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نظام  در بافت بازیابی اطلاعات با استفاده از چهارچوبفرایند تعامل شناسایی متغیرهای 

  اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین  به روش پدیدار شناسی

1جمیله ناطقی فر  

2ثریا ضیایی  

  3مومنی)نویسنده مسئول(عصمت 

4فائزه دلقندی  

  چکیده

با تاکید بر ساختارهای شناختی، فرموله کردن دریافت و  نظام های اطلاعاتی مبتنی بر بافتیکی از مهم ترین چالش های  زمینه و هدف:

رهای ابعاد بافت هدف شناسایی متغیپژوهش حاضر با نمایش دانش بازیگران شناختی به طور تجربی در فرایند تعامل بازیابی اطلاعات است. 

پژوهش حاضر، از نوع  روش:بازیابی اطلاعات در فرایند تعامل با استفاده از چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین است. 

 عات با استفاده از مصاحبهاطلا آوری جمع مرحله انجام شده است. ابزار 9( در 8791روش پدیدارشناسی کلایزی ) به توسعه ایی و و بنیادی

رها در فرایند تعامل بافت بازیابی اطلاعات بوده برای شناسایی متغی نفر از متخصصین حوزه بازیابی اطلاعات و دانش 9 با عمیق نیمه ساختار یافته

( 1988معیارهای لینکلن و گوبا ) روایی ابزار گردآوری اطلاعات روایی محتوایی با استفاده از تجربه متخصصان بوده و پایایی  بر اساس است.

با بهره گیری از نتایج مرور سیستماتیک و  تجارب  اطلاعات تحلیل و بر مبنای قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، تایید پذیری است. توصیف

بعد  درمتغیر  9  ؛بعد مانعیت در متغیر 4؛ بعد جامعیت در متغیر  81تعداد  یافته ها: .متخصصان در حوزه بازیابی اطلاعات، مقایسه شده است

شناسایی شد که  به منظور تثبیت فرایند عبارت جستجو، بازیابی و دسترسی اطلاعات فرایند/ بعد کیفیت اطلاعات در متغیر 81؛ اثربخشی

در نتیجه با جستجوی معانی و جوهره های  نتیجه گیری:. بازیگران شناختی به عنوان طراحان نظام بازیابی اطلاعات می توانند در نظر بگیرند

برای رسیدن به فهم مشترک در شناسایی، کشف و ایجاد درک عمیق تر منجر به توصیف و  ،کنشگران شناختی در طول زمان بر حسب تجربه

ی اطلاعات به صورت دسترس یارولین شده و در نهایت طراحی و تحلیل ساختارهای شناختی چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و

  شبکه ای و نظام مند را فراهم می کند.

 ی اینگورسن و یارولینچهارچوب نظام اطلاعات و بازیاب ، پدیدارشناسی، تعامل اطلاعاتبازیابی اطلاعات،  کلیدواژه:
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 و بیان مسالهمقدمه 

توجه به بافت در سیستمهای اطلاعاتی موجب افزایش که جست و جو در آن اتفاق می افتد، بنابراین، بافت محیطی است 

 با مباحثی همچون تعامل با سیستم، بازیابی اطلاعات بافت می شود.کارایی در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران 

 (.5،1005)اینگورسن و یارولین امل محیطی و زمینه ای مرتبط استجست و جوهای تخصصی، شخصی سازی و عو

 (.8817شریفی، و بیگدلی)کند می ایفا محوری نقشی یابی،اطلاع اطلاعاتی و فرایندهای انواع تمامی درک برای بافت،

خواننده، با در نظر گرفتن بافت، زنجیره معنایی واژگان را کشف می کند و در نتیجه فضای کاربرد شناختی متون برای او 

ای مطالعه علمی آن متون نزدیک می شود آشکار می شود و از درک صرفا ذوقی آن رها شده و به مرزه

 (.8874)ترکاشوند،

تعامل بازیابی اطلاعات، فرایندی پیچیده است که درک آن به لحاظ عملی و کاربست، امری به نسبت آسان، اما به لحاظ 

 تعامل (.8400نقل در مومنی، 8870مفهومی امری مشکل و به لحاظ نظری، موضوعی چالشی است )صدوقی و همکاران،

 شروع سو، یک از که معنا این به دارد؛ بستگی ای زمینه شرایط به کاملاً که است ای پیچیده اطلاعات، فرایند بازیابی در

 دانش و وضعیت ها، توانایی مشکلات، و وظایف کنندگان، استفاده با کاملی ارتباط و است کنندگان از استفاده آن

 و وسیع در معنای اطلاعاتی )متن منابع نظام، های قابلیت و ها ویژگی با دیگر سوی از و دارد؛ ها آن منظور و مقصد

 (. 8776، 6دارد )ساراسویک سروکار رابط، آن( و بازنمایی چگونگی

جذب  در آنان شناختی ساختارهای پذیری تاثیر چگونگی و کاربران جستجوی چگونگی اینگورسن، شناختی الگوی

است. ساختارهای شناختی فرد تغییر می کند و از طریق تعاملات متعددی در محیطی که فرد  نموده ایجاد تفاوت اطلاعات

اطلاعات نه تنها با ارزش معنایی کلی خود  "( 8777در آن قرار گرفته است، توسعه می یابد. براساس دیدگاه اینگورسن)

 و اینگورسن بازیابی و لاعاتاط نظام چهارچوب (.8400بلکه با موقعیت در بافت پیوند خورده است )مومنی،

جامعیت، مانعیت، اثربخشی، کیفیت اطلاعات/ ) بافت بازیابی اطلاعات عبارتند از: بعد 7و  بافت 4شامل  (1005یارولین)

افت وظیفه ب کیفیت فرایند(؛ کاربردپذیری، کیفیت اطلاعات/افت اطلاع جویی یا جستجوی هدفمند)ب (؛ کیفیت فرایند

شناختی،  -روابط اجتماعی) سازمانی –بافت فرهنگی و اجتماعی  (؛اطلاعات و فرایند کار/ فرایند نتیجهکیفیت کاری )

 کیفیت نتیجه ی وظیفه کار(. 

از آنجایی که مفهوم اطلاعات دو سویه دارد، از یک سوی نتیجه تبدیل ساختارهای شناختی مولد اطلاعات به مفاهیم و 

با تفسیر اطلاعات بالقوه به بالفعل بر وضعیت دانش گیرنده تغییر و تاثیر می گذارد،  مقولات قابل تفسیر و از سوی دیگر

تعامل اطلاعات در فضای نظام های اطلاعاتی بین بازیگران شناختی یا همان مولدان اطلاعات و نظام های اطلاعاتی صورت 

ت بالقوه به صورت موجودیت های خوانشی می پذیرد. بنابراین تعامل یک فعالیت ارتباطی دوطرفه است و هر چه اطلاعا

                                                           
5.  Ingwersen & Järvelin 
6 . Saracevic 
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در فضای نظام های اطلاعاتی به  بازیابی منجر شود قابلیت شبیه سازی فرایندهای ذهنی انسان در رفتار اطلاعاتی 

چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین از جمله نظام های  جستجوگران پیدایی بیشتری خواهد داشت.

بر بافت های شناختی است. از طرفی، یکی از مهم ترین چالش های چنین نظام هایی فرموله کردن  اطلاعاتی مبتنی

دریافت و نمایش دانش کاربران یا بازیگران شناختی است، به ویژه اینکه تعامل شناختی کاربر در طول زمان به طور 

مام چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی به تجربی در فرایند جست و جو تغییر می کند. به نظر می رسد، اعتبار و انض

توصیف و تحلیل متغیرهای بافت های آن بستگی دارد، به طوری که واقعیت نظام مذکور به دست می آید و پدیده 

با مطالعه پیشین در زمینه متغییرهای بازیابی  بنابراین، پژوهش حاضر،  جست و جو و بازیابی اطلاعات تثبیت می شود.

یرهایی است که متخصصین بازیابی اطلاعات به صورت تجربه به شناسایی متغ ام های اطلاعاتی،  در صدداطلاعات در نظ

آن دست یافته اند و می تواند برای درک تعیین نیازهای اطلاعاتی سودمند باشد، از طرفی بازیگران شناختی که طراحان 

 به این پرسش است که،  پاسخ صدددر  بگیرند.  پژوهشگریرها  را در نظر این متغنظام های اطلاعاتی هستند می توانند  

 با اطلاعات بازیابی بافت در فرایند کیفیت اطلاعات، کیفیت و اثربخشی مانعیت، جامعیت، ابعاددر  تعامل فرایندمتغیرهای 

 از دیدگاه متخصصان رشته  شناسی پدیدار روش به یارولین و اینگورسن بازیابی و اطلاعات نظام چهارچوب  از استفاده

  ؟کدام استشناسی  دانش و اطلاعات علم

 مبانی نظری پژوهش

هدف پژوهش  تعامل اطلاعاتی انسان ذاتا حوزه ای چند رشته ای است، زیرا این نوع تعامل مبتنی بر حل مساله است.

تعامل اطلاعاتی انسان بهبود تعامل است، تعامل اطلاعاتی انسان موضوع مبتنی بر حل مسئله است و بنابراین تعامل اطلاعاتی 

در بافت تعامل اطلاعاتی انسان، انسان ها  انسان به وجود آمده تا به مسائلی بپردازد که در آن  وجود دارد. از سویی دیگر

لاعات در تعامل هستند. در بافت سیستم های اطلاعاتی، افراد کسانی هستند که به واسطه ی نظام با افرادی اند که با اط

 1081فیدل، اطلاعات در تعامل هستند که در حوزه های علم اطلاعات و تعامل اطلاعاتی انسان، کاربر نامیده می شود)

زنمون معنای موجود در اشیای اطلاعاتی و تطابق آن، با نظام بازیابی اطلاعات به دنبال با (.8874عصاره و همکاران،ترجمه 

سو با پیشینه و بستر زندگی جست و جوگر سروکار دارد یعنی یک  نیاز اطلاعاتی کاربر است. فرایند بازیابی اطلاعات، از 

از تجلیات مجموعه ای از معناها، ارزش ها و نگرش های او و از سوی دیگر، با مردمی مرتبط است که انواع گوناگونی 

بازیابی  ازآنچه بازیابی اطلاعات و دریافت معنا، .زبان شناختی معنادار را  در قالب رفتارها، اثرها و متن ها عرضه می کنند

تعامل را که  اثرگذار و بستری است شناختی های بافتی شده است متضمن تعامل کاربران به همراه تمامی جنبه

یعنی تبادل اطلاعات میان شرکت کننده گان در حالی که هدف هر یک از . تعامل ( 8871داورپناه و اورعی،)دربرگیرد

 با تعامل از کاربر هدف بنابراین، آن ها، بهره گیری از این تبادل در جهت ایجاد تغییر در وضعیت خود یا دیگری است
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باشد. )اشتراوس و  می ودخ اطلاعاتی نیاز از برآمده اطمینان عدم رفع و دانش کسب اطلاعات، بازیابی های نظام

 (.9،7708کوربین،

 نیاز با است ممکن ویژه وضعیت و بافت یک درون فرد گیرد می شکل بافت ها در افراد، توسط انسان اطلاعاتی رفتار

 تعیین به است ممکن بافت  و فرد این، بر علاوه. باشد می سودمند اطلاعاتی نیاز تعیین در بافت. گردد مواجه اطلاعاتی

 رفتارهای درک برای اساسی عنصری عنوان به بافت،. رسانند یاری اطلاعاتی نیاز رفع برای موجود اطلاعاتی منابع

 بافت مفهوم به افزایش حال در توجه. است نموده جلب خود به را حوزه این پژوهشگران از بسیاری توجه اطلاعاتی،

 یک درون پرسش تطابق طریق از اطلاعاتی نیازهای ارضای با ارتباط در عینی دیدگاه محدودیت به واکنشی است ممکن

 می تأکید اطلاعاتی از استفاده و جستجو مطالعۀ به مدار کاربر رویکرد بر بافت، مفهوم با مرتبط پژوهش های. باشد نظام

 در که وضعیت هایی توسط که است واقعی اطلاعاتی نیازهای با واقعی کاربران بر رویکرد این توجه کانون که کنند

 نموده مقرر را بافت هایشان خود افراد که است بر آن فرض بافت، در. اند شده برانگیخته کنند، می ظهور روزمره زندگی

 شیوه پایه، تفسیری های فرضیه به توجه با بافت. گزینند بر می برند، می سر به آنها در که بافت هایی از را تفسیرهایشان و

 چارچوبهای بررسی در جهان، از ذهنی شدت به نگرش این. کنندمی ارائه را مشابه جهان به نگرش دربارۀ متفاوتی های

  (.8817شریفی، و بیگدلی)شوندمی بررسی دهند، می شکل را بخشی معنا و تفسیر که تعامل برای اصلی

 از های گستردطیف  برگیرنده در که است اطلاعات گردآوری و یافتن فرایند شامل اطلاعات بازیابی و جستجو پدیده

 جستجوهای تا گرفته فعال جستجوهای هدفمند و از گسترده، و نیافته سازمان های فعالیت شامل رفتارها این. رفتارهاست

 همه در پدیده (. این1،1004اینها هستند)کولثاو نظایر و روزمره اطلاعاتی نیازهای رفع جهت ای روزنامه مرور یا سطحی،

 اطلاعات دستیابی به افراد ضروری نیاز بر بنا و یابد ظهور، می فرهنگی و علمی اجتماعی، بعد جمله از انسان زندگی ابعاد

 مختلف اقشار در متفاوت پژوهشی رویکردهای و متنوع نقطه نظرهای از آن به توجه زمان، کمترین در مرتبط و صحیح

 (.8400است)ریگی و همکاران، اهمیت دارای جامعه

ا شامل مجموعه ای از مفاهیم، ابزارها و رفتاره «80جوی هدفمند اطلاعاتو  جست»( بیان می دارد 8779)7مارکیونینی

تاکنون تعریف واحد و جامعی از جستجوی اطلاعات داده نشده است. جستجوی اطلاعات مانند بسیاری از مفاهیم  است.

جوی اطلاعات شامل کاوش، بازیابی، بازشناسی پیچیده دیگر، در بسترهای مختلف معانی متفاوتی دارد. همچنین جست و

جستجو اطلاعات یک تلاش شناختی، یک ارتباط اجتماعی و فرهنگی، یک راهبرد . و کاربرد محتوایی معنادار است

اهمیت  .منسجم در مواجهه با بلاتکلیفی)عدم اطمینان( و به عنوان شرطی بنیانی برای انسان بودن همه افراد تلقی کرد

اعات به حدی است که هدف اساسی علم اطلاعات را شناخت فرایند جستجوی اطلاعات و توسعه روش ها اطل جستجوی

                                                           
7 . Strauss & Corbin 
8 . Kuhlthau 
9 . Marchionini 
10 . Targeted information seeking 
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مراحل یافتن معنا از  جست و جوی اطلاعات فرایندمی گوید   (8778)88کالثاو. راهبردهای حمایت از آن می دانند و

اهمیت ( 8779مارکیونینی)ه یا موضوعی خاص تعریف کرده اند. اطلاعات به منظور گسترش دانش شخصی درباره مسال

هدفمند  را فعالیتی برای تغییر وضع دانش تلقی و تعریف می کند. در حقیقت، جستجوی جست و جوی اطلاعات

نابع از ماطلاعات را فعالیتی بیش از یافتن منبع و حتی پاسخگویی به پرسش  یا حل مساله دانسته و آن را فرایند یادگیری 

 »با نام آن را فرایند تا آنجاست که در برخی متون  جست و جواهمیت  معتقد است 81مختلف قلمداد کرده اند. رافست

  .یاد می کنند «فرایند تبدیل اطلاعات به دانش

اطلاعات دلالت بر تجربه ها یا وضعیت هایی دارد که در طی آن به محتوای منبعی دسترسی حاصل شده و با  جستجوی

 در اطلاعات وجویجست دادن قرار نظر در با رسانیاطلاع (. دانشمندان8874دانش شخصی ترکیب می گردد )کشاورز،

 و فرایند این از مشترک شناختی و درک به رسیدن بر علاوه تا اندکرده تلاش آن جانبه همه مطالعه و کلیت یک قالب

 رویکردی داشتن سازند. با بهینه و گسترده را اطلاعاتی خدمات ارائه و آوریفراهم بستر بتوانند آن، پیامدهای و هاپیام

 به بیشتری دقت با توانمی آنها مشکلات و گران جست و جو رفتار درک بر علاوه اطلاعات، وجویجست به فرایندی

 (.8815)کشاورز، پرداخت اطلاعاتی مناسب هایسامانه سازی پیاده و طراحی آن از پس و منابع گردآوری

را  اساسی هاینقش که دهدمی نشان را نظام اطلاعات و بازیابی ارچوبهچ شناختی ساختارهای پیچیدگی شکل زیر،

  .کنندمی بازی بافت درک برای

 

                                                           
11 . Kuhlthau 
12 . Rafste 
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 (. 1991) اینگورسن ،(در طول زمان)اطلاعات  یبازیابی و جستجو شناختی ارچوبهچ :1شکل

(،  1، 6(؛ تحول شناختی و تاثیر در طول زمان )فلش 4، 8، 1، 8تعامل طولی ساختارهای شناختی )فلش  8شکل شماره 

است که در مرکز چهارچوب ، کنشگری شناختی (9 و 5 های فلش) زمان طول در لاعاتجستجوگر اطنشان می دهد.  

کسب اطلاعات در درگیرسازی رفتار اطلاعات یا بازیابی بنابراین برای و  ،توجه به فرایندهای تعامل و ادراکقرار دارد. 

 تعامل و ادراک در مفهوم هایفرایند منطق پنهانی زمان اشاره دارد.طول در  [رفتار اطلاعات]اطلاعات تعاملی در معنای

مفهوم وظیفه جست و شناختی انسان در  -حسی  وظیفه کاری و نیز، در بافت  شغلی و زندگی روزانه موقعیت ارتباط

 (. 1005اینگورسن و یارولین،) است اطلاعات جوی

 در شکل زیر آمده است: (1004)یارولین و اینگورسن بازیابی و اطلاعات نظام چهارچوبدر ادامه، 

 

 

 (4002)یارولین و اینگورسن بازیابی و اطلاعات نظام چهارچوب: 2شماره شکل
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 اطلاع بافت وظیفه کاری؛ سازمانی؛ بافت -اجتماعی و فرهنگی بافت می شود،، مشاهده 1شماره شکلهمان گونه که در 

اطلاعات، را به عنوان سطوحی از چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی   بازیابی بافت ؛(اطلاعات هدفمند جستجوی)جویی

 و اینگورسن)ذارد می پذیرد و بر سطوح پایین تر خود تاثیر می گهر سطح از سطح بالاتر خود اثر  آمده است، که

   (.1005 یارولین،

 پژوهشاصلی هدف 

شناسایی متغیرهای فرایند تعامل در بافت بازیابی اطلاعات با استفاده از چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و 

 یارولین  به روش پدیدار شناسی 

 

 اهداف فرعی پژوهش:

فرایند تعامل بعد جامعیت در بافت بازیابی اطلاعات با استفاده از چهارچوب نظام اطلاعات و  رشناسایی متغی ˗

 بازیابی اینگورسن و یارولین به روش پدیدار شناسی

فرایند تعامل بعد مانعیت در بافت بازیابی اطلاعات با استفاده از چهارچوب نظام اطلاعات و  رشناسایی متغی ˗

 ین به روش پدیدار شناسیبازیابی اینگورسن و یارول

فرایند تعامل بعد اثربخشی در بافت بازیابی اطلاعات با استفاده از چهارچوب نظام اطلاعات و  رشناسایی متغی ˗

 بازیابی اینگورسن و یارولین به روش پدیدار شناسی

فرایند در بافت بازیابی اطلاعات با استفاده از چهارچوب نظام  فرایند تعامل بعد کیفیت اطلاعات/ رشناسایی متغی ˗

 اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین به روش پدیدار شناسی

 

 پیشینه پژوهش

 ها کاستی: ایران در دیجیتال کتابخانه های نظام با تعامل در کاربر تجربه»( پژوهشی با عنوان8875رجعلی بگلو همکاران)

 مهمترین با تعامل در کاربران شده تجربه های دشواری و ها کاستی بررسی پرداختند.هدف از این پژوهش، «انتظارات و

استفاده کردند   محتوا تحلیل پژوهشگران برای انجام پژوهش شان از روش رویکرد .ایران است در دیجیتال های کتابخانه

 مشرق، پیام دیجیتال کتابخانه افزارهای نرم( کتابداران و کنندگان استفاده) ازکاربران نفر 88 های تجربه بررسی با و

 های کتابخانه نظام با تعامل از کاربران نامطلوب های تجربه مهمترین داد نشان های:  یافته. شد انجام ثنا و آذرخش پارس

 جستجوی در نامطلوب فرایند جستجو نتایج نامطلوب نمایش منابع، نامطلوب بازیابی شود، می خلاصه بعد درچند دیجیتال

 خدمات و امکانات جستجو، های قابلیت جستجو، نتایج نمایش های قابلیت از افراد این که انتظارهایی همچنین، منابع،

 های کتابخانه نظام از کاربران که بود مطلوبی های تجربه جمله از داشتند ها کتابخانه و منابع میان پیوند برقراری اضافی،
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 مراتبی سلسله نقشه در انتظارها و ها کاستی میان رابطه که،  داد نشان پژوهش نتایج. انتظارداشتند بررسی مورد دیجیتال

 اطلاعاتی منبع و اطلاعات( کشف) بازیابی اطلاعاتی، منابع درست انتخاب همچون هایی ارزش با پیوند در کاربران ارزش

 نظام طراحان توجه مورد کاربران های تجربه از بخش این است لازم .شد ترسیم متن تمام اطلاعاتی منبع به دسترسی و

 .گردد فراهم نفعان ذی همه برای آفرینی ارزش بتوان تا گیرد قرار دیجیتال کتابخانه های

 کاری وظایف بر مبتنی اطلاعات جستجوی فرایند در تعامل معیارهای »( پژوهشی با عنوان8875سعیدی زاده و همکاران)

هدف: این پژوهش به بررسی میزان استفاده دانشجویان از معیارهای پرداختند.  ( «محصول نوع و عینی پیچیدگی نقش)

پژوهشگران برای انجام پژوهش باشد. تعامل با اطلاعات در فرایند جستجوی اطلاعات برای وظایف کاری گوناگون می

عیار موضوع؛ معیارهای دسترسی به اطلاعات، ها: نشان دادکه افزون بر میافتهاستفاده کردند. نگاری راهبرد قومشان از 

ای کاربر، صفحه آرایی، نوع منبع اطلاعاتی و مانند آن بر تعامل کاربران با اطلاعات رتبه بندی نتایج جستجو، دانش حوزه

عینی و نوع محصول وظیفه کاری تأثیرگذار است و میزان اهمیت معیارهای تعامل در کاربران بسته به سطح پیچیدگی

میزان توجه کاربران به معیارهای تعامل با اطلاعات در حین جستجوی  نتایج پژوهش نشان دادکه، باشد. فاوت میمت

های اطلاعاتی تعاملی و شخصی سازی کند. بنابراین، به منظور طراحی نظاماطلاعات برای وظایف کاری متفاوت تغییر می

 ار گیرد.های وظایف کاری کاربران مورد توجه قرشده به ویژگی

 "شناسایی بافت های مؤثر در ایجاد پیشنهادهای پرسش: مرور نظام مند "( پژوهشی با عنوان 8871شعبانی و همکاران)

پژوهشگران برای . باشد می پرسش پیشنهاد ایجاد در تاثیرگذار بافتی عوامل شناسایی پرداختند. هدف از این پژوهش،

 زبان به پرسش پیشنهاد با مرتبط های کلیدواژه منظور بدین. کردند استفاده مند نظام انجام پژوهش شان از روش مرور

 با مرتبط مقالات تا گرفت قرار جستجو مورد داخلی های پایگاه و خارجی اطلاعاتی های پایگاه در فارسی و انگلیسی

 و رایت روش از مند نظام مرور انجام برای. شود شناسایی پرسش پیشنهادهای ایجاد در تاثیرگذار بافتی عوامل

 بر مبتنی عوامل دسته پنج در مند نظام مرور از گردید. نتایج پژوهش نشان دادکه، نتایج حاصل استفاده( 1009)همکاران

. شدند بندی طبقه بافت سایر و ترکیبی، های بافت بر مبتنی کاربر، جستجوی جلسه بر مبتنی زمان، بر مبتنی مکان،

 متناسب تا کند می کمک حوزه این مندان علاقه و پژوهشگران به پرسش پیشنهادهای ایجاد در تاثیرگذار عوامل شناسایی

 کمک بیشتر مرتبط اطلاعات بازیابی در کاربر به و نموده استفاده مناسب بافت از جستجو ابزارهای شرایط و ها ویژگی با

 .کند

 دانش مدیریت فرآیند بر اطلاعات تعاملی بازیابی اثر بررسی "عنوان با پژوهشی( 8877)همکاران و نیاسان اسماعیلی

 تاثیر سنجش پی در هدف از این پژوهش،. پرداختند "گیلان استان پزشکی علوم های دانشگاه علمی هیئت اعضای

 است، گیلان استان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت اعضای دانش مدیریت فرآیند بر اطلاعات تعاملی بازیابی

 نمایش، مقایسه، بازنمون،) ابعاد داد، نشان هایافته استفاده کردند. انجام پژوهش شان از روش پیمایشیپژوهشگران برای 

 آن، بر علاوه اند، شده شناخته دانش مدیریت بر موثر عوامل عنوان به و دارند، نقش تعاملی بازیابی در ،(تجسم و راهبری،
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 که دارند تاثیر دانش مدیریت بر نیز( دانش کاربرد دانش، توزیع دانش، ذخیره و حفظ دانش، خلق دانش، کسب) عوامل

 بازیابی داد که ، نشان نتایج. هستند تاثیر کمترین دارای دانش ذخیره و حفظ و بیشترین، دارای دانش توزیع میان این در

 علمی هیئت اعضای دانش مدیریت فرآیند بر مستقیم تاثیر و معنادار و مثبت رابطه آن ابعاد تمام و اطلاعات تعاملی

 .شدند شناخته گذار تاثیر عامل کمترین تجسم بعد و بیشترین، مقایسه بعد و دارند، گیلان استان پزشکی علوم دانشگاه

تعامل  در فناوری جایگاه از تعریفی باز: اطلاعاتی تعامل متقارن مدل »( پژوهشی با عنوان8877نازی و همکاران)

نگر است.  جامع رویکرد با اطلاعات با تعامل فرایند بازتعریف و پژوهش، بازبینی پرداختند. هدف از «اطلاعاتی

 دهنده تشکیل شبکه: ها یافته. استفاده کردند یافته ساختار نیمه پژوهشگران برای انجام پژوهش شان از روش مصاحبه

 کمک با, شبکه این در. کردند استخراج دهنده سازمان مضمون 18 از که است فراگیر مضمون 5 شامل اطلاعاتی تعاملات

 نگاه مفهوم به تقارن. شوند می تفسیر تثبیت و سازی شبکه, گیری جهت, آغاز شامل دیگر مضمون چهار, تقارن مضمون

 این از یکی مطلق سیطره مانع تقارن. است اطلاعاتی تعامل در غیرانسان و انسان توام اثرگذاری و جایگاه به متوازن نسبتا

 بافت, شناختی-درونی بافت شامل بافتاری لایه سه اطلاعاتی تعاملات متقارن مدل در. شود می اطلاعاتی تعامل بر دو

 با تعامل به جدید نگاه نتایج پژوهش نشان دادکه،. دارند کننده تعیین تاثیر, ابزار -فناوری بافت و محیطی -بیرونی

 رویکرد این در. بیند می غیرانسانی عوامل کنار در و برد می فراتر انسانی کاربر منظر از تفسیر محدوده از را آن اطلاعات

 اثرات دارای درونی و بیرونی بافت, انسانی عوامل همپای, ابزار -فناوری بافت و زیرساخت نقش در را غیرانسانی عوامل

 .داند می مشخص

 تجربه ضرورت و اهمیت از دکترا دانشجویان برداشت پدیدارنگاری تحلیل»عنوان با پژوهشی( 8400)همکاران و ریگی

 دانشجویان تجربه متنوع الگوهای کشف پژوهش، این از هدف. پرداختند« پژوهش فرایند در اطلاعات بازیابی و جستجو

 مفاهیمی شناسایی به و است شده انجام پژوهش فرایند در اطلاعات بازیابی و جستجو پدیده ضرورت و اهمیت از دکتری

 ها طبقه بین روابط کشف همچنین و توصیفی های طبقه قالب در پردازند می نظر مورد پدیده توصیف به دانشجویان که

 داده تحلیل از پس: ها یافتهپژوهشگران برای انجام پژوهش شان از روش پدیدار شناسی استفاده کردند. . است پرداخته

 اهمیت از تخصصی دکتری دانشجویان تجربه و درک چگونگی از توصیفی طبقه سه ها، مصاحبه از شده گردآوری های

 اطلاعات بازیابی و جستجو پدیده پژوهش نشان دادکه، نتایج. گردید پدیدار اطلاعات بازیابی و جستجو پدیده ضرورت و

 پژوهشی و آموزشی های ریزی برنامه در باید مورد این بنابراین. دارد توجهی قابل اهمیت و ضرورت پژوهش، فرایند در

 مشکلات و ها محدودیت تا شود هموار کند، می تجربه را پدیده این  دانشجویان که مسیری و گیرد قرار مدنظر دانشگاه

 .شود رسانده حداقل به

 تحلیل روش به متنی اطلاعات بازیابی آینده بر موثر کلیدی عوامل شناسایی»( پژوهشی با عنوان8400اسد نیا و همکاران)

 .است اطلاعات بازیابی آینده بر موثر کلیدی عوامل شناساییهدف از این پژوهش، پرداختند.  « روندها متقابل تاثیر

 و متقابل تاثیرات تحلیل برای و متقابل تاثیرات تحلیل و منابع مرور های روش از پژوهشگران برای انجام پژوهش شان
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 تبدیل. 8: کلیدی عامل 88 شناسایی به منجر پژوهش. استفاده کردند مک میک افزار نرم از کلیدی عوامل شناسایی

 روش شدن هوشمند. 4 محتوا، جدید های قالب. 8 جستجو، موتورهای ارتقاء و توسعه. 1 دیجیتال، به سنتی های کتابخانه

 شدن خودکار. 1 وب، جدید نسل. 9 محتوا، تولید افزایش. 6 ها، رسانه همگرایی. 5 اطلاعات، آوری جمع های

 و اینترنتی منابع افزایش. 81 ابری، پردازش. 88 عظیم، های داده. 80 ترکیبی، منابع ظهور .7 اطلاعات، بازیابی فرآیندهای

نتایج . شد اطلاعات بازیابی آینده بر موثر؛ اطلاعات بازیابی در طبیعی زبان پردازش و مصنوعی هوش از استفاده. 88

 در نماید می ضروری رو این از. است متنی اطلاعات بازیابی های نظام آینده در فناوری زیاد سهمپژوهش نشان داد که، 

 شوند مجهز فناوری ابزار به گذشته از بیش اطلاعات علم متخصصان پنجم صنعتی انقلاب عصر

 بازیابی و اطلاعات نظام چهارچوب براساس اطلاعات تعامل ماهیت مطالعه »( پژوهشی با عنوان8400ناطقی فر و همکاران)

پرداختند. هدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد بافت های بازیابی اطلاعات؛  «نظامند رویکرد با یارولین و اینگورسن

سازمانی با استفاده از چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی   -جست و جوی هدفمند؛ وظیفه کاری؛ فرهنگی و اجتماعی

استفاده محتوا از نوع مرور نظامند روش تحلیل از پژوهشگران برای انجام پژوهش شان( است. 1004اینگورسن و یارولین)

اطلاعات واقعی حاصل درک انسان از منابع داده ها طی فرایند تعامل، ارتباط و اطلاع می باشد از طرفی  نتایج:. کردند

رویکرد تعاملی به درک جامع رفتار اطلاعاتی انسان کمک می کند. همچنین چهارچوب های جدیدتر توسعه یافته  دیگر،

نظام اطلاعات اختصاص می دهند. بازیابی تعاملی اطلاعات   -جه بیشتری را به گفتگوی تشکیل دهنده تعامل کاربرتو

چهارچوبی نظری را در درک ماهیت بازیابی اطلاعات فراهم کرده و با در نظر گرفتن ابعاد بافت ها در نظام اطلاعات و 

 .بازیابی، ماهیت تعامل اطلاعات تحلیل می شود

های ارائه چارچوبی برای بازیابی تعاملی اطلاعات در کتابخانه »( پژوهشی با عنوان8400فلمجانی و همکاران) نعمتی

اصر اصلی و ارائه چارچوب و تعیین عنپرداختند. هدف از این پژوهش،  «اجتماعی -دیجیتال مبتنی بر نظریه شناختی

و توسعه سیاهه وارسی بعد تعامل بازیابی « بندورا»اجتماعی  ـفرعی تعامل بازیابی اطلاعات مبتنی بر نظریه شناختی

 و ایکتابخانه روش از شان پژوهش انجام برای پژوهشگران .های دیجیتال مبتنی بر این نظریه استاطلاعات در کتابخانه

گویه اعتبار در هر سه مولفه نتایج پژوهش نشان دادکه،. استفاده کردند «دلفی» نلپ و خبرگان از نظرسنجی یعنی پیمایشی،

های جامعیت و پیچیدگی وظیفه کاری عینی در مؤلفه محیط و گویه دشواری وظیفه شخص، رفتار، و محیط و گویه

آمده دستحذف شدند. چارچوب بهاهمیت بود و در نتیجه، کاری ذهنی در مؤلفه رفتار از نظر خبرگان پژوهش نیز کم

ها با تأکید بر سه جنبه اساسی رفتار  های آتی در جهت کاربست این مؤلفهعنوان مبنای پژوهشتواند بهاز این پژوهش می

 .های بازیابی تعاملی اطلاعات قرار گیردکاربر در طراحی بهینه نظام

 هدف از پژوهش، بررسی .پرداخت " دیجیتال های محیط رد اطلاعات تعاملی بازیابی" عنوان با پژوهشی( 1001) 88زی

 بحث و فرعی، وظایف و وظایف کاربران، مختلف انواع برای اطلاعات تعاملی بازیابی های سیستم تجربی مطالعات جامع

                                                           
13 . Xie 

https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-4500-fa.pdf
https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-4500-fa.pdf
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 از تا دهد می امکان نفر ها میلیون به اینترنت ظهور .است اطلاعات تعاملی بازیابی های سیستم ارزیابی چگونگی مورد در

 داده های پایگاه وب، جستجوی موتورهای دیجیتال، های کتابخانه: مانند الکترونیکی اطلاعات بازیابی های سیستم انواع

 در اطلاعات تعاملی بازیابی نتایج پژوهش نشان دادکه، .کنند استفاده آنلاین عمومی دسترسی های کاتالوگ و آنلاین

 و طراحی برای را پیامدهایی و کند می فراهم اطلاعات بازیابی ماهیت درک در را نظری چارچوبی دیجیتال های محیط

 ادغام شامل دیجیتال های محیط در اطلاعات تعاملی بازیابی. دهد می ارائه تعاملی اطلاعات بازیابی های سیستم تکامل

 معلمان، طراحان، محققان،. است رشته چندین در گرا کاربر اطلاعات بازیابی های سیستم در موجود های چارچوب

 بازیابی جدید های سیستم ارزیابی برای راهنمایی و موضوع این مورد در جدید تحقیق زمینه متخصصان و دانشمندان

 می آورد. بدست را کاربر خاص های گروه برای همچنین و مردم عموم برای اطلاعات

 «مطالعه پدیدارشناختی دانشجویان سال اولتجربیات و درک اطلاعات: »  عنوان با پژوهشی (1088) 84لاتام گراس و

 اساس بر کنندگاناست. شرکت اول سال دانشجویان اطلاعات درک و تجربیات بررسی هدف از این پژوهش، .پرداختند

 روش: رویکرد. بودند مهارت از کمتر یا ماهر اطلاعاتی سواد هایمهارت دارای هایشان،توانایی عینی آزمون

 نتایج. کرده است استفاده مصاحبه هفت و هفتاد هایرونوشت تحلیل و بندیطبقه آوری،جمع برای پدیدارشناختی

 اطلاعاتی، سواد های مهارت به دستیابی برای را افراد نیاز و شود می پنهان اطلاعات مفاهیم چگونه کهپژوهش نشان داد

 اطلاعات درک و تجربه در تفاوت و اطلاعات، کیفیت به محدود علاقه اطلاعاتی، منابع عنوان به مردم و اینترنت اولویت

 .شوند می مقایسه خودساخته و تحمیلی های زمینه که زمانی در

 را اطلاعات آنها که هایی روش مورد در پدیدارشناختی بررسی: جوانان » عنوان با پژوهشی (1081) 85هپورث اسمیت و

کنند، پرداخته  می تجربه را اطلاعات جوانان که هایی روش پرداختند. هدف از این پژوهش، بررسی« کنند می تجربه

 توصیف و استخراج برای پدیدارشناختی پژوهشی رویکرد پژوهشگران برای انجام پژوهش شان از روشاست. 

 جوانان از نفر 48 هدفمند نمونه. ندکرد استفاده کنند،می تجربه را اطلاعات جوانان آن در که متفاوتی کیفی هایروش

 آوری جمع ساختاریافته نیمه های مصاحبه و نقاشی طریق از که ها داده. کردند شرکت مطالعه در ساله هجده تا یازده

 اطلاعات؛ دریافت. اطلاعات منابع از آگاهی: شد شناسایی اطلاعات تجربه برای راه پژوهش شش این شدند. یافته ها: در

 را واقعیت این ها یافته اطلاعات از استفاده و اطلاعات؛ پردازش نشده؛ پردازش اطلاعات ذخیره اطلاعات؛ یافتن فرآیند

 تعدادی هایافته این، بر علاوه. است نشده تایید همیشه که کنند می فکر اطلاعات به میزانی به جوانان که کند می برجسته

 تصویر ،پژوهش نشان دادکه نتایچگرفتند. می قرار انتقاد مورد گذشته در که کشد،می چالش به را رایج مفروضات از

 است. شده آشکار حاضر حال در موجود اطلاعات از جوانان تجربه نحوه از تری جامع

                                                           
14 . Gross& Latham 
15 . Smith & Hepworth 
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 زمینه بازیابی و جستجوی در اطلاعاتی تعامل برای پیشگام های مدل»( پژوهشی با عنوان1081)86ساوولینین

 رفتار پژوهش، مفهومی موضوعات کردن پرداخت. هدف از این پژوهش، روشن « [جستجو هدفمند اطلاعات]اطلاعات

 برای ها مدل اصلی بازیابی و جستجو اطلاعات انجام داد. ویژگی زمینه در اطلاعاتی تعامل رویکردهای مرور با اطلاعاتی

 در کاربر و رابط/  واسطه اطلاعاتی، های سیستم طریق از که را اطلاعاتی منابع که است جانبه سه تنظیم اطلاعاتی، تعامل

 اولیه مدلهای. است اطلاعاتی تعامل اساس سازنده گفتگوی،نتایج نشان دادکه،  .کند می شناسایی هستند، دسترس

 چهارچوبهای که حالی در بودند، متمرکز / واسطه کاربر متقابل گفتگوهای بر اینگورسن و بلکین توسط پیشنهادی

 سیستم -کاربر تعامل دهنده تشکیل گفتگوی به را بیشتری توجه یارولین و اینگورسن توسط یافته توسعه جدیدتر

 .دهند می اختصاص اطلاعات

پرداختند.  «اجتماعی شناختی نشانه دیدگاه: انسانی اطلاعات تعامل در زبان نقش»( پژوهشی با عنوان1081) 17لی و تانگ

 تأثیر تحت و است پیچیده و پویا فرآیندی انسان اطلاعاتی است. تعاملف: تحلیل نقش زبان در تعامل اطلاعاتی انسان ده

 اطلاعات تعامل مطالعه برای را جدیدی رویکرد مطالعه این. دارد قرار شناختی و اجتماعی عوامل جمله از مختلفی عوامل

. بیندمی اجتماعی شناختینشانه فرآیند یک را انسانی اطلاعات تعامل و کندمی ارائه اجتماعی شناختینشانه منظر از انسانی

 تعامل در کلیدی نقشی و شودمی تلقی اجتماعی شناختینشانه نظام یک عنوانبه اطلاعات، حامل ترینمهم عنوانبه زبان

نتایج پژوهش . کند می تفسیر نیز را اطلاعات بلکه کند، می ذخیره و حمل را اطلاعات تنها نه. کندمی ایفا انسان اطلاعاتی

 تا زبان همچنین. کندمی هدایت را انسان اطلاعاتی هایفعالیت که گذاردمی تأثیر انسان تفکر و قضاوت بر زبان دادکه،

 اطلاعات و کند می تعامل اطلاعات محتوای با انسان آن طریق از که گذارد می تأثیر اطلاعاتی رابط در معنا ایجاد بر حدی

 .کند می پردازش را

های های دیجیتال، سبکجستجوی اطلاعات مشارکتی در کتابخانه "( پژوهش تحت عنوان1010)81ساز زره سنجری و

 اطلاعات جستجوی بین رابطه پرداختند. هدف از این پژوهش، بررسی "یادگیری، تجربه کاربران و پیچیدگی وظایف

این مطالعه نقش چهار عامل  .است اطلاعاتی های سیستم از آنها تجربه و کاربران یادگیری سبک ترجیحات و مشارکتی

های مختلف از جمله سبک یادگیری، پیچیدگی کار، و تجربه کاربر را در جستجوی اطلاعات مشترک در محیط

جفت( از بین دانشجویان داوطلب فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی  80شرکت کننده ) 60کند. دیجیتال بررسی می

های اطلاعاتی مشارکتی ج پژوهش نشان دادکه، با افزایش دشواری کار، فعالیت)ایران( به طور تصادفی انتخاب شدند. نتای

دهد. تعداد درخواست های کمک جویی اجرایی افزایش یافته و تعاملات بیشتری با شرکت کنندگان و کتابدار رخ می

                                                           
16 . Savolainen 
17 . Li & Tang 
18 . Sangari & Zerehsaz 
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با نحوه تعامل  بیشتر از تعداد درخواست های کمک جویی ابزاری بود. این تحقیق تأیید می کند که سبک یادگیری

  کاربران با کتابخانه دیجیتال و کمک جویی مرتبط است.

 – انسان تعامل و اطلاعاتی رفتار گسترش حال در های دایره »( پژوهشی با عنوان1011)87گوریچانازو  ونکاتگیری

 انسان تعامل و اطلاعاتی رفتار هایحوزه همگرایی و تاریخی پرداختند. هدف از این پژوهش، بررسی گسترش «کامپیوتر

 تعامل و کرد، رشد 8700 دهه اوایل در ای کتابخانه خدمات ارائه زمینه در تحقیقات از اطلاعاتی است. رفتار رایانه -

 ها، خاستگاه حوزه دو این که حالی در. کرد رشد 8760 دهه در انسانی عوامل مهندسی و کامپیوتر علم از رایانه - انسان

 دادکه، نشان  نتایج پژوهش. اند کرده همگرایی به شروع اخیر های دهه در اند، داشته متفاوتی های گفتمان و اهداف

 گسترش حال در شناسی ارزش و شناسی معرفت شناسی، هستی نظر از رایانه -انسان تعامل و اطلاعاتی رفتار های دایره

 هایگفتمان نظر از همچنان حوزه دو این که حالی در. اند کرده اساسی همپوشانی به شروع آنها این، بر علاوه و - هستند

 هستند. جدا هم از زیادی حد تا علمی

 مروری بر استنتاج از پیشینه های پژوهش

آنچه از مرور نوشتار استنباط می شود این است که: مطالعات گسترده ای در حوزه بازیابی اطلاعات در رابطه با رفتارهای 

ن انجام گرفته که تعامل کاربر را با رایانه و محیط نظام های بازیابی اطلاعات مورد توجه اطلاع جویی و اطلاع یابی کاربرا

ای بازیابی اطلاعات، کافی نیست.و قرار داده اند. این در حالی است که بررسی رفتار اطلاعاتی بدون در نظرگرفتن بافت ه

 نظام معیارهای و ویژگی های چهارچوب از استفاده باشناسایی متغیرهای فرایند تعامل اطلاعات مبتنی بر شناخت بافتی با 

یارولین که تعامل اطلاعات در آن رخ می دهد، می تواند در یکپارچه سازی جستجوی  و اینگورسن بازیابی و اطلاعات

برخلاف خارج، در داخل، همچنین هدفمند اطلاعات و بازیابی در بافت بین جامعه پژوهش نتایج بهتری حاصل می شود. 

پژوهشی در این راستای صورت نگرفته است. در حالی که ضروری است تا با انجام پژوهش هایی در زمینه رفتار تعاملی 

جستجو اطلاعات، نظام های بازیابی اطلاعات مبتنی بر زبان فارسی زمینه ارتقاء نظام های کنونی به سوی نظام های تعاملی 

استفاده از  و بازیابی با تعامل اطلاعات  شناسایی متغیرهای فرایند ینهرا فراهم آورد. بنابراین انجام پژوهش در زم

چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین  به روش پدیدار شناسی به صورت کیفی  می تواند بخشی از 

 پژوهشی این حوزه را پر کند.خلاهای 
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 ناسیش روش

پدیدارشناسی، و غیره را شامل شود.تجارب افراد، رفتارها، هیجانات و احساسات  پژوهش کیفی می تواند مطالعه در مورد

 و دهد قرار می پدیده یک از افراد متفاوت های تجربه اساس بر را خود کار اساس که است پژوهش استراتژی نوعی

(. 8400ن،دارد )ریگی و همکارا افراد از خاص گروهی نزد معین پدیده یک از عمیق توصیفی ارائه در سعی

پدیدارشناسی، امروزه در کتابداری و طلاع رسانی، نفوذ گسترده خود را در برخی زمینه های پژوهشی به ویژه پژوهش 

به خوبی آشکار کرده است. روند رو به رشد استفاده از روش های پژوهش  ، و نظام های اطلاعاتیهای رفتار اطلاعاتی

کیفی در این رشته، حاصل ادراک این واقعیت است که شمارش ساده برخی اعمال مانند امانت کتاب یا مجله و غیره، 

اطلاعات و  برای شناخت اهداف و انگیزه های جویندگان اطلاعات کافی نیست. برای ادراک جهان استفاده کنندگان

کنش های آن ها در محیط هایی که اطلاعات به شیوه های مختلف در دسترس آن ها قرار گرفته است، پژوهشگران 

نیازمند ابزارهایی مفهومی هستند که چنین ادارکی را امکان پذیر می سازد و پدیدار شناسی، همان ابزار مفهومی مورد 

کیفی در مطالعات مربوط به نظام های وهش های پژ ،از آنجایی که (.8815نقل در حریری، 1001)ویلسون، نیاز است

در خصوص موضوع مورد پژوهش در ایران تحقیقی صورت نگرفته است و نیاز به شفاف همچنین  اطلاعاتی کاربرد دارد.

ی بررسی از نظام های اطلاعاتی استفاده می کنند بهترین منبع اطلاعات براکه ی تجربیات متخصصان نیزد و سازی دار

، برای شناسایی متغیرهای ابعاد بافت بازیابی اطلاعاتبه منظور درک تجربیات متخصصان  بنابرایناست. ش مسئله پژوه

 .فاده از روش پدیدارشناسی می باشدبهترین روش برای حصول به این هدف، است

انتخاب ، نمونه گیری هدفمند هدف از .نمونه گیری هدفمند استفاده می شوددر مطالعات کیفی اصولا از روش های 

واحدهای خاص و دسترسی به واحدهایی است که اطلاعات بیشتری مرتبط با عنوان پژوهش در اختیار ما قرار دهند. 

(. 8815)حریری،است پژوهش مورد پدیده کردن تجربه کیفی، پژوهش در کنندگان مشارکت انتخاب اصلی ملاک

 شوند یانتخاب م "هدفمند یرینمونه گ "با  یبه طور کلنیز  پدیدارشناسی های پژوهش در کنندگان مشارکت با ها نمونه

 مورد زمینه در لازم شرایط یا ویژگی دارای افراد تعداد که دارد کاربرد زمانی اساسا روش این (.10،1085دیاز -)پادیلا

 هدفمند گیری نمونه روش باشد خاص باید نمونه و است محدود جامعه که کیفی های تحلیل در. باشند محدود مطالعه،

می تواند اطلاعات فراوانی در باره موضوع های اساسی مربوط  نمونه گیری هدفمندپژوهشگر از طریق  .است مفید بسیار

 با پژوهش این در که دارد وجود هدفمند گیری نمونه روشهای از مختلفی انواع .به مساله و هدف پژوهش به دست آورد

 در و "هدف  بر مبتنی گیری نمونه " و  "برفی  گلوله یا ای زنجیره " گیری نمونه روش از پژوهش اهداف به توجه

همچنین در پژوهش های کیفی گردآوری داد ه ها به شیوه های مختلفی انجام می گیرد. مناسب   .استفاده شد دسترس

 است. )عمیق(افتهترین استراتژی جمع آوری داده ها در تحقیق پدیدارشناسی، مصاحبه نیمه ساختار ی

                                                           
20 . Padilla-Díaz 
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 پژوهش، اعضای آماری جامعه. است گرفته روش پدیدارشناسی انجام به و توسعه ایی و پژوهش حاضر از نوع بنیادی

 با بودند که نفر 9 تحقیق در مشارکت کنندگان تعداد. دهد می دانش تشکیل و اطلاعات بازیابی حوزه در متخصصین

 اطلاعات جمع آوری برای .کرد پیدا ادامه اشباع مرحله به تا رسیدن و شده انتخاب هدفمند گیری نمونه روش از استفاده

روایی با استفاده از تجربه متخصصان و پایایی  بر اساس معیارهای لینکلن و  .شد استفاده عمیق مصاحبه نیمه ساختاریافته از

 و زمان تا خواسته شد مشارکت کنندگان از ( بر مبنای قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، تایید پذیری است.1985) 18گوبا

 و با مشارکت کنندگان اجازه با. بود ساعت 1 تا 8:80 بین زمان مصاحبه ها. کنند تعیین خود دلخواه به را مصاحبه مکان

کد  از نیز پژوهش طول در. شد ضبط صدا، ضبط ابزارهای دیجیتال از بهره گیری با مصاحبه ها بودن، محرمانه از اطمینان

 پژوهش این در. شود رعایت پژوهش در اصل رازداری تا گردید استفاده مشارکت کنندگان اسامی جای به مشخص

 دینوشت با هر رواول:  که عبارتند از: مرحله 11کلایزی مرحله ای هفت روش براساس اطلاعات  و تحلیل تجزیه روش

)پاسخ  در مورد تجارب و اظهار نظر مشارکت کنندگان حاصل گردد یدرک کل کیخوانده و دوباره خوانده شود تا 

 یمربوط م یمورد بررس ی دهیکه به پد یهر رونوشت، جملات و اظهارات مهم یبرا مرحله دوم:  مصاحبه شوندگان(.

هیم(. د )مفاگرد نیاظهارات مهم تدو به صورتدرک و  دیبا یمعان )کد اولیه(. مرحله سوم: گردد استخراج دیشوند با

 )مقوله(. شوند میاز موضوعات، و موضوعات تقس ییبه فهرست ها، خوشه ها دیشده با نیتدو یمعان مرحله چهارم:

)مضمون(. مرحله  مورد پژوهش ادغام گردد ی دهیجامع از پد فیتوص کیدر  دیپژوهش با یها افتهی مرحله پنجم:

ششم: ساختار اساسی پدیده توصیف گردد )به صورت استنتاج(. مرحله هفتم: در نهایت، اعتبار سنجی یافته ها باید از 

شرکت کنندگان در پژوهش مورد سوال قرار گیرد و نتایج توصیفی پژوهشگر با تجربیات آنها مقایسه شد )نتایج مرور 

، براساس پدیدارشناسی نای دو بُعد کلیدی اعتبار، یعنی قابلیت اعتماد و تخصصمب بر سیستماتیک در گام اول پژوهش

 در گام دوم(.

 

 یافته ها

فرایند در بافت بازیابی  / کیفیت اطلاعات ابعاد جامعیت، مانعیت، اثربخشی، فرایند تعاملیرهای متغپاسخ به سوال پژوهش: 

به روش پدیدار شناسی در رشته علم اطلاعات چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین  با استفاده از  اطلاعات

 ؟کدام است متخصصانو دانش شناسی از دیدگاه 

در ابعاد بافت بازیابی اطلاعات چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و  تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش  

نفر از متخصصان حوزه  9( بر اساس مصاحبه با 8791به روش پدیدار شناسی در هفت مرحله کلایزی) (1005) یارولین

 به  شرح ذیل آمده است:بازیابی اطلاعات 

 

                                                           
21 . Lincoln & Guba 

22 . Colaizzi 
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 در بافت بازیابی اطلاعاتبعد جامعیت 

 ابتدا نتایج توصیفی به روش مرور سیستماتیک بر اساس پژوهش های پیشین آمده است:

 (1011)ناطقی فر و همکاران،توصیفی بعد جامعیت در بافت بازیابی اطلاعات به روش سیستماتیکنتایج  :1جدول شماره 

 مرحله اول

 معیار 

)کلمات ارزیابی

 کلیدی(

 مرحله دوم تا پنجم

 استخراج ،پیشینه در جستجو ،یابی منبع

 های پژوهش توصیفی فهرست، تحلیل

بر اساس مشخصات ظاهری  شده انجام

 منابع و مهم ترین یافته های آن

 مرحله ششم

 ویژگی ها کدهای باز 

 

 جامعیت

؛ شمس اژه ای و 1331)اسدی گرجی و همکاران،

؛ گودینی و 2113؛ هان ،1331امیدی فر،

 (.1331؛ رپول،1331؛ باسوک،1333قیطاسی،

دانش ذهنی، دانش 

 معنایی، دانش فنی

 انتظارات، ادراک، درکها،  واژه )انتخاب

مطالب،  اعتقادی، استدلال(؛ )ماهیت و فرهنگی

 و معناداری شده، استنباط آموخته تجارب

عملیاتی،  فناوری، قوانین سازگاری(؛ )قوانین،

 فنی(  کارکرد از ،آگاهی ساختاری قوانین

 

 بر اساس انجام مصاحبه عمیق  ، پدیدارشناسیبه روش  نتایج تحلیلیسپس، ، 8با توجه به نتایج توصیفی در جدول شماره 

 درخواست به اطلاعاتی نیاز تبدیل بافت بازیابی با معیار جامعیت در یر های فرایند تعامل درمتغبه منظور شناسایی 

 آمده است:به شرح ذیل  جستجو قابل

 اطلاعاتی به درخواست قابل جستجو: تبدیل نیاز : نتایج تحلیلی بعد جامعیت در بافت بازیابی اطلاعات2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحله اول 

 خوانش

پاسخ 

مصاحبه 

 شوندگان

 

 مرحله دوم

 کد اولیه

 مرحله سوم

 مفاهیم

 مرحله چهارم

 مقوله

 مرحله پنجم

 مضمون

 مرحله ششم

 استناج از مضامین

 مرحله هفتم

مقایسه نتایج مرور سیستماتیک با تجربه 

 مصاحبه شوندگان

شناسایی نیازهای اطلاعاتی آگاهانه  انجام جست و جو مسالهشناخت نسبت به 

 و ناآگاهانه 

شناخت نیاز آگاهانه و ناآگاهانه 

در انجام جست و جو بر اساس 

 شناخت  و عدم شناخت 

نیاز آگاهانه نسبت به شناخت مساله در 

 انجام جست و جو 
سطح دانش؛  ؛شناخت نسبت به مساله

سایی شنادانش پیشین؛ مدل های ذهنی؛ 

برای انتقال معنا و  عوامل زمانی و زبانی

؛ عوامل جامعه شناختی و روان مفهوم

 کنشی  شناختی، تاثیرات

کسب اطلاعات برای  سطح دانش شناسایی 

 هدف پژوهشی

جست و جوی اثر گذار در  جست و جوی اثر گذار

کسب اطلاعات بر اساس سطح 

 دانش

انجام پژوهش مطلوب بر اساس جست و 

جوی اثر گذار  بر اساس سطح دانش برای 

 کسب اطلاعات 

دانش پیشین؛ مدل های 

ذهنی؛ عوامل زمانی و 

 زبانی

 انجام جستجو 

 

برای  شناسایی نیاز اطلاعاتی؛ و  

 برای انتقال معنا و مفهوم

شناسایی نیاز اطلاعاتی با 

استفاده  از دانش پیشین؛ مدل 

های ذهنی؛ عوامل زمانی و 

 زبانی

شناسایی نیاز اطلاعاتی بر اساس دانش 

پیشین؛ مدل های ذهنی؛ عوامل زمانی و 

 زبانی

 

 گزارش گیری

درونی با استفاده از  مسئله یا خلاء شناسایی شناسایی خلاء یا مسئله درونی خلاء یا مسئله درونی

 گزارش گیری 

تحت تاثیر عوامل 

شناختی  رفتاری، جامعه

 و روان شناختی، تاثیرات

 کنشی

رو به رو شدن با یک گسست 

 شناختی یا عدم ثبات

شناسایی گسست شناختی یا 

عدم ثبات  بر اساس رفتاری، 

 کنشی  تاثیرات

شناسایی گسست شناختی یا عدم ثبات  بر 

اساس عوامل رفتاری، جامعه شناختی و 

 کنشی  روان شناختی، تاثیرات

 

 به اطلاعاتی نیاز تبدیل یرهای فرایند تعامل در بافت بازیابی با معیار جامعیت به منظورمتغ نشان می دهد، 1جدول شماره 

 های مدل پیشین؛ دانش دانش؛ سطح مساله؛ به نسبت شناخت براساس به شرح ذیل آمده است: جستجو قابل درخواست

 کنشی. تاثیرات شناختی، روان و شناختی جامعه عوامل مفهوم؛ و معنا انتقال برای زبانی و زمانی عوامل شناسایی ذهنی؛
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احبه عمیق، ، سپس، نتایج تحلیلی به روش پدیدارشناسی بر اساس انجام مص8با توجه به نتایج توصیفی در جدول شماره 

 نظام موجود های قابلیت براساس یر های فرایند تعامل در بافت بازیابی با معیار جامعیتبه منظور شناسایی متغ

 :به شرح ذیل آمده است اطلاعاتی

 
 اطلاعاتی نظام موجود های : قابلیتنتایج تحلیلی بعد جامعیت در بافت بازیابی اطلاعات 3جدول شماره 

 

 

 

 

 مرحله اول 

پاسخ  خوانش

مصاحبه 

 شوندگان

 مرحله دوم

 کد اولیه

 مرحله سوم

 مفاهیم

 مرحله چهارم

 مقوله

 مرحله پنجم

 مضمون

 مرحله ششم

 مضامیناستناج از 

 مرحله هفتم

مقایسه نتایج مرور سیستماتیک با تجربه 

 مصاحبه شوندگان

تشخیص سطح و ماهیت 

اطلاعات در یکپارچه  سازی 

 نظام اطلاعات و بازیابی 

 

کسب نتیجه براساس سطح  کسب نتیجه انجام جستجو

 اطلاعات 

اطلاعاتی  نظام موجود های قابلیت

بر اساس   سطح اطلاعات 

 موردنیاز  

 تشخیص سطح و ماهیت اطلاعات 

بازیابی اطلاعات  جنبه های شناختی کاربر 

 مرتبط

بازیابی اطلاعات با براساس 

 شناخت کاربر  

اطلاعاتی  نظام موجود های قابلیت

 شناختی های بر اساس جنبه

 کاربر 

چگونگی ترکیب کردن و 

 بازیابی 

برای ارائه 

 اطلاعات

ارائه اطلاعات با براساس 

 و کردن ترکیب چگونگی

 بازیابی

 اطلاعاتی نظام موجود های قابلیت

 کردن ترکیب چگونگی اساس بر

  بازیابی و

 

 نظام موجود های رهای فرایند تعامل در بافت بازیابی با معیار جامعیت براساس قابلیتنشان می دهد، متغی 8جدول شماره 

 اطلاعات.تشخیص سطح و ماهیت اطلاعاتی به شرح ذیل آمده است: 

حبه عمیق، ، سپس، نتایج تحلیلی به روش پدیدارشناسی بر اساس انجام مصا8با توجه به نتایج توصیفی در جدول شماره 

 وارد های خواست در ترکیب ر های فرایند تعامل در بافت بازیابی با معیار جامعیت براساسبه منظور شناسایی متغی

 ح ذیل آمده است:به شر خاص جستجوی های عبارت عنوان شده به

 

 های عبارت عنوان شده به وارد های خواست در :  نتایج تحلیلی بعد جامعیت در بافت بازیابی اطلاعات: ترکیب0جدول شماره 

 خاص جستجوی

 

 

 

 

 

 

 مرحله اول 

خوانش 

پاسخ 

مصاحبه 

 شوندگان

  

 

 مرحله دوم

 کد اولیه

 مرحله سوم

 مفاهیم

 مرحله چهارم

 مقوله

 مرحله پنجم

 مضمون

 مرحله ششم

 استناج از مضامین

 مرحله هفتم

مقایسه نتایج مرور سیستماتیک با تجربه 

 مصاحبه شوندگان

رعایت نظام 

 هوشمندی

انجام جستجو 

 معنایی

ذخیره و بازیابی 

 نتایج 

نتایج  بر  بازیابی و ذخیره

مبنای رعایت نظام 

 هوشمندی

نتایج  در انجام  بازیابی و ذخیره 

جستجوی معنایی بر مبنای سیستم 

 سمانتیک 

پیش فرض های ذهنی با در نظر گرفتن  

مهارت فرموله کردن عبارت جست و جو؛ 

پوشش موضوعی اطلاعات و مدارک؛ نوع 

استانداردهای فراداده ای؛ شیوه سازماندهی 

 اطلاعات
پیش فرض های 

ذهنی با در نظر 

گرفتن مهارت فرموله 

عبارت جست و کردن 

 جو

 انجام جستجو

  

 کسب اطلاعات

 

 

کسب اطلاعات بر اساس 

پیش فرض ها با در نظر 

گرفتن مهارت فرموله کردن 

 عبارت جست و جو

 کسب اطلاعات با استفاده از در

بر اساس پیش فرض  جستجو انجام

ها با در نظر گرفتن مهارت فرموله 

 کردن عبارت جست و جو

آگاهی از تجربه 

استفاده از انواع 

 محدود کننده ها

وارد کردن 

 واژگان جستجو 

وارد کردن واژگان جستجو 

 و آگاهی براساس  میزان

 موضوع به نسبت که دانشی

 جستجو مورد

جستجو در انجام  واژگان کردن وارد

 نسبت که آگاهی براساس  جستجو

  موضوع

جستجو در انجام  واژگان کردن واردوارد کردن واژگان جستجو  های ویژگی
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 های براساس  ویژگی هوشی و شخصیتی

 هوشی و شخصیتی

 های جستجو براساس  ویژگی

 هوشی  و شخصیتی

وارد کردن واژگان جستجو  مسائل روان شناختی

براساس  مسائل روان 

 شناختی

جستجو در انجام  واژگان کردن وارد

جستجو بر اساس مسائل روان 

 شناختی 

ویژگی های 

 شخصیتی و هوشی

وارد کردن واژگان جستجو 

براساس ویژگی های 

 شخصیتی و هوشی

وارد کردن وازگان جستجو در انجام 

جستجو براساس مسائل روان 

 شناختی

 موضوعی پوشش

 مدارک، و اطلاعات

 استانداردهای نوع

 شیوه ای، فراداده

 اطلاعات سازماندهی

وارد کردن واژگان جستجو 

 موضوعی پوشش براساس

 نوع مدارک، و اطلاعات

 ای، فراداده استانداردهای

 اطلاعات سازماندهی شیوه

 انجام در جستجو واژگان کردن وارد

 کردن براساس وارد جستجو 

 پوشش براساس جستجو واژگان

 نوع مدارک، و اطلاعات موضوعی

 شیوه ای، فراداده استانداردهای

 اطلاعات سازماندهی

 

 های خواست در یرهای فرایند تعامل در بافت بازیابی با معیار جامعیت به منظور ترکیبمتغ دهد، نشان می 4جدول شماره 

 مهارت گرفتن نظر در با ذهنی های فرض پیشخاص به شرح ذیل آمده است:  جستجوی های عبارت عنوان به شده وارد

 سازماندهی شیوه ای؛ فراداده استانداردهای نوع مدارک؛ و اطلاعات موضوعی پوشش جو؛ و جست عبارت کردن فرموله

 اطلاعات

 در بافت بازیابی اطلاعات مانعیت بعد

 ابتدا نتایج توصیفی به روش مرور سیستماتیک بر اساس پژوهش های پیشین آمده است:

 (1011،)ناطقی فر و همکاراندر بافت بازیابی اطلاعات به روش سیستماتیک مانعیتنتایج توصیفی بعد : 5دول شمارهج

  مرحله اول

معیار  

)کلمات ارزیابی

 کلیدی(

 مرحله دوم تا پنجم

، پیشینه در ، جستجویابی منبع

 فهرست، تحلیل استخراج

 انجام های پژوهش توصیفی

 شده

 مرحله ششم

 

 کدهای باز 

 ویژگی ها

؛ حسن زاده و رضازاده، 1311)حریری، مانعیت

 (.1331؛کشاورزیان و اصنافی،1331

 کاربر و نظام استنباط

ربط،  مفهوم از

فناوری های موجود 

 در نظام اطلاعاتی

 پوشش جستجو، های شیوه) اطلاعاتی بانک با کامل آشنایی

 کردن اخص برای AND عملگرهای از ، استفاده(موضوعی

اصطلاحنامه،  و شده کنترل زبان از شده، استفاده بازیابی مدارک

ناخواسته،  رکوردهای حذف برای NOT عملگر از استفاده

کننده،  استفاده ذهنی سابقه و مدرک، تجارب اطلاعاتی محتوای

 در موجود منابع و اطلاعات کننده، سایر استفاده علایق و باورها

 خدمات( اطلاعات، بهبود محیط(؛ )انتقال

    

یق، انجام مصاحبه عم، سپس، نتایج تحلیلی به روش پدیدارشناسی بر اساس 5با توجه به نتایج توصیفی در جدول شماره  

 نگرش دو با اطلاعاتی نیاز با مدرک ارتباط در مانعیتیر های فرایند تعامل در بافت بازیابی با معیار به منظور شناسایی متغ

 به شرح ذیل آمده است: (نظام از استفاده) ذهنی و( اطلاعات بازیابی های نظام) عینی

 

 های نظام) عینی نگرش دو با اطلاعاتی نیاز با مدرک اطلاعات ارتباط بازیابی بافت در مانعیت بعد تحلیلی نتایج: 6شماره جدول

 (نظام از استفاده) ذهنی و( اطلاعات بازیابی
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 مرحله اول

 خوانش

پاسخ  

مصاحبه 

 شوندگان

 مرحله دوم

 کد اولیه

مرحله 

 سوم

 مفاهیم

مرحله 

 چهارم

 مقوله

 مرحله پنجم

 مضمون

 مرحه ششم

 استناج از مضامین

 مرحله هفتم

مقایسه نتایج مرور سیستماتیک با تجربه 

 مصاحبه شوندگان

انجام  ربط

 جستجو

 

بازیابی 

 مدرک 

  

 مدرک در انجام جستجو  تحت تاثیر  بازیابی مدرک بر مبنای ربط بازیابی

 ربط 
 اطلاعاتی نیاز بین ارتباط برقراری توانایی

شده با نگرش عینی  بازیابی مدرک و

)نظام های بازیابی اطلاعات با تاکید بر 

ربط( و نگرش ذهنی )استفاده از نظام با 

تاکید بر ویژگی های کاربر، وظابف و 

شیوه  محیط(؛ توجه به امکانات نظام در 

 اطلاعات و دانش سازماندهی

اساس ساختار  بر مدرک بازیابی ساختار سیستم

 سیستم

 انجام جستجو تحت تاثیردر  مدرک بازیابی

 ساختار سیستم 

 بین ارتباط برقراری توانایی 

 مدرک و اطلاعاتی نیاز

شده با نگرش عینی  بازیابی

)نظام های بازیابی اطلاعات 

 با تاکید بر ربط(

 اساس توانایی بر مدرک بازیابی

 و اطلاعاتی نیاز بین ارتباط برقراری

شده با نگرش عینی  بازیابی مدرک

)نظام های بازیابی اطلاعات با تاکید 

 بر ربط(

در انجام جستجو تحت تاثیر  مدرک بازیابی

 و اطلاعاتی نیاز بین ارتباط برقراری توانایی

شده با نگرش عینی )نظام های  بازیابی مدرک

 بازیابی اطلاعات با تاکید بر ربط(

نگرش ذهنی )استفاده از 

نظام با تاکید بر ویژگی 

وظابف و های کاربر، 

 محیط(

 اساس توانایی بر مدرک بازیابی

 و اطلاعاتی نیاز بین ارتباط برقراری

شده با نگرش عینی  بازیابی مدرک

)نظام های بازیابی اطلاعات با تاکید 

بر ربط( و نگرش ذهنی )استفاده از 

نظام با تاکید بر ویژگی های کاربر، 

 وظابف و محیط(

تاثیر  در انجام جستجو تحت مدرک بازیابی

 و اطلاعاتی نیاز بین ارتباط برقراری توانایی

شده با نگرش عینی )نظام های  بازیابی مدرک

بازیابی اطلاعات با تاکید بر ربط( و نگرش 

ذهنی )استفاده از نظام با تاکید بر ویژگی های 

 کاربر، وظابف و محیط(

اساس سطح  بر مدرک بازیابی سطح تشخیص فرد

 تشخیص فرد

 در انجام جستجو اهمیت تحت مدرک بازیابی

 فرد  تشخیص تاثیر سطح

سیستم  سمانتیک یا  

هوشمند)رعایت نظام 

 هوشمندی( 

اساس سیستم  بر مدرک بازیابی

 سمانتیک یا هوشمند 

تاثیر  در انجام جستجو تحت  مدرک بازیابی

  هوشمند یا سمانتیک سیستم

 با تطابق میزان و مدرک بازیابی میزان تشخیص  علم روز

اساس میزان تشخیص   بر  محتوا

 علم روز

 در  محتوا با تطابق میزان و مدرک بازیابی

 میزان اساس تاثیر بر تحت جستجو انجام

   روز علم تشخیص

 با تطابق میزان و مدرک بازیابی نیاز خاص فرد

 فرد خاص اساس نیاز بر  محتوا

 در  محتوا با تطابق میزان و مدرک بازیابی

 نیاز خاص کاربر   تاثیر تحت جستجو انجام

 با تطابق میزان و مدرک بازیابی میزان کیفیت نظام اطلاعاتی

 نظام کیفیت اساس میزان بر  محتوا

 اطلاعاتی

 در  محتوا با تطابق میزان و مدرک بازیابی

 نظام کیفیت میزان تاثیر تحت جستجو انجام

 اطلاعاتی 

 با تطابق میزان و مدرک بازیابی سطح دانش فرد

 اساس سطح دانش فرد بر  محتوا

 در  محتوا با تطابق میزان و مدرک بازیابی

  تاثیر سطح دانش فرد  تحت جستجو انجام

اساس  بر مرتبط مدارک بازیابی موقعیت دانش

 موقعیت دانش

 مرتبط در انجام جستجو تحت مدارک بازیابی

 موقعیت دانش   تاثیر

جنبه های روان شناختی و 

 جامعه شناسی 

 اساسجنبه بر مرتبط مدارک بازیابی

 شناسی جامعه و شناختی روان های

 تحت جستجو انجام در مرتبط مدارک بازیابی

  تاثیر جنبه های روان شناختی و جامعه شناسی

ربط فردی یا کاربر مداری  

 یا ربط ذهنی

اساس  بر مرتبط مدارک بازیابی

 ربط یا  مداری کاربر یا فردی ربط

 ذهنی

 تحت جستجو انجام در مرتبط مدارک بازیابی

 ذهنی  ربط یا  مداری کاربر یا فردی ربط تاثیر

اساس  بر مرتبط مدارک بازیابی ژنتیک و ویژگی های فردی

 فردی های ویژگی و ژنتیک

تحت  جستجو انجام مرتبط مدارک بازیابی

  فردی های ویژگی و تاثیر  ژنتیک

مرتبط در ربط  مدرک بازیابی ربط انسانی 

 انسانی

 تحت جستجو انجام مرتبط در مدرک بازیابی

 انسانی تاثیر ربط

مرتبط براساس  مدرک بازیابی ملاحظه نگرش تعاملی 

 براساس نگرش تعاملی 

 تحت جستجو انجام مرتبط در مدرک بازیابی

 تاثیر نگرش تعاملی 

بین کاربر و نگرش ارتباط  

 سیستم

مرتبط براساس  مدرک بازیابی

 سیستم و کاربر بین  ارتباط نگرش

 تحت جستجو انجام مرتبط در مدرک بازیابی

 سیستم  و کاربر بین  ارتباط تاثیر نگرش

مرتبط براساس  مدرک بازیابی ملاحظه نگرش استاتیکی

 استاتیکی نگرش

 تحت جستجو انجام مرتبط در مدرک بازیابی

 تاثیر نگرش استاتیکی 

 توجه به امکانات نظام در 

اطلاعات و  شیوه سازماندهی

 دانش

مرتبط با توجه به  مدرک بازیابی

 شیوه سازماندهی امکانات نظام در 

 اطلاعات و دانش

 جستجو با توجه انجام مرتبط در مدرک بازیابی

 اطلاعات سازماندهی شیوه  در نظام امکانات به

 دانش و

 

 با اطلاعاتی نیاز با مدرک در ارتباط مانعیترهای فرایند تعامل در بافت بازیابی با معیار متغینشان می دهد،  6جدول شماره

 ارتباط برقراری تواناییبه شرح ذیل آمده است:   (نظام از استفاده) ذهنی و( اطلاعات بازیابی های نظام) عینی نگرش دو



 

21 
 

 ذهنی نگرش و( ربط بر تاکید با اطلاعات بازیابی های نظام) عینی نگرش با شده بازیابی مدرک و اطلاعاتی نیاز بین

 و اطلاعات سازماندهی درشیوه نظام امکانات به توجه ؛(محیط و وظابف کاربر، های ویژگی بر تاکید با نظام از استفاده)

 .دانش

ق، پدیدارشناسی بر اساس انجام مصاحبه عمی، سپس، نتایج تحلیلی به روش 5با توجه به نتایج توصیفی در جدول شماره 

 در موجود(  امکانات) های براساس فناوری در بافت بازیابی با معیار مانعیت ر های فرایند تعاملمنظور شناسایی متغی به

 نظام به شرح ذیل آمده است:

 

 نظام در موجود(  امکانات) های فناوریبراساس اطلاعات   بازیابی بافت در مانعیت بعد تحلیل نتایج: 7شماره جدول

 مرحله اول: 

 خوانش

 پاسخ 

مصاحبه  

 شوندگان

 

 مرحله دوم:

 کد اولیه

 مرحله سوم:

 مفاهیم

مرحله 

 چهارم:

 مقوله

 مرحله پنجم:

 مضمون

 مرحله ششم:

 استناج از مضامین

 مرحله هفتم:

 مصاحبه تجربه با سیستماتیک مرور نتایج مقایسه

 شوندگان

تسریع در زمان 

 بازیابی 

فناوری های موجود 

 در نظام 

 

 

 

 

بازیابی 

 اطلاعات

 

بازیابی اطلاعات بر 

 اساس زمان جستجو

 از استفاده با اطلاعات  بازیابی

 موجب نظام در موجود های فناوری

 زمان کارایی در تسریع و دقت

 بازیابی 

بین بردن  ؛ ازو دانش تدسترسی یکپارچه به اطلاعا

 خطای انسانی در جستجو

دریافت اطلاعات 

 باکیفیت 

بازیابی اطلاعات 

براساس دریافت 

 اطلاعات  با کیفیت 

 از استفاده با اطلاعات بازیابی

 موجب نظام در موجود های فناوری

کارایی در دریافت اطلاعات   و دقت

 با کیفیت

افزایش سطح دقت 

 جستجو

 بازیابی و جستجو انجام

مرتبط بر مبنای  مدرک

دقت افزایش سطح 

 جستجو

 مدرک بازیابی و جستجو انجام

 های فناوری از استفاده مرتبط با

موجب دقت و  نظام در موجود

افزایش سطح دقت  کارایی در

 جستجو 

راهنما و  دارا بودن 

ابزارهای سازماندهی  

 دانش

 بازیابی و جستجو انجام

مرتبط با اساس  مدرک

از راهنما و ابزارهای 

 سازماندهی  دانش

 مدرک بازیابی و جستجو انجام

 های فناوری از استفاده با مرتبط

موجب دقت و  نظام در موجود

کارایی در تقویت راهنما و ابزارهای 

 سازماندهی  دانش 

دسترسی یکپارچه به 

 و دانش اطلاعات

- - -  

از بین بردن خطای 

 انسانی در جستجو 

اطلاعات بر  بازیابی انجام جستجو

بردن خطای  مبنای بین

 انسانی در جستجو

 مدرک بازیابی و جستجو انجام

 های فناوری از استفاده با مرتبط

موجب افزایش   نظام در موجود

دقت و کارایی نظام  در از بین 

 بردن خطای انسانی در جستجو 

اطلاعات بر  بازیابی امکان نمایه سازی

 مبنای نمایه سازی 

 مدرک بازیابی و جستجو م انجام

 های فناوری از استفاده با مرتبط

وجب افزایش دقت  نظام در موجود

 و کارایی در نمایه سازی  نظام 

امکان استفاده از 

متا دیتا های داخل 

 سیستم

اطلاعات بر  بازیابی

مبنای متا دیتا های 

 توی سیستم

 مدرک بازیابی و جستجو انجام

 های فناوری از استفاده با مرتبط

موجب افزایش دقت  نظام در موجود

 از استفاده و کارایی نظام  درامکان

 سیستم   توی های دیتا متا

انجام جستجو برای  ارتقا کیفیت نظام

 رسیدن

 به منابع مرتبط 

فناوری های 

موجود در 

 نظام

 

 در موجود های فناوری

 موجب بهبود  نظام

 نظام پاسخگویی

  نظام در موجود های فناوری

موجب  افزایش دقت و کارایی 

 بهبود پاسخگویی نظام  

پاسخگویی نیازهای 

اطلاعاتی خیلی 

 پیچیده تری 

انجام جستجو و 

 بازیابی اطلاعات

فناوری های موجود در 

نظام موجب پاسخگویی 

نیازهای اطلاعاتی خیلی 

 پیچیده تری

فناوری های موجود در انجام 

جستجو و بازیابی موجب افزایش 

دقت و کارایی نظام در پاسخگویی 

نیازهای اطلاعاتی خیلی پیچیده 
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 تری 

 

( برمبنای فناوری های )امکانات مانعیتیرهای فرایند تعامل در بافت بازیابی با معیار متغنشان می دهد،  9جدول شماره 

 جستجو در انسانی خطای بردن بین از دانش؛ و اطلاعات به یکپارچه دسترسیموجود در نظام به شرح ذیل آمده است: 

 

 در بافت بازیابی اطلاعاتبعد اثربخشی 

 ابتدا نتایج توصیفی به روش مرور سیستماتیک بر اساس پژوهش های پیشین آمده است:

 

 (.1011)ناطقی فر و همکاران،در بافت بازیابی اطلاعات به روش سیستماتیکنتایج توصیفی بعد اثربخشی :  8جدول شماره

 

 مرحله اول

معیار  

)کلمات ارزیابی

 کلیدی(

 مرحله دوم تا پنجم

، پیشینه در جستجو ،یابی  منبع

 توصیفی تحلیل فهرست، استخراج

 شده انجام های پژوهش

 مرحله ششم

 ویژگی ها کدهای باز 

 

 اثربخشی

؛  2111؛ تانگ ،1332لین،)دلون و مک 

؛ 1331راننده کلانکش و همکاران،

؛ 2111؛ هاول،1331محمدی و همکاران،

؛ ترکاشوند و 1333زاده و حسینی،حسن

؛ حیوی 2111؛ شارپ،1333همکاران، 

 (.1331حقیقی و مستانه، 

نیل به اهداف و 

تامین رضایت، 

رضایت از خدمات 

دسترس  اطلاعاتی،

پذیری به اطلاعات، 

 د پذیریکاربر

 اطلاع سطح نیاز، ارتقاء مورد اطلاعات به اطلاعاتی، دستیابی نیاز )رفع

کامل،  و دقیق مرتبط، اطلاعات درست، اطلاعات آگاهی، اطلاعات  و

مرتبط،  منابع به  پژوهشی(؛ )تسهیل  نیازهای شدن برآورده

 مندرجات سایت، قابلیت به مرتبط(؛ )دسترسی منابع به دستیابی

گیری،  بهره نحوه پذیری فهم و وب، سادگی بصری جدابیتتفسیر، 

 به ، رسیدن اطلاعات به نظام(؛ )دستیابی از استفاده مهارت کسب

اطلاعات،  حفاظت و نظام، امنیت عملکرد ، کیفیت نتایج بهترین

 از استفاده نحوه به آسان و ساده نظام، دسترسی متنوع امکانات

 نظام(

 

حبه عمیق، ، سپس، نتایج تحلیلی به روش پدیدارشناسی بر اساس انجام مصا1در جدول شماره با توجه به نتایج توصیفی 

برای نیل به اهداف و تامین رضایت به شرح  اثربخشیر های فرایند تعامل در بافت بازیابی با معیار به منظور شناسایی متغی

 ذیل آمده است:

 رضایت تامین و اهداف به اطلاعات برای  نیل بازیابی بافت در اثربخشی بعد تحلیلی نتایج:  9شماره جدول

 
 

 مرحله اول:

 خوانش

 پاسخ 

 مصاحبه 

 شوندگان 

 مرحله دوم

 کد اولیه

 مرحله سوم

 مفاهیم

 مرحله چهارم

 مقوله

 مرحله پنجم

 مضمون

 مرحله ششم

 استناج از مضامین

 مرحله هفتم

 مصاحبه تجربه با سیستماتیک مرور نتایج مقایسه

 شوندگان

 

 هدف دادن به کار

 انجام جستجو 

  

  

دستیابی به اطلاعات برای   دستیابی به اطلاعات

 کار به دادن هدف

دستیابی به اطلاعات در انجام 

هدف دادن به   جستجو جهت

 کار 

 رفع نیازهای ذهنی؛ انتقال دانش

دستیابی به اطلاعات جهت  تامین رضایت

 رضایت تامین

 انجام در اطلاعات به دستیابی

 رضایتمندی   جهت در جستجو

دستیابی به اطلاعات برای  رفع نیازهای ذهنی

 رفع نیازهای اطلاعاتی ذهنی

 انجام در اطلاعات به دستیابی

 جهت رفع نیاز ذهنی  جستجو

دستیابی به اطلاعات برای  انتقال دانش

 انتقال دانش در ذهن

دستیابی به اطلاعات در انجام 

از انتقال دانش جستجو رضایت 

 ذهنی
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دستیابی به اطلاعات  برای  رفع شناخت دانشی 

 دانشی شناخت رفع

دستیابی به اطلاعات جهت رفع 

 شناخت دانشی 

 

 تامین و اهداف به نیل اثربخشی برای  معیار با بازیابی بافت در تعامل فرایند رهایمتغینشان می دهد،  7جدول شماره 

 .ال دانشرفع نیازهای ذهنی؛ انتق :است آمده ذیل شرح به رضایت

حبه عمیق، ، سپس، نتایج تحلیلی به روش پدیدارشناسی بر اساس انجام مصا1با توجه به نتایج توصیفی در جدول شماره 

به شرح ذیل   اطلاعاتی خدمات از رضایت ر های فرایند تعامل در بافت بازیابی با معیار اثربخشی بابه منظور شناسایی متغی

 آمده است:

   اطلاعاتی خدمات از رضایت با اطلاعات بازیابی بافت در اثربخشی بعد تحلیلی نتایج:  11 شماره جدول

 مرحله اول

 خوانش

پاسخ 

مصاحبه 

 شوندگان

 مرجحله دوم

 کد اولیه

 مرحله سوم

 مفاهیم

مرحله 

 چهارم

 مقوله

 مرحله پنجم

 مضمون

 مرحله ششم

 استناج از مضامین

 مرحله هفتم

 مصاحبه تجربه با سیستماتیک مرور نتایج مقایسه

 شوندگان

بازگشت یا مراجعه مجدد به 

 سیستم

 انجام جستجو

 

دریافت 

 منابع 

 یا دریافت منابع جهت بازگشت

 سیستم به مجدد مراجع

دریافت منابع در انجام جستجو  با  

رضایت از خدماتی اطلاعاتی  موجب 

 بازگشت یا مراجع مجدد به اون سیستم 

 و دانشی خلا شدن پر دانشی؛ خلاء شدن پر

 شناختی

 

 
دریافت منابع و تکمیل اطلاعات   پر شدن خلاء دانشی

 دانشی  خلاء شدن برای پر

 با  انجام جستجو در منابع دریافت

 خلاء اطلاعاتی به خدمات از رضایت

 دانشی 

دریافت منابع و تکمیل اطلاعات  احساس شخصیت اجتماعی

 اجتماعی شخصیت در احساس

 با  جستجو در انجام منابع دریافت

 اطلاعاتی به احساس خدمات از رضایت

 اجتماعی  شخصیت

 

کسب اعتبار در کار، حرفه و 

 زندگی روزمره

دریافت منابع و تکمیل اطلاعات 

 حرفه کار در اعتبار برای کسب

 روزمره زندگی و

 

 با انجام جستجو در منابع دریافت

به کسب  خدمات اطلاعاتی  از رضایت

 اعتبار در کار حرفه و زندگی روزمره 

کسب آرامش از لحاظ روحی و 

 روانی

 جهت

 کسب

 نتیجه

کسب آرامش از لحاظ روحی و 

 روانی به جهت کسب نتیجه

 کسب نتیجه در انجام جستجو با

 اطلاعاتی، و به کسب خدمات از رضایت

 روانی  و روحی لحاظ از آرامش

 با جستجو انجام در نتیجه کسب کسب موفقیتمنجر به 

 کسب به اطلاعاتی،  خدمات از رضایت

 موفقیت  

 خلا شدن نتیجه با پر کسب پر شدن خلا دانشی

 دانشی

 با جستجو انجام در نتیجه کسب

موجب   اطلاعاتی،  خدمات از رضایت

 دانشی  خلا شدن پر

 خلا شدن برای پر نتیجه کسب پر شدن خلا شناختی

 شناختی

 و با جستجو انجام در نتیجه کسب

موجب  و اطلاعاتی، خدمات از رضایت

 شناختی  خلا شدن پر

برآورده  تاثیر بر روی رفتار اطلاع یابی

 شدن نیاز

 

 بر برآورده کردن نیاز  در تاثیر

 یابی  اطلاع رفتار روی

 برآورده کردن نیاز در انجام جستجو  با

اطلاعاتی، سبب   خدمات از رضایت

 یابی  اطلاع رفتار روی بر تاثیر

 

اطلاعاتی  خدمات از رضایت با اثربخشی معیار با بازیابی بافت در تعامل فرایند متغیرهای نشان می دهد، 80جدول شماره 

 شناختی. و دانشی خلا شدن پر دانشی؛ خلاء شدن پر :است آمده ذیل شرح به
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حبه عمیق، ، سپس، نتایج تحلیلی به روش پدیدارشناسی بر اساس انجام مصا1جدول شماره با توجه به نتایج توصیفی در  

 همه برای اطلاعات به دسترسی منظور به ر های فرایند تعامل در بافت بازیابی با معیار اثربخشیبه منظور شناسایی متغی

 کاربران به شرح ذیل آمده است:

 

 کاربران همه برای اطلاعات به دسترسیور به منظاطلاعات  بازیابی بافت در اثربخشی بعد تحلیلی نتایج:  11شماره جدول

مرحله 

 اول

  خوانش

 پاسخ 

مصاحبه 

 شوندگان

 مرحله دوم

 کد اولیه

 مرحله سوم

 مفاهیم

 مرحله چهارم

 مقوله

 مرحله پنجم

 مضمون

 مرحله ششم

 استناج از مضامین

 هفتم مرحله

 مصاحبه تجربه با سیستماتیک مرور نتایج مقایسه

 شوندگان

کاهش شکاف 

اطلاعاتی و شکاف 

 دیجیتالی 

دسترسی به  انجام جستجو

 اطلاعات مورد نیاز

 

دسترسی به 

اطلاعات مورد نیاز 

بر مبنای کاهش 

شکاف اطلاعاتی و 

 شکاف دیجیتالی

نیاز  مورد اطلاعات به دسترسی

 در انجام جستجو با کاهش

 شکاف و اطلاعاتی شکاف

 دیجیتالی 

 به توجه با اطلاعات پذیری دسترس و کاربردپذیری

 دسترسی عبارتی به  زبانی و قومی های ویژگی

 و دانش استفاده ازمیزان شده؛  بندی سطح های

دسترس پذیری اطلاعات با توجه به ویژگی تجربه؛ 

 های قومی و زبانی

 

 به دسترسی تخصیص بودجه

با  کیفیت  اطلاعات

با وجود تخصیص 

 بودجه

دسترسی به اطلاعات با کیفیت 

در انجام جستجو و با وجود 

 بودجه  تخصیص

 - - - عدالت اجتماعی

 

- 

 

 و کاربردپذیری

 پذیری دسترس

 به توجه با اطلاعات

 و قومی های ویژگی

 عبارتی به  زبانی

 سطح های دسترسی

 شده بندی

 رایگان بودن 

میزان استفاده از 

 دانش و تجربه 

آگاهی از جنبه  انجام جستجو

های مختلف 

اطلاعات و استفاده 

 از منابع

ی از جنبه های آگاه

 مختلف میزان

 و دانش از استفاده

 اطلاعات و   تجربه

 مختلف های جنبه از آگاهی

 منابع از استفاده و اطلاعات

 میزان برمبنای جستجو هنگام 

 تجربه و دانش از استفاده

 توانایی استفاده از

 قابلیت های نظام

آگاهی از جنبه های 

مختلف اطلاعات و 

استفاده از منابع 

 براساس توانایی

 ازقابیلت استفاده

 نظام های

 مختلف های جنبه از آگاهی

 در منابع از استفاده و اطلاعات

 استفاده و توانایی جستجو انجام

 نظام  های ازقابلیت

آگاهی از جنبه های  فرهنگ سازی

اطلاعات و مختلف 

استفاده از منابع در 

 سازی فرهنگ

آگاهی از جنبه های مختلف 

اطلاعات و استفاده از منابع در 

 انجام جستجو و فرهنگ سازی،  

 ویژگی های 

 افراد

دریافت مدارک 

 مرتبط

 مدارک دریافت

مرتبط بر اساس 

 افراد های ویژگی

 انجام در مرتبط مدارک دریافت

 افراد های و ویژگی جستجو

 مدارک دریافت وِیژگی های قومی

مرتبط براساس 

 قومی های وِیژگی

 انجام در مرتبط مدارک دریافت

 قومی  های ژگیو  وِی جستجو

 مدارک دریافت ویژگی زبانی 

مرتبط براساس  

  ا زبانی ویژگی

 انجام در مرتبط مدارک دریافت

  زبانی و  ویژگی جستجو
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 همه برای اطلاعات به دسترسی اثربخشی معیار با بازیابی بافت در تعامل فرایند متغیرهای می دهد،نشان  88جدول شماره 

 به  زبانی و قومی های ویژگی به توجه با اطلاعات پذیری دسترس و کاربردپذیری :است آمده ذیل شرح کاربران به

 های ویژگی به توجه با اطلاعات پذیری دسترس تجربه؛ و دانش از استفاده میزان شده؛ بندی سطح های دسترسی عبارتی

 .زبانی و قومی

، سپس، نتایج تحلیلی به روش پدیدارشناسی بر اساس انجام مصاحبه عمیق، 1با توجه به نتایج توصیفی در جدول شماره  

به شرح ذیل آمده برای کاربردپذیری نظام  یر های فرایند تعامل در بافت بازیابی با معیار اثربخشیمنظور شناسایی متغبه 

 است:

 نظام پذیری کاربرد دراطلاعات  بازیابی بافت در اثربخشی بعد تحلیلی نتایج:  12شماره جدول       

مرحله 

 اول

 خوانش

پاسخ 

مصاحبه 

 شوندگان

 مرحاه دوم

 کد اولیه

 مرحله سوم

 مفاهیم

 مرحله چهارم

 مقوله

 مرحاه پنجم

 مضمون

 هفتم مرحله استناج از مضامین

 تجربه با سیستماتیک مرور نتایج مقایسه

 شوندگان مصاحبه

کاربران در گسترش دانایی؛ کمک به  - - - - گسترش دانایی

کمک به کاربران   شناسایی و اصلاح خطا

در شناسایی و 

 اصلاح خطا

- - 

انعطاف پذیری 

بودن نظام  و 

کارایی استفاده  از 

 نظام 

- - 

 و کارآمد استفاده

 بیشتر بهره گیری

 موجود خدمات از

 در نظام

- - 

     

 شرح به در کاربردپذیری نظام اثربخشی معیار با بازیابی بافت در تعامل فرایند متغیرهاینشان می دهد،  81جدول شماره  

 خطا. اصلاح و شناسایی در کاربران به کمک دانایی؛ گسترش :است آمده ذیل

 

 در بافت بازیابی اطلاعات / فرایندبعد کیفیت اطلاعات

 :در ابتدا نتایج توصیفی به روش مرور سیستماتیک بر اساس پژوهش های پیشین آمده است

)ناطقی فر و در بافت بازیابی اطلاعات به روش سیستماتیک / فرایندنتایج توصیفی بعد کیفیت اطلاعات :11جدول شماره 

 (1011همکاران،
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 مرحله اول

معیار  

ات )کلمارزیابی

 کلیدی(

 مرحله دوم تا پنجم

، پیشینه در ، جستجویابی  منبع

 توصیفی فهرست، تحلیل استخراج

 شده انجام های پژوهش

 مرحله ششم

 

 کدهای باز 

 ویژگی ها

/ کیفیت اطلاعات

  فرایند

 

؛ اینگورسن و 1311بیورنشتاد و کالست ، 

 (.2111یارولین،

جنبه های کیفیت اطلاعات، سطح 

 زمان، تشخیص کاربر

 بخشی اطلاعات، معنا اطلاعات، اعتمادپذیری تناسب

 اطلاعات، دقت بودن زمان، کامل طول در اطلاعات

 بودن هنگام اطلاعات، به گرایی اطلاعات، زیبا

 شناسی اطلاعاتی، روش منابع با اطلاعات؛ آشنایی

 پسند اطلاعات، کاربر پردازش های اطلاعات، روش

، اطلاعات پیچیدگی اطلاعات، حل عناصر بودن

 افزایش دقت و افزایش سرعت

 

حبه عمیق، ، سپس، نتایج تحلیلی به روش پدیدارشناسی بر اساس انجام مصا88با توجه به نتایج توصیفی در جدول شماره 

برای جنبه های اطلاعات با   / فرایندکیفیت اطلاعاتر های فرایند تعامل در بافت بازیابی با معیار به منظور شناسایی متغی

 به شرح ذیل آمده است:کیفیت 

 کیفیت با اطلاعات های اطلاعات برای جنبه بازیابی بافت در / فراینداطلاعات کیفیت بعد تحلیلی نتایج: 10شماره جدول

مرحله 

 اول

 

خوانش 

پاسخ 

مصاحبه 

 شوندگان

 مرحله دوم

 کد اولیه

 مرحله سوم

 مفاهیم

 مرحله چهارم

 مقوله

 پنجم مرحله

 مضمون

 مرحله ششم

 استناج از مضامین

 هفتم مرحله

 تجربه با سیستماتیک مرور نتایج مقایسه

 شوندگان مصاحبه

کیفیت اطلاعات 

مرتبط با نیاز 

 اطلاعاتی

 انجام جستجو

 

دسترسی به اطلاعات 

 با کیفیت 

 

دسترسی به 

اطلاعات با 

کیفیت در 

 بودن با مرتبط

 اطلاعاتی نیاز

با جنبه مرتبط با کیفیت اطلاعات 

نیاز اطلاعاتی موجب فرایند  تعامل  

 اطلاعات در بافت بازیابی می شود.

 

روی  تاثیر گذاریمرتبط با نیاز اطلاعاتی؛ 

؛ قابلیت ثبات اطلاعاتساختارهای ذهنی؛ 

 تکرار اطلاعات؛ قابل استناد و استدلال

 اطلاعات
تاثیر گذاری روی 

 ساختارهای ذهنی

 به دسترسی

 با اتاطلاع

کیفیت در 

تاثیرگذاری 

روی 

ساختارهای 

 ذهنی 

کیفیت اطلاعات با جنبه تاثیرگذاری 

روی ساختارهای ذهنی موجب 

فرایند  تعامل  اطلاعات در بافت 

 بازیابی می شود.

 

 

تاثیرگذاری  روی 

 بافت 

 به دسترسی

 با اطلاعات

کیفیت بر 

اساس  تاثیر 

گذاری بر روی 

 بافت 

 جنبه تاثیرگذاری اطلاعات با کیفیت

بافت موجب فرایند  تعامل   روی

 اطلاعات در بافت بازیابی می شود.

 

قابلیت تکرار 

 اطلاعات

 

 به دسترسی

 با اطلاعات

کیفیت برمبنای 

 تکرار قابلیت

 بودن 

 

 قا بلیت کیفیت اطلاعات با جنبه 

اطلاعات موجب فرایند  تعامل   تکرار

 شود.اطلاعات در بافت بازیابی می 

 

بافت  درصادق 

 های  مختلف 

 به دسترسی

 با اطلاعات

کیفیت برمبنای 

 اینکه در جوامع

 صادق مختلف

 باشد

صادق اطلاعات با جنبه  کیفیت

موجب فرایند   مختلف درجوامع

تعامل  اطلاعات در بافت بازیابی 

 می شود.

 

 به دسترسی ثبات اطلاعات

 با اطلاعات

کیفیت براساس 

 ثباتاطلاعات با جنبه  کیفیت

اطلاعات موجب فرایند  تعامل  

 اطلاعات در بافت بازیابی می شود.
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  اطلاعات ثبات

قابل استناد و 

 اطلاعاتاستدلال 

 به دسترسی

 با اطلاعات

کیفیت برمبنای 

 و استناد قابل

  استدلال

 استناد قابلاطلاعات با جنبه  کیفیت

موجب فرایند  تعامل   استدلال و

 اطلاعات در بافت بازیابی می شود.

 

 

برای جنبه های  / فرایندکیفیت اطلاعات معیار با بازیابی بافت در تعامل فرایند متغیرهای نشان می دهد، 84جدول شماره 

 اطلاعات؛ ثبات ذهنی؛ ساختارهای روی گذاری تاثیر اطلاعاتی؛ نیاز با مرتبط :است آمده ذیل شرح به اطلاعات با کیفیت

 اطلاعات. استدلال و استناد قابل اطلاعات؛ تکرار قابلیت

 عمیق، مصاحبه انجام اساس بر پدیدارشناسی روش به تحلیلی نتایج سپس، ،88 شماره جدول در توصیفی نتایج به توجه با

 پیدا در کاربر تشخیص برای  / فراینداطلاعات کیفیت معیار با بازیابی بافت در تعامل فرایند های متغییر شناسایی منظور به

 :است آمده ذیل شرح منابع به کردن

 پیدا در کاربر اطلاعات برای تشخیص بازیابی بافت در / فراینداطلاعات کیفیت بعد تحلیلی نتایج: 15 شماره جدول

 منابع کردن

مرحله 

 اول

 خوانش

پاسخ 

مصاحبه 

 شوندگان

 مرحله دوم

 کد اولیه

 مرحله سوم

 مفاهیم

مرحله 

 چهارم

 مقوله

 مرحله پنجم

 مضمون

 مرحله ششم

 استناج از مضامین

 هفتم مرحله

 تجربه با سیستماتیک مرور نتایج مقایسه

 شوندگان مصاحبه

 در مشارکت منابع؛  ارزیابی و مقایسه

  جدید دانش ایجاد

 انجام جستجو

 

پیدا کردن 

 منبع 

 

پیدا کردن منبع بر مبنای 

 سواد داشتن  مهارت

 اطلاعاتی

 سواد در جستجو بستگی به مهارت پیدا کردن منبع

 اطلاعاتی 
 مشارکت  منابع؛  ارزیابی و مقایسه توانایی

پیدایی منابع جدید؛  دانش ایجاد در

پیدا کردن منبع براساس  پیش داشته های ذهنی کاربر سطح دانش کاربر؛ تجربه کاربربراساس 

 ذهنی های داشته اپیش

 کاربر

 داشته به پیش بستگی جستجو در منبع کردن پیدا

 کاربر  ذهنی های

 - - - - ویژگی های کاربران بالفعل و بالقوه 

پیدا کردن  انجام جستجو موقعیت روان شناختی کاربر

 منبع 

بر مبنای  منبع کردن پیدا

 شناختی روان موقعیت

 کاربر

 روان به موقعیت بستگی جستجو در منبع کردن پیدا

 کاربر  شناختی

پیدا کردن منبع براساس  سطح دانش کاربر

 سطح دانش کاربر 

 دانش به سطح بستگی جستجو در منبع کردن پیدا

 کاربر دارد

براساس  منبع کردن پیدا تجربه کاربر

 تجربه کاربر

 کاربر  به تجربه بستگی جستجو در منبع کردن پیدا

منبع براساس  کردن پیدا نوع شغل فرد

 نوع شغل فرد

 فرد  شغل به  نوع بستگی  جستجو در منبع کردن پیدا

پیدا کردن منبع برمبنای  اعتماد بنفس کاربر

 کاربر  بنفس اعتماد

 بنفس به اعتماد بستگی جستجو در منبع کردن پیدا

 کاربر 

 

 کاربر تشخیص / فراینداطلاعات کیفیت معیار با بازیابی بافت در تعامل فرایند متغیرهای نشان می دهد، 85جدول شماره 

 پیدایی جدید؛ دانش ایجاد در مشارکت  منابع؛  ارزیابی و مقایسه توانایی :است آمده ذیل شرح به منابع کردن پیدا در

 کاربر. تجربه کاربر؛ دانش سطح براساس منابع
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 عمیق، مصاحبه انجام اساس بر پدیدارشناسی روش به تحلیلی نتایج سپس، ،88 شماره جدول در توصیفی نتایج به توجه با

 برای  تلاش و  زمان در فرایند  اطلاعات/ کیفیت معیار با بازیابی بافت در تعامل فرایند های یرمتغ شناسایی منظور به

 :است آمده ذیل شرح نیاز به مورد اطلاعات به دسترسی

 

  اطلاعات به دسترسی برای و تلاش زمان فرایند در بافت بازیابی اطلاعات اطلاعات/ : نتایج تحلیلی بعد کیفیت16ه جدول شمار

 مورد نیاز

 مرحله اول

 

 خوانش

پاسخ 

مصاحبه 

 شوندگان

 مرحله دوم

 کد اولیه

 مرحله سوم

 مفاهیم

 مرحله چهارم

 مقوله

 مرحله پنجم

 مضمون

 مرحله ششم

 استناج از مضامین

 هفتم مرحله

 مصاحبه تجربه با سیستماتیک مرور نتایج مقایسه

 شوندگان

تلاش زمان و  رضایت کاربران

 جستجو

 و نتیجه با زمان کسب کسب  نتیجه

 سبب مناسب تلاش

  مجدد کردن مراجعه

 .شود می

بستگی به فرایند  کسب نتیجه

جست جوی در زمان و تلاش 

 برای دسترسی اطلاعات است. 

رفع نیاز اطلاعاتی ربط؛  استخراج منابع براساس

اطلاع جویی)جست و جوی هدفمند( ؛ برساس 

 و فرایند و اجزاء نظام اطلاعات. مراحل نمایش

 استخراج منابع براساس

 ربط

برطرف کردن  انجام جستجو

 نیاز اطلاعاتی

دریافت اطلاعات با توجه 

 به میزان ربط

میزان دریافت اطلاعات با توجه  

 به تعداد اقلام مرتبط  

رفع نیاز اطلاعاتی 

اطلاع براساس 

جویی)جست و جوی 

 هدفمند( 

اطلاعات بر دریافت 

 اساس اطلاع جویی

با انتخاب اصطلاحات و 

 راهکارهای هدفمند

دریافت اطلاعات  پیدا کردن منابع مرتبط

 کردن برمبنای  پیدا

 مرتبط منابع

موجب کیفیت فرایند جستجو 

 مرتبط دریافت اطلاعات 

مراحل و فرایند و  نمایش

 اجزاء نظام اطلاعات

دریافت اطلاعات 

 مراحل شناختبرمبنای 

 نظام اجزاء و فرایند و

 اطلاعات

موجب کیفیت فرایند جستجو 

شناخت  ازدریافت اطلاعات 

مراحل و فرایند و اجزاء نظام 

 اطلاعات

دریافت اطلاعات  ناخت کل نظام ش

 کل براساس  شناخت

 نظام

موجب کیفیت فرایند جستجو 

شناخت کل دریافت اطلاعات از 

 نظام

 

 و  زمان فرایند در  اطلاعات/ کیفیت معیار با بازیابی بافت در تعامل فرایند متغیرهای نشان می دهد، 89جدول شماره 

 اطلاعاتی نیاز رفع ربط؛ براساس منابع استخراج :است آمده ذیل شرح نیاز به مورد اطلاعات به دسترسی برای  تلاش

 .اطلاعات نظام اجزاء و فرایند و مراحل نمایش ؛(هدفمند جوی و جست)جویی اطلاع براساس

 

 و پیشنهادات نتیجه گیری

ساختارهای شناختی در بافت بازیابی اطلاعات با استفاده از چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی در بافت اینگورسن 

مولفه شامل: بازیگران شناختی، اشیاء اطلاعاتی، زمان)تجربه دستیابی اطلاعات(، نظام  5(، با شناخت 4002و یارولین)

ا موجودیت های اطلاعاتی( فهمیده می شود. بازیگران بازیابی اطلاعات، ربط) نسبت ارتباط فهم شناختی ب

شناختی)جستجوگران، نویسندگان، نمایه سازان، طراحان ربط، ناشران، ویراستاران، و دستیاران ناشران و ویراستاران( 
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مهمترین مولفه در ساختار شناختی هستند. این شناخت در طول زمان)تجربه( موجب تکامل، نگهداری و تبدیل در 

مات فناوری اطلاعات می گردد و از طریق فرایند ربط که متاثر از رفتار اطلاعاتی بازیگران شناختی است، می تنظی

 تواند در بافت اجتماعی، سازمانی، فرهنگی شکل گیرد.

 

  فرایند است.مانعیت، اثربخشی، کیفیت اطلاعات/  معیارهای بافت بازیابی اطلاعات دارای ابعاد جامعیت،

 شامل دانش ذهنی، دانش معنایی و دانش فنی است. ، بعد جامعیت

موجب کارایی نظام های بازیابی  استدلال ها، انتظارات، ادراک، واژه با انتخابذهنی،  متغیر های دانش -

 دانش دانش؛ سطح مساله؛ به نسبت متغیرهایی شامل: شناخت علاوه بر موارد فوق،اطلاعات  شده و 

 و شناختی جامعه عوامل مفهوم؛ و معنا انتقال برای زبانی و زمانی واملع شناسایی ذهنی؛ های مدل پیشین؛

کنشی، موجب تبدیل نیاز اطلاعاتی به درخواست قابل جستجو  به منظور کارایی  تاثیرات شناختی، روان

 بیشتر در یکپارچگی جست و جوی هدفمند اطلاعات و بازیابی در بافت خواهد شد. 

سازگاری موجب  و معناداری شده، استنباط آموخته مطالب، تجارب ماهیت، با معنایی متغیرهای دانش -

 موجود های متغیرهایی شامل:  قابلیت شده و علاوه بر موارد فوق،کارایی نظام های بازیابی اطلاعات  

اطلاعات منجر به کارایی در یکپارچگی جست و جوی  ماهیت و سطح تشخیص اطلاعاتی براساس نظام

 بازیابی در بافت خواهد شد.  هدفمند اطلاعات و

 فنی موجب کارکرد از ساختاری، آگاهی عملیاتی، قوانین فناوری، قوانین با قوانین متغیرهای دانش فنی، -

 با ذهنی های فرض پیش: متغیرهایی شامل علاوه بر موارد فوق،  کارایی نظام های بازیابی اطلاعات شده و

 نوع مدارک؛ و اطلاعات موضوعی پوشش جو؛ و جست عبارت کردن فرموله مهارت گرفتن نظر در

 عنوان به شده وارد های خواست در ترکیب منظور به اطلاعات سازماندهی شیوه ای؛ فراداده استانداردهای

یکپارچگی جست و جوی هدفمند اطلاعات و بازیابی  بیشتر کارایی به منجر خاص جستجوی های عبارت

 خواهد شد. در بافت

 

ربط، فناوری های )امکانات( موجود در نظام بازیابی  مفهوم از کاربر و استفاده از نظام شامل استنباط بعد مانعیت،

 اطلاعات است.

 های شیوه) اطلاعاتی بانک با کامل آشناییربط،  مفهوم از کاربر و استفاده از نظام متغیرهای استنباط ˗

 شده، استفاده بازیابی مدارک کردن اخص برای AND عملگرهای از استفاده ،(موضوعی پوشش جستجو،
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 ناخواسته، محتوای رکوردهای حذف برای NOT عملگر از اصطلاحنامه، استفاده و شده کنترل زبان از

 و اطلاعات کننده، سایر استفاده علایق و کننده، باورها استفاده ذهنی سابقه و مدرک، تجارب اطلاعاتی

 علاوه بر موارد فوق،نتایج بهتر در جست و جوی مدارک شده و  محیط موجب دستیابی در موجود منابع

) ذهنی و( اطلاعات بازیابی های نظام)عینی نگرش دو با اطلاعاتی نیاز با مدرک ارتباط: متغیرهایی شامل

 نگرش با شده بازیابی مدرک و اطلاعاتی نیاز بین ارتباط برقراری توانایی تاثیر تحت( نظام از استفاده

 های ویژگی بر تاکید با نظام از استفاده)ذهنی نگرش و( ربط بر تاکید با اطلاعات بازیابی های نظام) عینی

 دانش منجر به دستیابی و اطلاعات سازماندهی شیوه در نظام امکانات به توجه ،(محیط و وظایف کاربر،

 در بافت یکپارچگی جست و جوی هدفمند اطلاعات و بازیابیمدارک در  جوی و جست در بهتر نتایج

 خواهد شد.

 به خدمات  موجب منجر اطلاعات و  بهبود ، با انتقالفناوری های)امکانات( موجود در نظاممتغیرهای   ˗

 دسترسی: متغیرهایی شامل شده و علاوه بر موارد فوق، مدارک جوی و جست در بهتر نتایج دستیابی

 در بهتر نتایج که منجر به دستیابی  جستجو در انسانی خطای بردن بین از دانش، و اطلاعات به یکپارچه 

 خواهد شد. یکپارچگی جست و جوی هدفمند اطلاعات و بازیابی در بافتمدارک در  جوی و جست

 

 اطلاعات  و کاربرد به پذیری اطلاعاتی، دسترس خدمات از رضایت تامین و اهداف به نیل شامل، بعد اثر بخشی  

 پذیری است.

 به اطلاعاتی، دستیابی نیاز با رفع ،رضایت از خدمات اطلاعاتی تامین و اهداف به متغیرهای نیل ˗

 و دقیق مرتبط، اطلاعات درست، اطلاعات آگاهی، اطلاعات و اطلاعات سطح نیاز، ارتقاء مورد اطلاعات

پژوهشی، موجب افزایش رضایتمندی کاربران در نظام بازیابی اطلاعات می  نیازهای شدن برآورده کامل،

 پر دانشی؛ خلاء شدن دانش، پر انتقال ذهنی؛ نیازهای رفعه بر موارد فوق، متغیرهایی شامل: علاوشود. 

یکپارچگی جست و جوی هدفمند کاربران در  منجر به افزایش رضایتمندی شناختی و دانشی خلا شدن

 . خواهد شد اطلاعات و بازیابی در بافت

 بصری تفسیر، جذابیت سایت، قابلیت مندرجات به دسترسی اطلاعات، به پذیری متغیرهای دسترس ˗

افزایش بهره وری  نظام موجب از استفاده مهارت گیری، کسب بهره نحوه پذیری فهم و وب، سادگی

 و کاربردپذیری از گیری بهرهعلاوه بر موارد فوق، متغیرهایی شامل: . شود نظام بازیابی اطلاعات می

 بندی سطح های دسترسی عبارتی به  زبانی و قومی های ویژگی به توجه با اطلاعات پذیری دسترس
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 زبانی، و قومی های ویژگی به توجه با اطلاعات پذیری دسترس تجربه، و دانش از استفاده میزان شده،

یکپارچگی جست و وری و  بهره افزایش به منجر شده که فراهم کاربران همه برای اطلاعات به دسترسی

  خواهد شد. در بافت جوی هدفمند اطلاعات و بازیابی

 و نظام، امنیت عملکرد نتایج، کیفیت بهترین به اطلاعات، رسیدن به دستیابی پذیری، متغیرهای کاربرد ˗

نظام موجب رضایت،  از استفاده نحوه به آسان و ساده نظام، دسترسی متنوع اطلاعات، امکانات حفاظت

کاربردپذیری در نظام علاوه بر موارد فوق، متغیرهایی شامل: کارایی و رسیدن به هدف می شود. 

 به افزایش رضایتمندی، منجر خطا اصلاح و شناسایی در کاربران به کمک دانایی؛ گسترش با اطلاعاتی

 خواهد شد. یکپارچگی جست و جوی هدفمند اطلاعات و بازیابی در بافتهدف در  به رسیدن و کارایی

 کاربر است. تشخیص اطلاعات، کیفیت های اطلاعات/ فرایند شامل جنبه بعد کیفیت      

 بخشی اطلاعات، معنا اطلاعات، اعتمادپذیری با تناسب اطلاعات، کیفیت های متغیرهای جنبه ˗

 بودن هنگام اطلاعات، به گرایی اطلاعات، زیبا اطلاعات، دقت بودن زمان، کامل طول در اطلاعات

علاوه بر اطلاعات موجب رضایتمندی بیشتر در کیفیت اطلاعاتی در نظام بازیابی اطلاعات می شود. 

 تاثیر اطلاعاتی؛ نیاز با اطلاعات با کیفیت با دارا بودن جنبه مرتبط موارد فوق، متغیرهایی شامل:

 استدلال و استناد قابل اطلاعات؛ تکرار قابلیت اطلاعات؛ ثبات ذهنی؛ ساختارهای روی گذاری

یکپارچگی جست و جوی بیشتر کیفیت اطلاعات در  اطلاعات در نظام اطلاعاتی منجر به رضایتمندی

  خواهد شد. هدفمند اطلاعات و بازیابی در بافت

 پردازش های اطلاعات، روش شناسی اطلاعاتی، روش شناسایی منابعبا  کاربر متغیرهای تشخیص ˗

اطلاعات موجب انجام جستجوی بهتر در نظام  پیچیدگی اطلاعات، حل عناصر بودن پسند اطلاعات، کاربر

 به منابع کردن پیدا در کاربر تشخیص علاوه بر موارد فوق، متغیرهایی شامل:بازیابی اطلاعات می شود. 

 کاربر؛ دانش سطح براساس منابع پیدایی جدید؛ دانش ایجاد در مشارکت  منابع؛  ارزیابی و مقایسه توانایی

یکپارچگی جست و جوی هدفمند اطلاعات و بازیابی در  بهتر جستجوی کاربر، منجر به انجام تجربه

 خواهد شد بافت

با افزایش دقت و افزایش سرعت موجب دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در نظام بازیابی  زمانمتغیرهای  ˗

 مورد اطلاعات به سترسید برای  تلاش و زمان علاوه بر موارد فوق، متغیرهایی شامل:اطلاعات می شود. 

 ؛(هدفمند جوی و جست)جویی اطلاع براساس اطلاعاتی نیاز رفع ربط؛ براساس منابع استخراج با  نیاز
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یکپارچگی جست نظام منجر به دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در  اجزاء و فرایند و مراحل نمایش

 خواهد شد. و جوی هدفمند اطلاعات و بازیابی در بافت

 در دیجیتال کتابخانه های نظام با تعامل در کاربر تجربه» خود پژوهش در( 5935)همکاران بگلو رجعلی

 با تعامل در کاربران شده تجربه های دشواری و ها کاستی بررسی به «انتظارات و ها کاستی: ایران

 »خود پژوهش در( 5935)همکاران و زاده سعیدی  پردازد؛ می  ایران در دیجیتال های کتابخانه مهمترین

 دانشجویان استفاده میزان بررسی به «کاری وظایف بر مبتنی اطلاعات جستجوی فرایند در تعامل معیارهای

 پردازند؛ می گوناگون کاری وظایف برای اطلاعات جستجوی فرایند در اطلاعات با تعامل معیارهای از

: پرسش پیشنهادهای ایجاد در مؤثر های بافت شناسایی "خود پژوهش در( 5931)همکاران و شعبانی

 نیاسان اسماعیلی پردازند؛ می پرسش پیشنهاد ایجاد در تاثیرگذار بافتی عوامل شناسایی به "مند نظام مرور

 اعضای دانش مدیریت فرآیند بر اطلاعات تعاملی بازیابی اثر بررسی "خود پژوهش در( 5933)همکاران و

 بر اطلاعات تعاملی بازیابی تاثیر سنجش پی در "گیلان استان پزشکی علوم های دانشگاه علمی هیئت

 و نازی  پردازند؛ می گیلان استان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت اعضای دانش مدیریت فرآیند

 تعامل در فناوری جایگاه از تعریفی باز: اطلاعاتی تعامل متقارن مدل »خود پژوهش  در( 5933)همکاران

  پردازند؛ می نگر جامع رویکرد با اطلاعات با تعامل فرایند بازتعریف و بازبینی به. پرداختند «اطلاعاتی

 و اهمیت از دکترا دانشجویان برداشت پدیدارنگاری تحلیل» خود پژوهش در( 5200)همکاران و ریگی

 به دانشجویان که مفاهیمی شناسایی به «پژوهش فرایند در اطلاعات بازیابی و جستجو تجربه ضرورت

 می ها طبقه بین روابط کشف همچنین و توصیفی های طبقه قالب در پردازند می نظر مورد پدیده توصیف

 بازیابی آینده بر موثر کلیدی عوامل شناسایی» خود پژوهش در(  5200)همکاران و نیا اسد پردازند؛

 بازیابی آینده بر موثر کلیدی عوامل شناسایی به«  روندها متقابل تاثیر تحلیل روش به متنی اطلاعات

 اطلاعات تعامل ماهیت مطالعه »خود پژوهش در( 5200)همکاران و فر ناطقی. پردازند می اطلاعات

 نعمتی. پردازند می نظامند رویکرد با یارولین و اینگورسن بازیابی و اطلاعات نظام چهارچوب براساس

 در اطلاعات تعاملی بازیابی برای چارچوبی ارائه»  خود پژوهش در(5200)همکاران و فلمجانی

 و اصلی عناصر تعیین و چارچوب ارائه  به «اجتماعی -شناختی نظریه بر مبتنی دیجیتال هایکتابخانه

 تعامل بعد وارسی سیاهه توسعه و «بندورا» اجتماعی شناختیـ نظریه بر مبتنی اطلاعات بازیابی تعامل فرعی

  پژوهش در( 4001) زی پردازند؛ می نظریه این بر مبتنی دیجیتال کتابخانههای در اطلاعات بازیابی

 بازیابی های سیستم ارزیابی چگونگی بررسی  به " دیجیتال های محیط در اطلاعات تعاملی بازیابی"خود

 مطالعه: اطلاعات درک و تجربیات» خود پژوهش در( 4055) لاتام و گراس. پردازد می اطلاعات تعاملی
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 و لی پردازند؛ می دانشجویان اطلاعات درک و تجربیات بررسی به  «اول سال دانشجویان پدیدارشناختی

 به «اجتماعی شناختی نشانه دیدگاه: انسانی اطلاعات تعامل در زبان نقش» خود پژوهش در( 4051) تانگ

 "خود پژوهش در( 4040) ساز زره و سنجری پردازد؛ می انسان اطلاعاتی تعامل در زبان نقش تحلیل

 پیچیدگی و کاربران تجربه یادگیری، هایسبک دیجیتال، هایکتابخانه در مشارکتی اطلاعات جستجوی

 تجربه و کاربران یادگیری سبک ترجیحات و مشارکتی اطلاعات جستجوی بین رابطه بررسی  به "وظایف

اطلاعات و نیز طراحی نظام های تعاملی بازیابی  از آنجایی که .پردازند می اطلاعاتی های سیستم از آنها

نظام های شخصی سازی شده که با ویژگی های انسانی و محیط جست وجوی اطلاعات هماهنگ باشند، 

با شناسایی و درک تعامل انسان و اطلاعات میسر است. مطالعه هر یک از ابعاد تعامل نیازمند شناخت 

مینه شناسایی متغیرهای فرایند بنابراین انجام پژوهش در ز بافتی است که در آن چنین تعاملی رخ می دهد.

  به صورت کیفی می تواند بخشی از خلاهای پژوهشی این حوزه را پر کند.و بازیابی تعامل اطلاعات 

 برای تجربه، حسب بر زمان طول در شناختی کنشگران های جوهره و معانی جستجوی باه در نتیج

 ساختارهای تحلیل و توصیف به منجر تر عمیق درک ایجاد و کشف شناسایی، در مشترک فهم به رسیدن

 دسترسی  و طراحی نهایت در و شده یارولین و اینگورسن بازیابی و اطلاعات نظام چهارچوب شناختی

 نظام طراحی در شناختی بازیگران رویکرد. کند می فراهم را مند نظام و ای شبکه صورت به اطلاعات

 و اطلاعات بازیابی مدل کاربری،طراحان رابط طراحان اطلاعاتی، پایگاه طراحان نقش و اطلاعات بازیابی

  با رویکرد این. است برخوردار ای ویژه اهمیت از اطلاعات بازیابی بافت در جو و جست موتورهای

 در کنشی تاثیرات و شناخت به نیاز اطلاعات ماهیت، و سطح تشخیص بر تاکید با ذهنی های فرض پیش

 استاتیکی و تعاملی های نگرش با ذهنی و عینی ربط ایجاد. دارد کاربری رابط دیدگاه از زمان طول

 گسست ترمیم و دانایی گسترش موجب و دهد می کاهش هوشمند جوی و جست در را انسان خطاهای

 ارزیابی و مقایسه با و خودکار طور به اطلاعات نظام مطلوب ساختار بودن دارا با ویژه به  و شده دانشی

 نهایت، در. بود خواهد پذیر دسترس و مشاهده قابل مراحل این  فرایند  و اطلاعات کیفی های جنبه منابع،

 شناختی فضای نیز، و سازمانی و فرهنگی اجتماعی، بافت در شناختی های ساختار طولی تعامل فرایند

 از طولی تعامل ارتباط همچنین درخواست، طریق از ربط عملکردهای اطلاعات، هدفمند وجوگران جست

 توسعه موجب و پذیرفته صورت اطلاعات اشیای و اطلاعات فناوری با آن تعدیل و سوال طریق

 با حوزه این در بیشتری های پژوهش شود می پیشنهاد. شود می بازیابی و اطلاعات نظام چهارچوب

 شغلی، های زمینه با کاربران مختلف های گروه و اطلاعات بازیابی بافت در مختلف های موضوع

 چنین های یافته. گیرد انجام مختلف شرایط و ها موضوع در گوناگون فنی توانمندهای و سنی تحصیلی،
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 در پذیری تعمیم احتمال و بافتی عناصر و عوامل تاثیر شناسایی در تواند می نیز هایی پژوهش

 .باشد سودمند اطلاعات  بازیابی تعامل های مدل و رویکردهای

 

Identification of variables The Process of Interaction in the Context of 

Information Retrieval Using the Framework of Information System and 
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Background and Aim: One of the most important challenges of context-based information systems 

with emphasis on cognitive structures is the formulation of receiving and displaying knowledge of 

cognitive actors empirically in the process of information retrieval interaction. The aim of the present 

study was to identify the variables of the dimensions of information retrieval context in the interaction 

process using the framework of the information system and retrieval. of Ingwersen  and  Jarvelin. 

Method: The present study is of fundamental and developmental type and has been carried out by 

Colaizzi phenomenological method (1978) in 7 stages. Data collection tool was using In-depth semi-

structured interview with 7 experts in the field of information retrieval to identify variables in the 

interaction process of information retrieval context. Validity is a tool for collecting and content 

validity data using the experience of experts and reliability is based on the criteria of Lincoln and 

Goba (1988) based on Credibility, reliability, verifiability. Description and analysis of information has 

been compared and validated using the results of systematic review and experiences of experts in the 

field of information retrieval. Finding: the number of 12 variables in the comprehensiveness 

dimension; 4 variables in the obstacle dimension; 7 variables in the effectiveness dimension; 9 

variables in the dimension of information quality; 3 variables were identified in the dimension of 

process quality in order to stabilize the process of information search, retrieval and access, which 

cognitive actors can consider as information retrieval system designers.Conclusion: As a result, by 

searching for the meanings and essences of cognitive actors over time according to experience, in 

order to reach a common understanding in identifying, discovering and creating a deeper 

understanding, it led to the description and analysis of the cognitive structures of the information and 

retrieval system framework of Ingorsen and Yarulin and finally It provides design and access to 

information in a networked and systematic way.  

 

                                                           
23.  PhD student in Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran,  jamilehnateghifar@gmail.com 
24 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran, soraya.ziaei@pnu.ac.ir.  
25 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, (Corresponding Author), Allameh Tabataba'i University, 

Tehran, Iran, momeni@atu.ac.ir,momeni.esmat@yahoo.com.  
26 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran, fdelghandi@pnu.ac.ir 



 

34 
 

Keywords: Information Retrieval, Phenomenology, Information Interaction, Information System and 

retrieval Framework's Ingwersen and Jarvelin 

 

 ابعنم

شناسایی (. 8400اسدنیا، ابوالفضل؛ چشمه سهرابی، مهرداد؛ شعنبانی، احمد؛ عاصمی، عاصفه؛ طاهری دمنه، محسن)

پژوهشنامه پردازش و مدیریت   .عوامل کلیدی مؤثر بر آینده بازیابی اطلاعات متنی به روش تحلیل تأثیر متقابل روندها

 .168-171. ص86(8اطلاعات.)

 فرآیند بر اطلاعات تعاملی بازیابی اثر بررسی(. 8877) ، هاجر؛ شاپوری، سودابهزارعی ، حسین؛ نیاسان اسماعیلی   

.فصلنامه نوآوری های مدیریت گیلان استان پزشکی علوم های دانشگاه علمی هیئت اعضای دانش مدیریت

 .71-881.ص85(4آموزشی.)

. رسانی اطلاع و کتابداری فصلنامه. اطلاعاتی رفتارهای حوزۀ در «بافت» مفهوم(. 8817)سمیه  شریفی، زاهد؛ بیگدلی،

 .88-58ص(.58)88

-48ص(. 18)9.مبین لسان فصلنامه. ادبی متون  درک در عاطفی گفتمان بافتی کارکرد تحلیل(. 8874)فرشید  ترکاشوند،

18. 

 .تحقیقات و علوم واحد. اسلامی آزاد دانشگاه: تهران. کیفی پژوهش های روش و اصول(. 8815)نجلا حریری،

(. واکاوی نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتوی نظریه ویتگنشتاین. 8871داورپناه،محمدرضا؛ اورعی،نرگس)

 .845-868.ص7(8پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی.)

 در دیجیتال کتابخانه های نظام با تعامل در کاربر تجربه(. 8875رجبعلی بگلو، رضا؛ فتاحی، رحمت الله؛پریرخ،مهری)

 .8-80(.ص 8)8.بازیابی تعاملی اطلاعات اولین کنفرانس بین المللی. انتظارات و ها کاستی: ایران

(. تحلیل پدیدارنگاری برداشت دانشجویان دکتری از 8400ریگی، طاهره؛ دیانی، محمدحسن؛ فتاحی، رحمت الله)

اهمیت و ضرورت تجربه جستجو و بازیابی اطلاعات در فرایند پژوهش. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس 

 .088-817.ص94( 8رضوی. )

 مبتنی اطلاعات جستجوی فرایند در تعامل معیارهای(. 8875سعیدی زاده، مرضیه؛ طاهری، ابوالفضل؛ صنعت جو، اعظم)

 .788-751. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ص88(4. )(محصول نوع و عینی پیچیدگی نقش) کاری وظایف بر

https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-4560-fa.pdf
https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-4560-fa.pdf
https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-4560-fa.pdf
https://civilica.com/l/8210/


 

35 
 

 ایجاد در مؤثر های بافت (. شناسایی8871عاصمی،عاصفه)شعبانی، احمد؛ آذرگون، مریم؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ 

 .848-890(.ص8)85اطلاعات. مدیریت و پردازش مند. پژوهشنامه نظام مرور: پرسش پیشنهادهای

 بازیابی در تعامل(. 8870) حمید بورقی، حافظ؛ زاده، حسن محمد حسین؛ فرد، وکیلی علی؛ نژاد، ولی فرحناز؛ صدوقی،

 .880-855ص.اطلاعات مدیریت و پردازش پژوهشنامه. آن های مدل واکاوی و اطلاعات

(. تعامل اطلاعاتی انسان: رویکرد بوم شناختی در رفتار اطلاعاتی. ترجمه فریده عصاره و همکاران. 1081فیدل، رایا)

 تهران. انتشارات کتابدار.

 .818-841ص(. 65)ش. کتاب فصلنامه. آن های مدل و جویی اطلاع فرایند(. 8815)حمید  کشاورز،

 .کتابدار انتشارات. تهران. باور تا نیاز از اطلاعات جستجو(. 8874)حمید  کشاورز،

 اساس بر اطلاعات تعاملی بازیابی اطلاعاتی رفتارهای در کاربر شناختی های توانایی فلسفی تبیین(. 8400)عصمت  مومنی،

 . 8-84ص(. 8)8.اطلاعات علم و کتابداری مطالعات فصلنامه. انسان مثالی تجرد

(. مدل متقارن تعامل اطلاعات: بازتعریفی از جایگاه فناوری 8877نازی، ایوب؛ حیدری، غلامرضا؛ شریف زاده، رحمان)

 .884-885. ص 88(4در تعامل اطلاعاتی.فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. )

 براساس اطلاعات تعامل ماهیت (. مطالعه8400دلقندی، فائزه)ناطقی فر، جمیله؛ ضیایی، ثریا، مومنی، عصمت؛ 

. 1(4نظامند. فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات. ) رویکرد با یارولین و اینگورسن بازیابی و اطلاعات نظام چهارچوب

 .17-46ص

 چارچوبی (. ارائه8400فاطمه)نعمتی لفجانی، سمیه؛ علیپور حافظی، مهدی؛ بابالحواتجی، فهیمه؛ حریری، نجلا؛ فهیم نیا، 

اجتماعی.  پژوهشنامه پردازش و مدیریت  -شناختی نظریه بر مبتنی دیجیتال هایکتابخانه در اطلاعات تعاملی بازیابی برای

 .885-867.ص 89(8اطلاعات. )

Colaizzi, P. F. (8791). Psychological research as the phenomenologist views it. 

Gorichanaz, T., & Venkatagiri, S. (2022). The expanding circles of information behavior and human–

computer interaction. Journal of librarianship and information science, 54(3), 389-403. 

Gross, M., & Latham, D. (1188). Experiences with and perceptions of information: A 

phenomenographic study of first-year college students. The Library Quarterly, 18(1), 868-816. . 

Ingwersen, P. (1996). Cognitive perspectives of information retrieval interaction: elements of a 

cognitive IR theory. Journal of documentation. 

Ingwersen, P., & Järvelin, K. (1112). The turn: Integration of information seeking and retrieval in 

context (Vol. 81). Springer Science & Business Media. 

Kuhlthau, C. C. (8778). Inside the search process: Information seeking from the user's perspective. 

Journal of the American society for information science, 21(2), .198-168 



 

36 
 

Kuhlthau, C. C. (2004). Seeking meaning: A process approach to library and information services 

(Vol. 2). Westport, CT: Libraries Unlimited. 

Li, E., & Tang, Y. (2018, July). The role of language in human information interaction: a social 

semiotic view. In International Conference on Informatics and Semiotics in Organisations (pp. 12-21). 

Springer, Cham. 

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. sage. 

Marchionini, G. (8779). Information seeking in electronic environments (No. 7). Cambridge 

university press. 

Padilla-Díaz, M. (1182). Phenomenology in educational qualitative research: Philosophy as science or 

philosophical science. International journal of educational excellence, 8(1), .881-818. 

Sangari, M., & Zerehsaz, M. (2020). Collaborative Information Seeking in Digital Libraries, Learning 

Styles, Users' Experience, and Task Complexity. Journal of Information Science Theory and Practice, 

8(4), 55-66. 

Saracevic, T. (1996, October). Relevance reconsidered. In Proceedings of the second conference on 

conceptions of library and information science (CoLIS 2) (pp. 201-218). New York: ACM. 

Savolainen, R. (1181). Pioneering models for information interaction in the context of information 

seeking and retrieval. Journal of Documentation. 

Smith, M., & Hepworth, M. (2012). Young people: A phenomenographic investigation into the ways 

they experience information. Libri, 62(2), 157-173. 

Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Sage publications. 

Xie, I. (Ed.). (1111). Interactive information retrieval in digital environments. IGI global. 

 


