The Effect of Cultural
Attitudes of Master Students
of Knowledge and Information
Science on Relevance
Judgment: in According
to Hofstede Cultural Attitude
Dimensions
Faezeh Farhoodi
PhD in Knowledge and Information Science; Young Researchers
and Elites Club; Islamic Azad University; Science and Research
Branch; Tehran, Iran Email: Faezehfarhoodi2000@yahoo.com

Received: 01, May 2018
Iranian Research Institute
for Information Science and Technology
(IranDoc)
ISSN 2251-8223
eISSN 2251-8231
Indexed by SCOPUS, ISC, & LISTA

Vol. 34 | No. 3 | pp. 1399-1422
Spring 2019

xxviii

Accepted: 23, Dec. 2018

Abstract: Culture affects our concepts, management behavior and
decision making. In information retrieval process, users recognize which
records are related to their information needs. On the other hand, users
from different countries have different culture and even there are users
with different culture from one country. So it’s necessary to know if
there is significant relationship between user’s cultural attitude and their
information behavior? If this relationship is proved, information retrieval
researches will enter to new phase.
In this research, analytical-survey has been used and there are 2
questionnaires (Hofstede cultural attitude dimensions & relevance
judgment) as the research tools. 50 master students of Knowledge and
Information Science in Kharazmi University (1393-1395), are research
society. For data description average and standard deviation, and for
data analysis Pearson Correlation Coefficient and simultaneous-entry
regression analysis have been used. Socio-cognitive attitude focuses on
effect of users social environment on relevance judgment, but there isn’t
any researches to distinguish relationship between cultural attitude and
relevance judgment.
Findings show that users have important role in decision making and
besides, not only user’s personality characteristics play effective role,
but also cultural situation of users who live in that society is important.
Results show that students with low power distance, have high relevance
judgment (r=0.315). The maximum relevance judgment belongs to
variables collectivism and relevance judgment (r=0.508). There is the
lowest significant relationship between femininity and relevance judgment
(0.212). Uncertainty avoidance is the only dimension that has inverse

significant relationship with relevance judgment (r=-0.249).
Keywords: Socio-cognitive Attitude, Cognitive Attitude, Relevance, Relevance Judgment,
Cultural Attitude
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مقاله برای اصالح به مدت  13روز نزد پدیدآور بوده است.

چكيــده :فرهنــگ بــر ادراکات ،رفتــار مدیریتــی و تصمیمگیریهــای انســان تأثیــر
بهســزایی دارد .اطالعیابــی هــم فراینــدی اســت کــه در آن کاربــر دســت بــه
انتخــاب میزنــد و تصمیــم میگیریــد کــه کــدام منابــع اطالعاتــی مرتبــط بــا نیــاز
اطالعاتــی او هســتند .بافــت فرهنگــی هــر کشــور بــا کشــور دیگــر متفــاوت اســت
و حتــی در یــک کشــور ،بافتهــای فرهنگــی متفاوتــی وجــود دارد .بنابرایــن،
بررســی تأثیــری کــه فرهنــگ بــر رفتــار اطالعیابــی کاربــران دارد ،بســیار ضــروری
اســت و در صــورت تأییــد وجــود ارتبــاط بیــن نگرشهــای فرهنگــی و قضــاوت
ربــط ،رویکــرد بازیابــی اطالعــات وارد مرحلــهای جدیــد خواهــد شــد .هــدف
اصلــی ایــن پژوهــش ،بررســی تأثیــر نگرشهــای فرهنگــی دانشــجویان کارشناســی
ارشــد علــم اطالعــات و دانششناســی بــر قضــاوت ربــط آنهاســت .روش
پژوهــش پیمایشــی-تحلیلی اســت و از دو پرسشــنامة نگــرش فرهنگــی «هافســتد»
و تشــخیص قضــاوت ربــط بــهعنــوان ابزارهــای پژوهــش اســتفاده شــده اســت.
جامعــة آمــاری پژوهــش ،متشــکل از  50نفــر از دانشــجویان مقطــع کارشناســی
ارشــد علــم اطالعــات و دانششناســی دانشــگاه خوارزمــی اســت کــه ورودی
ســالهای  1393تــا  1395بودنــد .جهــت توصیــف دادههــای آمــاری از میانگیــن
و انحــراف معیــار و جهــت تحلیــل دادههــا از ضریــب همبســتگی «پیرســون» و
تحلیــل رگرســیون همزمــان بهمنظــور بررســی رابطــه بیــن دو متغیــر اســتفاده شــد.
دیــدگاه اجتماعی-شــناختی ،تأثیــر بافــت و زمین ـهای را کــه کاربــر در آن رشــد
کــرده در نتایــج جسـتوجوی اطالعــات بررســی میکنــد؛ امــا تاکنــون پژوهشــی
انجــام نشــده کــه بهطــور ویــژه بــه بررســی تأثیــر بافــت نگرشهــای فرهنگــی
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کاربــران بــر قضــاوت ربــط آنــان پرداختــه باشــد .لــذا ،پژوهشــگر در ایــن پژوهــش در پــی بررســی
ارتبــاط ایــن دو متغیــر بــا یکدیگــر اســت .نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد کــه بیــن شــاخصهای
فرهنگــی و قضــاوت ربــط رابطــة معنــادار وجــود دارد و در ارزیابــی مــدارک بازیابیشــده ،نبایــد
صرف ـاً بــه ویژگیهــای نظــام بازیابــی اطالعــات اکتفــا کــرد ،بلکــه خــود کاربــر هــم نقــش اساســی در
تصمیمگیــری ایفــا میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،نــه فقــط ویژگیهــای فــردی و حــاالت روانــی کاربــر ،بلکــه
ویژگیهــای فرهنگــی جامع ـهای کــه فــرد در آن زندگــی کــرده اســت نیــز در ایــن زمینــه بســیار مؤثــر
خواهــد بــود .بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش ،دانشــجویانی کــه از نگــرش فرهنگــی فاصلــة قـ ِ
ـدرت کــم
برخوردارنــد (یعنــی دانشــجویانی کــه ســعی میکننــد تــا حــد امــکان ،نابرابریهــا در قــدرت ،ثــروت و
رقابــت را در بیــن خــود کاهــش دهنــد و از ایــن نابرابریهــا و تبعیضهــا پشــتیبانی نمیکننــد) ،قضــاوت
ربــط خوبــی دارنــد ( .)r=0.315باالتریــن رابطــه بیــن دو متغیــر پژوهــش مربــوط بــه قضــاوت ربــط و
شــاخص جمعگرایــی دانشــجویان اســت ( .)r=0.508همچنیــن ،مشــخص شــد کــه از بیــن شــاخصهای
نگــرشفرهنگــی ،نگــرش زنســاالری اســت کــه بــا قضــاوت ربــط کمتریــن رابطــة معنــادار را دارد
( )r=0.212و نیــز تنهــا شــاخصی کــه رابطــة معکــوس بــا قضــاوت ربــط دارد ،اجتنــاب از عــدم اطمینــان
اســت (.)r= -0.249
كليدواژهها :دیدگاه اجتماعی-شناختی ،دیدگاه شناختی ،ربط ،قضاوت ربط ،نگرش فرهنگی
 .1مقدمه و بیان مسئله

هــدف از طراحــی هــر نظــام ذخیــره و بازیابــی اطالعــات ،بازیابــی اطالعــات مرتبــط اســت و

ربــط ،زیربنــای طراحــی و ارزیابــی ایــن نظامهاســت .هرچنــد ربــط امــری نســبی بــه نظــر میرســد

(فتاحــی  ،)1383تــاش بــرای افزایــش آن ،یعنــی تطابــق بیــن کاربــر و پاســخ نظامهــای بازیابــی
همچنــان ادامــه دارد .مطالعــة ربــط و ویژگیهــای آن و نیــز بررســی عوامــل مؤثــر بــر آن میتوانــد

بــه طراحــی نظامهــای بازیابــی کارآمدتــر کمــک کنــد .ربــط ،گــزارهای کیفــی اســت کــه طیفــی از

مشــابهت بیــن خواســته و یافتــة کاربــر را در بــر میگیــرد .بنابرایــن ،ربــط ،مفهومــی چندبعــدی اســت

کــه مطالعــة آن نیازمنــد بررســی متغیرهــای چندگانـهای همچــون زبــان نمایهســازی ،پوشــش پایــگاه
اطالعاتــی ،کانــال ارتباطــی و بافــت (زمینــه) اســت کــه هــر کــدام از ایــن متغیرهــا میتوانــد تأثیــر
مســتقل یــا وابســته در ربــط داشــته باشــد (ریاحینیــا  .)1395از ســال  ۲۰۰۰بــه بعــد ،توجــه بیشــتر بــه
مفهــوم ارزیابــی ربــط (قضــاوت ربــط) 1معطــوف بــوده اســت (خالوئــی  .)111 ،1387ايـــن ارزيـــابي

مـيتوانـــد از طريـــق دو رهيافــت انجــام شــود :ارزيابي نظاممــدار و ارزيابــي كاربرمــدار .در رهیافت

1. relevance judgement
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اول ،ارزیابــی از طریــق بررســی نظــام انجــام میشــود (مــدل ســنتی بازیابــی اطالعــات) کــه میــزان
کارآمــدی نظــام ،بــر اســاس میــزان مطابقــت منابــع موضوعــی بــا پرســش کاربــر (کــه نماینــدة نیــاز

اطالعاتــی اوســت) تشــخیص داده میشــود (دیــدگاه سیســتمی) .در رهیافــت دوم ،میــزان کارآمــدی
نظــام از ديــد كاربــر بررســي ميشــود و مــاک ارزیابــی سیســتم ،تشــخیص کاربــر و اظهــار او مبنــی

بــر مرتبــط بــودن مــدارک بازیابــی شــده اســت (دیــدگاه شــناختی) ( .)1992Meadowعلــت تغییــر
دیــدگاه از نظاممــدار بــه ســمت کاربرمــدار و توجــه بیشــتر بــه مفهــوم ارزیابــی ربــط ایــن بــود کــه
تمرکــز بــر کاربــر بــه رشــتهها و حرفههــا ایــن امــکان را میدهــد کــه نیازهــای مــردم را تعریــف،

درک ،بیــان ،اندازهگیــری و در نهایــت ،برطــرف کننــد (مجیــدی  .)1395از آنجــا کــه مخاطــب
اصلــی نظــام بازیابــی ،کاربــر اســت ،عــاوه بــر ربــط موضوعــی ،شــرایط موقعیتــی و شــناختی کاربــر
هــم بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد .بــا مطــرح شــدن ربــط کاربرمــدار ،بســیاری از مطالعــات بــه معیارهای

مؤثــر بــر قضــاوت ربــط پرداختنــد (اخوتــی  .)1383ســنجش و ارزیابــی ربــط ،زمينهســاز ســنجش
اثربخشــي يــك نظــام ذخيــره و بازيابــي اطالعــات بهشــمار ميآيــد كــه بـهدليـــل دخالــت عوامــل

مختلــف از جملــه دانــش كاربــر ،عمــق نيــاز ،محيــط بازيابــي و شــناخت كـــاربر از نيــــاز خــــود و

اطالعــــات بازيــابيشــــده داراي پيچيدگيهــاي خاصي اســت (حسـنزاده و رضــازاده .)55 ،1387

بهطــور کلــی ،نقــش حياتــي ارزيابــي در توســعة ابزارهــاي بازيـــابي اطالعــات ،گواهــی مناســب

در بهبــود عملكــرد ايــن ابزارهــا و كيفيــت نتايجــي اســت كــه آنهـــا ارائـــه مـيدهنـــد (حریــری و
همــکاران  .)200 ،1393پیــش از دهــة  ،1980تحقیقــات حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی
عمدتـاً حــول محــور منابــعاطالعاتــی ،مــدارک ،و نظامهــای اطالعاتــی انجــام میشــد و بــه کاربــر

کمتــر توجــه میشــد .بهتدریــج محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بهتــر اســت نگاههــا را کمــی
از نظامهــای اطالعاتــی برگردانیــده و در کنــار آن ،کاربــر را هــم در نظــر بگیرنــد؛ بهویــژه کاربــری

کــه در یــک بافــت 1جســتوجو میکنــد و ایــن زمینهســاز ایجــاد عرصــهای جدیــد تحــت

عنــوان «اطالعجویــی در بافــت» 2اســت (منصوریــان  .)1393اســتفادهکننده از اطالعــات صرفــاً
بهعنــوان کاربــر یــا مصرفکننــده تلقــی نمیشــود ،بلکــه انســانی در نظــر گرفتــه میشــود کــه

در چارچــوب جامعهشناســی ،روانشناســی و معرفتشــناختی ویــژهای مبــادرت بــه جس ـتوجوی
اطالعــات میکنــد .تحلیلهــا نشــان داد کــه فعالیتهــای اطالعاتــی بــدون توجــه بــه محیــط و
رفتــار کاربــر نمیتوانــد بهروشــنی درک شــود (مکــیزاده و بیگدلــی  .)1393از دهــة  1990بــه
2. information seeking in context

1. context
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بعــد جريــان تــازهاي از معرفتشناســي در علــوماجتماعــي و انســاني بهوجــود آمــد كــه بــر ماهيــت

اجتماعــي زيسـتمحيطي و محتوامــداري دانــش تأكيــد میورزيــد و رويكردهــاي شــناختي را كــه

قائــل بــه تأثيــرات اجتماعــي و حرفـهاي نبودهانــد ،نارســا و ناکارآمــد تلقــي ميكــرد .در ايــن دهــه

نظريــة جديــد اجتماعــی شــناختی 1در علــوم اطالعرســاني توســط «يورلنــد» 2و «البرچتســن» 3معرفــي

شــد و بهعنــوان جايگزينــي بــراي ديــدگاه شــناختي مطــرح گردیــد .ایــن نظریــه معطــوف بــه ایــن
قضیــه اســت کــه بافتــی کــه انســان در آن قــرار میگیــرد و بهتبــع آن نقشــی کــه در آن بافــت
بــه خــود میگیــرد و آن را میپذیــرد ،بــر رفتــار اطالعاتــی او و در نهایــت ،بــر قضــاوت ربــط او

تأثیــر میگــذارد .قابلیتهــای شــناختی کامــل بــدون تعامــل در یــک جامعــه بهدســت نمیآینــد.

دیــدگاه اجتماعی-شــناختی از بســیاری جهــات دیــدگا ه شــناختی را زیــر و رو میکنــد .پیــروان

ایــن دیــدگاه نیــز بــه شــناخت فــردی اهمیــت میدهنــد ،امــا بــه بررســی آن ،نــه از طریــق فقــط مغــز

یــا ذهــن ،بلکــه از طریــق شــرایط اجتماعــی میپردازنــد (ابراهیــمزاده و رضایــیشــریفآبادی

 .)31 ،1395در دهههــای اخیــر ،بافــت بهعنــوان عنصــر اساســی در ارزیابــی ربــط ،توجــه بســیاری
از محققــان را جلــب کــرد؛ بهنحــوی کــه هــر دو ســال یکبــار کنفرانســی بینالمللــی بــا همیــن

موضــوع برگــزار میشــود( 4آخریــن کنفرانــس در ســال  2016و در کشــور کرواســی شــهر «زادار»

5

برگــزار شــد) .تــا قبــل از دهــة  ،1970در انجــام تحقیقــات مربــوط بــه بازیابیاطالعــات عواملــی
ماننــد بافــت جســتوجوگر ،ویژگیهــا ،فرایندهــای شــناختی و نیازهــای اطالعاتــی کاربــر مــد

نظــر قــرار نمیگرفــت (ســلیمیفر و جمالــی مهموئــی « .)44 ،1395یورلنــد» بــه نقــش فرهنــگ

در جامعــه و پارادایــم در علــم بهعنــوان بافتــی کــه در آن نیازهــای اطالعاتــی و معیارهــای داوری
ربــط شــکل میگیرنــد ،تأکیــد کــرده اســت .او معتقــد اســت کــه افــراد دارای فرهنــگ مشــترک،

ی شــریفآبادی  .)31 ،1395بــا توجــه بــه
تمایــل بــه اطالعــات مشــابه دارنــد (ابراهیـمزاده و رضایـ 
اینکــه تاکنــون در هیــچ پژوهشــی بــه تأثیــر فرهنــگ (یکــی از عوامــل مؤثــر اجتماعــی) بــر ارزیابــی
و قضــاوت ربــط کاربــران پرداختــه نشــده ،هــدف ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر نگرشهــای فرهنگــی

دانشــجویان کارشناســی ارشــد علــم اطالعــات و دانششناســی بــر قضــاوت ربــط آنهاســت.

عوامــل زمینـهای زیــادی بــر قضــاوت ربــط اثــر میگذارنــد کــه بعضــی از ایــن عوامــل ممکــن

اســت از کشــوری بــه کشــور دیگــر فــرق داشــته باشــد .نظــام آموزشــی کشــور ،دســترسپذیری و
ســازماندهی منابــع اطالعاتــی (ســلیمیفر و جمالــیمهموئــی  ،)1395فراینــد یادگیــری رســمی،
3. Albrechtsen
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تأثیر نگرشهای فرهنگی دانشجویان کارشناسیارشد علم اطالعات و دانششناسی بر قضاوت ربط :بر اساس  | ...فرهودی

هنجارهــای اجتماعــی (ابراهیــمزاده و رضایــیشــریفآبادی  ،)1395شــرایط اقتصــادی کاربــر و

جامع ـهای کــه در آن زندگــی میکنــد ،شــغل کاربــر و فرهنــگ جامعــه از جملــة مهمتریــن ایــن
عوامــل محســوب میشــوند .در ایــن مقالــه قــرار اســت مشــخصاً تأثیــر فرهنــگ و شــاخصهای

نگــرش فرهنگــی دانشــجویان بــر قضــاوت ربــط آنهــا مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا بــا اســتفاده از

نتایــج ایــن پژوهــش مشــخص شــود کــه تــا چــه انــدازه بافــت فرهنگــی جامعـهای کــه کاربــران در
آن زندگــی کردهانــد ،بــر قضــاوت ربــط آنــان اثرگــذار اســت.

 .2فرهنگ و شاخصهای تگرش فرهنگی

فرهنــگ ،ارزشهایــی اســت کــه اعضــای یــک گــروه معیــن بــه آن پایبنــد هســتند،

هنجارهایــی کــه از آن پیــروی میکننــد ،و کاالهــای مــادی کــه تولیــد میکننــد (علــوی و

یداللهــی  .)1382فرهنــگ ،مجموع ـهای از ارزشهــا ،باورهــا ،درک و اســتنباط و شــیوههای تفکــر

و تصمیمگیــری اســت کــه اعضــای ســازمان یــا یــک جامعــه در آنهــا وجــوه مشــترک دارنــد
(جعفــری و مقیمــی  .)57 ،1393فرهنــگ را میتــوان ســازندة اصلــی هویــت یــک جامعــه پنداشــت؛

هویتــی کــه مبنــای اصلــی تصمیمگیریهــا و شــیوة رفتــار افــراد یــک جامعــه اســت (نظــری و

باقــری « .)1391هافســتد ،هافســتد و مینکــوف» ،محیــط اجتماعــی را کــه فــرد در آن رشــد کــرده و
تجــارب حاصــل از زندگــی در آن محیــط را منابــع اصلــی برنامههــای ذهنــی فــرد میداننــد .از نظــر
آنهــا برنامهریــزی در خانــواده شــروع میشــود و در محلــه ،مدرســه ،گــروه همســاالن ،محــل کار
و اجتمــاع ادامــه پیــدا میکنــد .فرهنــگ ،یــک واژة مرســوم بــرای برنامههــای ذهنــی افــراد یــک

جامعــه اســت و در مردمشناســی اجتماعــی ،فرهنــگ ،واژهای شــاخص بــرای همــة انــواع الگوهــای

«تفکــر ،احســاس و عمــل» اســت (« .)Hofstede, Hofstede and Minkove 2010, 5هافســتد» تأکیــد
میکنــد کــه نگرشهــای فرهنگــی حاکــم میتوانــد بــر ارزشهــای کاری و نگرشهــای فــرد

آثــاری جــدی بگــذارد ( Hofstede 1997نقــل در نــاث .)43 ،1371

در ایــن مقالــه ،فرهنــگ بــا معنــای اخیــ ِر خــود یعنــی «همــة الگوهــای تفکــر ،احســاس و

ی اطالعــات و ارزیابــی
عمــل» مــد نظــر قــرار گرفتــه؛ زیــرا در رابطــه بــا دیــدگاه کاربــر در بازیاب ـ 
و قضــاوت ربــط کاربــر ،الگوهــا و برنامههــای ذهنــی او نقشــی اساســی ایفــا میکننــد .در ایــن

زمینــه ،نقــش آنچــه کــه کاربــر بهواســطة تعامــل بــا جامعــة خــود آموختــه اســت در عملکــرد و

قضــاوت او انکارناپذیــر اســت .بههمیــن جهــت در ایــن مقالــه نقــش نگــرش فرهنگــی کاربــران
(دانشــجویان کارشناســی ارشــد علــم اطالعــات و دانششناســی) بــر قضــاوت ربــط مــورد بررســی
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قــرار میگیــرد .شــاخصهای نگــرش فرهنگــی ،جنبــهای از فرهنــگ اســت کــه میتــوان آن را
در ارتبــاط بــا ســایر فرهنگهــا اندازهگیــری کــرد (Hofstede, Hofstede and Minkove 2010,

 .)31مدلــی کــه «هافســتد» ارائــه داده حاکــی از آن اســت کــه نگرشهــای فرهنگــی افــراد یــک

جامعــه و یــک کشــور ،بیــش از مســائلی از قبیــل ســن ،جنــس ،شــغل و پســت ســازمانی بیانگــر
تفــاوت رفتــاری کارکنــان در محیــط کار اســت .البتــه ،تعییــن شــاخصهای نگــرش فرهنگــی

یــک کشــور بــه ایــن معنــا نیســت کــه تمامــی افــراد آن کشــور دارای آن ویژگیهــا هســتند ،بلکــه
بیانکننــدة عناصــر مشــترک در بیشــترین افــراد آن ملــت اســت (علــوی و یداللهــی  .)1382جهــت

درک بیشــتر و بهتــر تأثیــر نگــرش فرهنگــی بــر قضــاوت ربــط ،شــاخصهای فرهنگــی خاصــی کــه
ممکــن اســت بــر ایــن ارزیابــی و قضــاوت اثــر بگــذارد ،بایــد مشــخص شــود (Komlodi and Carlin

« .)2004هافســتد» در ســال  ،1974مطالعـهای را بــر روی کارکنــان یــک شــرکت انجــام داد تــا نظــام

ارزشــی ملــی افــراد را در  50کشــور جهــان مشــخص کنــد .وی بــر اســاس ایــن مطالعــه ،مدلــی بــا
 4شــاخص فرهنــگ ملــی بــا نامهــای فاصلــة قــدرت( 1از کوچــک تــا بــزرگ) ،جمعگرایــی در
برابــر فردگرایــی ،2زنانگــی در برابــر مردانگــی ،3و پرهیــز از عــدم قطعیــت( 4از ضعیــف تــا قــوی) را

تبییــن کــرد .ویرایــش جدیــد ایــن مــدل در ســال  2011در مقال ـهای کــه از وی منتشــر شــد ،ارائــه

شــده اســت (.)Hofstede 2011

فاصلــة قــدرت ،میــزان تحمــل نابرابــری در قــدرت اســت .در وضعیــت فاصلــة قــدرت بیشــتر،

قــدرت در دســت افــراد کمتــری متمرکــز اســت .زیردســتان همیشــه منتظرنــد بــه آنهــا دســتور داده
شــود و سیســتم حقــوق و دســتمزد ،شــکاف عمیقــی بیــن ســطوح بــاال و پاییــن جامعــه ایجــاد کــرده
اســت .در فاصلــة قــدرت کمتــر ،عکــس ایــن مــوارد صــادق اســت.

فردگرایــی ،حاکــی از وابســتگی انــدک بیــن افــراد یــک جامعــه اســت .در جوامــع فردگــرا،

هــر کــس بــه فکــر منافــع خــود و افــراد نزدیــک خــود اســت .برعکــس در جوامــع جمعگــرا ،بیــن
افــراد یــک گــروه وابســتگی شــدید وجــود دارد و ســازمان یــا جامعــه همیشــه از فــرد بــه جهــت

وفاداریهــای او حمایــت میکنــد.

بــر اســاس نظــر «هافســتد» ،در جوامــع مردگــرا نقــش اجتماعــی مــردم بــر حســب جنســیت
بهروشــنی تفکیــک شــده و معمــوالً اختالفــات بــا مجادلــه فیصلــه داده میشــود .ســازمانها

در ایــن جوامــع بــر نتایــج کار تأکیــد میکننــد و مزایــا را بــر حســب ســرمایه تســهیم میکننــد.
3. femininity versus masculinity

2. collectivism versus individualism

1. power distance
4. uncertainty avoidance
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برعکــس در جوامــع زنگــرا ،مــردم عالقــه دارنــد اختالفــات را بــا مذاکــره حــل کننــد و ســازمانها

در ایــن جوامــع بــه تســهیم مزایــا بــر مبنــای مســاوات اصــرار دارنــد (.)Hofstede 1997

جوامعــی کــه از عــدم قطعیــت پرهیــز کمتــری دارنــد ،بــه پذیــرش خطــر در مواجهــه بــا

ناشــناختهها مشــتاقاند ،امــا جوامعــی کــه از عــدم قطعیــت پرهیــز بیشــتری دارنــد ،خطرپذیــری

مدیــران کمتــر اســت و نیــروی کار کمتــر جابجــا میشــود .بهطــور کلــی ،قطعیتطلبــی بــه

کاهــش ابهــام منجــر میشــود .در جوامعــی کــه قطعیتطلبــی قــوی حاکــم اســت ،مــردم جهــت

کاهــش ابهــام بهطــوری تناقضآمیــز ،آمــادة انجــام دادن رفتارهــای پرمخاطــره هســتند (همــان).
 .3پیشینة پژوهش
 .1-3در خارج از کشور

از ابتــدای دهــة  1970بــه بعــد بــود کــه محوریــت از نظامهــای اطالعاتــی ،بــه فــردی کــه

اطالعــات را جســتوجو ،خلــق و اســتفاده میکنــد تغییــر یافــت .بهتدریــج پژوهشــگران و

دانشــمندان عرصــة بازیابــی اطالعــات و متخصصــان طراحــی نظامهــای اطالعاتــی ،عوامــل شــناختی

و اجتماعی-شــناختی را در فعالیتهــای علمــی و اجرایــی خــود در نظــر گرفتنــد .از ســال 2004
کــه  Komlodi and Carlinبــه تأثیــر ویژگیهــای فرهنگــی مختلــف بــر جنبههــای گوناگــون فراینــد

اطالعیابــی پــی بردنــد ،نگــرش بافت-محــوری در پژوهشهــای ایــن حــوزه پررنگتــر شــد.
البتــه ،قبــل از ایــن نیــز در عرصــة فنــاوری اطالعــات« ،ســلوین» بــه تأثیــر فرهنــگ پرداختــه بــود .او

بــر ایــن بــاور بــود کــه عوامــل روانشــناختی ،اجتماعــی و فرهنگــی در نــوع اســتفاده از فناوریهــای

اطالعاتــی توســط کاربــران بســیار مؤثــر اســت ( .)Selwyn 2000اینکــه از ایــن فنــاوری جهــت

ســرگرمی اســتفاده شــود یــا بیشــتر جهــت مســائل علمــی و پژوهشــی ،بــه بافــت فرهنگــی و اجتماعــی

کاربــران وابســته اســت .البتــه ،عوامــل دیگــری نیــز در ایــن امــر دخیــل اســت؛ امــا در پژوهــش

«ســلوین» ،تمرکــز بــر بافــت فرهنگــی و اجتماعــی بــوده اســت« .آلــن و کیــم» در پژوهــش خــود بــه

تأثیــر ســبکهای شــناختی مختلــف بــر رفتارهــای کاربــران هنــگام جسـتوجو پرداختنــد (& Allen

 .)Kim 2002اینکــه کاربــران از چــه موتــور جسـتوجویی اســتفاده کننــد و راهبــرد جسـتوجوی

آنهــا چگونــه باشــد ،تحــت تأثیــر ویژگیهــای شــخصیتی و ویژگیهــای جامع ـهای اســت کــه در
آن زندگــی کردهانــد« .هاگلنــد» در مقالــة خــود بــه ایــن مطلــب اشــاره کــرده کــه یــک راه مؤثــر

جهــت تســهیل فعالیتهــای شــناختی در بازیابــی اطالعــات ایــن اســت کــه اشــیاء اطالعاتــی و نیــاز
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کاربــران بــا هــم بیشــترین مطابقــت را داشــته باشــند تــا کاربــر بتوانــد مــوارد مرتبــط را انتخــاب
نمایــد .بــرای انجــام ایــن انتخــاب ،مهــم اســت کــه بتوانیــم اطالعــات را بهگونـهای ارائــه دهیــم کــه

مقایســه امکانپذیــر باشــد .البتــه ،عوامــل مختلفــی در ایــن فراینــد اثرگذارنــد؛ ماننــد دانــش کاربــر،

عمــق نیــاز اطالعاتــی او ،محیــط بازیابــی و شــناخت کاربــر از نیــاز خــود .یعنــی در ارزیابــی نظــام
بازیابــی اطالعــات ،هــم بایــد خــو ِد نظــام بازیابــی اطالعــات را ســنجید و هــم کاربــر و شــرایطی

را کــه تحــت تأثیــر آن بــه جســتوجو و بازیابــی اطالعــات پرداختــه اســت (.)Hagglund 2004

«کوملــدی و کارلیــن» بهطــور مشــخص تأثیــر فرهنــگ کاربــران بــر نــوع بیــان نیــاز اطالعاتــی

و دریافــت نتایــج توســط آنهــا را بررســی کردهانــد .توجــه بــه تعلــق کاربــران بــه یــک بافــت
فرهنگــی بــاال یــا پائیــن ،جریــان اطالعــات مــورد انتظــار کاربــران یــک جامعــه ،عــادت کاربــران بــه

دریافــت منابــع بهصــورت تنــد یــا کنــد و حتــی مناس ـبترین ســرعتی کــه جهــت دریافــت منابــع
مــد نظــر کاربــران اســت ،تعیینکننــدة میــزان اطالعاتــی اســت کــه میتوانــد در یــک صفحــه و در

یــک زمــان معیــن در دســترس ایــن کاربــران قــرار گیــرد ( .)Komlodi and Carlin 2004بنابرایــن،

اطالعیابــی فراینــد پیچیــدهای اســت و «کوملــدی» آن را نوعــی حــل مســئله و یــک عمــل شــناختی

وابســته بــه تفکــر میدانــد کــه بهشــدت تحتتأثیــر الگوهــای فرهنگــی جامعــهای کــه کاربــر
در آن زندگــی کــرده ،قــرار دارد ( .)Komlodi 2005در ســال « ،2005اینگورســن و جارولیــن» در

کتــاب خــود ،توســعة دیگــری از دیــدگاه شــناختی را منتشــر کردنــد .آنهــا در کتــاب خــود بــه ایــن
مطلــب اشــاره کردنــد کــه رویکــرد فردگرایــی مطلــق بــه موضــع اجتماعــی در تولیــد ،جسـتوجو

و اســتفاده از اطالعــات گســترش پیــدا کــرده اســت (« .)Ingwersen and Jarvelin 2005ماســون،
بلدریــن و آریاســی» ،الگوهــا و باورهــای فرهنگــی دانشــجویان را در رفتــار اطالعیابــی آنــان مؤثــر

میداننــد و بــه ایــن نکتــه اشــاره دارنــد کــه رفتــار اطالعاتــی دانشــجویان مقاطــع پائینتــر در مرحلــة

انتخــاب محمــل اطالعاتــی ،بیشــتر بــه ســمت اســتفاده از وب و منابــع اینترنتــی اســت و اعتمــاد کامــل
بــه مطالــب بازیابیشــده از ایــن منابــع از ســوی ایــن دانشــجویان وجــود دارد .آنهــا در نتیجهگیــری

مقالــة خــود ایــن مطلــب را خاطــر نشــان کردهانــد کــه بایــد تــاش کــرد رفتــار اطالعجویــی ایــن

دســته از دانشــجویان را اصــاح کــرد؛ چراکــه آنهــا بایــد بتواننــد اطالعــات بازیابیشــده را
مــورد پایــش و ارزیابــی قــرار دهنــد و اینکــه ایــن ارزیابــی و تشــخیص مرتبــط بــودن مــدارک

بازیابیشــده بــا باورهــای معرفتــی دانشــجویان و چارچوبهــای فرهنگی-اجتماعــی کــه در آن
زندگــی کردهانــد ،رابطــة مســتقیم دارد (« .)Mason, Boldrin & Ariasi 2010بورامــول ،خــوالدی

و دوان» در پژوهــش خــود بــه ایــن مطلــب اشــاره کردنــد کــه پژوهشهایــی کــه بــه ارزیابــی
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نظامهــای بازیابــی اطالعــات (کاربرمــدار و نظاممــدار) میپردازنــد ،باعــث بهبــود عملکــرد ایــن
نظامهــا و کیفیــت نتایجــی خواهــد شــد کــه ارائــه میدهنــد .بنابرایــن ،الزم اســت پژوهشهایــی

انجــام شــود کــه در آن عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت نتایــج جس ـتوجو در موتورهــای جس ـتوجوی

مختلــف مــورد بررســی قــرار گیــرد .کارایــی موتورهــای جســتوجو بــه نــوع فرمولنویســی
پرس ـشها بســتگی دارد .همچنیــن ،نحــوة اســتفاده کاربــران از موتورهــای جس ـتوجو و عواملــی

کــه بــر قضــاوت ربــط آنــان اثــر میگــذارد ،بــر کیفیــت نتایــج نظامهــای بازیابــی اطالعــات مؤثــر

اســت و بایــد در پژوهشهــای مختلــف بــه ایــن مــوارد پرداختــه شــود (Bouramoul, Kholadi and

« .)Doan 2011یورلنــد» در مقالــهاش بهصراحــت بــه ظهــور دیــدگاه اجتماعی-شــناختی اشــاره

کــرده و معتقــد اســت کــه یــک جایگزیــن بــرای درک ذهــن بهعنــوان یــک ســازوکار کلــی ایــن
اســت کــه آن را بهعنــوان یــک امــر شــکلگرفتة فرهنگــی ،اجتماعــی و فــردی در نظــر بگیریــم.

ایــن دیــدگاه فرهنگــی در تقابــل بــا دیــدگاه شــناختی کالســیک در علــوم اطالعــات قــرار دارد

(« .)Hjørland 2016کیــس» هــم در کتابــش تأثیــر مؤلفههــای اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی را بــر
نــوع بیــان نیــاز اطالعاتــی کاربــران مؤثــر دانســته اســت .او نیــاز اطالعاتــی را بازشناســی موقعیتــی

میدانــد کــه در آن دانــش فــرد بــرای بــرآوردن یــک هــدف کافــی نیســت و بــر ایــن اســاس بــه
جسـتوجوی اطالعــات میپــردازد .بســته بــه اینکــه فــرد در چــه محیطــی زندگــی کــرده ،در چــه

شــرایطی تحصیــل کــرده نمــوده و بــا چــه محدودیتهــای اجتماعــی ،سیاســی ،اخالقــی و فرهنگــی
در جامعـهاش مواجــه بــوده ،رفتــار اطالعیابــی او بــا فــرد دیگــری کــه همــان نیــاز اطالعاتــی را دارد،

امــا شــرایط مذکــور بــرای او متفــاوت اســت ،خیلــی فــرق خواهــد داشــت (.)Case 2016
 .2-3در داخل کشور

«اســکندری و موحــدی» در مقالــة مشــترک خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه در

تصمیمگیــری ،توجــه بــه تفاوتهــای فرهنگــی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و البتــه ،تمــام

افــراد بهطــور یکســان تحــت تأثیــر نگرشهــای فرهنگــی غالــب جامعــة خــود نیســتند .آنهــا در

نهایــت ،ایــن مطلــب را اذعــان داشــتهاند کــه وضعیــت پایــة رفتــار تصمیمگیــری ایرانیــان در مرحلــة

قبــل از تصمیــم ،مشــورتی و در مرحلــة تصمیمگیــری ،اقتدارگرایانــه اســت (« .)1385ســلیمیفر و
جمالــی مهموئــی» معتقدنــد کــه بیــان نیــاز اطالعاتــی و دریافــت نتایــج توســط کاربــران ،متناســب

بــا فرهنــگ آنهاســت (« .)1395مختــاری» و همــکاران نیــز نقــش باورهــای معرفتــی را در رفتــار
اطالعجویــی و بهویــژه در مرحلــة تصمیمگیــری و ارزیابــی مــدارک بازیابیشــده بســیار مؤثــر
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میداننــد .بــه اعتقــاد آنهــا دارنــدگان ســطح معرفتــی باالتــر ،نهتنهــا در مرحلــة جســتوجوی

اطالعــات بســیار ســختگیر و دقیــق هســتند ،بلکــه در مرحلة قضــاوت در مــورد مرتبط بــودن مدارک
بازیابیشــده نیــز از دانــش خــود بهــره میبرنــد و صرفــاً بــه نتایــج و اولویتبنــدی نظامهــای
بازیابــی اطالعــات اکتفــا نمیکننــد .آنهــا در ارزیابــی خــود از پردازشــی عمیــق و تفســیری

اندیشــمندانه اســتفاده میکننــد .ایــن پژوهشــگران در نهایــت ،طراحــی نظامهــای اطالعاتــی تعاملــی

و خالقانــه را پیشــنهاد میکننــد (« .)1393کاشــانی و صفــری» معتقدنــد در صورتــی کــه فرهنــگ
مثبــت و قــوی باشــد ،افــراد در مــورد آنچــه انجــام میدهنــد احســاس بهتــری دارنــد و نتایــج بهتــری

دریافــت میکننــد .از دیــدگاه آنهــا ،بهــرهوری و پیشــرفت در امــور ســازمان را نمیتــوان در
قوانیــن مکتــوب جســتوجو کــرد؛ بلکــه بایــد نگرشهــا ،فرهنگهــا ،نظــام ارزشهــا و بافــت

اجتماعــی را در شــکلگیری آن مؤثــر دانســت .بنابرایــن ،کلیــة تصمیمگیریهــا ،اولویتبندیهــا

و انتخابهــا در امــور یــک ســازمان تحــت تأثیــر بافــت فرهنگــی و اجتماعــی جامعــهای اســت

ی شــریفآبادی» در مقالــة خــود
کــه ســازمان در آن وجــود دارد (« .)1394ابراهیــمزاده و رضایــ 

بــر تأثیــر نظریــة اجتماعی-شــناختی بــر رفتــار اطالعیابــی تأکیــد داشــتند .آنهــا بــه ایــن نتیجــه

رســیدند کــه ديگــر نمیتــوان فقــط از طريــق ديــدگاه شــناختي ســنتي بــه بررســي مســائل بازيابــي

اطالعــات پرداخــت .اجتماعيشــدن ،سياسيشــدن ،و فرهنگيشــدن بــر نظريــة شــناختي در علــم

اطالعــات اثــر گذاشــته و عــام بــودن و فــارغ از محيــط بــودن فرايندهــاي شــناختي بهتدريــج ،جــاي

خــود را بــه ديــدگاه اجتماعي-شــناختي داده اســت ( .)1395نتایــج ارائهشــده در مقالــة «بیگدلــی و
پورموســوی» در تأییــد نتایــج تحقیــق «ابراهیـمزاده و رضایــی شــریفآبادی» ( )1395اســت .آنهــا

در مقالــة مشــترک خــود رفتــار اطالعیابــی گروهــی خــاص (ارامنــة شــهر تهــران) را مــد نظــر قــرار

دادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نحــوة جسـتوجوی اطالعــات افــراد بــا قومیتهــای مذهبــی،

فرهنگــی و اجتماعــی خــاص بــا دیگــران متفــاوت اســت .همچنیــن ،محیطهــا و محملهــای

اطالعاتــی کــه ایــن افــراد بــرای جس ـتوجوی اطالعــات اســتفاده میکننــد ،تحــت تأثیــر بافــت

مذهبــی ،فرهنگــی و آداب و رســوم آنهاســت .از ســوی دیگــر ،کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی

نیــز نســبت بــه ارائــة خدمــات بــه ایــن دســته از افــراد ســوگیری دارنــد و همیــن امــر هــم بــر متفــاوت

بــودن رفتــار اطالعیابــی ایــن افــراد بــا دیگــر افــراد جامعــه تأثیرگــذار اســت (.)1396
 .3-3استنتاج از مرور پیشینة پژوهش

مــرور پژوهشهایــی کــه در زمینــة بازیابــی اطالعــات و عوامــل مؤثــر بــر رفتــار اطالعیابــی
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انجــام شــده ،نشــان میدهــد کــه ســمت و ســوی ایــن پژوهشهــا ،هــم در خــارج و هــم در داخــل
کشــور ،از بررســی عواملــی کــه بــر بهبــود عملکــرد صرفـاً نظامهــای اطالعاتــی اثــر میگذارنــد بــه
ســمت بررســی عواملــی کــه در تصمیمگیــری و انتخــاب مــدارک مرتبــط توســط کاربــران مؤثــر

اســت ،تغییــر یافتــه اســت .در واقــع ،میتــوان پژوهشهــای ایــن حــوزه را بــه ســه دورة کلــی
تقســیمبندی کــرد -1 :دورة دیــدگاه سیســتمی (قبــل از  1970در خــارج از کشــور /قبــل از 1380در

داخــل کشــور) -2 ،دورة دیــدگاه شــناختی (از  1970بــه بعــد در خــارج از کشــور /از  1380بــه

بعــد در داخــل کشــور) ،و  -3دورة دیــدگاه اجتماعی-شــناختی (از  2005بــه بعــد در خــارج از
کشــور /از  1393بــه بعــد در داخــل کشــور) .عالقــة پژوهشــگران در حــوزة بازیابــی اطالعــات
بــه ســمت بازیابــی تعاملــی اطالعــات گرایــش پیــدا کــرده و حضــور کاربــر در ایــن پژوهشهــا
پررنگتــر شــده اســت .شــاید در آینــدة نزدیــک دورة دیگــری هــم بــه ایــن ســه دوره اضافــه شــود.

امــا در داخــل کشــور ،دورة ســوم ،یعنــی پژوهشهایــی بــا دیــدگاه اجتماعی-شــناختی تــازه شــکل
گرفتــه و در ایــن بیــن تأثیــر فرهنــگ بــر بازیابــی اطالعــات از ســایر شــاخصهای محیطــی بارزتــر

اســت؛ چراکــه فرهنــگ کشــورهای مختلــف و حتــی فرهنــگ مناطــق مختلــف یــک کشــور بســیار
متنــوع اســت؛ خصوصــاً در ایــران کــه قومیتهــا و فرهنگهــای گوناگــون مشــاهده میشــود.
ایــن تفــاوت ،پژوهشــگران را بــه فکــر انداخــت تــا تأثیــر تفــاوت فرهنگــی را بــر بازیابــی اطالعــات

بســنجند .ایــن بــود کــه در صــدد مشــخص کــردن شــاخصهای فرهنگــی برآمدنــد .شــاخصهایی

کــه ) Hofstede (1997در زمینــة نگرشهــای فرهنگــی ارائــه کــرده بــود ،جامعتــر و بــرای اســتفاده

در پژوهشهــای داخــل کشــور مناس ـبتر بــه نظــر میرســید .در پژوهــش حاضــر از شــاخصهای
نگــرش فرهنگــی «هافســتد» اســتفاده شــد و فرضیههــای پژوهــش هــم بــر همیــن اســاس تنظیــم

گردیــد؛ بهشــرح زیــر:

بیــن میــزان تمایــل بــه فاصلــة قــدرت و قضــاوت ربــط دانشــجویان ،رابطــة معنــادار و منفــی
وجــود دارد؛

بین نگرش جمعگرایی و قضاوت ربط دانشجویان ،رابطة معنادار و مثبت وجود دارد؛

بین نگرش مردساالری و قضاوت ربط دانشجویان ،رابطة معنادار و مثبت وجود دارد؛

بیــن میــزان اجتنــاب از عــدم اطمینــان و قضــاوت ربــط دانشــجویان ،رابطــة معنــادار و منفــی
وجــود دارد.
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 .4روش پژوهش

ایــن پژوهــش از نظــر روششناســی ،پیمایشــی-تحلیلی ،از منظــر هــدف ،کاربــردی و از منظــر

پارادایــم ،ک ّمــی اســت .در روش پيمايشــي ،ويژگيهــاي جامعــة پژوهــش بــر اســاس نمونــهاي

معــرف از آن تعييــن و پــارهاي پيشبينيهــا دربــارة متغيّرهــاي مــورد بررســي انجــام ميشــود
ّ

(پــاول  .)1997در روش پیمایشــی-تحلیلی بــه بررســي و تجزيــه و تحليــل روابــط بيــن متغيرهــاي

معيــن جهــت بيــانخصوصيــات معــرف جامعــة پژوهــش پرداختــه میشــود (ســرمد ،بــازرگان و

حجــازی  .)1397در پژوهــش حاضــر چــون بــه بررســی و تجزیــه و تحلیــل روابطــی کــه پژوهشــگر
احتمــال میدهــد بیــن متغیرهــای «نگرشهــای فرهنگــی جامعــة پژوهــش» و «قضــاوت ربــط آنهــا»

برقــرار اســت ،پرداختــه میشــود ،از روش پیمایشــی-تحلیلی اســتفاده شــده اســت .وجــه کاربــردی
بــودن ایــن پژوهــش از آن جهــت اســت کــه انتظــار مـیرود نتایــج حاصــل ،در طراحــی نظامهــای

بازیابــی اطالعــات در کشــور ایــران مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .حتــی در شــهرهای مختلــف
ایــران هــم بنــا بــه تنــوع فرهنگهــای بومــی احتمــال مــیرود نگرشهــای فرهنگــی متفاوتــی

وجــود داشــته باشــد .ایــن اســت کــه کاربــران تحــت تأثیــر چنیــن نگرشهایــی بــه جســتوجو

میپردازنــد و رفتارهــای اطالعاتــی متفاوتــی از خــود بــروز میدهنــد .بنابرایــن بــر اســاس نتایــج
ایــن پژوهــش ،در فرهنگهــای جوامــع مختلــف ،نظامهــای اطالعاتــی بایســتی بــر اســاس ســاختار

فرهنگــی همــان جامعــه طراحــی و تهیــه شــود .همچنیــن ،از ســوی دیگــر ،پژوهشهایــی کــه بــه

هــر نحــو بــه بررســی رفتــار اطالعیابــی کاربــران میپردازنــد ،میبایســت مقولــة شــاخصهای
فرهنگــی کاربــران را مــد نظــر قــرار دهنــد تــا صرفـاً متغیــری کــه در حــال بررســی آن هســتند ،بــر

نتایــج پژوهــش آنهــا تأثیرگــذار باشــد و متغیــر نگرشهــای مختلــف فرهنگــی را کنتــرل نمایــد.

جامعــة پژوهــش حاضــر 50 ،نفــر از دانشــجویان کارشناســی ارشــد علــم اطالعــات و دانششناســی

«دانشــگاه خوارزمــی» هســتند و کار ،بــدون نیــاز بــه نمونهگیــری بــا همیــن تعــداد انجــام گرفــت.
نگرشهــای فرهنگــی حاکــم و ویژگیهــای آن ،متغیــر مســتقل و قضــاوت ربــط دانشــجویان،

متغیــر وابســته در نظــر گرفتــه شــده اســت.

پژوهــش حاضــر در دو مرحلــه انجــام شــد .در مرحلــة اول ،نگــرش فرهنگــی جامعــة آمــاری

بــا اســتفاده از پرسشــنامة نگــرش فرهنگــی «هافســتد» تعییــن شــد .ســپس ،در مرحلــة دوم ،اظهــار

نظرهــای اعضــای جامعــة آمــاری مبنــی بــر میــزان ربــط مــدارک بازیابیشــده بــا اســتفاده از
پرسشــنامة تشــخیص قضــاوت ربــط مــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن پرسشــنامه توســط «میرزابیگی،

صنعتجــو و دیانــی» ( )1391ســاخته شــده اســت .ســؤاالت ایــن پرسشــنامه بــر مبنــای معیارهــای
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ربــط شناختهشــده بررســی شــده و ســازگاری آنهــا در وظایــف مختلــف بازیابــی اطالعــات تأییــد

شــده اســت .بنابرایــن ،در پژوهــش حاضــر از ایــن پرسشــنامه جهــت تشــخیص قضــاوت ربــط

کاربــران اســتفاده شــد.

روایــی هــر دو پرسشــنامه (شــاخصهای نگــرش فرهنگــی و قضــاوت ربــط) از دو منظــر

بررســی شــد .از جهــت روایــی صــوری ،از نظــر اســاتید صاحبنظــر در حــوزة مدیریــت فرهنگــی
و بازیابــی اطالعــات اســتفاده گردیــد .از جهــت روایــی محتوایــی و بــرای کســب اطمینــان
بيشــتر از صحيــح بــودن پرســشها و رابطــة آنهــا بــا هــر بخــش ،طــی چنــد مرحلــه پرسشــنامه

در اختیــار اســاتید علــم اطالعــات و دانششناســی قــرار گرفــت و پــس از گــردآوری نظــرات،

دوبــاره اصــاح شــد .در نهایــت ،پــس از تأییــد اســاتید بــرای پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
جهــت بررســی پایایــی پرسشــنامهها از آلفــای «کرونبــاخ» اســتفاده شــد؛ چراکــه آلفــاي «کرونبــاخ»
شــاخص مناســبي بــراي ســنجش قابليــت اعتمــاد ابــزار اندازهگيــري و هماهنگــي درونــي ميــان
عناصــر آن اســت .ضریــب آلفــای «کرونبــاخ» پرسشــنامة شــاخصهای نگــرش فرهنگــی0/7857 ،

و پرسشــنامة قضــاوت ربــط 0/7465بــه دســت آمــد .مناســب بــودن ضریــب آلفــا نشــاندهندة
پایایــی پرسشــنامههای مذکــور اســت.

 .1-4مرحلة اول :تعیین نگرش فرهنگی جامعة پژوهش

در ســه دهــة گذشــته (از ســال  1980تــا ســال  ،)2001ابعــاد فرهنگــی و مرتبــط با کار «هافســتد»

بهعنــوان نمونــة تحقیقاتــی در زمینــة ارتباطــات میانفرهنگــی ،روانشناســی میانفرهنگــی و

مدیریــت بینالمللــی بــه کار رفتــه اســت .اگرچــه مدلهــای دیگــری از شــاخصهای فرهنگــی
قبــ ً
ا ارائــه شــده بــود (بهعنــوان مثــال Haire, Ghiselli & Porter 1966 :؛ ،)England 1967امــا
ش «هافســتد» اولیــن پژوهشــی بــود کــه بــر مبنــای نمون ـهای وســیع و بینالمللــی انجــام شــد
پژوه ـ 
و نســبت بــه زمــان خــود ،تحلیــل آمــاری و طــرح پژوهشــی پیشــرفتهای در آن بــه کار گرفتــه شــد
( .)Taras, Steel & Kirkman 2012در میــان مطالعــات میانفرهنگــی انجامشــده ،اثــر «هافســتد»

کــه شــامل ارائــة یــک سیســتم ارزشــی پنجبعــدی اســت و توســط آن نقشــة فرهنگــی جهــان در
قالــب مقایســة  53کشــور انجــام شــده ،یکــی از جامعتریــن تحقیقــات در نــوع خــود اســت (لطیفــی

 .)1384ایــن تعــداد تــا ســال  2001بــه  74کشــور گســترش پیــدا کــرد (.)Shi, and Wang 2011

حاصــل ایــن تالشهــا ،مجموعــهای از شــاخصهای ک ّمــی بــود کــه بهصــورت یــک پرسشــنامه

در آمــد .در پژوهشــی کــه در ســال  1392انجــام شــد و بــه بررســی ســاختار عاملــی و پایایــی ایــن
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پرسشــنامه پرداختــه شــد ،مشــخص شــد کــه پرسشــنامة 16عاملــی «هافســتد» در مقایســه بــا ســایر
پرسشــنامههای فرهنگــی (بهعنــوان مثــال ،مــدل دورفمــن و هــال )1مناس ـبترین پرسشــنامه جهــت

تشــخیص ارزشهــا و نگرشهــای فرهنگــی کشــور ایــران اســت (منصــوری ســپهر و همــکاران

 .)1392بنابرایــن ،در پژوهــش حاضــر از پرسشــنامة  16عاملــی «هافســتد» جهــت تعییــن نگــرش
فرهنگــی اســتفاده شــد.

 .2-4مرحلة دوم :تشخیص قضاوت ربط جامعة پژوهش

بــرای اجــرای ایــن مرحلــه ،شــش «وظیفــة کاری شبیهسازیشــده» 2بههمــراه پنــج مقالــة

مربــوط بــه هــر وظیفــه –کــه افــراد جامعــة پژوهــش میــزان مرتبــط بــودن آنهــا را میســنجند -بــر
اســاس چارچــوب تهیــة وظیفــةکاری ) Borlund (2000طراحــی شــد .چارچــوب پیشــنهادی یــک

وضعیــت شــناختی اســت کــه در کاربــر نیــاز اطالعاتــی را ایجــاد میکنــد و بــه وی ایــن امــکان
را میدهــد کــه بــر اســاس وظیفــه ،نیــاز اطالعاتــی ذهنــی و فــردی خــود را گســترش دهــد و

بــه تفســیرهای شــخصی از مســئله بپــردازد .در ادامــه ،مثالــی از وظیفــة کاری طراحیشــده ارائــه
میشــود:

ســناریو :فــرض کنیــد پــس از اتمــام دورة کارشناســی ارشــد ،بهدنبــال ادامــة تحصیــل در دورة

دکتــری هســتید .در ایــن صــورت بــه اطالعاتــی نیــاز داریــد کــه بــه شــما کمــک کنــد کــه

دانشــگاههای دولتــی و غیردولتــی برگزارکننــدة ایــن دوره را بشناســید و از درسهایــی کــه
بهعنــوان منابــع امتحانــی مشــخص شــده اســت آگاه شــوید .میدانیــد کــه در صــورت موفقیــت در

آزمــون کتبــی میبایســت بــرای مصاحبــة علمــی آمــاده شــوید .شــما مایلیــد اطالعاتــی در مــورد
نحــوة پذیــرش دورة دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی در دانشــگاههای ایــران و

منابــع امتحانــی و نــوع ســؤاالتی کــه در مصاحبــة علمــی از شــما قــرار اســت پرســیده شــود ،بهدســت

آوریــد.

تقاضــا :بــرای مثــال ،مطالبــی در مــورد منابــع آزمــون دکتــری رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی

و نحــوة پذیــرش دانشــگاههای ایــران در ایــن مقطــع بیابیــد.

نتایــج بهدس ـتآمده از پژوهــش ) Borlund (2000نشــان میدهــد کــه وظیفــة کاری میتوانــد

بهعنــوان جایگزیــن مناســب و خوبــی بــرای نیــاز اطالعاتــی واقعــی فــرد باشــد .وی اشــاره میکنــد
2. Simulated Work Task
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بــرای اینکــه معیارهــا و ارزیابــی ربــط توســط وظایــف کاری تحــت تأثیــر قــرار نگیــرد ،الزم اســت

کــه از شــش تــا هشــت وظیفــة کاری اســتفاده شــود.

بــرای طراحــی شــش وظیفــة کاری ،از نظــرات  4عضــو هیئــت علمــی رشــتة علــم اطالعــات

و دانششناســی اســتفاده شــد تــا شــش وظیفــة کاری را بهنحــوی طراحــی کننــد کــه ویژگیهــای

زیــر را داشــته باشــد:

تا حد امکان به نیاز اطالعاتی واقعی نزدیک باشد؛

وظیفة کاری برای همة افراد بهصورت یکسان در نظر گرفته شود؛

وظیفــة کاری بایــد آنقــدر حقیقــی بــه نظــر برســد کــه فــرد را ترغیــب کنــد کــه گویــی دارای
نیــاز اطالعاتــی واقعــی اســت.

وظایــف کاری بــا موضوعــات «نحــوة نــگارش رزومــه جهــت اســتخدام»« ،تعامــل کاربــر و

پایگاههــای اطالعاتــی»« ،روش پژوهــش کیفــی»« ،بداخالقــی در پژوهــش»« ،فرســودگی شــغلی
در میــان کتابــداران» و «اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی در کتابخانههــای عمومــی» طراحــی و

انتخــاب گردیــد.

هــر وظیفــة کاری ،مشــتمل بــر ســناریو و تقاضایــی اســت کــه مشــخص میکنــد افــراد چــه

کاری را بایــد انجــام دهنــد .ضمیمــة هــر وظیفــه ،پنــج مقالــه اســت کــه افــراد پــس از خوانــدن هــر
ســناریو و تقاضــای مربــوط بــه آن ،بــه ارزیابــی مقــاالت مرتبــط بــا هــر ســناریو (در قالــب مرتبــط،
تاحــدودی مرتبــط و نامرتبــط) میپرداختنــد .بنابرایــن ،هــر فــرد ،ســی مقالــة مرتبــط بــا شــش وظیفــة

کاری را ارزیابــی کــرد .شــایان ذکــر اســت ،بــرای اینکــه قضــاوت ربــط تحــت تأثیــر ترتیــب دادن
ســناریوها قــرار نگیــرد ،وظایــف کاری بهصــورت چرخشــی بیــن افــراد توزیــع میشــد.

معیارهــای قضــاوت ربــط بــر اســاس معیارهایــی اســت کــه ) Schamber and Barry (1998و

) Cool (1993مشــخص کردهانــد (بــا حــذف برخــی از معیارهــا کــه در پژوهــش حاضــر کاربــردی

نداشــت) ،عبارتنــد از :تازگــی ،جذاببــودن ،مقــدار اطالعــات ،قابــل فهــم بــودن ،اعتبــار نویســنده
و موضــوع.

 .5یافتههای پژوهش

جهــت توصیــف دادههــای پژوهــش از شــاخصهای آمــاری میانگیــن و انحــراف معیــار

و جهــت تحلیــل دادههــا از تحلیــل رگرســیون همزمــان بهمنظــور بررســی رابطــة بیــن دو متغیــر
اســتفاده شــد.
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار شاخصهای نگرش فرهنگی دانشجویان
شاخصهای
نگرش فرهنگی

مردساالری/
زنساالری

فردگرایی/
جمعگرایی

میانگین

2/79

3/49

2/74

انحراف معیار

0/95

0/89

0/96

1/059

حداقل

1/22

1/40

1/33

1/00

حداکثر

4/55

4/60

4/50

5

شاخصهای آماری

فاصلة قدرت

اجتناب از عدم
اطمینان

3/52

همانگونــه کــه از دادههــای جــدول  ،1مشــخص اســت ،میانگیــن نگــرش فرهنگــی

«مردســاالری /زنســاالری» برابــر بــا ( 2/79کمتــر از  )3اســت و ایــن نشــاندهندة زنســاالر بــودن

جامعــةآمــاری اســت .میانگیــن نمــرات نگــرش «فردگرایــی /جمعگرایــی» برابــر بــا  3/496اســت.
بنابرایــن ،دانشــجویان از نگــرش فرهنگــی جمعگــرا برخوردارنــد .میانگیــن نمــرة  2/74بــرای بعــد
«فاصلــة قــدرت» نشــان میدهــد کــه در جامعــة آمــاری پژوهــش حاضــر ،نگــرش فرهنگــی فاصلــة

قــدرت کــم حاکــم اســت و تمایــل بــه توزیــع عادالنــة قــدرت و ثــروت وجــود دارد .دربــارة بعــد

«اجتنــاب از عــدم اطمینــان» ،میانگیــن نمــرات برابــر بــا  3/52مبیــن حاکمیــت فرهنــگ اجتنــاب از
عــدم اطمینــان بــاال در مقابــل نگــرش فرهنگــی خطرپذیــری اســت.

جدول  .2میانگین و انحراف معیار قضاوت ربط دانشجویان با نگرش فرهنگی مختلف
دانشجویان با نگرشهای
فرهنگی مختلف

زنساالری

فردگرایی

فاصلة قدرت کم

اجتناب از عدم
اطمینان باال

میانگین

0/18

0/38

0/22

0/14

انحراف معیار

0/39

0/23

0/28

0/27

حداقل

0/90

0/22

0/10

0/06

حداکثر

0/26

0/54

0/32

0/22

شاخصهای آماری

بــا توجــه بــه یافتههــای منــدرج در جــدول  ،2دانشــجویان بــا نگــرش فرهنگــی جمعگرایــی

بــا میانگیــن  ،0/38نســبت بــه ســایر دانشــجویان ،قضــاوت ربــط باالتــری داشــتند .دانشــجویانی کــه
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در طیــف نگــرش فرهنگــی اجتنــاب از عــدم اطمینــان بــاال قــرار داشــتند بــا کســب میانگیــن نمــره

 0/14قضــاوت ربــط پایینتــری را بــه خودشــان اختصــاص دادنــد .میانگیــن نمــرات قضــاوت ربــط
دانشــجویانی کــه بــه گروههایــی بــا نگــرش فرهنگــی فاصلــة قــدرت کــم و زنســاالری تعلــق
داشــتند ،بهترتیــب 0/22 ،و  0/18بــود کــه متوســط ارزیابــی شــد.

جهــت تشــخیص وجــود رابطــه بیــن قضــاوت ربــط و شــاخصهای نگــرش فرهنگــی از

ضریــب همبســتگی «پیرســون» اســتفاده شــد کــه نتایــج در جــدول  ، 3آورده شــده اســت.
جدول  .3تحلیل رگرسیون همزمان قضاوت ربط دانشجویان بر اساس شاخصهای نگرش فرهنگی
شاخصهای آماری
متغیرها

قضاوت ربط

ضریب همبستگی
چندمتغیره

ضریب تعیین

خطای معیار

 42درصد

 17درصد

2/65

شاخصهای نگرشفرهنگی

بــا توجــه بــه جــدول  ،3انــدازة ضريــب تعييــن نشــان داد كــه بــا ورود تمامــي شــاخصهای

نگــرش فرهنگــی ،تغييــرات ميــزان قضــاوت ربــط توســط دانشــجویان را ميتــوان تبييــن كــرد؛
بدينمعنــا كــه شــاخصهای نگــرش فرهنگــی بــر قضــاوت ربــط كاربــران مؤثــر اســت و نيــز ميــزان

همبســتگي ميــان دو متغيــر پژوهــش 42 ،درصــد اســت .جهــت مشــخص شــدن اينكــه آيــا ايــن

همبســتگي بهصــورت تصادفــي بــوده و يــا واقعــي ،از آزمــون تحليــل واريانــس اســتفاده شــد .بــا

توجــه بــه جــدول  ،4كــه ســطح معنــاداري را  0/01نشــان میدهــد و ایــن مقــدار کمتــر از 0/05
اســت ،فــرض صفــر ،یعنــی نبــو ِد رابطــه بیــن قضــاوت ربــط و شــاخصهای نگــرش فرهنگــی رد

شــد و فــرض یــک ،کــه نشــان از وجــود رابطــه بیــن دو متغیــر پژوهــش حاضــر اســت ،تأییــد شــد.
جدول  .4تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان قضاوت ربط کاربران بر حسب شاخصهای نگرش فرهنگی
منابع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجة آزادی

میانگین
مجذورات

نسبت F

سطح معناداری
آلفا

رگرسیون

572/721

1

572/721

17/657

0/01

باقیمانده

1025/741

38

22/742

کل

1598/462

40
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بــا توجــه بــه یافتههایــی کــه در جــدول  4آمــده ،وجــود رابطــة معنــادار بيــن دو متغيــر پژوهــش

تأييــد شــد؛ امــا ميبايســت مشــخص شــود كــه آيــا هــر چهــار شــاخص نگــرش فرهنگــی داراي
رابطــة معنــادار بــا قضــاوت ربــط اســت؟ لــذا ،جهــت مشــخص شــدن پاســخ ایــن ســؤال ،ميــزان
همبســتگي قضــاوت ربــط بــا  4شــاخص نگــرش فرهنگــی بررســي شــد.

جدول  .5ضرایب تحلیل رگرسیون همزمان دو متغیر پژوهش
شاخصهای آماری

r

P

متغیرها

قضاوت ربط -زنساالری

0/212

0/05

قضاوت ربط -جمعگرایی

0/508

0/001

قضاوت ربط -فاصلة قدرت کم

0/315

0/001

قضاوت ربط -اجتناب از عدم اطمینان باال

-0/249

0/063

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،5بیــن قضــاوتربــط دانشــجویان و نگــرش جمعگرایــی رابطــة

مثبــت و معنــاداری وجــود دارد و ایــن رابطــه نســبت بــه ســایر شــاخصهای نگــرش فرهنگــی قویتــر

اســت ( .)r=508پــس از آن ،فاصلــة قــدرت کــم ( )r=0.315و ســپس ،زنســاالری ( )r=0.212دارای

رابطــة معنــادار و مثبــت بــا قضــاوت ربــط اســت .بیــن قضــاوت ربــط و اجتنــاب از عــدم اطمینــان

بــاال ،رابطــة منفــی و معنــادار وجــود دارد ()r= -0.249؛ بدینمعنــا کــه هرچــه فــرد اجتنــاب از عــدم
ت ربــط پائینتــری دارد .بهعبــارت دیگــر ،دانشــجویان بــا
اطمینــان باالتــری داشــته باشــد ،قضــاو 

شــاخص اجتنــاب از عــدم اطمینــان بــاال ،از بیــن مــدارک بازیابیشــده ،تعدادکمتــری را بهعنــوان
مــدارک مرتبــط اعــام کردنــد.

 .6بررسی فرضیههای پژوهش بر اساس یافتهها
 .1-6فرضیــة اول :بیــن میــزان تمایــل بــه فاصلــة قــدرت و قضــاوت ربــط دانشــجویان ،رابطــة

معنــادار و منفــی وجــود دارد.

بــر اســاس دادههایــی کــه در جــدول  5آمــده ،دانشــجویانی کــه از نگــرش فرهنگــی فاصلــة

قــدرتکــم برخوردارنــد ،قضــاوت ربــط خوبــی داشــتهاند ( .)r=0.315ایــن دانشــجویان کــه ســعی
میکننــد نابرابریهــای قــدرت و ثــروت را در درون خــود تــا حــد امــکان کاهــش دهنــد ،در تعییــن
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و تشــخیص مرتبــط بــودن مدارکــی کــه بازیابــی کردنــد ،فعاالنهتــر عمــل کردنــد و تعــداد مــدارک
بیشــتری را در پرسشــنامه بهعنــوان مــدارک کامـ ً
ا مرتبــط عالمــت زدنــد .ایــن بــدانمعناســت کــه
رابطــة ایــن دو متغیــر معنــادار و مثبــت اســت .بنابرایــن ،فرضیــة اول پژوهــش تأییــد شــد.

 .2-6فرضیــة دوم :بیــن نگــرش جمعگرایــی و قضــاوت ربــط دانشــجویان ،رابطــة معنــادار و
مثبــت وجــود دارد.

یافتههــای پژوهــش حاضــر حاکــی از آن اســت کــه باالتریــن رابطــه بیــن دو متغیــر پژوهــش

مربــوط بــه قضــاوت ربــط و شــاخص جمعگرایــی دانشــجویان اســت ( .)r=508دانشــجویانی کــه

برونگــرا هســتند و خــود را بهعنــوان بخشــی از گــروه میبیننــد و بــرای دســتیابی بــه اهــداف گــروه

بیــش از رســیدن بــه اهــداف فــردی خــود تــاش میکننــد ،بیــش از دیگــران ،مــدارک بازیابیشــده
را مرتبــط بــا نیــاز اطالعاتــی خــود میداننــد.

 .3-6فرضیــة ســوم :بیــن نگــرش مردســاالری و قضــاوت ربــط دانشــجویان ،رابطــة معنــادار و مثبــت
وجود دارد.

بــا توجــه بــه دادههــای جــدول  ،5از بیــن شــاخصهای نگــرشفرهنگــی ،نگــرش زنســاالری

اســت کــه بــا قضــاوت ربــط ،کمتریــن رابطــة معنــادار را دارد ( .)r=0.212در واقــع ،نمــرة قضــاوت

ربــط آن دســته از دانشــجویانی کــه بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی معتقدنــد و انگیــزة خدمــت بــه

دیگــران در آنهــا مــوج میزنــد ،باالتــر اســت .بنابرایــن ،فرضیــة ســوم کــه بیانگــر تأثیــر نگــرش
مردســاالری بــر قضــاوت ربــط اســت ،رد میشــود.

 .4-6فرضیــة چهــارم :بیــن میــزان اجتنــاب از عــدم اطمینــان و قضــاوت ربــط دانشــجویان ،رابطــة
معنــادار و منفــی وجــود دارد.

بــر اســاس یافتههــای پژوهــش ،تنهــا شــاخصی کــه رابطــة معکــوس بــا قضــاوت ربــط دارد،

اجتنــاب از عــدم اطمینــان اســت ( .)r= -0.249دانشــجویانی کــه ظرفیــت کمتــری بــرای تحمــل عــدم

قطعیــت دارنــد ،از شــرایط نامشــخص احســاس خطــر میکننــد و ریس ـکپذیر نیســتند و در تعییــن
مرتبــط بــودن مــدارک بازیابیشــده محتاطانهتــر عمــل میکننــد و هرچــه پرهیــز از عــدم اطمینــان

در دانشــجویان باالتــر بــرود ،میــزان قضــاوت ربــط آنــان پائینتــر میآمــد .پــس ،بیــن شــاخص

پرهیــز از عــدم اطمینــان و قضــاوت ربــط رابطــة معنــادار منفــی وجــود دارد و فرضیــة آخــر تأییــد

میشــود.
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 .7بحث و نتیجهگیری

ایــن پژوهــش بــه بررســی رابطــه بین  4شــاخص نگــرش فرهنگــی بر قضــاوت ربط دانشــجویان

کارشناســی ارشــد رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی پرداختــه اســت .نتایــج پژوهــش نشــان

میدهــد کــه بیــن شــاخصهای فرهنگــی و قضــاوت ربــط رابطــة معنــادار وجــود دارد .بدینمعنــا
کــه در ارزیابــی مــدارک بازیابیشــده صرفـاً بــه اولویتبنــدی نظــام نبایــد اکتفــا کــرد ،بلکــه خــو ِد

کاربــر هــم نقــش اساســی در تصمیمگیــری ایفــا میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،نــه فقــط ویژگیهــای
فــردی و حــاالت روانــی کاربــر در قضــاوت ربــط تأثیرگــذار اســت (دیــدگاه شــناختی) (فرهــودی

 ،)1388بلکــه ویژگیهــای اجتماعــی بافتــی کــه فــرد در آن قــرار میگیــرد نیــز در ایــن زمینــه
بســیار مؤثــر خواهــد بــود (دیــدگاه اجتماعــی -شــناختی) .بــر اســاس یافتههــای پژوهــش حاضــر،

یکــی از بافتهایــی کــه فــرد بهشــدت تحــت تأثیــر آن قــرار میگیــرد ،نگرشهــای فرهنگــی
جامع ـهای اســت کــه فــرد در آن رشــد کــرده اســت .همانگونــه کــه «بیگدلــی و شــریفی» هــم در
بررســی تأثیــر دیــدگاه اجتماعی-شــناختی بــر رفتــار اطالعیابــی کاربــران بــه نتایجــی مشــابه دســت

یافتنــد (« .)1389یورلنــد» نیــز شــاخص فرهنــگ را بهعنــوان بســتری کــه نیازهــای اطالعاتــی در آن
شــکل میگیــرد ،بــر معیارهــای داوری ربــط مؤثــر میدانــد (« .)Hjørland 2016کوملــدی» هــم بــه

ایــن نتیجــه رســید کــه اطالعیابــی بهشــدت تحــت تأثیــر الگوهــای فرهنگــی جامع ـهای اســت کــه

کاربــر در آن زندگــی میکنــد (« .)Komlodi 2005منصوریــان» در مصاحبــهای بــه ایــن موضــوع

اشــاره کــرده اســت کــه ریشـههای فرهنگــی کاربــر و نیازهــای او کــه تحــت تأثیــر همــان فرهنــگ
اســت ،میتوانــد بــر رفتــار اطالعیابــی کاربــر تأثیــر داشــته باشــد و در مبحــث رفتارهــای اطالعیابــی

میتــوان دیــدگاه فرهنگــی را هــم در نظــر گرفــت ( .)1393در مقالــة مشــترکی کــه از «اســکندری
و موحــدی» بــه چــاپ رســیده اســت ،مشــخص شــده کــه رفتــار ایرانیــان در تصمیمگیریهــا،
اقتدارگرایانــه اســت؛ یعنــی نگــرش مردســاالرانه در وضعیــت پایــة رفتــار تصمیمگیــری آنــان

وجــود دارد ( .)1385ایــن در حالــی اســت کــه در پژوهــش حاضــر ،محقــق بــه ایــن نتیجــه رســیده
کــه شــاخص زنســاالری بیــش از مردســاالری بــر تصمیمگیــری در مــورد مرتبــط بــودن مــدارک

یافتشــده مؤثــر اســت .لــذا ،نتایــج پژوهــش حاضــر بــر خــاف نتایــج پژوهــش «اســکندری و
موحــدی» اســت.

بــا توجــه بــه اینکــه تاکنــون در هیــچ پژوهشــی تأثیــر تکتــک شــاخصهای نگــرش

فرهنگــی بــر ارزیابــی ربــط بررســی نشــده اســت ،لــذا نتایــج پژوهــش حاضــر بــا نتایــج ســایر

پژوهشهــا بهصــورت کلــی مقایســه شــد.
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برنامهنویســان و متخصصــان فنــاوری اطالعــات میتواننــد از نتایــج پژوهــش حاضــر اســتفاده

نماینــد و در طراحــی نظامهــای اطالعاتــی بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه در هــر کشــور ،در
هــر اســتان ،و حتــی در هــر منطقــه از هــر اســتان ،بافــت فرهنگــی مخصــوصبــهخــود وجــود دارد

و در تهیــة پایگاههــای اطالعاتــی و طراحــی آنهــا بایســتی ایــن تفاوتهــای فرهنگــی لحــاظ شــود.

بهنظــر میرســد کــه همــکاری و همفکــری برنامهنویســان ،جامعهشناســان و کتابــداران در طراحــی

نظامهــای اطالعاتــی نتایــج بســیار مطلوبتــری بــه دســت خواهــد داد.
 .8پیشنهاد برای پژوهشهای بیشتر

بــا توجــه بــه اینکــه شناســایی و تحلیــل عوامــل مرتبــط بــا ربــط در طراحــی نظامهــای بازیابــی

اطالعــات و کمــک بــه طراحــان ایــن نظامهــا تأثیــر زیــادی دارد ،تحقیــق در ایــن زمینــه همچنــان
یکــی از حوزههــای فعــال پژوهــش خواهــد بــود .بــرای انجــام پژوهشهــای بیشــتر ،مــوارد زیــر
پیشــنهاد میگــردد:

بررســی تأثیــر فرهنــگ بــر ارزیابــی ربــط کاربرانــی کــه هیچگونــه اطالعاتــی در زمینــة بازیابــی
اطالعــات و عوامــل مؤثــر بــر آن ندارنــد؛

بررسی تأثیر ذهن و پیشداشتههای ذهنی کاربران بر ارزیابی ربط آنها؛

بررسی نقش کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی در ارتقای نگرش فرهنگی کاربران.
 .9محدودیتهای پژوهش

یکــی از مهمتریــن محدودیتهــای پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه کاربــران در پاســخ بــه
ســؤاالت پرسشــنامة نگــرش فرهنگــی «هافســتد» ،مخصوصـاً در مــورد ســؤاالت مربــوط بــه شــاخص
مردســاالری /زنســاالری ،گاهــی ســوگیری داشــتند .پژوهشــگر در زمــان پاســخگویی کاربــران

توضیحــات الزم را جهــت تعدیــل ایــن ســوگیری ارائــه کــرد ،امــا بهنظــر میرســد پاســخهای

زنــان و مــردان کمــی جانبدارانــه باشــد .محدودیــت دیگــر ایــن بــود کــه جامعــة پژوهــش حاضــر،

دانشــجویان رشــتهای هســتند کــه تــا انــدازهای بــا اســتراتژیهای جس ـتوجو و رســیدن بــه نتایــج
مرتبطتــر آشــنایی دارنــد .آنهــا همچنیــن ،بــا معیارهــا و روش قضــاوت ربــط هــم آشــنایی نســبی

دارنــد .بنابرایــن ،قضــاوت آنهــا در بــارة ربــط میتوانــد بــا قضــاوت دیگــران متفــاوت باشــد و
انتخــاب مــدارک مرتبــط توســط آنهــا شــاید اندکــی بــر نتیجهگیــری اثــر گذاشــته باشــد.
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پرسشــنامة ارزشهــای فرهنگــی ســازمان .فصلنامــة مشــاوره شــغلی و ســازمانی .71-57 :)15( 5

منصوریــان ،یــزدان .1393 .نگاهــی دیگــر بــه پیوندهــای بیــن رشــتهای رفتارهــای اطالعیابــی :مصاحبــه بــا دکتــر یــزدان
منصوریــان .نشــریه الکترونیکــی عطــف .قابــل دسترســی در  16( http://www2.atfmag.info/24/10/1395بهمــن
.)1396

میرزابیگــی ،مهدیــه ،اعظــم صنعتجــو ،و محمدحســین دیانــی .1391 .بررســی فراینــد قضــاوت ربــط در گزینــش و

ارزیابــی منابــع اطالعاتــی از رویکــرد نظریــة سبکشــناختی کلگرا-تحلیلــی رایدینــگ .پژوهشــنامة کتابــداری و
اطالعرســانی .117-93 :)4( 15

ناث ،راگو .1371 .مدیریت تطبیقی .ترجمة عباس منوریان .تهران :دانشگاه آزاد اسالمی.
نظــری ،علیاشــرف ،و صمــد باقــری .1391 .هویــت فرهنگــی ایــران در فراینــد جهانیشــدن :ظرفیتهــا و
چشــماندازها .مهندســی فرهنگــی .86-63 :)66-65( 6
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فائزه فرهودی

 دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری تخصصــی در رشــتة علــم1362 متولــد ســال

اطالعــات و دانششناســی از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات
 ایشــان هماکنــون مدیــر روابــط عمومــی نشــریة پیــام زن در دفتــر.اســت

.تبلیغــات اســامی حــوزة علمیــة قــم اســت

 قضــاوت ربــط و مدیریــت بحــران از جملــه عالیــق، ربــط،بازیابــی اطالعــات

.پژوهشــی وی اســت

 داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ در رﺷﺘﺔ1362  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل،ﻓﺎﺋﺰه ﻓﺮﻫﻮدي
.ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺖ
اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻣﺪﻳﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺸﺮﻳﺔ ﭘﻴﺎم زن در دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻮزة
 ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان از ﺟﻤﻠﻪ، رﺑﻂ، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت.ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ اﺳﺖ
.ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
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