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 چكيده

وب  طيمحـدر وجوجسـت يهـا از راهبردهـاآن ةاستفاد زانيكاربران و م يوجوجست يراهبردها ييمقاله به شناسا نيا در: زمينه و هدف
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 التيتحصـ انيدانشـجو يـةكلشـامل  يآمـار ةاست. جامعـ يشيمايپ تيو از نظر ماه يپژوهش از نظر هدف كاربرد ني: اپژوهش روش
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Abstract 
Background and Aim: The aim was to identify users' search strategies and the rate of using search strategies on 
the web. 
Methods: It was a practical survey. The statistical population included all the postgraduate students in the first 
semester at Ferdowsi University of Mashhad. 95 students were selected by stratified random sampling method. 
To gather the data, log files were used.  
Results: 13 search strategies were identified which was divided into 5 general categories. Iterative evaluation 
strategy in another tab was a new form of evaluation strategy of results. Among all, starting search strategies 
were the most commonly used category which were repeated 397 times, and the search results evaluation strate-
gies were ranked afterward, with 321 replications. The category of Simultaneous multiple resource access strat-
egies, with 77 repetitions, were also the least used strategies, but in particular, the recurring exploration strategy, 
with 21 repetitions, was the least applicable strategy. Conducting correlation test between strategies showed that 
some of Pearson's correlation coefficients were significant. The strongest relationship was between the starting 
search strategies and the search result evaluation strategies with a 0.591 correlation coefficient. 
Conclusion: The results showed that the majority of students used traditional and simple strategies, such as the 
formulation of search terms strategy and the iterative result evaluation strategy, and they used more complex 
strategies in few cases. These results showed that the students need to be trained in using strategies. 
 
Keywords: Search strategies, Information-seeking, Web environment, Postgraduate students of Ferdowsi Uni-
versity of Mashhad 
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  مقدمه
است كه  ياز موضوعات مهم يكي وجوجست ياستراتژ اي راهبرد

 ,Thatcher, 2006( اندپرداخته آن به ياريبس يهاپژوهش
Raqi & Zainab, 2008, Shiri, 2010, Xie & Joo, 

اطالعات و  يابيباز يهانظام يبررسهرگاه  قت،يحق در). 2010
 يهابا نظامتعامل كاربران  شود،يكاربران اطالعات مطرح م

و  1راهبردهاها  است. موضوع نيترياصلاز  يكياطالعات  يابيباز
از  كنند،يكاربران انتخاب م كه ييوجوجست 2يهاكنشراه

 است اطالعات يابيباز يهانظام و آنها تعامالت نيترياساس
)Xie, 2008(يحركات اي حركت به وجوجستكنش . راهبرد و راه 

 انجام اطالعات يوجوجست نديفرا در نكاربرا كه دارد اشاره
 كه ياقدامات اي وجوجست يهانهيگز انتخاب جمله از دهند،يم
 اعمال اطالعات يوجوجست در خاص يهدفبه دنيرس يبرا
وب  يجهان ةشبك گر،يد يسو از). Xie & Joo, 2010( كننديم

در  ياريبس راتييتغ موجب ،اطالعات يرقوم عصر شيدايپو 
 و اطالعات اطالعات، كاربران اطالعات، يابيازب يهانظام
 شده ياطالعات يهانظامارتباط كاربران با  يبرقرار يهاطيمح

و  فيوظا يبرا كه يكسانبراي  رات،ييتغ نيا). Xie, 2010( است
 زنند،يم دستاطالعات  يابيو باز وجوجست بهاهداف خود 

كرده  جاديا يجد يهاچالش ان،يو دانشگاه انيخصوص دانشجوبه
 طيمح يريگشكل موجبوب  يجهان ةشبك قت،ياست. در حق

 ,Ford( فورد ةگفت به كهيطوربه. است شده يديجد ياطالعات
 يهاروش اطالعاتبه كاربران يدسترس يبرا ط،يمح نيا ،)2000
 د،يجد طيمح نيا در حال،نيدرع. است كرده فراهم را يمختلف

 اطالعات يوجوجست نديفرا به ياريبس مندنظام يهايژگيو
 و راهبردها جاديا در كه شده) Xie & Joo, 2010( افزوده

و استفاده از  اطالعات يوجوجستدر  مختلف و ديجد يهاكنشراه
 استفاده بر افزون كاربران. استكرده  جاديرا ا يديجد يازهاينآنها 
مجدد عبارت  نِيتدو و نيتدو راهبرد همچون يسنت ييراهبردها از

 به برگشت مانند يديجد يهاكنشراهو  راهبردها وجو،جست
 زبانه،چند  ةترجم صفحات بازكردن جلو،به رفتن قبل، صفحات

 در ديبا زين... را و هاينشان يوجوجست مرتبط، يوندهايپ يريگيپ
 ;Aula, Jhaveri, & Käki, 2005( دهند قرار خود كار دستور

Bhavnani, 2001; Hawk & Wang, 1999; 
Thatcher, 2006 .(يايدن نيا در كه است صورتنيا در 

 اطالعات به نامرتبط، و مرتبط اطالعات از توانند،يم آنها كران،يب
موفق در وب كار  يوجوجست گر،يديانيب. بهابندي يدسترس مناسب ___________________________________  

1. Search strategy 
2. Search tactics 

وجو در وب جست ياعمال راهبردها حاضر،درحالو  ستين يآسان
 ,Eke, Omekwu & Agbo( شوديم محسوبهنر  خود

2014.(  
 با كه بود يدانشمندان نينخست از يكي) Bates, 1979( تسيب

 يوجوجست نديفرا در كاربران رفتار مختلف سطوح ييشناسا
 وجوجست يراهبردها و هاكنشراه فيتعر ةنيزم در اطالعات،

 و راهبردها از يقيدق فيتعر نتوانست او نكهيا با. گشود را يراه
 يوجوجست يراهبردها يهايژگيو انيب اما دهد، ارائه هاكنشراه

 يوجوجست يراهبردها از يدرك توانست او، يسو از اطالعات
 يوجوجست نديرا كه در فرا ييهاتيفعال او. كند فراهم اطالعات
 شرحبه و يبندطبقه سطحدر چهار  دهد، رخ است ممكن اطالعات

  : كرد مشخص ريز
 اقدام هر تسيب سطح، فيتعراست. در  3حركت سطح، نياول

 كرد يتلق حركت كي را وجوجست در ريپذييشناسا كوچك
)Savolainen, 2016است وجوجستكنش راه سطح، ني). دوم .

 يراهبرد مالحظات با مرتبط سطح نينخست انگريب هاكنشراه
 اي وجوجست بردشيپ يبرا يحركات اي حركت از كنشراه. هستند
 ريتداب طرح، نيسوم. شوديم ليتشك وجوجست به دنيبخشسرعت
 كه است وجوجستبرنامه خرد  ايكه همان طرح  4وجوجست
 در. شوديم شامل را وجوجست يهاكنشراه اي حركات حركت،

 آن در كه دارد قرار وجوجست راهبرد سطح، نيباالتر در و تينها
 فيتعر وجوجست نديفرا كل يبرا يابرنامه و طرح عنوانبه راهبرد،
 راهبرد باال، فيتعار در شده ذكر مراتبسلسله بنابه. است شده

 ريتداب و هاكنشراه حركات، مشمول است، ممكن وجوجست
 ,Bates( باشد وجوجست نديفرا كل در اطالعات يوجوجست

1990 .(  
 & Belkin, Marchettiو كول ( يمارچت ن،يبلك ،1993 سال در

Cool, 1993 (ز راهبردها انجام دادند. ا يازهيچهر يبندطبقه
 ةنقط و دادند ارائه اطالعات يوجوجست نديفرا يبرا يها مدلآن
افراد  دربود كه  فرضشيپ نيادادند،  ارائه ي كه آنهادر مدل ياصل

انواع رفتارها  ،است ممكناطالعات  وجويجست به مشغول
 عنوانبه توانديم اطالعات وجويجست يشود و راهبردها مشاهده

 ريتفس يرساناطالعنظام  ياجزا ريكاربر و سا نيل و انفعاالت بفع
 با كاربران تعامل از مشاهداتشان يةبرپاها نظرات خود را شود. آن

 طبقه چهار و كرده انيب اطالعات يابيباز در كاربران رفتار و منابع
بعد  كياطالعات مشخص كردند كه هر طبقه  وجويجستدر را

به  ييهااز ارزش يادوگانه صورتبه كه داشت يعامل اي يرفتار ___________________________________  
3. Move 
4. Search strategim  
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  مشخص شدند:  ريشكل ز
 رفتاري بعد اين :1)پويش /وجوجست( منبع با تعامل روش •

 بين در پويش و معمولي وجوييجست بين تمايز تواندمي
 احتماالً  چيزي يافتن براي منبع، يك در يا منابع از ايمجموعه

  .كند مشخص را كاربر براي جالب
 نشان رفتاري بعد اين ،2)انتخاب /يادگيري( ملتعا از هدف •

 يا يادگيري است ممكن اطالعات وجويجست از هدف كه دهدمي
  . باشد منابع انتخاب

 و بلكين بعد، اين درك براي: 3)تعيين /بازشناسي( بازيابي حالت •
 براي منابع از گروهي بررسي كه داشتند اعتقاد) 1993( همكارانش

. شودمي شناخته بازشناسي ارزش با بازيابي تحال منزلةبه بازيابي،
 حالت دارند، مشابهي موضوع كه منابعي براي وجوجست كهدرحالي
  . است تعيين باارزش بازيابي

 بعد، اين در: 4)فرااطالعات /اطالعاتي اقالم( شدهمالحظه منابع •
 هايطرح و سازماندهي هايطرح با تعامل كه شده بيان

 طريق از يا اطالعاتي اقالم طريق از منابع، توصيفگرهاي
  . گيردمي صورت فرااطالعات

است كه  نياطالعات ا يوجوجست يمدل راهبردها ياصل ةشياند
 نيب كه شوديم فيتعر يگاهيبر اساس جا وجوجستهر راهبرد 

مدل، راهبردها  نيدر ا شد، انيب كه گونههمان. دارد بعد چهار نيا
. شوديم انجام هاحالت شمارش با تنها و نشده فيتوص يخوببه

 عنوانبه حالت، هر و دهد رخ است ممكن متفاوت حالت شانزده
 يمدل برا نيتردهيچيپ تاكنون اما شود؛يم شناخته راهبرد كي

 ;Xie, 2000( ياطالعات توسط ش يوجوجست يدرك راهبردها
 فيتعر ي) براXie, 2000( ي. شاستشده  جاديا) 2008 ;2007

اطالعات كاربران را  يابيباز يرفتارها وجو،ستج يراهبردها
 وجوجست يراهبردها يبرا يابعاد اي هازهيو چهر كرد ليتحل
 يراهبردها ها،زهيچهر نيكرد كه تعامالت مرتبط با ا يمعرف

 مقاصد زه،يچهر ني. نخستآورديوجود مرا به وجوجستمختلف 
 5يتعامل صدقاطالعات بود. او هشت  يابيكاربران در باز يتعامل
 يكاربر برا خرد اهداف به يتعامل مقاصدرا مشخص كرد.  ياصل
در روند  كه دارداو اشاره  يفعل يوجوبه هدف جست دنيرس

 كرد، مشخص يكه ش يتعامل مقاصد. شوديمانجام  وجوجست
 ،يابيمكان ،يدسترس افتن،ي ،يريادگي ،ييچون شناسا ييهانهيگز
___________________________________ از بعد. شديآن را شامل م 7و كسب 6ركورد حفظ ،يابيارز  

1. Method of interaction (scanning-searching)  
2. Goal of interaction (learning-selecting) 
3. Mode of retrieval (recognition-specification) 
4. Resource considered (information items-meta-information) 
5. Interactive intention  
6. Keep record 
7. Obtian 

از  زهيدو چهر يش ،يتعامل مقاصد ةزيچهر كردنمشخص
 زيرا ن منابع وها روش يعني اطالعات يوجوجست يراهبردها
كاربران در تعامل با  ةشداعمال فنونبهكرد. روش،  يسازمفهوم

 يمختلف انواعو  شديها اطالق مو انسان ياطالعات ءياطالعات، ش
 و انتخاب وجو،جست ،8شيپو مانند شديم شاملرا  اهتيفعال از
از  يخود مستلزم ابعاد مختلف هاروش ةزيچهرو... ؛ اما  9يابيرد

 ،11كامل ياطالعات ةمقول ،10اطالعاتاز جمله فرا ،منابع ةزيچهر
 ياطالعات /مقوله از يقسمت ،12خاص يمكان/مقوالت از ياسلسله
انواع  جاديمنابع، منجربه اها و از روش يبيها. تركو انسان 13خاص

 يدنبال آن انواع راهبردهاگوناگون عملكرد اطالعات و به
 كي يوجوجستفراداده،  شياطالعات مانند پو يوجوجست

. مفهوم شديمفرد  كيمقوله، انتخاب مقوله و مشاوره با 
 ,Xie( يش يبعد ةاطالعات در مطالع يوجوجست يراهبردها
 يبه راهبردها يش كرديشد. رو حيرتش يترقيطور دقبه ،)2007
 14»اطالعات يابيباز يتعامل مدل« عنوان با اطالعات يوجوجست

 ديجد ةزيچهر ،يقبل ةزيچهر سه به يش مطالعه، نيا در. شد انيب
 را) 19اتيكل ،18مكان/منطقه ،17مشترك ،16(خاص 15هاتيموجود
 نيچند/سامانه كي ةرد شدناضافه با ن،ايبرافزون. كرد اضافه

. شد شيپاال منابع ةزيچهر اي عدبُ ،يبه موارد قبل 20هداد گاهيپا
 ةرابط اي هاتيبا موجود يتعامل مقاصد نيب نوع رابطه ،صورتنيدرا
ابعاد تعامل باعث  ريسا زيروش تعامل با منابع با نوع منابع و ن نيب
است  مشخص. شديم وجوجست ياز راهبردها يوجودآمدن انواعبه

بود  يقيدق ريتصو ن،يشيبه مدل پمطالعه نسبت نيقوت ا ةكه نقط
 كه داد نشان و شد ميترس اطالعات يوجوجست يكه از راهبردها

 خود،بهمربوط يراهبردها هاروش و منابع و تعامالت از نوع هر
 ,Xie( يش يشنهادي. مدل پدارند رااطالعات  يوجودرجست
در  ،2008 سال دراطالعات،  يوجوجست نديفرا ي) برا2007
 يتعامل اطالعات يابيباز مدل« باعنوان ندهيفزا ينظر ديتجد

از  يمدل كه ش نيشد. در ا مطرح 21»يتيموقعة شديزيربرنامه
با  تعامل مقاصداطالعات ارائه داد، انواع  يوجوجست نديفرا

و  1اصالح ،22اكتشاف ايمانند كاوش  يديشدن انواع جداضافه ___________________________________  
8. Scaning 
9. Tracking 
10. Meta- information 
11. A whole item 
12. A series of item/ one location 
13. Part of an item/ specific information 
14. Model of interactive information retrieval 
15. Entities 
16. Specific 
17. Common 
18. Area/location 
19. General 
20. One system/ multiple databases 
21. Planned-situational interactive information retrieval model 
22. Explore  
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مدل آن بود كه  نيمهم در ا اريبس ةشد. نكت تريغن 2شيپا
 در كه شد ميترس اطالعات وجويجست يراهبردها يبرا يساختار

و روش تعامل با  يبزرگ، مقاصد تعامل يراهبردها مانند چتر آن
 ،مثال ي. براكرديم بيوجو را تركجست يهاكنشاطالعات و راه

 يبرا ،يموضوع ةحوز كياطالعات در  يوجوجستراهبرد 
كنش (راه فگرهايل با اطالعات)، با انتخاب توص(تعام يريادگي

 ني. بخش اول اشوديشروع م جينتا يابيباز ي) براوجوجست
 يابيكنش بازاست و بخش دوم راه ينشانگر قصد تعامل ،راهبرد

 يابيباز يهاكنشراهراهبردها شامل  كرد،يرو نياست. در ا
 ةوعمجم كي ييامكان شناسا د،يشكل جد نياطالعات هستند. ا

. كندياطالعات را فراهم م يوجوجست ياز راهبردها يترگسترده
 يابيدر باز وجوجست يهاكنشراهبر  ديبا تأك ن،يبراافزون

مرتبط با هر راهبرد را مشخص كرد.  يهاكنشراهاطالعات، او 
 ة) عناصر سازندXie, 2008( يش ،منظورنيبه ا دنيرس يبرا

                                                                    
1. Refine 
2. Monitoring 

 يهارا با روش يتعامل صدمقااطالعات و  يوجوجستراهبرد 
 Xie( جو و يش ،كرد. در ادامه بياطالعات ترك يابيكنش بازراه

& Joo, 2010( و هاكنشراه يمعرفبه مدل نيهم اساس بر 
 مختلفكنش راه 13 هاآن. پرداختند وب در وجوجست يراهبردها

 استفاده يخاص يكدها از كدام، هر يمعرف يبرا و كرده ييشناسا را
  ). 1(جدول كردند
 ليتحل يةبرپا هاآنمختلف،  يهاكنشراه يكدها برا فياز تعر پس
و در پنج  ييهشت نوع راهبرد را شناسا ها،كنشراهوقوع  بيترت
). هر نوع راهبرد بر اساس 2كردند (جدول يبندمختلف، دسته ةدست

 ينظم چه با و تكرار چندبار با و هاكنشراهكدام  كهتعريف شد  نيا
  .رنديگيم قرار ارهمدركن

 ةدست درداشت كه  انيب ديبا 2اطالعات جدول  حيو توض ليدر تكم
تكرارشونده وجود دارد كه  يِابيراهبرد ارز وجو،جست جينتا يابيارز

و انجام  وجوجستو خلق عبارت  جاديدر آن كاربران بعد از ا
 يرو كيبهكي ج،ينتا ةشديابيباز ةاهيدر وب، از س وجوجست

ها با خود و ارتباط آن يارهايرا با مع جيكرده و نتا كيكل جينتا

 )Xie & Joo, 2010( جو و يش توسط شدهييشناسا يوجوجست يهاكنشراه انواع -1 جدول
  كنشراه فيتعر  وجوجست كنشراه نوع  كنشراه كد

  وجوجستآغاز فراگرد  يبرا وجوجست تگريان هداعنوبه ياطالعات كشف  آغاز يبرا وجوجست تيهدا ييشناسا  تيهدا
  كاوش يبرا وجوجستعبارت  كي ظهور  وجوجستعبارت  نيتدو  خلق

  جينتا كردنگسترده اي محدود منظوربه يقبل يوجوجستدر عبارت  رييتغ  وجوجستمجدد عبارت  نيتدو  مجدد نيتدو
  آن اعتبار يبررس اي مورد كي يسودمند و ارتباط يابيارز  خاص مورد كي يابيارز  يمورد يابيارز
  وجوجست جيربط نتا عيسر يبررس  وجوجست جينتا يابيارز  يكل يابيارز

  اقالم به يابيدست از قبل ياقالم اي قلم كي ةفرداد اي ركورد حفظ  ركورد كي حفظ  حفظ
  جادشدهيا يوندهايپ  و هارادادهف قيطر از يخاص قلم اي يخاص ةصفحبه رفتن  يدسترس يبرا جلوبه حركت  جلوبه يدسترس
  بازگشت ةدكم و وندهايپ و هافراداده قيطر از يقبل صفحاتبه بازگشت  عقببه حركت  (عقب) قبلبه بازگشت
  داده گاهيپا يمحتوا و يموضوع ةحوز سامانه، ساختار سامانه، يهايژگيو از دانش كسب  يريادگي  يريادگي

  خاص تيسا كي در عاتاطال و اقالم يبررس  اكتشاف  اكتشاف
  مشترك يهايژگيو براساس اقالم از يااههيس ميتنظ  يسازمانده  يسازمانده

  يفعل تيوضع اي وجوجست نديفرا يبررس  شيپا  شيپا
تدارك اطالعات در  اي ياطالعات ازيرفع ن يشده براوجوجستاز اطالعات  استفاده  استفاده /يآورفراهم  استفاده

  يومرق اي يكيزيف يهاقالب
  

 )Xie & Joo, 2010( جو و يش توسط شدهييشناسا يراهبردها انواع -2 جدول
  راهبردها نوع  راهبردها يبنددسته

  جينتا شوندة تكرار ارزيابي  وجوجست جينتا يابيارز
  يتكرار اكتشاف  اكتشاف

  تيسا كل اكتشاف
  وجوجست عبارت ةچندگان مجدد يهانيتدو  وجوجستمجدد عبارت  نيتدو

  زمان در منابع متعددهم يوجوجست  منابعزمان به هم ةچندگان يدسترس
  منابع در اقالم زمانهم ةسيمقا

  وجوجستعبارت  نيبا تدو آغاز  آغاز
  شدهشناخته اقالم با آغاز
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 ةصفح ايشوند  يراض جهيكه از نتييجاتا كننديم يابيموضوع ارز
 كه شوديم ليتشك ييهاكنشراهراهبرد از  نيرا ترك كنند. ا جينتا

 ،ريز در. شونديم تكرار ،متناوب طوربه و رنديگيم قرار دركنارهم
  .شودمي مشاهده هاكنشراه نيا يتوال
 نتايج از ايسياهه( وجوجست عبارت تدوين يا خلق

 در( جلوبه دسترسي نتايج سياهة كلي ارزيابي )وجوجست
 استفادهعدم يا استفاده موردي ارزيابي )خاص ايمقوله

 كلي ارزيابي )وجوجست نتايج سياهة به( عقببه بازگشت
 ارزيابي )خاص ايمقوله در( جلوبه دسترسينتايج سياهة
 ]تكرار[ استفادهعدم يا استفاده موردي

 شده ييشناسا متفاوت نيآغاز راهبرد نوع دو آغاز، راهبرد ةدست در
 فيكاربران وظا ،1شدهشناخته اقالم با آغاز راهبرد در: است
شده توسط شخص هيتوص ايآشنا  يهاتيخود را از سا يوجوجست

 خود كار كاربران نيا. كننديشده شروع مختهو در كل شنا يگريد
  . كننديآغاز م يخاص 2ينترنتيا آدرس درج با را

 )جلوبه دسترسي( )خاص اينترنتي آدرس درج(   هدايت
   موردي ارزيابي

خود را با  يوجوجست فيكاربران وظا ،3وجوجستراهبرد آغاز  در
وجو از موتور جستو با استفاده  وجوجست عبارت نيتدو و جاديا

 .كننديم آغاز
 )كلي ارزيابي( )وجوجست عبارت تدوين(خلق   هدايت

   موردي ارزيابيجلوبه دسترسي
 متفاوت ياكتشاف راهبرد نوع دو زين اكتشاف راهبرد ةدست در

كاربران  ،4شوندهاكتشاف تكرار راهبرد در: است شده ييشناسا
 يوندهايبا استفاده از پ اقالم، سلسله كي ةعمد يابيمرور و ارزبه

 ةجيكه از نت يامر تا زمان نيو ا پردازنديموجود م يخارج اي يداخل
و  ابدييادامه م بگذارند، كنارراهبرد را  نيا ايشوند  يحاصله راض

  .شوديتكرار م
] خاص ايمقوله به ورود[  موردي ارزيابي يا استفاده 

 يا داخلي پيوند( جلوبه دسترسي اكتشاف استفادهعدم
 يا استفاده موردي ارزيابي )خاص ايمقوله در( )خارجي
 يا داخلي پيوند( جلوبه دسترسي اكتشاف استفاده عدم

 يا استفاده موردي ارزيابي )خاص ايمقوله در( )خارجي
 ]تكرار[ استفادهعدم
از  ياريبس يابيمرور و ارزكاربران به ،5تيسا كل اكتشاف راهبرد در

موجود در  يوندهايپ قيطر ازمنبع خاص  كياطالعات موجود در  ___________________________________  
1. Known-item initiation 
2. URL 
3. Query initiation 
4. Iterative exploration 
5. Whole site exploration 

است  نيدر ا نيشيراهبرد با راهبرد پ ني. تفاوت اپردازنديم تيسا
دست به اكتشاف  يداخل يوندهايپ يتنها رو كيكه كاربر با كل
  .زنديم تيمطالب همان سا

هبرد منابع، دو رازمان بههم ةچندگان يراهبرد دسترسة دست در
 منابع در زمانهم وجويجستدر منابع و  اقالمزمان هم ةسيمقا

 ،منابع متعدد درزمان هم يوجوقرار دارد. در راهبرد جست 6متعدد
كارآمد از انواع مختلف  دياطالعات مرتبط و مف كسبكاربران در 

  . رنديگيزمان، كمك مطور همبه ،منابع
 يا وجوجست راهبرد ) 1مرورگر در ايمقوله( جلوبه دسترسي

 يا مرورگر بازكردن[)1وجويجست موتور يا مرورگر در( مرور
 در ايمقوله( جلوبه دسترسي ]2وجويجست موتور

 در( جلوبه دسترسي  ]1مرورگر به حركت[)2مرورگر
 مقولة در(  استفادهعدم يا استفاده و موردي ارزيابي )1مرورگر
 در( جلوبه دسترسي ]2 مرورگر به حركت[ )1مرورگر
 مقولة در( استفادهعدم يا استفاده و موردي ارزيابي)2مرورگر
  ] مرورگر دو هر در وجوجست فرايند ادامة[ )2مرورگر

كه  كننديم يرا ط يروند همانكاربران  ،7اقالم ةسيراهبرد مقا در
 نيا با اند؛كرده يط متعدد منابع در زمانهم وجويجستدر راهبرد 

در منابع  مشابهاطالعات  ةسيه مقاب راهبرد نيا در كه تفاوت
 عبارت ةمجدد چندگان يهانيراهبرد تدو در .پردازنديم ختلفم

 جينتا كسب يبرا ،طور مستمربار و بهنيكاربران چند ،8وجوجست
 وجويجستعبارت  ،ها را برآورده سازدآن ازيكه ن ييوجوجست

توانند يمنظور، كاربران منيا ي. برادهندمي رييتغ را  هياول
صورت به ايتر، محدودتر گستردهشده را دادهشينما يوجوجست
 ببرند. شيپ يمواز اي ارزهم
 وجوجست عبارت تدوين(خلق(نتايج سياهة كلي ارزيابي 

 موردي ارزيابي )خاص ايمقوله در( جلوبه دسترسي
 يا مجدد نتدوي عقببه بازگشت استفادهعدم يا استفاده
 سياهة كلي ارزيابي وجوجست عبارت پااليش
 ارزيابي )خاص ايمقوله در( جلوبه دسترسينتايج

 تدوين  عقببه بازگشت استفادهعدم يا استفاده موردي
 سياهة كلي ارزيابي وجوجست عبارت پااليش يا مجدد
  ]تكرار[ نتايج

و اساس  هيپا) Xie & Joo, 2010و جو ( يش پژوهش يهاافتهي
كه بر اساس امعننيبه ا .راهبردها در پژوهش حاضر بود ييشناسا
 در ،وجوجست يفوق از راهبردها ةشدارائه يندهايو فرا فيتعار

___________________________________  .شد اقدام وجوجست يراهبردها ييحاضر به شناسا پژوهش  
6. Simultaneous multiple resource search 
7. Item comparison 
8. Multiple query reformulation 
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در  ،)Aula, Jhaveri & Käki, 2005( يو كاك ي، ژحاورآيوال
اطالعات و راهبرد  يوجوراهبرد جست ،تجربهكاربران و افراد با

ها به آن يكردند كه دسترس يبررس را ياطالعاتمجدد به  يدسترس
وجو جست يوب و موتورها يتوسط مرورگرها ميطورمستقبه

شده انجام يوجوجست 236ها آن ر،منظونيا. بهشودينم يبانيپشت
ها نشان آن جيتجربه را مورد مطالعه قرار دادند. نتاتوسط كاربران با

نمونه،  ي(برا يديكل يهااغلب از راهبرد ،گروه كاربران نيداد كه ا
) استفاده كردند. يصورت موازمرورگر به ةپنجر نياستفاده از چند

 يتركم تيها اهمآن يبرا ،وضوحبه ،هااز راهبرد يكه برخيدرحال
واردكردن آدرس صفحات وب. در  نمونه،عنوان داشته است. به

تجربه، وجو، افراد باعبارت جست نيها مثل تدواز جنبه يبرخ
دو  نيا نيب يكمتر داشتند و تفاوت ةتجرببا يمانند افراد يعملكرد

 ,Raqi & Zainab( نبيو ز يگروه مشاهده نشده بود. راق
، به بود داده ارائه راهبردها از نيبلك كه يمدل يةبرپا زي) ن2008
نفر از كودكان از جمله  43 ةمورد استفاد يهاراهبرد ةمشاهد

 يعموم يهامرور كتاب در كتابخانه ايانتخاب، مرور، خواندن 
انواع  انياز م ،دادنشان  هاآن يهاافتهيكودكان پرداختند. 

روش  نيترمرور، محبوب راهبرد ،كودكان ةاستفاد مورد يراهبردها
 فقطداد كه  نشان هاآن جينتا نيهمچن. بودكتاب  كيدر انتخاب 

شده در ثبت يمورد از انواع رفتارها 16هفت مورد از راهبردها با 
ها و كنشراه ي. بررسشتدا قيتطب نيجدول ابعاد مدل بلك

 ,Jooجو ( پژوهشموضوع  ،كاربران يوجوجست يراهبردها
 اممختلف انج يهادانشجو از رشته 60 ي) بود. پژوهش رو2013
 ةنامه، مطالعتعدد پرسشم يهاها از روشداده يآورجمع يشد. برا

استفاده شد. از  يشيثبت رخداد و پروتكل بلنداند يهاليفا
 فيشوندگان خواسته شده بود تا سه نوع مختلف از وظاآزمون
 يوجوشده، جستاثر شناخته يوجوجست يعنيوجو جست

 ةاز كتابخان ادهرا با استف ياكتشاف يوجواطالعات خاص و جست
اول،  يوجوجست ةفيانجام دهند. در وظكنگره  ةكتابخان يرقوم

وجو و در ادامه استفاده از عبارت جست نيتدو بردكاربران راه
كنش تر از راهدادند و كم حيرا ترج جينتا يابيكنش ارزراهبرد و راه

دوم  ةفيوجو استفاده شد. در وظمجدد عبارت جست نيتدو
الب و مكرر صورت غبه جينتا يابيو ارز يوجو، راهبرد بررسجست
مجدد عبارت  نيتدو راهبرد ،ياكتشاف يوجوجستشد و در انجام 
  . شد مشاهده تكراربه جينتا يابيارز و وجوجست

 يراهبردها ييحاصل از آن منجربه شناسا جيكه نتا ييهااز پژوهش
 فردنيو نوش ياسد ،يريجو شد، پژوهش حرومختلف جست

)Hariri, Asadi & Nooshinfard, 2014( ها با بود. آن
 يهااطالعات پژوهشگران حوزه يجوورفتار جست ليهدف تحل

 يهانفر از پژوهشگران در سبك44 يمختلف علوم از وب، رو

پژوهش  نيا ةشداستفاده يدند. ابزارهاكرمختلف مطالعه  يختشنا
 نيا ةجيثبت رخداد و مشاهده بود. در نت يهالينامه، فاپرسش

 يةرفتار اول يكل ةمقول چهار راهبرد مختلف در48پژوهش 
 يجو، رفتار راهبردوعبارت جست نيجو، رفتار تدووجست
 نيا جيشد. نتا ييجو و رفتار پردازش اطالعات در وب شناساوجست

جو در وبا راهبرد جست يشناخت يهاپژوهش نشان داد كه سبك
تعداد  يكالم يكه افراد با سبك شناختيطورارتباط است. به

 يبا افراد با سبك شناخت سهيدر مقا را يترشيب يراهبردها
 & Hariri( و مهربان يرياستفاده كرده بودند. حر يريتصو

Mehraban, 2014 (گاهيگزارش تراكنش پا ليبا تحل زين 
 را گاهيپا نيكاربران ا يجووجست ينانو، راهبردها ياطالعات
 دنديرا پرس ييجووجست يها نخست راهبردها. آنكردند يبررس
 500 يبا بررس آنها. كردنديم استفاده آن از انيگوپاسخ ترشيكه ب

 يو راهبردها هاستكه كاربران از درخوا افتنديدر هياول درخواست
ها شامل راهبرد درصد درخواست 6/6استفاده كردند.  يمتفاوت
بود.  وندهايپ يرو كيصفحات وب و كل ينشان يجووجست

درصد) و راهبرد  8( يبارتع يجووراهبرد را جست نيترشيب
داده بودند. در  ليدرصد) تشك 6( يبول ياستفاده از عملگرها

 يجوومجدد عبارت جست نيخاص بر رفتار و راهبرد تدو يليتحل
 44جو از وعبارت جست Asadi, 2015 ،(321( يكاربران، اسد

 ،نگرييجزو  شناختيكلينگر يسبكها بر كيدأت بارا  يآزمودن
 يو از مشاهده، براا. كردند ليوجو تحلجست ةفيوب و وظ ةتجرب
 ،يدينگرا سبكشناختي نموآز يهااربزراهبرد و از ا يبررس

 جياستفاده كرد. نتا زين وجوجست ظايفوب و و ةتجرب ةنامپرسش
 يجوواز تعداد عبارت جست نگريينشان داد كه افراد جز يو
 اوبودند.  استفاده كرده نگرهاينسبت به كل يتريو طوالن ترشيب

 ه،يعبارت اولافزودن كلمه به د،يعبارت جد جاديكنش اپنج راه
و تكرار  هياول يجوواز عبارت جست ياكلمه ذفح اي ينيگزيجا

 ييجو را شناساومجدد عبارت جست نيهمان عبارت، در راهبرد تدو
مجدد  نيدو گروه در روش تدو نيكه ب افتيدر نيهمچنو  كرد

   .داردوجود  جو تفاوتوعبارت جست
 نيترمهمتوان گفت كه برپاية مباني نظري و پيشينة پژوهش مي

 ياستفاده از راهبردها وجو،جستدر  تيبه موفق يابيدست يگام برا
 هايانجام پژوهشهاي كاربري كه يكي از گروه مناسب است.

چراكه  ست؛ا انيدانشجوروي آنها ضرورت دارد، اطالعات  يابيباز
 كي شرفتيپژوهش و پ يبرا يعنوان بستره بهسو دانشگاكياز 

 يبرا انياكثر دانشجو گريد يو از سو شوديجامعه محسوب م
پژوهش هستند  نجامخود ملزم به ا يروند آموزش ليتكم

)Onwuegbuzie, Jiao & Bostick, 2004ني). بنابرا 
راهبردها و  يدرخصوص بررس يكه تاكنون پژوهشييازآنجا
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وب صورت نگرفته است و  طيدر مح يرانيا كاربران يهاكنشراه
پژوهش حاضر به  ان،يدانشجو نيب در يبررس نيا تياهم بهتوجهبا
 انيدانشجو ةمورد استفاد يراهبردها كه پردازديه مئلمس نيا

وجو در وب جست نديدر فرا يفردوس هدانشگا يليتكم التيتحص
  است؟كدام 

  شود: هاي زير مطرح ميدر اين راستا، پرسش
 تحصيالت دانشجويان( كاربران وب، در يابياطالع فرايند در

  كنند؟مي استفاده وجوييجست راهبردهاي چه از) تكميلي
 دانشجويان استفادة مورد ي وجوجست راهبردهاي انواع بين آيا

 دارد؟ وجود رابطه تكميلي تحصيالت
  

  پژوهش روش
 يشياميپ ،تيماه نظر از و يكاربرد ،هدف نظر از پژوهش نيا

 التيتحص انيدانشجو يةكلي اين پژوهش را آمار ة. جامعاست
ي ليدر نيمسال اول سال تحص مشهد يدانشگاه فردوس يليتكم

 ،يمهندسيفن ،يانسان علوم يليتحص ةحوز چهار درو  1395-1396
ز بين ا ه،با توجه به ساختار جامعتشكيل داد.  يكشاورز و هيپا علوم

 يگيرنمونه ةشيونفر به95اري، عنوان جامعة آمنفر به 9393
براي تعيين  شد. انتخاب(با تخصيص متناسب)  ياطبقه يتصادف

افزار آماري مربوطه بهره گرفته نرم و كوكران فرمول ازحجم نمونه 
اجمال آورده به آن ةمحاسب ةو نحو لفرمو نيا ادامه، در .شد
  :شوديم

  
ر كران خطا در كران خطا است. دربارة مقدا dدر اين فرمول،  

گيري مقدار خاصي تعيين نشده است و هاي نمونهنظريه
پژوهشگران برپاية دقتي كه براي آنان مطلوب است، آن را تعيين 

هاي حوزة علوم اجتماعي و به اينكه در پژوهشكنند. باتوجهمي
) متمركز است، 10/0تا01/0درصد (10تا  1انساني، اجماع نظر بين 
رپاية موضوع و هدف پژوهش و با مطالعه و در اين پژوهش نيز ب

در  همچنيندرنظر گرفته شد.  1/0ها مقدار برابر بررسي پژوهش
حجم  رو،. ازايندر ابتدا معلوم نيست pمقدار  مواقع،عمل و در اكثر 

ه، برآورد شد يكردن مقدارتوان با جانشينتقريبي نمونه را مي
هاي از بررسي ،توانميپيدا كرد. اغلب چنين برآوردي را  p جايبه

اين نوع اطالعات  اگر ،دست آورد. باوجوداينمشابه گذشته به
كوكران قرار  ةتوان  فرض نمود و اگر در معادلدردست نباشد، مي

تر از كارانه كه احتماالً بزرگداده شود، يك حجم نمونه محافظه
 ,Scheaffer( مقدار الزم است به دست خواهد آمد

Mendenhall, & Ott, 2011 .(شد،  انيبا توجه به آنچه ب حال
در نظر گرفته ) α =05/0( درصد95اگر ضريب اطمينان برابر با 

و نيز با توجه انتخاب شود  p=5/0و  975/0Z ،(10/0=d=96/1( شود
شود، خواهيم نفر تشكيل مي 9393آماري كه از  ةبه حجم جامع

  ت: داش

 
دست نفر به 95 كوكران ةالزم از رابط ةحداقل حجم نمون بنابراين

به تعداد حجم نمونه حداقل نمونه ممكن بود كه باتوجه نيا .آمد
از فرمول كوكران حاصل  ٪1 يتعداد افراد جامعه و در سطح خطا

 ،يآوردقت در امر مشاهدات، جمع لزوم زيموضوع ن نيا ليشد. دل
از نمونه  ياطالعات بود كه در حجم بزرگ ليو تحل يكدگذار
 التيتحص يدانشجو 9393ديگر از بين  يانينبود. به ب ريذپامكان
نفر  95شاغل به تحصيل در دانشگاه فردوسي مشهد، تعداد  يليتكم

 يبرا اي و با تخصيص متناسب انتخاب شد.به شيوه تصادفي طبقه
 ايافزار كامتاسنرم ،هاي ثبت رخداداطالعات از ابزار فايل يگردآور
اطالعات ابتدا به هر  يآورجمع يبرابهره گرفته شد.  ،1وياستود
 ةفيكه در آن وظ شديمطالعه داده م يبرا ياكاربرگه يآزمودن
شده يطراح يوجوجست ةفينظر درج شده بود. وظمد يوجوجست
 ميك توسط شدهمشخص يبنددسته يپژوهش بر مبنا نيدر ا

)Kim, 2001 (گرفتيدشوار قرار م يوجوجست فيوظا ةزمر در 
كند؛  جاديوجو را امختلف جست يراهبردها ياجرا تا امكان

 يتا برا گرفتيم يجا يعموم ةدر دست ياز نظر موضوع نيهمچن
بر  تيها مناسب باشد و در نهاحوزه يامدر تم انيدانشجو يتمام

 )Borlund, 2000بورالند ( يكار ةفيوظ يةاساس چهارچوب ته
 ويسنار كي شد كه شامل يشده طراح يسازهيشب يكارفهيوظ كي

 استادانشده با نظر يسازهيشب يكارةفيوظ نيا و چند تقاضا بود.
شده، خواسته يكارفهيوظ ةمطالع از بعد. شد يينها و دييرشته تأ
 يابيباز نديفرا يتمام واقدام نموده  وجوجستبه  انيدانشجو

 آخر، در. شد يبردارلميف ايكامستاس افزارنرم از استفاده با اطالعات،
 ارياخت در يفرم ان،يدانشجو يشناختتياطالعات جمع ليتكم يراب

مشاهدات  ييايو پا ييسنجش روا جهت. گرفت قرارها آن
 يشنهاديو مدل پ نديفرا يةبرپا وجوجست ياز راهبردها ،شدهانجام

نفر خواسته شد تا  10 از ،)Xie & Joo, 2010و جو ( يش
 كار انجام روش. هندد انجام را ييوجوجست آزمونشيپعنوان به

و  ييروا و شد يابيارز نيمتخصص و يعلم ئتيه ياعضا توسط
 و هيتجز جهتشد.  دييتأ يصور ييصورت روااعتبار مشاهدات به

) اريو انحراف مع نيانگي(م يفيتوص آمار يهاروش از هاداده ليتحل
   .شد استفاده) رسونيپ يبستگهم(آزمون  يو آمار استنباط

 
  ___________________________________  
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  هايافته
نفر  40مشخص شد كه  هايآزمودن يشناختتيجمع عيتوز يبررس با

افراد  اني. از مندداد لينفر را زنان تشك 55را مردان و  هاياز آزمودن
درصد در مقطع  25ارشد و  يدرصد در مقطع كارشناس 75نمونه 
 ةتعداد افراد در حوز كينظر تفك ازمشغول بودند.  ليتحصبه يدكتر
 ،يعلوم انسان ةافراد در حوز درصد 36 شد، مشخص زين يليتحص

 و هيپا علوم ةحوز در درصد 20 ،يمهندسيفن ةحوز در درصد 27
  داشتند. يجا يكشاورز ةدر حوز درصد17

 يراهبردها چه از كاربران وب، در يابياطالع نديفرا دراول:  پرسش
  ؟كننديم استفاده ييوجوجست

 نديدر فرا انيانشجوآنچه د يابتدا تمام ،پرسش نيپاسخ به ا يبرا
 Xieو جو ( يثبت و سپس با آنچه ش دادند،يوجو انجام مجست

& Joo, 2010وجو ارائه داده بودندجست ي) از روند راهبردها، 
 پنجو در  ييراهبرد شناسا سيزدهمطابقت داده شد. در مجموع 

راهبردها  نياستفاده از ا زانيم ،گرفت. بعد از آن يجا يكل ةدست
) ارائه شد. قبل 8 جدول( يجدولدر  جيقرار گرفت و نتا يمورد بررس

 يهاافتهيذكر است كه در  انينكته شا نيا ج،ياز پرداختن به نتا
به آن ) Xie & Joo, 2010(و جو  يبا آنچه ش ،پژوهش نيا

 از يانمونه نيمشاهده شد. بنابرا ياندك يهاتفاوت ،بودند دهيرس
 3راهبردها در جداول  يريارگكپژوهش از به يهاافتهيمشاهدات و 

 ،وجوجست يراهبردها ،شد انيطور كه ب. همانشوديارائه م 7 ات
 ،اساسنيوجو هستند. براجست يهاكنشاز راه ياهحاصل مجموع

 ،انجام دادند هايكه آزمودن يتيفعال ،ستون كيدر  ،جداول نيدر ا
 هاتيفعال نيآمده است كه ا يكنشراه گر،يد يتونو در س شده ارائه

 اي از راهبرد ارزيابي تكرارشوندهنمونه -3 جدول
  مدل مطابق شونده تكرار يابيارز راهبرد

  تيفعال  هانشكراه بيترت
  گوگل] يوجو[موتور جست   جلوبه يدسترس
  ]نياز گرم شدن زم يريوجو: جلوگعبارت جست جادي[ا   خلق
  (عنوان):... جهينت نياول يرو كيكل  يكل يابيارز

 [www.huppa.com ]   جلوبه يدسترس
  ]تيسا ي[بررس يمورد يابيارز

  ]جينتا صفحه به[بازگشت   عقببه بازگشت
 ششم جهينت يرو كيكل  يكل يابيارز

 [www.020.ir]  جلوبه يدسترس
  صفحه] ي[بررس  يمورد يابيارز

  ]صفحه ةري[ذخ  رهيذخ ايحفظ  
  ]جينتا ةصفح به[بازگشت   عقببه بازگشت

  ]هشتم ةجينت يرو كي[كل  يكل يابيارز
  ]www.giahtarin.com[ جلوبه يدسترس

  
 ديجد زبانه در رارشوندهتك يابيارز راهبرد از يانمونه -4 جدول

  ديجد زبانه در شونده تكرار يابيارز راهبرد
  تيفعال  هاكنشراه بيترت

  گوگل] يوجو[موتور جست   جلوبه يدسترس
  ]انسان يزندگ بر نيزم يدما شيافزا ريتأثوجو: عبارت جست جادي[ا   خلق
  ديجد ةزبان در بازكردن و اول ةجينت چهار يرو كيكل  يكل يابيارز

 [www.wikipedia.org]  اول ةبازشد ةزبان به رفتن  جلوبه يدسترس
  ]تيسا ي[بررس يمورد يابيارز

  ]www.aftabir.com[ دوم ةبازشد ةزبان به رفتن  جلوبه يدسترس
  ]تيسا ي[بررس  يمورد يابيارز

 ]www.migna.ir[ سوم ةبازشد ةزبان به رفتن  جلوبه يدسترس
  ]تيسا ي[بررس  يمورد يابيارز

  ]www.iana.ir[ چهارم ةبازشد ةزبان به رفتن  جلوبه يدسترس
  ]تيسا ي[بررس  يمورد يابيارز

  ]جينتا ةزبان به[بازگشت   عقببه بازگشت
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 يراهبردها يعنياول راهبردها  ةبه آن منتسب هستند. در دست
و  يمطابق مدل ش ،تكرارشونده يابيارز سه راهبردِ ج،ينتا يابيارز

و  ديجد ةتكرارشونده در زبان يابيارز ،)Xie & Joo, 2010جو (
منظور از  ،راهبرد نيشد. در ا ييبدون تكرار شناسا يابيارز

 يهاكنشراه يكه از توال جينتا يابيكه ارز است نيتكرارشونده ا
را امر  نيكه ا شوديراهبرد تكرار م نيشده، در احاصل يخاص
  .كردمشاهده  3 در جدولتوان مي

بود  نيپژوهش حاضر ا يهاافتهياز  يكي ،شد انيطوركه بهمان
تكرارشونده مشاهده شده  يابياز راهبرد ارز يگريكه اشكال د

و  جهينت كي يرو كيكل نكهيا يجابه ،لشك نياولدر  .است
و  جهينت يرو كيكل ،بازشدن صفحه در همان زبانه انجام شود

 يسپس دسترس .شوديانجام م ديجد يادر زبانه بازكردن آن
و  شوديانجام م يمورد يابيبازشده و ارز ةزبانجلو، با رفتن بهبه
استفاده از  يِ. در شكل بعدابدييشكل قبل ادامه م مانندروند  نيا
و  يابيوجو و بازاز خلق عبارت جست راهبرد، كاربران بعد نيا

و بازكردن صفحه  جهينت كي يرو كيكل يجابه ،جينتا يابيارز
ها را در كرده و آن كيكل جهينت نيچند يدر همان زبانه، رو

 يجلو برابه يدسترس يسپس برا .كننديباز م ديجد يهازبانه
در  .پردازنديم يمورد يابيشده رفته و به ارززبا ةزبانبه كدام،هر

  راهبرد ارائه شده است. نياز ا يانمونه 4جدول 
گونه همان رايز ؛شوديارائه نم يبدون تكرار در جدول يابيراهبرد ارز

 يابياز ارز يگرينوع د بدون تكرار يابيارز ،داستيكه از نام آن پ
و  شودينجام ما يابيبار ارزكياست كه در آن تنها  جينتا

) عبارت شيمجدد (پاال نيتدو ةدست در .ستيتكرارشونده ن

 نيمجدد عبارت تكرارشونده و تدو نيوجو، دو راهبرد تدوجست
مجدد عبارت  نيتدو راهبردمجدد عبارت بدون تكرار قرار دارد. 

 جينتا يكاربران بعد از بررس ،است كه در آن يتكرارشونده، راهبرد
 يبرا ديكه با ابندييدرم هياول يوجوحاصل از عبارت جست

مجدد  نيتدوبه كننده،ليتكم يجينتا ايتر مرتبط جينتابه يابيدست
 ،عمل ممكن است نيا .آن دست بزنند شيپاال اي هيعبارت اول

 ديراهبرد مؤ نيتكرارشونده در نام ا ةبار انجام شود و واژنيچند
در استفاده از  ،هشپژو نياز مشاهدات ا ياامر است. نمونه نيهم
  .است شدهنشان داده  5راهبرد در جدول  نيا

 يابيمانند راهبرد ارز زين مجدد عبارت بدون تكرار ينتدو راهبرد
از نوع خود دارد  نيشيبا راهبرد پ يابدون تكرار، تفاوت عمده جينتا

راهبرد در  نيا بهعبارت است.  شيو آن هم عدم تكرار در پاال
 ةدستنشده است.  يا) اشارهXie & Joo, 2010و جو ( يش جينتا

اكتشاف  ،تكرارشونده اكتشافاكتشاف، از سه راهبرد  يراهبردها
 راهبردشده است.  ليبدون تكرار تشك اكتشافو  تيكل سا
صفحات  نيحركت كاربران در ب انگريب تكرارشونده، اكتشاف

موجود در  يهاونديپ يرو كيكل قيمختلف وب است كه از طر
 نيكاربران با استفاده از ا گر،يديانيب. بهشوديحقق مصفحات م

مرتبط باهم  يهاراهبرد به كشف صفحات مختلف وب و موضوع
موضوع كه درهنگام استفاده از  نيا ي. پس از بررسپردازنديم

 ييهاكنشراهاز چه  يراهبرد اكتشاف تكرارشونده، هر آزمودن
در  هاتيفعال نياز ا يامونهن دارد، ييهاتيفعال چه و كنديم استفاده
  آورده شده است.  6جدول 
اكتشاف است  ياز راهبردها يگرينوع د سايت، كل اكتشاف راهبرد

 وجوعبارت جست ةمجدد چندگان يهانياز راهبرد تدو يانمونه -5 جدول
  وجوعبارت جست ةمجدد چندگان يهانيتدو يابيراهبرد ارز

  تيفعال  هاكنشراه بيترت
...  ...  
  ]گذارديم انسان يزندگ مختلف يهاجنبه بر يمياقل راتييتغ راتيتأثوجو: عبارت جست جادي[ا  خلق

  جهينت نيسوم يرو كيكل  يكل يابيارز
  [www.8am.af]  جلوبه يدسترس

  ]صفحه نشدن[باز   يمورد يابيارز
  ]جينتا صفحه به[بازگشت   عقببه بازگشت

  ]عبارت يانتها از گذارديم كلمه حذف با عبارت شي[پاال  عبارت مجدد نيتدو
  جهينت نيدوم يرو كيكل  يكل يابيارز

  ]www.civilica.com[  جلوبه يدسترس
  مقاله] ي[بررس  يمورد يابيارز

  ]جينتا بانهز به[بازگشت   عقب به بازگشت
  ]بشر يزندگ يهاجنبه بر نيزم كره شدن گرم ريتأث: عبارت شي[پاال  عبارت مجدد نيتدو

...  ...  
  ]هاانسان يزندگ بر نيزم شيگرما دهيپد اثرات: عبارت شي[پاال  عبارت مجدد نيتدو

...  ...  
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است كه كاربران  نيتفاوت آن با راهبرد اكتشاف تكرارشونده در ا و
 كيكل يخارج همو  يداخل يوندهايپ ويهم ر ن،يشيدر راهبرد پ

 مناسب اطالعات به يابيدست در يسع ها، آنقيطرنيازا .كردنديم
اما در راهبرد اكتشاف كل  داشتند؛ يديجد ابعاد كشف يحت اي

و كاربران  شوديخاص انجام م تيسا كياكتشاف در داخل  ت،يسا
 اي تيسا كيكرده و  كيكل تيسا يداخل يوندهايپ ترشيب يرو

  كنند. كشف ميو  يصفحه را بررس
منابع دو راهبرد زمان بههم ةچندگان يدسترس يراهبردها ةدست

 در اقالم زمانهم ةسيمقاو  زمان در منابع متعددهم يوجوجست
 گرياز راهبردها با د دستهنيا ةتفاوت عمدشود. را شامل مي منابع

 ريسا يچتر ماننداست  ممكنراهبردها  نياست كه ا نيراهبردها ا
 ،راهبرد نيكه در اامعننيابه . دنده يجا خود دل در را راهبردها
زمان طور همبه وجوجستچند مرورگر و موتور  ايدر دو  وجوجست

 انيجر در ييمجزا راهبرداست  ممكندر هر كدام . شوديدنبال م
زمان در هم وجويجستاز راهبرد  يابه نمونه 7 جدول در. باشد

  . است شده اشارهمنابع متعدد 
اهبرد در هر ر نيدر ا ،شوديمشاهده م 7 جدول كه در گونههمان

مهم در  ةنكت .شود دنبالاست  ممكننوع از راهبردها  كيمرورگر 
 متفاوت منبع دو در زمانهم وجويجست اين است كه راهبرد نيا

 در اقالم زمانهم ةسيمقا راهبرد دسته، نيا گريد راهبرد. است
 ايمرورگر  نيچند ،زمانطور همبه زيراهبرد ن ني. در ااست منابع
 يتفاوت كه در تمامنيبا ا شوند. وجوجست ،است ممكن تيسا
 سهيمقا جيشده و نتا وجوجستو مشابه  كساني ةمقول كيها آن

 توسط كه ييراهبردها ييشناسا اي يبررس از پس. شودمي
 پژوهش، الؤس به پاسخ يبرا اكنون بود، شده استفاده هايآزمودن

 ،در مجموع .دشوياستفاده از هر راهبرد اشاره م زانيم يبررسبه
 ةرا در پنج دست انيدانشجو ةمورد استفاد يراهبردها زانيم توانيم
  كرد. مشاهده 8در جدول  يكل

 ةدست از هايآزمودن ،ديآيبرم 8جدول  يهاافتهيكه از  طورهمان
استفاده  نيترشيتكرار، ب 397با مجموع  وجوجستآغاز  يراهبردها

با  وجوجست عبارت نيتدواز با راهبرد آغ ،طور خاصبه كه كردندرا 
 يبار تكرار از سو 10افراد نمونه و حداكثر  يبار تكرار از سو 328

 راهبرد، نياست. پس از ا شدهنمونه استفاده  ياز اعضا يكيحداقل 
تكرار در  321با مجموع  وجوجست جينتا يابيارز يراهبردها ةدست
 يابيارز است كه راهبرد يدرحال ني. اداشتدوم قرار  گاهيجا

 مورد راهبرد نيترشيب) تكرار 93(با  ديجد ةزبان در ،تكرارشونده
شكل  نيا ،شد انيب ترشيپطوركه . همانبود دسته نيا در استفاده

پژوهش مشاهده شد.  نياست كه در ا يابياز راهبرد ارز يديجد
 ةچندگان يدسترس يراهبردها ةدست ،نشان داد 8جدول  يهاافتهي

مورد  ةطبق نيتربار تكرار كم77با  ،بع درمجموعمنازمان بههم
راهبردها  نيكاربردتركم ،طورخاصاما به ؛استفاده از راهبردها بودند

 با تيسا يكل اكتشاف تكرار، بار21 با تكرارشونده اكتشاف(راهبرد 
 ةراهبرد اكتشاف قرار دارند. از دست ةدر دست )تكرار بار25

 ةسيمنابع، راهبرد مقاان بهزمهم ةچندگان يدسترس يراهبردها
 يبعد گاهيبار تكرار در جا30با  زيزمان اقالم درمنابع نهم
 وجوجست انينمونه در جر ياعضا يراهبرد انتخاب نيكاربردتركم

 اي از راهبرد اكتشاف تكرارشوندهنمونه - 6جدول
  دهشون تكرار اكتشاف راهبرد

  تيفعال  هاكنشراه بيترت
...  ...  
  جلوبه يدسترس

  ]خاص مقوله كي به[ورود 
[www.hamshahionline.ir] 

  ]تيسا ي[بررس  يمورد يابيارز
 wmo يجهان يرسم تيسا يخارج ونديپ يبر رو لكيكل  اكتشاف

  ]www.wom.int تيسا به[ورود   جلوبه يدسترس
  ]تيسا ي[بررس  يمورد يابيارز

 ]word weather wach programme (www) :يداخل ونديپ يرو بر كي[كل  فاكتشا
  ]صفحه به[ورود   جلوبه يدسترس

  ]مقاله[مطالعه   يمورد يابيارز
  ]word climate programme(wcp): يداخل ونديپ يبر رو كيو كل تيسا شي[پو  اكتشاف

  ]صفحه به[ورود   جلوبه يدسترس
  ]تيسا ي[بررس  يمورد يابيارز

  ]ياصل تيسا به[بازگشت   عقب به بازگشت
  ]wcsp-climate applications and serrices: ونديپ يبر رو كي[كل  اكتشاف

  ]صفحه به[ورود   جلوبه يدسترس
...  ...  
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از آن  يحاك شدهگزارش اريمعانحراف ريمقاد نيهمچندر وب بود. 
 با تفاوت نيترشيب ،وجوجستآغاز  يراهبردها نيب در كه بود

. داشتراهبردها وجود  ريسا بهنسبت، 0/2 اريمع انحراف مقدار
 ريسا بهنسبت راهبرد نيدر استفاده از ا يهمگن گر،يديانيببه

آماره  نيا. بودتر كم هايآزمودن توسط شدهكارگرفتههب يراهبردها
 نيترشيب وجو،جستمجدد عبارت  نيتدو يراهبردها ةدر دست
  .داد نشان 9/0راهبردها با مقدار  ريه سابرا نسبت يهمگن ايشباهت 

 ةمورد استفاد وجويجست يانواع راهبردها نيب ايآدوم:  پرسش
 رابطه وجود دارد؟ يليتكم التيتحص انيدانشجو

 وجوجسـت يراهبردهـا نيبستگي بـپرسش هم نيپاسخ به ا يبرا
 زانيـم شيبـا افـزا ايـآ كه شد يبررس ،گريد يانيب به يده شد.سنج

 اي ابدييم شيافزا زين گريراهبرد، استفاده از راهبرد د كياز  استفاده
 كـاهش يگريد راهبرد از استفاده ،راهبرد كي از استفاده شيافزا با

 نيبـ رسونيپ بستگيهم بيضرا ،منظورنايهب ر؟يخ اي افتي خواهد

 زمان در منابع متعددوجوي هماي از راهبرد جستنمونه -7 جدول
  2مرورگر  1 مرورگر

  هاتيفعال  كنشراه  تيفعال  هاكنشراه
...  ...      
      ]global warmmingعبارت:  جادي[ا  خلق

      ششم ةجينت يرو كيكل  يكل يابيارز
      ]wwwlivesscience.com[  جلوبه يدسترس

      ]تيسا ي[بررس  يمورد يابيارز
  ]ديجد ة[بازكردن گوگل اسكوالر در زبان  جلوبه يدسترس    
  ]warm plantعبارت:  جادي[ا  خلق    
  دوم ةجينت يرو كيكل  يلك يابيارز    
      گوگل زبانه به بازگشت  عقببه بازگشت

      ]warming plantعبارت:  جادي[ا  عبارت مجدد نيتدو
  اسكوالر گوگل ّةزبان به بازگشت  عقببه بازگشت    
  ]www.ioporg[  جلوبه يدسترس    
    ...  ...  
...  ...      

  
 هاميزان راهبردهاي مورداستفادة آزمودني -8 جدول

 تعداد راهبردها نوع
  يآزمودن

 يفراوان
  راهبرد

 نيترشيب
  استفاده

 نيكمتر
  استفاده

 انحراف  نيانگيم
  اريمع

 جينتا يابيارز
  وجوجست

  1/1  62/0  0  6  59  95  مدل با مطابق جيشونده نتا تكرار يابيارز
  3/1  83/0  0  6  79  95  رهيذخ با مدل مطابق شونده تكرار يابيارز
  7/1  01/1  0  6  96  95  ديجد زبانه در دهشون تكرار يابيارز

  1/1  95/0  0  4  90  95  تكرار بدون يابيارز
  8/1  4/3  1  8  324  95 جينتا يابيارز راهبرد جمع

  5/0  26/0  0  2  25  95  تيسا كل اكتشاف  اكتشاف
  7/0  22/0  0  4  21  95  شونده تكرار اكتشاف
  9/0  66/0  0  4  63  95  تكرار بدون اكتشاف

  2/1  1/1  0  4  109  95  اكتشاف راهبرد جمع
 نيتدو

مجددعبارت 
  وجوجست

  7/0  55/0  0  2  52  95  تكرارشونده عبارت مجدد نيتدو
  7/0  52/0  0  3  49  95  تكرار بدون عبارت مجدد نيتدو

  9/0  1/1  0  5  101  95  عبارت شيپاال راهبرد جمع
 چندگانه يدسترس
  منابع به زمانهم

  6/0  49/0  0  1  47  95  زمان در منابع متعددوجو همجست
  5/0  32/0  0  3  30  95  منابع در اقالم زمانهم سهيمقا
  0/1  8/0  0  4  77  95  منابع به زمانهم چندگانه يدسترس جمع

  9/1  4/3  0  10  328  95  وجوجستعبارت  نيبا تدو آغاز  وجوجست آغاز
  2/1  73/0  0  6  69  95  شده شناخته اقالم در آغاز
  0/2  2/4  1  10  397  95  وجوراهبرد آغاز جست جمع
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   .است شده گزارش 9 در جدول و محاسبه راهبردها
وجو، جست يراهبردها نيب از، 9در جدول  يسطح معنادار بهباتوجه

وجو عبارت جست جددم نيتدو با جينتا يابيارزراهبرد  نيب
)000/0=sig (راهبرد آغاز جست و) 000/0وجو=sig (ةرابط 

عبارت  نيتدو راهبرددو  نيب نيوجود داشت. همچن يمعنادار
راهبرد  نيب زين و) sig=002/0وجو (وجو با راهبرد آغاز جستجست
 ةبط) راsig=000/0وجو (راهبرد آغاز جست بازمان مه يوجوجست
 يراهبردها يتمام نيب يهمبستگ بيضرا. داشت وجود معنادار

هر راهبرد،  شيگفت، باافزا توانيم جهيمثبت بود. در نت گفتهشيپ
 نيترشيب ان،يمنيازااست.  افتهي شيافزا زين گريراهبرد د
وجو آغاز جست بردراه با جينتا يابيارزراهبرد  نيب يهمبستگ

)591/0=r (بود .  
  

  يريگجهينتبحث و 
 التيتحص انيدانشجو ةاستفاد مورد يراهبردها ييشناسا و يبررس
 ةاستفاد نيترشيب كه داد نشان يفردوس دانشگاه يليتكم

و  وجوجستعبارت  نيچون تدو ياساده ياز راهبردها انيدانشجو
 & Xie( جو و يش پژوهش در. بود جينتا ةتكرارشوند يابيارز

Joo, 2010تكرارشونده  يابيگزارش شده بود كه ارز زي) ن
 به هاآندر پژوهش  نكهياستفاده را داشته است. علت ا نيترشيب

بود كه تمركز  نيا ،نشد يااشاره وجوجست عبارت نيتدو راهبرد
 وجوجستعبارت  مجددِ نيو تدو نيخود را از دو راهبرد تدو

 يالزم برا نينو يسمت راهبردهابه ،يسنتراهبرد  دوعنوان به
 ديگران و آيوال ن،يبراافزوندر وب سوق داده بودند.  وجوجست

)Aula, Jhaveri & Käki, 2005 (يراهبردها ةسيمقا در زين 
بودند كه در  افتهيدر تجربهاستفاده در افراد با تجربه و كم مورد
 تجربه،با راداف وجو،جستعبارت  نيها، مثل تدواز جنبه يبرخ

دو  نيا نيب يتفاوت و داشتند كمتر ةتجرببا يافراد مانند يعملكرد

 راهبرد، نياستفاده از ا زانيم كهيدرحال گروه مشاهده نشده بود.
در  وجوجست كي يبرا آن يو البته ضرورت اجرا يسادگ ليدلبه

بود  افتهيدر زي) نJoo, 2013بود. جو ( اديمشابه و ز ،هر دو گروه
 جينتا يابيو راهبرد ارز وجوجستعبارت  نيه كاربرد راهبرد تدوك

 است؛ داشته را كاربرد نيترشيب وجو،جست ةفيدر هر سه نوع وظ
 ،يسادگ نيدرع راهبرد دو نيا كه گرفت جهينت توانيم نيبنابرا

 زانيم نيكه ا افتيدر توانيم نياستفاده را دارند. همچن نيترشيب
 يوجوجست فيدر وظا ايباتجربه  ايتجربه استفاده در افراد كم

در  ،گريد ي. از سواست اديز چنانهمندارد و  يتفاوت ،مختلف
راهبردها نشان داد كه  نيبستگي بهم يبررس جينتا ،پژوهش حاضر

 نيترشيب 591/0بستگي برابر هم بيدو راهبرد با ضر نيا
 زانيم شيافزا بامعناكه نياداشتند. به گريكديبستگي را باهم

 افتهي شيافزا زين يگرياستفاده از د زانيراهبرد، م كياستفاده از 
 وجوييجستداشتن  يبرا ،كنديم انيب جهينت نيالبته ا .است

راهبرد  كيبا  وجو،جست است تا هر راهبرد آغازِ ازيمنسجم، ن
 ،نشان داد نيهمچن ،پژوهش نياما ا ؛همراه باشد جينتا يابيارز

استفاده از  تعداد اما ؛هستند بستههم باهم ،راهبرد ود نيكه ايدرحال
و آغاز با اقالم  وجوجستعبارت  نيتدو، آغاز يراهبردها ةدست

 جينتا يابيراهبرد ارز ةاز تعداد استفاده از دست ترشيب ،شدهشناخته
شوند،  يابيارز نكهيا بدون هاوجوجستاز  ياريبس كه معنانيابهبود. 
  . اندشده رها
 يابيارز ييشناسا ،پژوهش نيا از حاصل جينتا از گريد يكي

 يابيارز راهبرد از يديجد شكل عنوانبه د،يجد ةزبان در تكرارشونده
 ياديز زانيمبه ي،رانيا انيدانشجو انيدر م ،راهبرد نيا. بود جينتا

 شدندهيد يبرا ياحتمال ليدال از يكي ،رسدينظر م. بهشداستفاده 
 رانيا در نترنتيا نييپا سرعت حاضر، هشپژو در يراهبرد نيچن

 يجابه ،كنديم ناچار را كاربراناين مشكل،  كهطوري. بهباشد
هر  يريبارگ يبرا ياقهيدقچند يدر موارد اي ياانتظار چندلحظه

  وجوبستگي پيرسون بين راهبردهاي جستضرايب هم -9 جدول
 يابيارز راهبرد  

  جينتا
 راهبرد
 اكتشاف

مجدد  نيتدو
 وجوجستعبارت 

آغاز  راهبرد زمانهم يوجوجست
 وجوجست

  000/1  يهمبستگ بيضر  جينتا يابيارز راهبرد
    

      --- يدارامعن

   000/1  096/0  يهمبستگ بيضر  فاكتشا راهبرد
 

   ---  354/0 يدارامعن
 

 عبارتمجدد  نيتدو
  وجوجست

  000/1 - 053/0  395/0  يهمبستگ بيضر
 

  --- 609/0  000/0 يدارامعن
 

 000/1 211/0 067/0  186/0  يهمبستگ بيضر  زمانهم وجوجست
 

 --- 060/0 520/0  071/0 يدارامعن
 

 000/1 400/0 318/0 140/0  591/0  يهمبستگ بيضر  وجوجستآغاز  راهبرد
 ---  000/0  002/0 176/0  000/0 يدارامعن
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 ةصفح يابيرا در چندزبانه باز كنند تا هنگام ارز جيصفحه، نتا
است كه  نيا نگرايب ،امر نيشود. ا يريبارگ ينخست، صفحات بعد
 ؛كرد فيتعر ندهايها و فرامدل يةبر پا توانيهرچند راهبردها را م

بسته  يديجد يكه راهبردها داردامكان وجود  نيا شهياما هم
 يگونه كه راقشود. همان دهيد يو فرهنگ مل وجوجست تيموقعبه
 نيبلك كه يمدل يةپا بر زي) نRaqi & Zainab, 2008( نبيو ز
 ةمورد استفاد يهاراهبردمشاهده ، بهبود داده ارائه راهبردها از

مورد از راهبردها با تنها هفت كهبودند  افتهيو در هكودكان پرداخت
 شتهدا قيتطب نيشده در مدل بلكثبت يمورد از انواع رفتارها16

پژوهش به آن برخورد شد و  نيكه در ا يگريد ي. از راهبردهااست
نشده  يا) به آن اشارهXie & Joo, 2010و جو ( يدر پژوهش ش

مجدد عبارت  نيبدون تكرار، تدو جينتا يابيارز ياست، راهبردها
بدون تكرار و اكتشاف بدون تكرار بود. بدون  يوجوجست

 يانيدانشجو ،از آن است يراهبردها حاك نيتكراربودن استفاده از ا
م را از الز ةاند بهراند، نتوانستهراهبردها را استفاده كرده نيكه ا
  .ببخشند عمق خود يوجوجستها ببرند و بهآن

بود  يراهبرد نيدوم وجو،جستمجدد عبارت  نيتدو يراهبردها 
 يبستگهم 395/0برابر  بيو با ضر جينتا يابيكه با راهبرد ارز

 جينتا يابياستفاده از راهبرد ارز تياز اهم يحاك جهينت نيداشت. ا
 شوديكاربر متوجه م وجوجست جينتا يابيكه با ارز يشكلبه ،دارد
 ةجينت به تا كند نظر ديتجد خود يوجوجستدر عبارت  ديكه با
 كه نشد يابيرد يپژوهش تاكنون نكهي. بااابدي دست دلخواه

شده در حاصل ةجياما نت بسنجد؛را  گريكديراهبردها با  يبستگهم
 يوجوجست در) نشان داده بود كه Joo, 2013پژوهش جو (

 به جينتا يابيارز و وجوجستمجدد عبارت  نيتدو راهبرد ،ياكتشاف
 ةجيبا نت يتاحدود ،ياجهينت نياست. چن شده مشاهده تكرار

نشان  جهينت نيا طورنيدارد. هم يخوانپژوهش هم نيحاصل از ا
به  دنيبخشقدر عم وجوجستعبارت  نيتدوكه راهبرد  دهديم

در  ترشيد براهبر نيچراكه از ا كند؛يكمك م وجوجست
 نيبر راهبرد تدو. عالوهاست شده استفاده ياكتشاف يوجوهاجست

است كه  يگريدراهبرد  ،اكتشاف راهبرد وجو،جستمجدد عبارت 
استفاده  تيبه موفق يابيو دست وجوجستدادن به در عمق توانديم

 يدو راهبرد (برا نيكم از ا ةاستفاد زانيم ،پژوهش حاضر در. شود
 داد نشانراهبرد اكتشاف تكرارشونده)  از استفادهبار  21نمونه تنها 
 درهستند.  ترشيآموزش ب ازمندين نهيزم نيدر ا انيكه دانشجو

 آموزش به يجد طوربه كتابداران شوديم شنهاديپ ،مجموع
 يبه آموزش در تمام ازين. گمارند همت ،وجوجست يراهبردها

 يبرا ديبا زين انيدانشجو. شودمي مشاهده يليتحص يهاحوزه
همت گمارند.  مختلف يراهبردها يريفراگ در تيموفق به يابيدست

 پرداختن زين اطالعات يابيباز يهانظام يطراح در نيهمچن

 كنندهكمك راهبردها از ترشيب ةاستفاد در توانديم كه يعناصربه
 در مرتبط يوندهايپ جاديا نمونه يبرا .شوديم شنهاديپ باشد،
 ،كند كمك مخاطب توجه جلب به ترشيب كه يكلشبه هاتيسا
  .دينما بيترغ اكتشاف راهبرد از استفاده در را او توانديم
 

  تعارض منافع
  گزارش نشده است.

  
  كننده منبع حمايت

  گزارش نشده است.
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