام شــود.
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ﺷﻨﺎﺳﻲ در داﻧﺸﮕ
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
دﻛﺘﺮي
modelداﻧﺸﺠﻮي
1361
ﺟﻌﻔﺮي ﻣﺘﻮﻟﺪ
Young,
J. 1994.
ﻋﻠﻢThe loss of
ﺗﺨﺼﺼﻲ time
in chronic system:
An intervention
for working
ﻣﻬﻨﺎزwith longer
term
condition. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 15 (2): 73- 80.

ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت از وب ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ،رﻓﺘﺎر اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮان وب از
مهناز جعفری

متولــد ســال  ،1361دانشــجوی دکتــری تخصصــی علــم اطالعــات و

دانششناســی در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران اســت.

داﻧﺶـران
اﻃﻼﻋﺎتعیابوــی کاربـ
ـال ،رفتــار اطال
کتابخانههــای
داﻧﺸﺠﻮياز وب،
1361ـی اطالعــات
ﻣﻬﻨﺎز ﺟﻌﻔﺮي ﻣﺘﻮﻟﺪ بازیابـ
ﺷﻨﺎﺳﻲ در داﻧﺸﮕ
دیجیتـﻋﻠﻢ
ﺗﺨﺼﺼﻲ
دﻛﺘﺮي
وب از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.

ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت از وب ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ،رﻓﺘﺎر اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮان وب از
نجال حریری

متولــد ســال  ،1340دارای مــدرک دکتــری در رشــتة کتابداری و اطالعرســانی

ﻋﻠﻢ
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻣﻬﻨﺎز
اکنــون
ـان هم
ایشـ
داﻧﺸﺠﻮيــات اســت.
تحقیق
 1361واحــد
ـامی
دارايآزاد اسـ
1340دانشــگاه
ﺟﻌﻔﺮي از
ﺗﺨﺼﺼﻲداﻧﺸﮕﺎه
رﺳﺎﻧﻲ از
ﻼع
دﻛﺘﺮياﻃ
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
ـوم ورﺷﺘﺔ
دﻛﺘﺮيعلـدر
ﻣﺪرك
ﺣﺮﻳﺮي ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻧﺠﻼ
اســتاد و مدیــر گــروه علــم اطالعــات و دانششناســی دانشــگاه آزاد اســامى

ـت.اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳ
ﻋﻠﻢ
اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎد و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه
واحــد علــوم و تحقیقــات اسـ

ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت از وب ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
سیســتمهای بازیابــی اطالعــات ،رفتــار اطالعیابــی کاربــران کتابخانههــا و

اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ در وب از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳ
سیســتمهای اطالعیابــی در وب از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.

ﻧﺠﻼ ﺣﺮﻳﺮي ﻣﺘﻮﻟﺪ  1340داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
فهیمه بابالحوائجی

ﻫﻤﺎن آزاد
ﺷﻨﺎﺳﻲدانشـگاه
رسـانی از
کتابـداری وو اطالع
ﻣﺪﻳﺮدکتـری
مـدرک
اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن دارای
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
داﻧﺶ
رشـتةاﻃﻼﻋﺎت
ﮔﺮوهدرﻋﻠﻢ
اﺳﺘﺎد و
اسلامی واحـد علـوم و تحقیقـات اسـت .ایشـان هماکنـون دانشـیار گـروه علـم

اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ در وب از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳ
اطالعات و دانششناسـی دانشـگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات اسـت.

علمســنجی ،پایگاههــای اطالعاتــی ،بازاریابــی اطالعــات از جملــه عالیــق
پژوهشــی وی اســت.

ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺑﺎباﻟﺤﻮاﺋﺠﻲ داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد

اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﭘ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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درداﻧﺸﮕﺎه
رﺳﺎﻧﻲ از
ﻣﺪركو اﻃﻼع
رﺷﺘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺪاري
دﻛﺘﺮي در
ﻣﺪرك
ﺣﺮﻳﺮيداراي
ﺑﺎباﻟﺤﻮاﺋﺠﻲ
ﻓﻬﻴﻤﻪ
رﺷﺘﺔآزادﻛ
دﻛﺘﺮي
داراي
1340
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻧﺠﻼ

