
 

  
  

ها  هاي جستجوي موضوعی دانشجویان، الگوهاي بسط و همخوانی آن تحلیل بسط عبارت

  1اي هاي موضوعی فارسی در فهرست رایانه با سرعنوان

  

  3اهللا فتاحی ، دکتر رحمت2زمان امیر نیک

  23/6/1390پذیرش:      24/5/1390دریافت: 

  چکیده

هاي  یافته با سرعنوان  هاي بسط بارت جستجوي موضوعی و میزان همخوانی عبارتبررسی چگونگی بسط ع هدف:

اي در  موضوعی فارسی و مقایسه الگوهاي بسط جستجوي موضوعی دانشجویان از دو بعد متغیرهاي واژگانی و زمینه

شناسی  هاي موضوعی کتابداري، علوم تربیتی و روان حوزه موضوعی کشاورزي (حوزه علوم کاربردي) و حوزه

  (حوزه علوم انسانی)هدف این پژوهش است.

ها با استفاده از روش ثبت داد و گرفت (فیلمبرداري الکترونیکی فرایند تعامل کاربران هنگام جستجو در  داده روش:

ها با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام  بندي) آن بندي (دسته اي کتابخانه) گردآوري شد و مقوله فهرست رایانه

  ت.گرف

هاي بسط جستجو وجود دارد؛ میان رفتار بسط جستجوي دانشجویان دانشکده  تنوع بسیار زیادي در انواع حالت ها: یافته

هاي بسط جستجو با استفاده از انواع متغیرهاي  شناسی به لحاظ انواع حالت کشاورزي و دانشکده علوم تربیتی و روان

شده در هر بسط جستجو در بیشتر موارد تفاوت معناداري وجود ندارد؛  جامشناختی و تعداد تغییرهاي ان اي و زبان زمینه

شناسی، هنگام بسط جستجو از متغیر  ) دانشجویان دانشکده کشاورزي و دانشکده علوم تربیتی و روان1به طور کلی 

تر اوقات بسط هاي مذکور، در بیش ) دانشجویان دانشکده2کنند؛  اي استفاده می شناختی بیش از متغیر زمینه زبان

) تغییر در نوع فیلد جستجو هنگام بسط جستجو 3رسانند؛ و  جستجوي خود را با استفاده از یک تغییر به انجام می

  دهد. بیشتر در مورد فیلدهاي عمومی، عنوان و موضوع رخ می

هاي  هاي موضوعی فارسی، همخوانی واژگانی، فهرست بسط جستجو، جستجوي موضوعی، سرعنوان :ها کلیدواژه

  اي، تحلیل محتوا رایانه
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  مقدمه و بیان مسأله

اي، فرایند بازیابی بر کارکرد  هاي رایانه هاي بازیابی اطالعات، از جمله فهرست در بسیاري از نظام

شود، مبتنی است  سنجیده می ، که از طریق آن مشابهت عبارت جستجوي کاربر و واژگان نظام 1همخوانی

)Galbiati, 1991و، جستجو در یک نظام بازیابی اطالعات چه با استفاده از زبان طبیعی و چه با ). از این ر

شده انجام شود، هنگامی نتیجه بخش خواهد بود که کل یا بخشی از عبارت  هاي کنترل استفاده از اصطالح

نکته  اي در نظام بازیابی اطالعات همخوان باشد. بعنی هاي نمایه جستجوي کاربر با کل یا بخشی از اصطالح

شده  کلیدي براي موفقیت جستجو، همخوانی میان عبارت جستجوي موضوعی کاربر با واژگان کنترل

دهند  ). هنگامی که کاربران جستجوهاي موضوعی را انجام میSmith, 1991باشد( موجود در فهرست می

اي جستجوهاي . خط3بار اطالعاتی  و اضافه 2شوند. مانند جستجوهاي بدون نتیجه با مسائلی مواجه می

) و Larson, 1991هاي جستجو ( امالئی در عبارت  ها اشتباه ترین آن موضوعی چندین دلیل دارد که متداول

 ;Larson, 1991هاي موضوعی ( سازي از جمله سرعنوان هاي نمایه فقدان دانش کاربران درباره زبان

Salaba, 2005.است(  

بار  بدون نتیجه و یا بازیافت بسیار زیاد (اضافههنگامی که کاربر با مسائلی از جمله جستجوهاي 

یابی به اطالعات مرتبط مورد نیاز خود عبارت جستجوي جدیدي را  شود، براي دست رو می اطالعاتی) روبه

شده و بهبود  کند. فرایند تدوین مجدد عبارت جستجوي اولیه که براي افزایش دقت منابع بازیابی تدوین می

شود. بسط عبارت جستجو داراي  نامیده می " 4بسط عبارت جستجو"گیرد،  انجام می نتایج بازیابی اطالعات

ها و  هاي متفاوت واژه هاي مترادف، جستجو از طریق ریخت فنون گوناگونی است. مانند، استفاده از واژه

ه از ). آن دسته از تغییرهایی که با استفادWikipedia, 2010؛ 1385هاي امالیی (فتاحی،  تصحیح اشتباه

افزار سیمرغ از جمله نوع یا رویکرد جستجو (ساده، کامل،  متغیرهاي موجود در محیط جستجوي نرم

شدن)، عملگرهاي جستجو (و، یا، بجز)، نوع فیلد  پیشرفته و ...)، تعداد فیلد جستجو (کم شدن یا اضافه 

اند. همچنین،  نظر گرفته شدهاي در  دهد به عنوان بسط زمینه جستجو (عمومی، عنوان، موضوع و ...) رخ می

جایی (پس و پیش  ها، جابه شدن واژه شدن یا اضافه شناختی در عبارت جستجو از جمله کم تغییرهاي زبان

هاي عبارت جستجو، تغییر عبارت جستجو از شکل مفرد به جمع و بالعکس، اصالح یا تغییر  کردن) واژه

                                                        
١. Matching Function 
٢. Zero-hit Search 
٣. Information Overload 
۴. Query Expansion 
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هاي عبارت جستجو و ... به عنوان بسط  یان واژهگذاري م امالئی عبارت جستجو، اصالح از نظر فاصله

  اند. شناختی در نظر گرفته شده زبان

رو  با توجه به آنچه در باال بیان گردید، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که کاربران در روبه

دهند و چه تشابهی میان این  شدن با نتایج نامطلوب (غیرمرتبط) چگونه عبارت جستجوي خود را بسط می

هاي موضوعی فارسی وجود دارد؟ بر این اساس پژوهش حاضر چگونگی بسط  ها با سرعنوان عبارت

هاي موضوعی  یافته با سرعنوان  هاي بسط عبارت جستجوي موضوعی دانشجویان و میزان همخوانی عبارت

  فارسی را مورد توجه قرار داد. 

  

  ها و فرضیه پژوهش پرسش

شدن با نتایج نامطلوب (غیرمرتبط) چگونه عبارت جستجوي رو  پرسش نخست: دانشجویان در روبه

  دهند؟ شناختی) بسط می اي و زبان خود را (بر اساس متغیرهاي زمینه

هاي موضوعی  یافته جستجوي موضوعی دانشجویان با سرعنوان  پرسش دوم: تا چه میزان عبارت بسط

  نشده) همخوانی دارد؟ شده و پذیرفته فارسی (پذیرفته

  لحاظ چگونگی بسط جستجوي موضوعی، میان دانشجویان دو دانشکده تفاوت وجود دارد. فرضیه: به

  

  پیشینه پژوهش

ها متمرکز شده و درك  ها در زمینه بهبود نظام هاي بازیابی اطالعات، پژوهش از ابتداي پیدایش نظام

 ,Salabaرفته است (هاي بازیابی اطالعات بیشتر مورد توجه قرار گ چگونگی تعامل کاربر نهایی با نظام

). در طول بیست سال گذشته، پژوهشگران به جاي تمرکز بر نتایج، بر خود فرایند جستجو متمرکز 2005

یابی،  هاي رفتار اطالع یابی است و مدل ). جستجوي اطالعات جزئی از رفتار اطالعLown, 2008اند ( شده

  اند. وي اطالعات شناسایی نمودهتدوین عبارت جستجو را به عنوان یکی از مراحل فرایند جستج

ها) را براي قرار دادن یک عبارت جستجو در نظام بازیابی  ها (عبارت این مرحله، گزینش واژه

). حجم Wilson, 1999 In: Salaba, 2005; Salaba, 2005گیرد ( اطالعات، هنگام جستجو درنظر می

یابی کاربران کتابخانه متمرکز است و فرایند  العرسانی بر رفتار اط زیادي از متون در علم کتابداري و اطالع

دهد و حجم کمتري از متون به بررسی  جستجوي اطالعات را به صورت گام به گام مورد توجه قرار می

  ). Salaba, 2005پردازد ( چگونگی بسط عبارت جستجو می

ي، باد و )، کاناو1386در: زوارقی،  1983( ها از جمله توسط الرنس و دیگران برخی پژوهش
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اند.  هاي جستجوي کاربران را بررسی نموده ) چگونگی عبارت2004(2) و سریدهار1995(1کوچتانک

) 1378) و جعفربیگلو (In: Salaba, 2005 1989( )، لستر1989( هایی از جمله توسط کارالیل پژوهش

حاظ واژگان و هاي موضوعی را به ل هاي جستجوي موضوعی کاربران با سرعنوان میزان همخوانی عبارت

  شکل، مورد مطالعه قرار دادند.

هاي کاربران و  ) به کشف روابط میان ویژگی2004(3) و دینت، فاوارت و پاسرو1987( لوئیس

هاي  ها پرداختند. براي کسب شناخت درباره چگونگی عبارت هاي جستجوي آن چگونگی عبارت

 )، واالس1991( ها افرادي مانند هانتر ها و کشف روابط میان آن جستجوي کاربران و چگونگی بازیافت

 ,In: Salaba 2001( 6)، السون و بول1379)، شاپوري (1997(5دو شی )، شی1993(4سپ و فرل )، میل1993(

) پژوهش نمودند. در 2008(9) و آنتل و هوآنگ2006(8)، لو و گو2006(7رپیزو و دیگران-)، اورتیز2005

هاي  ) انجام شد، ویژگی1991( ) و اسمیت1386ر: زوارقی، د 1991(10هایی که توسط درابنشتات پژوهش

ها مورد توجه قرار گرفت.  ها، و روابط میان آن هاي جستجو و چگونگی بازیافت کاربران، چگونگی عبارت

هاي جستجو و  هاي کاربران، چگونگی عبارت )، عالوه بر شناسایی ویژگی2008( ) و مولیسون1992( چري

باره چگونگی بسط عبارت جستجو نیز اطالعاتی را به دست آوردند. چري ها، در چگونگی بازیافت

) FELIX( هاي دانشگاه تورنتو ) به بررسی رفتار جستجوي کاربران در فهرست پیوسته کتابخانه1992(

  پرداخت.

هاي بازیابی اطالعات را براي بهبود  هاي بسیاري نظام توان استنتاج کرد که پژوهش به طور خالصه، می

اي را مبتنی  ها چگونگی تعامل کاربر نهایی و فهرست رایانه ها بررسی کرده و گروهی از این پژوهش منظا

هاي اندکی چگونگی  اند. پژوهش هاي حاصل از روش ثبت داد و گرفت مورد مطالعه قرار داده بر داده

ناصر فرایند جستجو هاي ع ها، شناسایی ویژگی اند و در بیشتر پژوهش بسط عبارت جستجو را بررسی نموده

ها مورد توجه بوده  گی ویژ  ها و نیز، کشف روابط میان آن از جمله کاربر نهایی، عبارت جستجو و بازیافت

                                                        
٢. Connaway, Budd, & Kochtanek 
٣. Sridhar 
٧. Dinet, Favart, & Passerault 
١٠. Millsap & Ferl 
١١. Shishido 
١٢. Olson & Boll 
١. Ortiz-Repiso et al. 
٢. Lau & Goh 
٣. Antell & Huang 
۴. Drabenstott 
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  است. 

  

  پژوهش  روش

هاي گردآمده با روش مشاهده و ثبت داد و  این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتواي داده

ها با استفاده از  ن) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده(حاصل از جستجوهاي موضوعی دانشجویا 1گرفت

هاي پژوهش حاضر بر حسب مقیاس  انجام گردید. همچنین، به این دلیل که داده "SPSS 16.0"افزار  نرم

اند، فرضیه پژوهش با استفاده از آماره ناپارامتري مجذور کاي مورد آزمون قرار  بندي شده اسمی طبقه

  رحله انجام شد:گرفت. این پژوهش در سه م

  ها ) مشاهده و ثبت داده1

اي مورد استفاده در  هاي رایانه ها، فرایند جستجوي دانشجویان در فهرست براي گردآوري داده

شناسی (چهار ایستگاه  اي) و علوم تربیتی و روان هاي کشاورزي (پنج ایستگاه فهرست رایانه دانشکده

ساعت  3شهد، در روزهاي مورد نظر به طور میانگین روزي اي) واقع در دانشگاه فردوسی م فهرست رایانه

افزار  ) ثبت گردید. نرم1389هاي فروردین، اردیبهشت و خرداد  (در ماه 12تا  9در نوبت صبح از ساعت 

افزار سیمرغ از محصوالت شرکت نوسا بود. در  اي مذکور (در زمان انجام پژوهش) نرم هاي رایانه فهرست

اي توسط پژوهشگر در کار جستجو و بازیابی اطالعات توسط  ا هیچ مداخلهاین راستا تالش شد ت

افزار فیلمبرداري از صفحه نمایشگر با نام  ها با استفاده از نرم دانشجویان صورت نگیرد. ثبت داده

""Camtasia Studio Recorder 6.0 .انجام شد  

 ها ) استخراج داده2

ها مشاهده شد و  تمامی فیلم Camtasia Studio Recorder 6.0""افزار  ها توسط نرم بعد از ثبت داده

کاربرگه ثبت اطالعات "ها و فرضیه پژوهش استخراج و در  هاي مورد نیاز براي پاسخگویی به پرسش داده

هاي ثبت داد و  وارد گردید. البته، محدودیت "کاربران در جستجوي موضوعی (مبتنی بر داد و گرفت)

هاي جستجو به صورت دقیق شد. براي کنترل این مشکل، پس از  یز بین نشستگرفت باعث عدم امکان تما

اي،  هاي جستجو به فهرست رایانه مشورت با افراد صاحبنظر، از فاصله زمانی موجود میان ورود عبارت

هاي  هاي جستجو، براي تشخیص و تفکیک نشست گر موس، و تغییر کلی عبارت حرکت هدفمند اشاره

شده در دانشکده  نشست از جستجوهاي ثبت 302ها، تعداد  دید. پس از مشاهده فیلمجستجو استفاده گر

                                                        
١. Transaction Logging 
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نشست فقط داراي یک عبارت جستجو  107نشست داراي بسط جستجو و  195کشاورزي به دست آمد که 

شده در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به دست آمد که  نشست از جستجوهاي ثبت 362بود. تعداد  

  بود. نشست فقط داراي یک عبارت جستجو  142اراي بسط جستجو و نشست د 220

  ها بندي داده ) مقوله3

ها براساس انواع  ها (تفکیک آن بندي داده ها و فرضیه پژوهش، مستلزم مقوله پاسخگویی به پرسش

با ها  هاي بسط جستجو) بود. براي این کار، الزم بود در ابتدا همخوانی آن هاي همخوانی و حالت حالت

ها و معیار،  یک معیار مورد بررسی قرار گیرد و آنگاه، از طریق بررسی چگونگی همخوانی میان داده

بندي شدند.  شده با استفاده از دو سیاهه وارسی مقوله هاي ثبت شود. داده هاي همخوانی شناسایی  مقوله

ی سنجش میزان همخوانی سیاهه وارس") 1هاي وارسی مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:  سیاهه

هاي به دست آمده از  که بر اساس داده "هاي موضوعی فارسی هاي جستجوي موضوعی با سرعنوان عبارت

) 1385نامه کارشناسی ارشد ارسطوپور ( ) و سیاهه وارسی مورد استفاده در پایان1989( پژوهش کارالیل

هاي  طالعات به دست آمده از پژوهشکه مبتنی بر ا "سیاهه بسط عبارت جستجو") 2شکل گرفته است؛ 

هایی است که به نوعی پژوهشگر را با متغیرهاي  ) و سایر پژوهش1989پیشین از جمله توسط کارالیل (

ها براي بسط جستجو استفاده نمود، آشنا  توان از آن اي که می هاي رایانه موجود در محیط رابط فهرست

  اند.   نموده

  ها یافته

شده در دانشکده  هاي ثبت درصد از کل نشست 6/64دهد که  نشان می 1جدول هاي همانطور که داده

شناسی با بسط  شده در دانشکده علوم تربیتی و روان هاي ثبت درصد از کل نشست 8/60کشاورزي و 

ها، هنگام مواجهه با نتایج نامطلوب  جستجو همراه بوده است؛ به این معنا که دانشجویان این دانشکده

اند. این یافته بیانگر آن است که بیش از نیمی از جستجوها به  تجوي دیگر را انجام دادهحداقل یک جس

  شود. بازیافت مطلوب منتهی نشده و عبارت جستجو بسط داده می

  شناسی ه کشاورزي و دانشکده علوم تربیتی و روان اي دانشکد شده در فهرست رایانه هاي جستجوي ثبت ها و عبارت . تعداد نشست1جدول

  ها دانشکده

تعداد 

هاي  نشست

  شده ثبت

هاي بدون  تعداد نشست

  بسط جستجو

هاي داراي  تعداد نشست

  بسط جستجو

تعداد 

هاي  عبارت

جستجوي 

  شده ثبت
 درصد  فراوانی درصد  فراوانی

  927  6/64  195  4/35  107  302  کشاورزي

  1184  8/60  220  2/39  142  362  شناسی علوم تربیتی و روان
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ها و فرضیه پژوهش بدین  پاسخ پرسش هاي گردآوري شده دادهلیل توصیفی و استنباطی تح اساس رب

  شرح است. 

  

رو شدن با نتایج نامطلوب (غیرمرتبط) چگونه عبارت جستجوي  پرسش نخست: کاربران در روبه

  دهند؟ خود را بسط می

تعداد زیادي از نتایج است که  هاي بدون نتیجه و یا بازیابی منظور از بازیافت (نتایج) نامطلوب، بازیابی

روشدن با این  ). کاربران معموالً هنگام روبه1379شود (شاپوري،  ها با مشکل مواجه می کاربر در مرور آن

  کنند.  ها، اقدام به بسط جستجو می گونه بازیافت

تی شناخ اي و زبان در پژوهش حاضر بسط جستجو به هر گونه تغییر در عبارت جستجو به لحاظ زمینه

هاي قبل از خود در یک نشست  شود به شرط آنکه عبارت جدید با حداقل یکی از عبارت اطالق می

  جستجوي مشخص به لحاظ معنایی (موضوعی) ارتباط داشته باشد. 

، معناي انواع 3دهد. در جدول  انواع بسط جستجو را همراه با کدهاي مربوط به آن نشان می 2جدول 

  ارائه شده است.  کدهاي مربوط به بسط جستجو

اي و  ، فراوانی و درصد فراوانی مربوط به بسط جستجو با استفاده از انواع متغیرهاي زمینه4در جدول 

اي، به تفکیک دانشکده کشاورزي و دانشکده علوم  شناختی موجود در محیط جستجوي فهرست رایانه زبان

  داده شده است. شناسی به ترتیب نزولی (از زیاد به کم) نشان  تربیتی و روان

، فراوانی انواع تغییر در نوع فیلد جستجو هنگام بسط جستجو، به تفکیک دانشکده 5در جدول 

  شناسی آمده است.  کشاورزي و دانشکده علوم تربیتی و روان

شناختی، به تفکیک  اي و زبان ، فراوانی و درصد فراوانی انواع بسط جستجو به لحاظ زمینه6در جدول 

  شناسی ارائه گردیده است.  زي و دانشکده علوم تربیتی و رواندانشکده کشاور

شده در هر بسط  ، فراوانی و درصد فراوانی مربوط به تعداد تغییرهاي انجام7همچنین، در جدول 

  شناسی نشان داده شده است. جستجو، به تفکیک دانشکده کشاورزي و دانشکده علوم تربیتی و روان
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  راه با کدهاي مربوط به آن. انواع بسط جستجو هم2جدول

1
نه

می
 ز

.
 

ي
ا

  

  )؛ براي مثال از ساده به پیشرفته. A. تغییر در نوع یا رویکرد جستجو (1

  )B.تغییر در تعداد فیلد جستجو (2
  )B1افزایش ( .1

  )B2کاهش ( .2

  )Dشده ( .عملگر استفاده3

  )D1و ( .1

  )D2یا ( .2

  )D3بجز ( .3

.تغییر در 4

نوع فیلد 

  )Eجستجو (

. عنوان به عمومی؛ 5. عمومی به سایر؛ 4. عمومی به پدیدآور؛ 3. عمومی به موضوع؛ 2مومی به عنوان؛ . ع1

. موضوع به 10. موضوعی به عمومی؛ 9. عنوان به سایر؛ 8. عنوان به پدیدآور؛ 7. عنوان به موضوع؛ 6

. 15پدیدآور به عنوان؛  .14. پدیدآور به عمومی؛ 13. موضوع به سایر؛ 12. موضوع به پدیدآور؛ 11عنوان؛ 

. سایر به موضوع؛ 19. سایر به عنوان؛ 18. سایر به عمومی؛ 17. پدیدآور به سایر؛ 16پدیدآور به موضوع؛ 

  . سایر به پدیدآور.20

. نوع فیلد 4

  )Cجستجو (

  . سایر.5. موضوع؛ 4. پدیدآور؛ 3. عنوان؛ 2. عمومی؛ 1

2
ن

زبا
 .

 
) 

ی
خت

نا
ش

F(
  

  )F1عبارت جستجو ( شدن واژه به  . اضافه1

  )F2. کم شدن واژه از عبارت جستجو (2

  )F3هاي عبارت جستجو ( جایی (پس و پیش کردن) واژه . جابه3

  )F5. تغییر واژه از شکل مفرد به جمع و بالعکس (4

  )F6. اصالح یا تغییر امالیی عبارت جستجو(5

  )F7هاي عبارت جستجو ( گذاري میان واژه . اصالح فاصله6

اي تغییر یافته است که از نظر  جدید نسبت به عبارت قبل از خود در یک نشست جستجوي مشخص به گونه . عبارت7

  )F91واژگان داراي بار معنایی (موضوعی) با آن ارتباط دارد (

با  اي تغییر یافته است که از نظر واژگان داراي بار معنایی (موضوعی) . عبارت جدید نسبت به عبارت قبل از خود به گونه8

هاي قبل از آن در یک نشست جستجوي مشخص از نظر واژگان داراي بار  آن هیچ گونه ارتباطی ندارد اما با سایر عبارت

  )F92معنایی (موضوعی) ارتباط دارد (

اي تغییر یافته است که با  هاي قبل از خود در یک نشست جستجوي مشخص به گونه . عبارت جدید نسبت به کلیه عبارت9

  )F93ها مرتبط است ( ها از نظر واژگانی ارتباط ندارد اما به لحاظ معنایی (موضوعی) با حداقل یکی از آن آن هیچ یک از

افتد که تغییري در واژگان و ترتیب واژگان عبارت رخ ندهد بلکه میان  . تغییر شکلی عبارت؛ این تغییر هنگامی اتفاق می10

طه، خط تیره، ویرگول و یا پرانتز استفاده  شود. همچنین، هرگاه عبارت جدید گذاري مانند نق هاي عبارت از عالئم نقطه واژه

هاي عبارت قبل از خود در یک نشست جستجوي مشخص حاصل شده باشد، در  در اثر تغییر در شکل صرفی یکی از واژه

  )F10این مقوله قرار می گیرد (
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  . معناي انواع کدهاي مربوط به بسط جستجو3جدول

ي مربوط به بسط عبارت جستجو با استفاده از انواع کدها

  اي شناختی و انواع متغیرهاي زمینه متغیر زبان
  معناي کد

A 

تغییر در نوع یا رویکرد جسـتجو (بـراي مثـال، از سـطح سـاده بـه       

  پیشرفته، و ...)

BC کم شدن یک فیلد از عبارت جستجو  

BCC کم شدن دو فیلد از عبارت جستجو  

BCD  به عبارت جستجو  فیلداضافه شدن یک  

BCDCD اضافه شدن دو فیلد به عبارت جستجو  

E (... براي مثال، از عمومی به موضوع، و) تغییر در نوع فیلد جستجو  

F شناختی) تغییر در واژگان یا شکل عبارت جستجو (تغییر زبان  

شناختی در  اي و زبان غیرهاي جزئی زمینه. فراوانی و درصد فراوانی مربوط به بسط جستجو با استفاده از انواع مت4جدول

  شناسی به ترتیب نزولی اي، به تفکیک دانشکده کشاورزي و دانشکده علوم تربیتی و روان محیط جستجوي فهرست رایانه

  شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان  دانشکده کشاورزي

  درصد  فراوانی  نوع بسط جستجو  درصد  فراوانی  نوع بسط جستجو

F93 108  7/17  F2 121  8/17  

F2 101  6/16  F93 116  1/17  

F91 84  8/13  F91 86  7/12  

F1 55  9  E 66  7/9  

F92 52  5/8  F1 61  9  

E  49  8  F92 44  5/6  

F6 33  4/5  BC 26  8/3  

BC 17  8/2  F6 23  4/3  

BCD 16  6/2  BCD  19  8/2  

F5 10  6/1  EF92 11  6/1  

F7 8  3/1  A 9  3/1  

AE 7  1/1  AE 6  9/0  

EF2 7  1/1  EF2 6  9/0  

EF92 5  8/0  F10 6  9/0  

A 4  7/0  F5 6  9/0  

ABCD 4  7/0  AEF93 5  7/0  

EF91 4  7/0  EF1 5  7/0  

EF93 4  7/0  F7 5  7/0  

EF1 3  5/0  F2BCD 4  6/0  

F3 3  5/0  AF93  3  4/0  

AEBCD 2  3/0  EF91 3  4/0  
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AEF93 2  3/0  EF93 3  4/0  

BCF91 2  3/0  ABCD 2  3/0  

BCF93 2  3/0  AEBCD 2  3/0  

AF91 1  2/0  BCF93 2  3/0  

AF93 1  2/0  AF91 1  1/0  

BCF2 1  2/0  BCF2 1  1/0  

F10 1  2/0  BCF91 1  1/0  

F2BCD 1  2/0  F3 1  1/0  

F92BCD  1  2/0  F92BCD 1  1/0  

  4/5  33    ها سایر انواع بسط  5/3  21  ها سایر انواع بسط

  100  678  جمع کل  100  609 جمع کل

  

توان مشاهده کرد که گرچه ترتیب اولویت انواع  دهد: می ي جالبی را نشان میها یافته 4هاي جدول داده

شناسی اندکی با هم  گرفته در دانشکده کشاورزي و دانشکده علوم تربیتی و روان هاي جستجوي انجام بسط

 9مورد اول از انواع بسط جستجو در دو دانشکده مذکور با هم مطابقت دارند؛ آن  9متفاوت است، اما 

  رد عبارتند از: مو

  

1  

F93هاي قبل از خود در  : عبارت جدید نسبت به کلیه عبارت

  یک

اي تغییر یافته است که با هیچ  نشست جستجوي مشخص به گونه 

ها از نظر واژگانی ارتباط ندارد، اما به لحاظ معنایی  یک از آن

  ها مرتبط است؛ (موضوعی) با حداقل یکی از آن

6  

F1رت جستجو؛ : افزایش واژه به عبا  

2  

F92اي  : عبارت جدید نسبت به عبارت قبل از خود به گونه

تغییر یافته است که از نظر واژگان داراي بار معنایی (موضوعی) 

هاي قبل از آن  با آن هیچ گونه ارتباطی ندارد، اما با سایر عبارت

در یک نشست جستجوي مشخص از نظر واژگان داراي بار 

 دارد؛ معنایی (موضوعی) ارتباط

7  

E تغییر در نوع فیلد جستجو؛ :  

3  

F91 عبارت جدید نسبت به عبارت قبل از خود در یک نشست :

اي تغییر یافته است که از نظر واژگان  جستجوي مشخص به گونه

 داراي بار معنایی (موضوعی) با آن ارتباط دارد؛

8  

BC کاهش یک فیلد از عبارت :

 جستجو؛

4  
F6ی عبارت جستجو؛ : اصالح یا تغییر امالی 

9  
BCDبه عبارت   : افزایش یک فیلد

  جستجو.

5  F2 کاهش واژه از عبارت جستجو؛ :     
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درصد و در دانشکده علوم تربیتی و  4/83نوع بسط جستجو در دانشکده کشاورزي،  9این 

  داد.  درصد از کل انواع بسط جستجو را به خود اختصاص  8/82شناسی،  روان

  

  شناختی، به تفکیک دو دانشکده اي و زبان فراوانی و درصد فراوانی انواع بسط جستجو به لحاظ زمینه . نماي کلی از5جدول

  ها دانشکده

بسط جستجو  

  اي زمینه

بسط جستجو 

  شناختی زبان

شناختی  اي و زبان بسط زمینه

  (ترکیبی)
  جمع کل

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  100  609  8/14  90  9/74  456  3/10  63  کشاورزي

علــوم تربیتــی و 

  شناسی روان
81  9/11  469  2/69  128  9/18  678  100  

اند؛ همچنین،  اي با هم تلفیق شده و به عنوان یک نوع در نظر گرفته شده انواع متغیر زمینه 5در جدول 

دهد  نشان می 6اند. جدول  دهشناختی با هم تلفیق شده و به عنوان یک نوع در نظر گرفته ش انواع متغیر زبان

شناسی، به ترتیب در  گرفته در دانشکده کشاورزي و دانشکده علوم تربیتی و روان که در جستجوهاي انجام

  شناختی استفاده شده است. درصد از جستجوها، از متغیرهاي زبان 2/69درصد و  9/74

  شده در هر بسط جستجو، به تفکیک دو دانشکده . فراوانی و درصد فراوانی مربوط به تعداد تغییرهاي انجام6جدول

  ها دانشکده

  جمع کل  تغییر 3بیش از   تغییر 3  تغییر 2  تغییر 1

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  100  609  6/3  22  4/6  39  1/6  37  9/83  511  کشاورزي

علـــوم تربیتــــی و  

  شناسی روان

543  1/80  49  2/7  53  8/7  33  9/4  678  100  

شده در هر یک از  هاي جستجوي انجام درصد از بسط 80دهد که بیش از  نشان می 6هاي جدول  داده

 5هاي جدول  اند. همچنین، چنانچه داده شناختی) حاصل شده اي یا زبان دو دانشکده از یک تغییر (زمینه

شده در هر دو دانشکده، از نوع بسط  هاي جستجوي انجام درصد از بسط 70دهد نزدیک به  نشان می

توان نتیجه گرفت که دانشجویان بیشتر بسط جستجوي خود را با استفاده از  شناختی است. بنابراین، می زبان

نگام جستجو با استفاده دهند. به بیان دیگر، اگر فرض کنیم که کاربران ه شناختی شکل می یک تغییر زبان

اند آنگاه شاید بتوان نتیجه گرفت که در بیشتر اوقات  اي زمان کافی در اختیار داشته از فهرست رایانه

  اند. شناختی به نتایج مورد نظر خود رسیده کاربران به احتمال زیاد پس از انجام یک تغییر زبان

) دانشجویان 1به سه نکته اشاره دارند:  7و، 6 ،4هاي  هاي به دست آمده از جدول در تحلیل کلی، یافته
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شناختی  شناسی، هنگام بسط جستجو از متغیر زبان در دانشکده کشاورزي و دانشکده علوم تربیتی و روان

هاي مذکور، در بیشتر اوقات بسط  ) دانشجویان در دانشکده2کنند؛  اي استفاده می بیشتر از متغیر زمینه

) تغییر در نوع فیلد جستجو هنگام بسط 3رسانند؛ و  از یک تغییر به انجام میجستجوي خود را با استفاده 

  دهد. جستجو بیشتر در مورد فیلدهاي عمومی، عنوان و موضوع رخ می

در گفتار، درك مقدم بر تولید است (استاینبرگ، "شناسی زبان، هاي روان بر پایه یکی از نظریه

اي از جمله انواع فیلدها (عمومی، عنوان،  فهرست رایانه ، شاید بتوان گفت درك کارکرد عناصر")1381

موضوع، و ...)، نوع یا رویکرد جستجو (ساده، کامل، پیشرفته)، انواع عملگرهاي بولی (و، یا، بجز)، مفهوم 

اي بازیابی اطالعات، چگونگی پردازش  هاي رایانه همخوانی به عنوان مبناي جستجو و بازیابی در نظام

هاي موضوعی فارسی،  اي مشخص، و ساختار سرعنوان افزار یک فهرست رایانه ه وسیله نرمعبارت جستجو ب

دهد تا هنگام مواجهه با نیاز اطالعاتی، زبان جستجویی را تدوین نماید که با  به کاربر نهایی امکان می

  ط برقرار نماید. تواند میان نیاز اطالعاتی و منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه ارتبا احتمال بیشتري می

اي را به آشنایی اندك کاربران درباره  از این رو، شاید بتوان درصد پائین استفاده از متغیرهاي زمینه

  اي نسبت داد.  هاي رایانه کارکرد این متغیرها در محیط جستجوي فهرست

گرفته در  هاي جستجوي انجام شده در بیشتر بسط همچنین، شاید بتوان تعداد اندك تغییرهاي انجام

) مرتبط دانست. طبق اصل کمترین کوشش، 1377هاي مذکور را با اصل کمترین کوشش (دیانی،  دانشکده

ترین راه را  هاي متفاوت حل هر مسأله، ساده اي است که از میان راه خصلت طبیعی رفتار انسان به گونه

  گزیند.  می بر

  

موضوعی دانشجویان با یافته جستجوي   هاي بسط پرسش دوم: تا چه میزان عبارت

  نشده) همخوانی دارد؟ شده و پذیرفته هاي موضوعی فارسی (پذیرفته سرعنوان

در پاسخ به این پرسش، درصد همخوانی واژگانی عبارت جستجوي موضوعی اولیه، عبارت جستجوي 

  است.   هاي موضوعی فارسی به تفکیک نشان داده شده یافته اول و دوم با سرعنوان  موضوعی بسط

هاي  یافته اول و عبارت  هاي بسط هاي جستجوي موضوعی اولیه، عبارت فراوانی عبارت 7در جدول 

هاي جستجوي موضوعی در هر مرحله از  یافته دوم، و درصد افزایش یا کاهش فراوانی عبارت  بسط

 هاي جستجوي موضوعی در مرحله قبل از خود به تفکیک دو دانشکده جستجو نسبت به فراوانی عبارت

  ارائه شده است.
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هاي جستجوي موضوعی اولیه، بسط اول و بسط دوم و درصد افزایش یا کاهش فراوانی به  . فراوانی عبارت7جدول

  تفکیک دو دانشکده

  شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان  دانشکده کشاورزي

ت
ار

عب
 

ي 
جو

ست
ج

ي 
ها

یه
ول

ی ا
وع

ض
مو

  

  دوم یافته  هاي بسط عبارت  یافته اول  هاي بسط عبارت

ت
ار

عب
 

ي 
جو

ست
ج

ي 
ها

یه
ول

ی ا
وع

ض
مو

  

  یافته دوم  هاي بسط عبارت  یافته اول  هاي بسط عبارت

ی
وان

را
ف

  

ی
وان

را
ف

  

نسبت به تعداد 

هاي  عبارت

جستجوي 

  موضوعی اولیه

ی
وان

را
ف

  

نسبت به تعداد 

هاي  عبارت

  بسط اول

ی
وان

را
ف

  

ی
وان

را
ف

  

نسبت به تعداد 

هاي  عبارت

جستجوي 

  موضوعی اولیه

ی
وان

را
ف

  

بت به تعداد نس

هاي  عبارت

  بسط اول

112  12
4

  

ش
زای

اف
  

ش
اه

ک
  93

  

ش
زای

اف
  

ش
اه

ک
  11

4
  

12
3

  

ش
زای

اف
  

ش
اه

ک
  88

  

ش
زای

اف
  

ش
اه

ک
  

7/10      25  8/7      5/28  

دهد که در دانشکده کشاورزي، در مورد جستجوي موضوعی اولیه، بسط  نشان مییافته ها همچنین   

(عبارت جستجوي  31ر مورد اول، کدهاي همخوانی اول و بسط دوم، رتبه انواع همخوانی در چها

(تمام یا بخشی از عبارت  10باشد)،  شده کامالً مشابه می موضوعی با یک سرعنوان موضوعی پذیرفته

شده در چند رکورد متفاوت وجود دارد)،  جستجوي موضوعی در بیش از یک سرعنوان موضوعی پذیرفته

سرعنوان موضوعی همخوان است؛ به عبارت دیگر، (عبارت جستجوي موضوعی با بخشی از یک  23

(عبارت جستجوي  32هایی بیشتر از عبارت جستجوي موضوعی دارد)، و  سرعنوان موضوعی واژه

نشده از نظر ریخت واژگان، ساختار  نحوي، شکل، نحوه  موضوعی با فقط یک سرعنوان موضوعی پذیرفته

  مطابقت دارد. باشد) با هم گذاري و ... کامالً مشابه می نشانه

  

هاي  هاي جستجوي موضوعی اولیه، بسط اول و بسط دوم با سرعنوان انواع همخوانی عبارت  . مقایسه فراوانی8جدول 

  نشده) به لحاظ واژگان میان دو دانشکده شده و پذیرفته موضوعی فارسی (پذیرفته

  نوع همخوانی 

  (به لحاظ واژگان)

  شناسی و رواندانشکده علوم تربیتی   دانشکده کشاورزي

جستجوي 

  اولیه

  بسط دوم  بسط اول  جستجوي اولیه  بسط دوم  بسط اول

  40  همخوانی کامل

7/35%  

46  

1/37%  

37  

8/39%  

47  

2/41%  

54  

9/43%  

31  

2/35%  

  26  همخوانی نسبی

2/23%  

27  

8/21%  

13  

15%  

17  

9/14%  

21  

1/17%  

11  

5/12%  
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  46  عدم همخوانی

1/41%  

51  

1/41%  

43  

2/45%  

50  

9/43%  

48  

39%  

46  

3/52%  

هاي  مجموع عبارت

  جستجو

112  

100%  

124  

100%  

93  

100%  

114  

100%  

123  

100%  

88  

100%  

  

شناسی، در مورد جستجوي موضوعی اولیه، بسط اول و بسط دوم، رتبه  در دانشکده علوم تربیتی و روان

تجوي موضوعی در (تمام یا بخشی از عبارت جس 10انواع همخوانی در چهار مورد اول، کدهاي همخوانی

(عبارت جستجوي  31شده در چند رکورد متفاوت وجود دارد)،  بیش از یک سرعنوان موضوعی پذیرفته

(عبارت جستجوي  32باشد)،  شده کامالً مشابه می موضوعی با فقط یک سرعنوان موضوعی پذیرفته

وي، شکل، نحوه نشده از نظر ریخت واژگان، ساختار  نح موضوعی با یک سرعنوان موضوعی پذیرفته

(هنگامی که عبارت جستجوي موضوعی داراي بیش از یک  21باشد)، و  گذاري و ... کامالً مشابه می نشانه

موضوعی موجود در یک   واژه است، تمامی واژگان موجود در عبارت جستجو در یک یا چند سرعنوان

  رکورد وجود دارند) با هم مطابقت دارد.

هاي جستجوي موضوعی اولیه و بسط اول با  نی کامل عبارتبیشتر بودن درصد میزان همخوا

گرفته در دانشکده علوم  نشده) در جستجوهاي انجام شده و پذیرفته هاي موضوعی فارسی (پذیرفته سرعنوان

هاي بیشتر مربوط به حوزه موضوعی کتابداري، علوم  تواند وجود ارجاع شناسی، احتماالً می تربیتی و روان

ناسی (حوزه علوم انسانی) را نسبت به علوم کشاورزي (حوزه علوم کاربردي) در ش تربیتی و روان

  ). 10هاي موضوعی فارسی نشان دهد(جدول سرعنوان

  

فرضیه: به لحاظ چگونگی بسط جستجوي موضوعی، میان دانشجویان دو دانشکده تفاوت 

  وجود دارد.

از نظر کاربرد هر یک از انـواع   نشکدهمیان دانشجویان دو دادهد که  نشان میداده هاي گردآوري شده 

تفـاوت  درصـد،   95شناختی، در سـطح   اي و زبان هاي بسط جستجو با استفاده از انواع متغیرهاي زمینه حالت

رسـد کـه رفتـار بسـط جسـتجوي دانشـجویان میـان         . بر ایـن اسـاس، بـه نظـر مـی     شود معناداري مشاهده نمی

رد. شاید بتوان گفت این همسـانی رفتـار بسـط جسـتجو در دو     هاي مورد نظر، تفاوت معناداري ندا دانشکده

اي  هـا نسـبت بـه کـارکرد هـر یـک از متغیرهـاي زمینـه         دانشکده به علت عدم تفاوت در میـزان شـناخت آن  

اي (فیلد جستجو، نوع یا رویکرد جسـتجو، عملگرهـاي بـولی، و     موجود در محیط جستجوي فهرست رایانه

ها بر نتایج بازیابی،  شناختی و تأثیر آن ها نسبت به انواع تغییرهاي زبان  خت آن...)، عدم تفاوت در میزان شنا

هاي  ها درباره مفهوم همخوانی به عنوان مبناي جستجو و بازیابی در نظام و عدم تفاوت در میزان شناخت آن
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  اي بازیابی اطالعات باشد. رایانه

   

شـناختی از   یزان استفاده از برخی از انواع متغیـر زبـان  ، م4داده ها و نیز با اشاره به جدول شماره براساس 

اصالح یا  ( F6)، از شکل مفرد به جمع و بالعکس( F5)، هاي عبارت جستجو جایی (پس و پیش کردن) واژه جابه( F3جمله 

کنـیم  باشد. اگر فـرض   ) اندك میتغییر شکلی عبارت( F10)، و ها گذاري میان واژه اصالح فاصله( F7)، تغییر امالیی

اي بازیـابی   هـاي رایانـه   که این نوع تغییرها با مفهوم همخـوانی بـه عنـوان مبنـاي جسـتجو و بازیـابی در نظـام       

شناختی را بـه شـناخت انـدك     اطالعات ارتباط دارند، آنگاه شاید بتوان استفاده اندك از این متغیرهاي زبان

  کاربر درباره مفهوم همخوانی نسبت داد. 

انـد.   اي قـرار گرفتـه   اند و همه زیر یک نوع به نام متغیـر زمینـه   اي تلفیق شده ر زمینهانواع متغی 9جدولدر 

شـناختی قـرار    اند و همه زیـر یـک نـوع بـه نـام متغیـر زبـان        شناختی تلفیق شده همچنین، انواع تغییرهاي زبان

معنـادار میـان دو   آزمون تفاوت  12اند. با این کار تعداد انواع بسط جستجو کاهش یافته است. جدول  گرفته

شناختی و ترکیبی) ارائـه   اي، زبان هاي بسط جستجو (زمینه دانشکده را از نظر کاربرد هر یک از انواع حالت

  دهد. می

شناختی و  اي، زبان هاي بسط جستجو (زمینه . آزمون تفاوت معنادار میان دو دانشکده از نظر کاربرد حالت9جدول 

  ترکیبی)

  نوع بسط جستجو

  شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان  اورزيدانشکده کش

  فراوانی df  α  P  مجذور کاي

  درصد

  فراوانی

  درصد

  اي زمینه
63  

3/10%  

81  

9/11%  
250/2  1  05/0  134/0  

  شناختی زبان
456  

9/74%  

469  

2/69%  
138/0  1  05/0  669/0  

شناختی  اي و زبان زمینه

  (ترکیبی)

90  

8/14%  

128  

9/18%  
624/6  1  05/0  010/0  

  

اي و بسـط جسـتجوي    دهد که میان دو دانشکده از نظر کاربرد بسـط جسـتجوي زمینـه    نشان می 9جدول

هـاي مـذکور از نظـر     درصد، تفاوت معناداري وجـود نـدارد. امـا میـان دانشـکده      95شناختی، در سطح  زبان

اري مشـاهده  درصـد، تفـاوت معنـاد    95شناختی)، در سـطح   اي و زبان کاربرد بسط جستجوي ترکیبی (زمینه

شناسـی نسـبت بـه دانشـجویان دانشـکده       شود؛ به این معنا که دانشـجویان دانشـکده علـوم تربیتـی و روان     می
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کننـد. ایـن موضـوع شـاید بـه علـت آشـنایی بیشـتر          کشاورزي از بسط جستجوي ترکیبی بیشتر اسـتفاده مـی  

  ي باشد. ا شناسی درباره متغیرهاي زمینه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان

  . آزمون تفاوت معنادار میان دو دانشکده از نظر تعداد تغییر در هر بسط جستجو10جدول

  تعداد تغییر
  دانشکده کشاورزي

دانشکده علوم تربیتی و 

 df  α P  مجذور کاي  شناسی روان

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  324/0  05/0  1  927/0  1/80  543  9/83  511  تغییر 1

  196/0  05/0  1  674/1  2/7  49  1/6  37  تغییر 2

  144/0  05/0  1  130/2  8/7  53  4/6  39  تغییر 3

  138/0  05/0  1  2/2  9/4  33  6/3  22  تغییر 3بیش از 

  

درصـد،   95هـاي جسـتجو، در سـطح     میان دو دانشکده از نظـر تعـداد تغییـر در بسـط     10جدولبراساس 

هـاي مـذکور، از    سط جستجوي دانشجویان دانشکدهتفاوت معناداري وجود ندارد. به این معنا که در رفتار ب

  شود. هاي جستجو، تفاوت معناداري مشاهده نمی شده در بسط نظر تعداد تغییرهاي انجام

  

  گیري نتیجه

توان گفت: هنگام بسط جستجو  ها می در یک نگاه کلی، با توجه به اطالعات به دست آمده از جدول

اي یا  یافته را با استفاده از یک تغییر (زمینه د عبارت بسط دانشجویان هر دو دانشکده در بیشتر موار

درصد؛ دانشکده علوم  9/74رسانند. در بیشتر موارد (دانشکده کشاورزي به میزان  شناختی) به انجام می زبان

درصد)، متغیر مورد استفاده در بسط جستجو فقط از نوع متغیر  2/69شناسی به میزان  تربیتی و روان

شدن یا  ها، تغییر در شکل عبارت جستجو، کم گذاري میان واژه ی (تغییر یا اصالح فاصلهشناخت زبان

ها، تغییر  سازي واژه هاي عبارت جستجو، جانشین جایی واژه هاي عبارت جستجو، جابه شدن واژه اضافه

ی، عنوان و امالیی و ...) است. تغییر در نوع فیلد جستجو هنگام بسط جستجو بیشتر در مورد فیلدهاي عموم

  دهد. موضوع رخ می

هاي  هاي جستجوي موضوعی اولیه و بسط اول با سرعنوان درصد میزان همخوانی کامل عبارت 

گرفته در دانشکده علوم تربیتی و  نشده) در جستجوهاي انجام شده و پذیرفته موضوعی فارسی (پذیرفته

تواند  ي بیشتر است. این یافته احتماالً میگرفته در دانشکده کشاورز شناسی نسبت به جستجوهاي انجام روان

شناسی (حوزه علوم  هاي بیشتر مربوط به حوزه موضوعی کتابداري، علوم تربیتی و روان وجود ارجاع

  هاي موضوعی فارسی نشان دهد.  انسانی) را نسبت به علوم کشاوزي (حوزه علوم کاربردي) در سرعنوان
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هاي بسط جستجو با  نشکده به لحاظ کاربرد انواع حالتمیان رفتار بسط جستجوي دانشجویان دو دا

درصد، تفاوت معناداري وجود ندارد. در عین  95شناختی، در سطح  اي و زبان استفاده از متغیرهاي زمینه

هاي مذکور از نظر کاربرد بسط جستجوي ترکیبی  حال، میان رفتار بسط جستجوي دانشجویان دانشکده

شود. به این معنا که دانشجویان  درصد، تفاوت معناداري مشاهده می 95در سطح شناختی)،  اي و زبان (زمینه

شناسی نسبت به دانشجویان دانشکده کشاورزي از بسط جستجوي ترکیبی  دانشکده علوم تربیتی و روان

  کنند.  بیشتر استفاده می

بت به دانشجویان شناسی از بسط ترکیبی نس استفاده بیشتر دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان

اي از جمله نوع یا رویکرد  ها با متغیرهاي زمینه دانشکده کشاورزي را شاید بتوان با آشنایی بیشتر آن

جستجو (ساده، کامل، پیشرفته)، نوع فیلد جستجو (عمومی، عنوان، موضوع و ...) و عملگرهاي بولی (و، یا، 

  اي مرتبط دانست. بجز) در محیط جستجوي فهرست رایانه

توان گفت که حوزه موضوعی بر چگونگی  هاي به دست آمده از پژوهش حاضر می با توجه به یافته

رسد واکنش دانشجویان به نتایج  رفتار بسط جستجوي دانشجویان تأثیري ندارد؛ همچنین، به نظر می

یافته با   جستجوي موضوعی بسط  شده در جستجوي موضوعی بر میزان همخوانی عبارت بازیابی

  هاي موضوعی فارسی تأثیر چندانی ندارد.  نوانسرع

توان در  هاي دیگري را می هاي بیشتر در زمینه موضوع این پژوهش، پژوهش در راستاي رسیدن به یافته

هاي تحصیلی، مقاطع  زمینه وجود یا عدم وجود تفاوت در رفتار بسط جستجوي دانشجویان سایر حوزه

  شناختی به انجام رساند. اي و زبان هاي زمینه ز انواع بسطتحصیلی مختلف و نیز چگونگی استفاده ا
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