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  50- 30(: 3) 12مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه 

 1399 پاییز،  3شماره  ،دوازدهمو علم اطالعات. سال  ی مطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  

  هایگاهی اطالعات از پا ی ابیپژوهشگران با دقت آنان در باز  ی فلسف  تیذهن  یهمبستگ 

ی علم ی اطالعات
 

 

  3، فاطمه نوشین فرد*2 نجال حریری، 1شهرام عبدی آذر
 

     رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم  قات،یواحد علوم و تحق  ،یعلم اطالعات و دانش شناس   یدکتر ی دانشجو .1

ران ی تهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم  قات،یواحد علوم و تحق  ،یشناساستاد گروه علوم ارتباطات و دانش  .2

   رانیتهران، ا  ،یدانشگاه آزاد اسالم قات، یواحد علوم و تحق ،یگروه علوم ارتباطات و دانش شناس اریدانش  .3

 اطالعات مقاله 

 99/ 06/ 20 تاریخ پذیرش:  07/08/98 تاریخ دریافت:

 چکیده 
مورد    یعلم  یاطالعات   هایگاهیاز پا   یجامعه آمار  یابیو دقت باز   یفلسف   تیذهن  انیم  یهمبستگ  یهدف پژوهش حاضر بررس:  هدف 

 مطالعه است.  

ن  شناسی:روش مختلف علوم در شهر    هایپژوهشگر در رشته  42است. جامعه پژوهش شامل    یو کاربرد  یتجرب  مهیروش پژوهش 

کاربران از پرسشنامه استاندارد   یفلسف تیذهن تیسنجش وضع  یهدفمند انتخاب شده بودند. برا  یر گیتهران بود که به روش نمونه

خواسته شد تا بر اساس    هایبود. از آزمودن  91/0  یفلسف   ت یذهن  ی سشنامهپر   یکرونباخ برا  ی پژوهش آلفا  ن ی( در ا 1375)  یسلطان

مورد مطالعه جستجو کنند و مدارک مرتبط و   یعلم یاطالعات  هایگاهی مورد نظر خود را پا   یدواژهیخود، کل  یواقع  یاطالعات  ازین

  ت ی مانع  ای از فرمول دقت    یابیدقت باز   یر یاندازه گ  یمشخص کنند. برا   یابیباز  جی از صفحات نتا  کی مرتبط را در هر  ی تاحدود

 استفاده شد. 

خوب مدارک    ی فلسف  ت یذهن  ت ینبود و کاربران با وضع  گریکد ی کاربران مشابه    یاب یپژوهش حاضر نشان داد دقت باز  جینتا   ها:یافته

  ی ابیافراد با دقت پژوهشگران در باز   یفلسف  تیذهن  زانی م  نیب  ،یکردند. در حالت کل  یابیکاربران باز  ری را نسبت به سا  یشتریمرتبط ب

کاربران    شناختیتیجمع  هاییژگی وجود دارد. از و  یمثبت و معنادار  یمورد مطالعه همبستگ  یعلم  یاطالعات  هایگاهی اطالعات از پا

 و  مثبت  رابطه  ها¬آن  یفلسف   تیباال و ذهن یابیدقت باز  زانیبا م  یلیمدرک تحص  نی تأهل، نوع شغل و آخر  تیسن، وضع  ت،یجنس

 وجود دارد.   معناداری

مورد مطالعه از خود    یاطالعات  هایگاهی اطالعات از پا  یاب یدر باز   یشتربی  دقت  هاپژوهشگران، آن  یفلسف  تی با رشد ذهن  گیری:نتیجه

 دهند.  ینشان م

 ی اطالعات، همبستگ یابیباز  ،یابی دقت باز  ،یفلسف تی ذهن ها:کلیدواژه

 :  مسئولنویسنده *ایمیل 
 استناد به این مقاله: 

  هایگاهیاطالعات از پا  یابیپژوهشگران با دقت آنان در باز  یفلسف  ت یذهن  یهمبستگ  .(1399)  فرد، فاطمه آذر، شهرام، حریری، نجال، نوشین عبدی
 05-03(:  3)12  ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات.یعلم ی اطالعات
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 و بیان مسئله  مقدمه

نظام  از مهمترین  نیازهای  وب  و  را در وب جستجو کرده  پژوهشگران اطالعات موردنیاز خود  است که  اطالعاتی  های 

پذیری بیشتری  مجازی انعطافسازند. با توجه به اینکه ابزارهای جستجوی  اطالعاتی خود را برای انجام پژوهش برآورده می

اطالعات    بازیابی  یا)  وب  در  . جستجوها و ابزارهای سنتی و فیزیکی دارند  برای یافتن اطالعات نسبت به محیط

زمان    هر  ها، دامنه  تمام  به اینترنت در   اطالعات  دریافت   برای   توانیم می  ما.  است  شده   تبدیل (  ما  روزمره   روال   از   مهمی   به بخش 

های سیار مانند تلفن همراه دسترسی داشته باشیممورد نیاز و تقریباً در هر نقطه از طریق نقطه ثابت و یا دستگاه 

های جدید استفاده  های نو از رسانه . بنابراین با گسترش وب، پژوهشگران برای رفع نیاز اطالعاتی خود در محیط

 میم مناسب و همزمان را برای اطالعات بازیابی شده اتخاذ کنند.  می کنند تا بتوانند تص

ی  ای از مدارک در حطیه ای از مدارک است که هدف آن، تعیین دستهبازیابی اطالعات، فرآیند جستجو در میان مجموعه 

در این تعریف چهار عنصر قابل بررسی هستند که مهمترین آنها تعاملی   .موضوعی درخواست شده است

با سیستم اطالعاتی در ارتباط است و شرایط   بودن فرآیند جستجو است که در آن کاربر بر فرآیند جستجو کنترل داشته و 

 است. جسمانی و روانی وی در جستجو مؤثر بوده و بر تصمیمات کاربر در بازیابی اطالعات تأثیرگذار 

از مطالعات روی کاربر داده   تعدادی  اند که  نشان 

های اطالعاتی  ظایف جستجو عوامل مهمی هستند که تأثیر بسیاری بر استفاده از نظاموهای فردی کاربران در انجام  ویژگی

های گوناگونی برای  ها و روشت که کاربران تحت تأثیر عوامل مختلف از شیوه گذارند. این مسئله گویای این واقعیت اسمی

های  کنند و رفتارهای جستجوی متفاوتی را از خود نشان می دهند و مطالعات گذشته نقش تفاوت کسب اطالعات استفاده می

 کنند.های بازیابی اطالعات را تأیید میفردی کاربران را در استفاده مؤثر از نظام

-های مرتبط با خالقیت، تصمیمهای فردی، ذهنیت فلسفی از عوامل مطالعه شده در پژوهش در میان انواع مختلف تفاوت

؛ های انجام شده در ایران مانند  توان به پژوهش گیری، حل مسئله و ... است که می

های انجام شده در خارج از ایران مانند  و به پژوهش  و     

 اشاره کرد  و    ؛  

یکی از موارد مطرح در بازیابی اطالعات، قضاوت ربط  است.  بازیابی اطالعات بعنوان یک مسئله با ذهن سرکار دارد و   

بر ارتباط و    کاربران است  که معیاری برای ارزیابی سودمندی و مؤثر بودن بازیابی اطالعات است. مفهوم نظری ربط عموماً 

تواند، درباره رد  همخوانی بین نیاز کاربر و محتوای اطالعاتی مدرک دارد. مفهوم عملیاتی آن به این معنی است که کاربر می

 . گیری کند تصمیم یا قبول اطالعات اخذ شده از یک نظام اطالعاتی

کنند »ربط ذهنی« وابسته به جستجوگر اطالعات و نیازمند اطالعات است و  ربط را از دو بُعد ذهنی و عینی بررسی می 

کند. »اِلیس«و به تفاوت میان دید کاربر و نظام اطالعاتی اشاره می  »ربط عینی« به نظام اطالعاتی وابسته است  

های بازیابی اطالعات  یستمی، که ساختار داخلی نظامداند بُعد سهای بازیابی اطالعات را دارای دو بُعد میی خود نظامدر مقاله

. در دیدگاه کاربرمدار، پردازد  گیرند و بُعد ادارکی که به کاربران و شرایط روحی آنها میدر این مقوله قرار می



 ... اطالعات ی ابیپژوهشگران با دقت آنان در باز ی فلسف تی ذهن ی همبستگ: همکارانعبدی آذر و 

34 

 

، درجه ربط مدارک  شود بر اساس معیارهای شخصیتعامل کاربر با نظام مورد بررسی است و از کاربران نهایی خواسته می

دهند   قرار  قضاوت  و  ارزیابی  مورد  را  شده  نیاز  .بازیابی  که  کنند  بازیابی  را  مدارکی  داشتند  انتظار  کاربران   .

گیری کردند؛ ها و عوامل بیرونی و درونی، اقدام به جستجو و تصمیماطالعاتی آنان را مرتفع کند و اغلب بدون توجه به ویژگی

ن فرآیند عوامل متفاوتی بر قضاوت ربط آنان تأثیرگذار بودند. میزان مرتبط بودن نتایج مرتبط شناسایی شده  در افراد  اما در ای

.  های مختلف، متفاوت بود و به اصطالح قضاوت ربط، امری نسبی بود  های مختلف، نظاممختلف، در متن

های ذهنی و محیطی در بازیابی شود کاربر به مؤلفهیت و زمان خاص باعث میی شرایط روانی و ادراکی فرد در موقعمجموعه

 . اطالعات توجه کند 

لنکستر بر تعاملی بودن جستجوی اطالعات تأکید کرده و تصمیم درباره ربط مدارک بازیابی شده را از اختیارات کاربر 

بیان کرده که افراد در زمان1»کولثاو .  برشمرده است   ها و  « در پژوهش خود بر ربط موقعیتی پرداخته و 

ها  های متفاوتی را در چارچوب ذهن خود شکل دادند. بنابراین قضاوت ربط به دلیل تأثیر اولویتهای مختلف، اولویت مکان

بوده و نسبت آن در موقعیت و مالحظه  نسبی  بود  های گوناگهای شخصی فرایندی  ون و افراد مختلف متفاوت 

های اطالعاتی و قضاوت ربط  ی استفاده از نظامهای فردی کاربران تأثیر مهمی بر نحوه نینی« نشان داد ویژگی»مارکیو.  

نشان داد در فرآیند  « 2پژوهش »راتون . همچنین  های اطالعاتی دارد  ها در بازیابی اطالعات از پایگاه آن

اندازه می تا چه  نقش رفتار کاربر  باشد  بازخورد ربط،  تأثیرگذار  بر روی  پژوهش.  تواند  انجام شده  های 

دهد که در محیط وب، کاربران رفتارها و  نشان میپژوهشگران و 

دهند که به عوامل متفاوت شخصیتی، فردی، روحی  رای پیدا کردن اطالعات موردنیاز از وب بروز میعملکردهای متنوعی را ب

توان به  های بازیابی اطالعات سنتی و نوین میهای مربوط به نظام ترین عوامل در پژوهش و روانی آنان وابسته است از متداول

های حوزه مطالعه  هایی که در پژوهشگرا و ... اشاره کرد. از جنبهتهای روانشناسی مثبامیدواری ، مؤلفه   ،اضطراب ، بارعاطفی

   است. 3رفتار اطالعاتی کاربران وب به آن پرداخته نشده ذهنیت فلسفی 

پژوهش حاضر تأثیر ذهنیت فلسفی را بر دقت بازیابی اطالعات مورد بررسی قرار داده است. بازیابی اطالعات فرآیندی  

-جو و بازیابی مدارک میوعبارت دیگر، کاربران دریافت کننده منفعل اطالعات نیستند. کاربران به جستتعاملی است؛ به  

گیری متفاوت کنند. اما آیا هر یک از کاربران با قدرت تصمیمها را ارزیابی میپردازند. و با توجه به نیاز اطالعاتی خود آن

بهی نسبت به مدارک بازیابی شده دارند؟ با توجه به اینکه انسان موجودی  های یکسان و مشا)ذهنیت فلسفی متفاوت(، ارزیابی

های روانی و ذهنی خود است و عملکرد انسان محصول تعامل این عوامل است، لذا بررسی اثر  است تحت تأثیر عادات و کنش 

ن گزینه برای رسیدن به هدف  گیری و انتخاب بهتریعوامل ذهنی مانند ذهنیت فلسفی بر عملکردهای اساسی وی مانند تصمیم

 ای داشت.  اهمیت ویژه 
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  مشکالت   با  شدن رو  روبه  ینحوه   دیگران،  با  برخورد  در  وی  فکر  به طرز  که  است  ذهنیت فلسفی همان نگرش علمی فرد

  فردنفس    به   اعتماد  و   عمیق مسئله  درک  زیاد،   کنجکاوی  شامل  خصوصیات  این   اشاره دارد  آنان   گیری تصمیم  بر  کلی  طور   به   و

-تصمیم  بتواند  تا   باشد  برخوردار  آن   از  باید   فرد  یک  که   است  نوعی ویژگی  فلسفی  ذهنیت.    است

  با   برخورد  در  موجود  اطالعات   به   دادن  نظم  و  شناسایی  با   بتواند  و   را برای انجام صحیح امور اتخاذ کرده   مناسب   هاییریگ

علمی را تحت عنوان »روش حل مسئله« مورد بررسی   صحیح  جان دیوئی تفکر  .  کند  عمل  موفق  مسائل مختلف

  این   فلسفی  ذهنیت   دارای  فرد  او  نظر  گیرد و به قرار داده است وی ذهنیت فلسفی معادل تفکر عمیق و صحیح فرد در نظر می

، ذهنیت  1. اسمیت باشد    می  پذیر  انعطاف  و  نگر  جامع  اندیش،   ژرف  مسائل  با  برخورد  در  که   دارد  را   خصوصیات

فلسفی را توانایی و آمادگی فرد در قضاوت صحیح هنگام مواجه با مسائل و تفکر خالقانه برای انجام امور متفاوت تعریف 

کند که دارای  . اسمیت ذهن فلسفی را ابزاری برای کمک به افراد در تفکر تعریف میکندمی

بع است  سه  انعطاف پذیری  و  تعمق  دارد  د جامعیت،  متفاوتی  فلسفی  فرد ذهنیت  و هر   .

 . 

ها پرداخته است و از ارتباط  آن ها بر ذهنیت فلسفیهای مختلف افراد به ویژه مدیران سازمانهای گوناگونی بر جنبه پژوهش

، سبک  توان به تکمیل وظایف مدیریتی  بررسی قرار گرفته است که میآن با ابعاد مختلف مدیریت مورد  

تصمیمرهبری   شیوه  کارایی  گیری  ،  میزان   ،

ره کرد. ذهنیت فلسفی با  اشا  ، نحوه صحیح تکمیل وظایف  ، کیفیت تکمیل وظایف  

همه موارد مطرح شده ارتباط مثبت و معناداری دارد در واقع افرادی که ذهنیت فلسفی باالیی دارند قدرت تصمیم گیری خوب، 

یابی به عنوان  هایی مرتبط با ذهنیت فلسفی در حوزه اطالعکارآمدی باال در تکمیل وظایف و ... دارند. بنابراین انجام پژوهش

رسد.گیری ضروری به نظر مییند تصمیمیک فرآ

با   بین وضعیت ذهنیت فلسفی جامعه آماری  بازیابیهدف اصلی این پژوهش تعیین همبستگی  های آنان در پایگاه   دقت 

است. این پژوهش برای پاسخگویی به سؤاالت    6و وب آف نالج  5، سیج4، ساینس دایرکت3، پروکوئست2اطالعاتی اسکوپوس 

 طراحی شده است:زیر 

 . میانگین ذهنیت فلسفی جامعه آماری چقدر است؟ 1

 های مورد مطالعه چقدر است؟ . میانگین دقت بازیابی کاربران از پایگاه 2 

 دار دارد؟ های جمعیت شناختی جامعه آماری رابطه معنی. ذهنیت فلسفی با کدامیک از ویژگی3 
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های جمعیت شناختی جامعه های اطالعاتی علمی مورد مطالعه با کدامیک از ویژگی. دقت بازیابی کاربران از پایگاه 4 

 دار دارد؟ آماری رابطه معنی

ی پژوهش مبنی بر اینکه »بین ذهنیت فلسفی جامعه آماری و دقت بازیابی آنان همبستگی معنادار وجود دارد«  در انتها فرضیه

 گیرد. قرار میمورد آزمون 

شناسی پژوهشروش  

های  نفر از پژوهشگران در رشته  42روش پژوهش نیمه تجربی و از نظر هدف کاربردی بود. نمونه آماری این پژوهش را  

های دولتی شهر تهران تشکیل دادند که  مختلف علوم )علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم مهندسی، هنر و علوم پایه( در دانشگاه 

نمونه  کاربر  مطالعه   زمینه   در   پژوهشگران   از  بسیاری  که   دارد  وجود   بسیاری   انتخاب شدند. مطالعات  1گیری هدفمندبراساس 

پژوهشگر  می   استفاده   کننده   شرکت  40  از  کمتر  یعنی  کنندگان،شرکت  کوچک  هایگروه   از  معموالً این روش،  در  کنند 

اهداف پژوهش  نمونه  به  با توجه  انتخاب دانشجویان در حال  انتخاب میهای خود را  با  این پژوهش تالش شد که  کند. در 

ی دکتری و پژوهشگران مستقل دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری  نامه مقطع کارشناسی ارشد و یا رسالهنگارش پایان

استراتژی با  نا آشنایی  ... کنعواملی مانند  انگلیسی و  به زبان  نتایج پژوهش  های جستجو، عدم آشنایی  بر  ترل شود تا تأثیری 

 نداشته باشند.  

ها در  گیرند اغلب آنهای مختلف علوم قرار میهای اطالعاتی علمی گوناگونی مورد استفاده پژوهشگران حوزه پایگاه  

های اطالعاتی  پایگاه دهند اما  یک زمینه مانند علوم زیستی و پزشکی، علوم مهندسی، هنر و یا سایر علوم اطالعاتی ارائه می

پردازند  های مختلف علوم به ارائه اطالعات میمانند اسکوپوس، پروکوئست، وب آف نالج، سیج و ساینس دایرکت در حوزه 

ها، در این  ها و مراکز علمی مورد دسترس هستند بنابراین با توجه به این ویژگیی دیجیتال دانشگاه و همچنین از طریق کتابخانه

 مطالعه انتخاب شدند: پژوهش برای 

ترین پایگاه اطالعاتی چکیده و استنادی جهان است؛ عالوه بر چکیده مقاالت، دارای فهرست منابع  . اسکوپوس: بزرگ1

 2004هر مقاله نیز بوده و بدین ترتیب امکان محاسبه تعداد استنادات به هر مقاله را فراهم می کند. اسکوپوس اواخر سال  

 (. )راه اندازی شد 2از سوی الزویر

های علمی است. این پایگاه محصول شرکت  های دیجیتال آنالین در زمینه. ساینس دایرکت: یکی از بزرگترین کتابخانه2

 (.الزویر است )

های  ترین پیشرفت های تاریخی تا جدید آرشیو اطالعات وسیع و غنی از    یبا همکاری دارندگان محتوا  . پروکوئست:3

پردازد میگذاری ی فناوری دیجیتالی مدیریت، بازیابی و اشتراک ها به وسیله آن  بندی دسته کند و به داری میعلم را نگه 

(.) 
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نالج:4 آف  وب  استنادی یک  .  لینکنمایه  با  که  است  جستجو  خدمات  و  و  دانشگاهی  شده  ترکیب  وب  های 

 (.  ) استارائه شده تامسون رویترز توسط

مجالت    شود این ناشر توسط انتشارات سیج تولید و مدیریت مییک بانک اطالعاتی شامل مجالت معتبر است   . سیج:5

 (. )  دهدکند و در اختیار پژوهشگران قرار مینمایه می  در سیج را  در پایگاه خودچاپ شده  

-استفاده شد. در پژوهش  برای سنجش وضعیت ذهنیت فلسفی جامعه آماری از پرسشنامه ذهنیت فلسفی  

آلفای کرونباخ ضریب اعتبار این    زاده« در پژوهش خود از طریق ای مختلف روایی و پایایی آن گزارش شده است. »بندلیه

« نیز در پژوهش خود آلفای  و رجایی پور  و »سیف هاشمی  گزارش کرده است    89/0پرسشنامه را  

 91/0. در این پژوهش آلفای کرونباخ  اند  بیان کرده   73/0کرونباخ این پرسشنامه را  

و    ،  های  همچنین این پرسشنامه در پژوهش   گزارش شده است

  60این پرسشنامه دارای  با ارزیابی روایی آن به روش اعتبار سازه مورد استفاده مجدد قرار گرفته است.    

رتبه )تقریباً همیشه، بعضی مواقع، بندرت و هرگز(    4های را در مقیاس لیکرت در  گویه است که میزان ذهنیت فلسفی آزمودنی

را کسب کنند دارای »ذهنیت فلسفی خوب ومطلوبی« هستند و فردی خالق    240تا    200کند افرادی که امتیاز  میاندازه گیری  

را    200تا    150روند آنها در شرایط بحرانی و مبهم عالقه به تصمیم گیری و حل مشکل دارند، افرادی که امتیاز    می  شمار  به

  80دهند، افرادی که امتیاز  صمیم گیری، رفتار مناسب از خود بروز میکسب کنند دارای »ذهنیت فلسفی« هستند و در مواقع ت

کنند و افرادی امتیاز کمتر از  را کسب کنند دارای »ذهنیت فلسفی کم« هستند و در مواقع تصمیم گیری محتاط عمل می  150تا  

 کنند.  ای عمل میها کلیشه را کسب کنند »نیاز به کار فکری« دارند در تصمیم گیری  80

با استفاده از پرسشنامه فوق، وضعیت ذهنیت فلسفی کاربران مشخص شد سپس از آنان خواسته شد تا بر اساس نیاز اطالعاتی  

های اطالعاتی علمی مورد مطالعه جستجو کنند، سپس مدارک مرتبط و  های موردنظر خود را در پایگاه واقعی خود، کلیدواژه 

رکورد( در نظر گرفته شد منابع مرتبط و نیمه    80. در هر پایگاه دو صفحه )تا حدودی مرتبط را در هر صفحه مشخص کنند

 مرتبط بازیابی شده در نتایج هر پایگاه را در سیاهه ثبت کردند: برای محاسبه دقت بازیابی از فرمول مانعیت یا دقت استفاده شد: 

ابی شده در دو صفحه اول  تعداد منابع بازیابی شده مربوط و تا حدودی مربوط / مجموع کل مدارک بازی

 رکورد( = مانعیت یا دقت  80* نتایج جستجو )100

های پژوهش  مورد تحلیل قرار گرفت. برای توصیف داده   1اطالعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس.

از آزمون کای دو، کولموگروف اسمیرنوف، آنووا، تی    هاهای آماری میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل داده از شاخص

و همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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های پژوهشیافته

داده  توصیف  شاخصبرای  از  شناختی  جمعیت  به  های  مربوط  فراوانی  توزیع  است.  شده  استفاده  فراوانی  آماری  های 

 ارائه شده است. 1جدول های جمعیت شناختی در شاخص

 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت، سن، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، آخرین مدرک تحصیلی و شغل 1جدول 

تعداد )درصد(  های جمعیت شناختی نمونه آماریویژگی

زن 
جنسیت 

مرد 

 
 سن 

 
مجرد 

وضعیت تأهل
متاهل  

فنی و مهندسی  

ی تحصیلیشاخه

علوم پایه 

علوم انسانی 

علوم پزشکی  

کشاورزی  

گروه هنر 

کارشناسی  
آخرین مدرک  

تحصیلی 
کارشناسی ارشد  

دکتری تخصصی  

هیأت علمی  

شغل
دانشجوی کارشناسی ارشد 

دانشجوی دکتری  

پژوهشگر 

 دانشگاه عالمه طباطبایی  

دانشگاه محل تحصیل/  

 کار 

 دانشگاه امیرکبیر 

 علم و صنعت دانشگاه  

 دانشگاه ایران  

 دانشگاه شهید بهشتی  

 دانشگاه شریف 

تربیت مدرسدانشگاه  

دانشگاه تهران 
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باشند  %( مرد می  8/54نفر ) 23%( زن و    2/45نفر )  19شرکت کننده    42دهد که از  نشان می 1حاصل در جدول  های  یافته

)  23همچنین   )  19%( از کاربران مجرد و    8/54نفر  نیز متأهل می  2/45نفر  افراد شرکت کننده از هر شاخه  %(  تعداد  باشند. 

رک تحصیلی اخذ شده در بین شرکت کنندگان، کارشناسی با فراوانی  باشند. آخرین مد%( می  7/16نفر )  7تحصیلی مساوی و  

 %( گزارش شده است.   7/35) 15%( و دکتری تخصصی با فراوانی  3/33) 14%(، کارشناسی ارشد با فراوانی  0/31) 13

ی پرسشنامهجهت پاسخگویی به پرسش اول پژوهش مبنی بر اینکه میانگین ذهنیت فلسفی جامعه آماری چقدر است؟ از  

با استفاده از امتیاز بدست آورده از پرسشنامه در یکی از گروه  اند که  های زیر قرار گرفتهاستاندارد استفاده شده و کاربران 

 گزارش شده است:   2ها در جدول نخالصه آ

 های ذهنیت فلسفی نمونه آماریفراوانی و درصد زیرگروه  -2جدول  
 

 ذهنیت فلسفی 
 

 فراوانی 
 

 درصد
 

  دارای ذهنیت فلسفی خوب و مطلوب 

   دارای ذهنیت فلسفی 

   دارای ذهنیت فلسفی کم 

  نیاز به کار فکری 

یافته بیشترین فراوانی، همچنین رده   21با    "ذهنیت فلسفی خوب و مطلوب"ی  ، رده 2های جدول  طبق  ذهنیت  "ی  نفر 

دارای "طور متوسط کاربران  %( کمترین فراوانی را در میان انوع ذهنیت فلسفی کاربران دارد بعبارتی به 1/7نفر ) 3با  "فلسفی

 ارائه شده است: 3های توصیفی مربوط به امتیازات بدست آمده در هر گروه در جدول باشند. شاخصمی "فلسفیذهنیت 

های ذهنیت فلسفی نمونه آماری: انحراف معیار و میانگین زیرگروه 3جدول  
 

 

مطالعه  های اطالعاتی مورد  به منظور پاسخگویی به پرسش دوم پژوهش مبنی بر اینکه »میانگین دقت بازیابی منابع از پایگاه 

های اطالعاتی مورد مطالعه از دیدگاه کاربران و همچنین  از دیدگاه جامعه آماری چقدر است؟« میانگین و انحراف معیار پایگاه 

 به شرح زیر گزارش شده است: 4ها محاسبه و در جدول بیشترین و کمترین منابع مرتبط بازیابی شده توسط پایگاه 

ذهنیت فلسفی 
 

کمترین نمره

 

بیشترین نمره

 

میانگین  ±انحراف معیار 

 

    دارای ذهنیت فلسفی خوب و مطلوب

    دارای ذهنیت فلسفی 

   دارای ذهنیت فلسفی کم

    نیاز به کار فکری
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 های اطالعاتی علمی مورد مطالعه  ماری از پایگاه : نمرات دقت بازیابی نمونه آ4جدول  
 

های پایگاه

 اطالعاتی علمی

کمترین منبع مرتبط  

 و نیمه مرتبط بازیابی 

بیشترین منبع مرتبط  

 و نیمه مرتبط بازیابی 

کمترین دقت 

 پایگاه 

بیشترین دقت 

 پایگاه 

 ±انحراف معیار 

 میانگین دقت

 وب آف نالج 
     

سیج 
 

     

اسکوپوس 
 

     

پروکوئست
 

     

دایرکت ساینس 
 

    

 

دهد که بر اساس تحلیل نمونه آماری، پایگاه اطالعاتی اسکوپوس بیشترین منابع مرتبط و نیمه  نشان می  4های جدولیافته

های  بنابراین به ترتیب پایگاه مرتبط و پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت کمترین منابع مرتبط و نیمه مرتبط را بازیابی کرده است.  

ساینس دایرکت دارای بیشترین دقت یا مانعیت در بازیابی اطالعات  اطالعاتی اسکوپوس، سیج، پروکوئست، وب آف نالج و

می پژوهشگران  دیدگاه  با  از  آماری  جامعه  فلسفی  »ذهنیت  اینکه  بر  مبنی  پژوه  سوم  پرسش  به  پاسخگویی  منظور  به  باشند. 

به شرح زیر گزارش شده   8و    7،  6،  5های جمعیت شناختی آنان رابطه معنی دار و مثبتی دارد؟« جداول  یکدامیک از ویژگ

 است:
تی بر حسب جنسیت آنان  های میانگین و انحراف معیار ذهنیت فلسفی نمونه آماری و نتایج آزمون: شاخص 5جدول 

 
 ذهنیت فلسفی 

 جنسیت 
 میانگین  ±انحراف معیار  

 زن

 مرد  

( و با توجه به میانگین  رابطه معناداری وجود دارد )ها  دهد که بین ذهنیت فلسفی کاربران و جنسیت آننشان می  5های جدول  یافته

گزارش شده ذهنیت فلسفی کاربران مرد بیشتر از زن است.  

های میانگین و انحراف معیار ذهنیت فلسفی کاربران و نتایج آزمون تحلیل واریانس بر حسب سن کاربران: شاخص6جدول  

 
 ذهنیت فلسفی

 سن 
 میانگین ±انحراف معیار  
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ازآزمون توکی استفاده شده است بین تمامی رده های سنی به جز رده برای مقایسه دو به دو بین رده های مختلف سنی  

سال از لحاظ ذهنیت فلسفی اختالف معنا داری مشاهده گردیده است. با توجه به نتایج بدست    40و باالی    31-40ای سنی  ه

(. میانگین  مثبتی وجود دارد )، بین سن کاربران با میزان ذهنیت فلسفی آنان رابطه آماری معنادار و  6آمده در جدول  

 یابد.ها افزایش میدهد با افزایش سن جامعه آماری، میانگین ذهنیت فلسفی آنآماری ذهنیت فلسفی نشان می

 های میانگین و انحراف معیار ذهنیت فلسفی نمونه آماری و نتایج آزمون تی بر حسب وضعیت تأهل آنان: شاخص7جدول  
 

 ذهنیت فلسفی
 وضعیت تأهل

 میانگین ±انحراف معیار  

 مجرد 

 متاهل
 

عبارتی افراد متأهل ذهنیت   فلسفی در افراد متأهل بیشتر از مجردها است به ، میانگین ذهنیت  7براساس نتایج آزمون تی در جدول 

فلسفی بیشتری نسبت به مجردها دارند. 

های میانگین و انحراف معیار ذهنیت فلسفی کاربران و نتایج آزمون تحلیل واریانس بر حسب آخرین مدرک و شغل آنان : شاخص8جدول  

 
 ذهنیت فلسفی 

های جمعیت شناختی نمونه آماریشاخص  
±انحراف معیار   میانگین    

 کارشناسی
آخرین مدرک 

تحصیلی 
  کارشناسی ارشد

  دکتری تخصصی

  هیات علمی

شغل 
 دانشجوی کارشناسی ارشد  

 دانشجوی دکتری  

 پژوهشگر 

پژوهشگر، دانشجوی دکتری و پژوهشگر،  بر اساس آزمون توکی بین هیأت علمی و دانشجوی دکتری، هیأت علمی و  

، کاربران  8های جدول  دانشجوی دکتری و هیأت علمی از لحاظ ذهنیت فلسفی اختالف معنی داری مشاهده شد. طبق یافته 

کاربران   بخصوص  کاربران  سایر  به  نسبت  بیشتری  فلسفی  ذهنیت  دارای  علمی  هیأت  و  تخصصی  دکتری  مدرک  دارای 

کارشناسی ارشد و دارای مدرک کارشناسی هستند. بنابراین  ذهنیت فلسفی با سن، جنسیت، وضعیت تأهل، آخرین  دانشجوی  

 مدرک تحصیلی و شغل نمونه آماری رابطه معنادار و مثبتی دارد. 

-اه گویی به پرسش چهارم پژوهش مبنی بر اینکه »دقت بازیابی نمونه آماری از موتورهای جستجوی پایگبه منظور پاسخ

،  11،  10،  9شناختی کاربران رابطه معنادار دارد؟ جداولهای جمعیت های اطالعاتی علمی مورد مطالعه با کدامیک از ویژگی

 به شرح زیر گزارش شده است:  13، 12
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مطالعه برحسب جنسیت آنان های اطالعاتی علمی مورد های میانگین و انحراف معیار دقت بازیابی نمونه آماری از پایگاه: شاخص9جدول  

 

های اطالعاتی علمی مورد  پایگاه 

 مطالعه

 مرد  زن
 

 میانگین  ±انحراف معیار  میانگین  ±انحراف معیار 

   وب آف نالج
    سیج

    اسکوپوس
    پروکوئست
    ساینس دایرکت

بیشتر از زنان است در حالت کلی، بازیابی کاربران مردان در چهار پایگاه اطالعاتی  بازیابی از هر پنج    دقت  بین دقت 

 (. )پایگاه اطالعاتی مورد مطالعه و جنسیت، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد 

های اطالعاتی علمی مورد مطالعه برحسب سن آنانهای میانگین و انحراف معیار دقت بازیابی نمونه آماری از پایگاه : شاخص10جدول  

 

های اطالعاتی علمی مورد پایگاه

 مطالعه

   

 ±انحراف معیار  

 میانگین

 ±انحراف معیار 

 میانگین

 ±انحراف معیار 

 میانگین

    وب آف نالج

     سیج

     اسکوپوس

     پروکوئست
     ساینس دایرکت

های سنی نمونه   های مورد مطالعه و تمامی رده ، بین دقت بازیابی کاربران از تمامی پایگاه 10طبق نتایج ارائه شده در جدول  

ارتباط معناداری وجود دارد ) به آماری  افزایش سن   (.  با  از  طور متوسط  بازیابی  بیشتری در  کاربران، دقت 

های اطالعاتی علمی مورد مطالعه داشتند. ی پایگاه کلیه

های اطالعاتی علمی مورد مطالعه برحسب وضعیت تأهل آنان های میانگین و انحراف معیار دقت بازیابی نمونه آماری از پایگاه : شاخص11جدول  

 های اطالعاتی منتخبپایگاه
 متاهل  مجرد

 
 میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار 

   وب آف نالج
    سیج

    اسکوپوس
    پروکوئست

    ساینس دایرکت
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های اطالعاتی علمی  آماری از نتایج بازیابی شده در پایگاه ، بین دقت بازیابی نمونه  11طبق نتایج گزارش شده در جدول  

  (.)مورد مطالعه و وضعیت تأهل آنان رابطه معناداری وجود دارد  

های اطالعاتی علمی مورد مطالعه برحسب آخرین مدرک های میانگین و انحراف معیار دقت بازیابی نمونه آماری از پایگاه : شاخص12جدول  
تحصیلی آنان 

 

 پایگاه های اطالعاتی منتخب

 دکتری تخصصی  کارشناسی ارشد کارشناسی

 ±انحراف معیار  

 میانگین

 ±انحراف معیار 

 میانگین

 ±انحراف معیار 

 میانگین

    وب آف نالج
     سیج

     اسکوپوس
     پروکوئست
     ساینس دایرکت

های مورد  ی پایگاه ، بین دقت بازیابی نمونه آماری از نتایج بازیابی شده در همه12با توجه به نتایج گزارش شده در جدول  

با افزایش تحصیالت، پژوهشگران منابع    ()مطالعه و آخرین مدرک تحصیلی آنان ارتباط معناداری وجود دارد  

میانگین دقت بازیابی پژوهشگران    13جدول    دهند.های اطالعاتی مورد مطالعه بازیابی و تشخیص میمرتبط بیشتری را از پایگاه 

 دهد: های اطالعاتی علمی مورد مطالعه بر حسب شغل آنان ارائه میپایگاه  از نتایج بازیابی شده در

های اطالعاتی علمی مورد مطالعه برحسب شغل آنانهای میانگین و انحراف معیار دقت بازیابی کاربران از پایگاه : شاخص13جدول 

 

 پایگاه های اطالعاتی منتخب

 هیأت علمی 
دانشجوی کارشناسی  

 ارشد

دانشجوی  

 دکتری
 پژوهشگر 

 
 ±انحراف معیار

 میانگین
 میانگین ±انحراف معیار

 ±انحراف معیار

 میانگین

 ±انحراف معیار

 میانگین

     وب آف نالج
      سیج

      اسکوپوس
      پروکوئست
      ساینس دایرکت

های اطالعاتی علمی مورد مطالعه و   ی پایگاه ، بین دقت بازیابی منابع مرتبط از همه13طبق نتایج گزارش شده در جدول  

های اطالعاتی مورد مطالعه با  بین دقت بازیابی پایگاه  (.)شغل نمونه آماری، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد 

ها  های جمعیت شناختی نمونه آماری مانند سن، جنسیت، وضعیت تأهل، مدرک تحصیلی و وضعیت شغلی آنبرخی ویژگی

 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

توان تقریبا نیمی از تغییرات ذهنیت فلسفی شرکت کنندگان را بر اساس نتایج حاصل از  با استفاده از مدل رگرسیونی می

های اطالعاتی پیش بینی کرد. بازیابی پایگاه 
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های اطالعاتی مورد مطالعهبازیابی نمونه آماری از نتایج بازیابی شده در پایگاه:نتایج رگرسیون چند متغیره و همبستگی ذهنیت فلسفی و دقت 14جدول 

 

  پایگاه اطالعاتی 

    وب آف نالج
    سیج

    اسکوپوس
    پروکوئست

ساینس 

    دایرکت

بر اساس نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی، به ازای یک واحد افزایش دقت بازیابی از پایگاه وب آف نالج، ذهنیت  

اندازه   به  بازیابی از پایگاه سیج، ذهنیت فلسفی    219/1فلسفی  به ازای یک واحد افزایش دقت  واحد    1/ 778واحد افزایش، 

واحد کاهش، به ازای یک واحد    100/2افزایش و به ازای یک واحد افزایش دقت باریابی از پایگاه اسکوپوس، ذهنیت فلسفی  

واحد افزایش و به ازای افزایش یک واحد افزایش    045/1افزایش در نتایج حاصل از پایگاه پروکونست ذهنیت فلسفی به اندازه  

های  واحد افزایش که در هر مورد  با کنترل سایر پایگاه   741/3ذهنیت فلسفی به اندازه    در نتایج حاصل از پایگاه ساینس دایرکت

اطالعاتی در مدل ایجاد شد. با توجه به ضرایب رگرسیونی نتایج حاصل از پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت نسبت به سایر 

های بعدی به  ج و وب اف نالج به ترتیب در رده های اسکوپوس، سیها تأثیر بیشتری بر ذهنیت فلسفی داشت و پایگاه پایگاه 

 لحاظ اهمیت قرار گرفتند.

پایگاه  بین  بررسی همبستگی  پایگاه برای  بین  با حذف همبستگی  کنندگان  فلسفی شرکت  با ذهنیت  اطالعاتی  های  های 

نتایج گزارش   اساس  بر  که  است  استفاده شده  همبستگی جزئی  از  نظر  مورد  پایگاه  با  دیگر  در جدول  اطالعاتی  ،  14شده 

های اطالعاتی وب اف نالج، سینج و اسکوپوس وجود  همبستگی نسبتاً ضعیفی بین ذهنیت فلسفی افراد و نتایج حاصل از پایگاه 

 دارد و همبستگی نسبتاً متوسطی بین ذهنیت فلسفی و نتایج حاصل از پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت وجود دارد. 

ها از  نتایج بازیابی شده  مبنی بر اینکه »بین ذهنیت فلسفی نمونه آماری و  دقت بازیابی آنبه منظور بررسی فرضیه پژوهشی  

های اطالعاتی علمی مورد مطالعه همبستگی معنادار و مثبتی وجود دارد« از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و  از پایگاه 

بین متغیرهای ذهنیت فلسفی    01/0ح خطای کوچکتر از  درصد و سط   99نتایج بدست آمده حاکی از این است که با اطمینان  

های اطالعاتی علمی مورد مطالعه همبستگی مثبت و معناداری وجود  ها از نتایج بازیابی شده از پایگاه کاربران و دقت بازیابی آن 

باشد و این بدان معنی  ها با ذهنیت فلسفی، تقریباً یکسان و در حد قوی میو شدت رابطه همه پایگاه   (دارد )

گیری باالتری ارزیابی و انتخاب  ها منابع را با تمرکز بیشتر و با قدرت تصمیماست که با افزایش ذهنیت فلسفی نمونه آماری، آن 

تی  های اطالعاکنند و در نتیجه دقت بازیابی بهتری در انتخاب منابع مرتبط و تاحدودی مرتبط از نتایج بازیابی شده در پایگاه می

 دارند 

ی بین متغیر ذهنیت  های مربوط به رگرسیون، از آزمون نیکویی برازش برای بررسی رابطهبه دلیل عدم برقراری پیش فرض

 های اطالعاتی استفاده شده است: فلسفی و پایگاه 
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های اطالعاتی مورد مطالعه بازیابی شده در پایگاه : آزمون نیکویی برازش بین متغیر ذهنیت فلسفی و دقت بازیابی نمونه آماری از نتایج 15جدول  

 
 

 سطح معنی داری  ثابت  مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد نشده  اطالعاتی  پایگاه

    وب آف نالج
    سیج

    اسکوپوس
    پروکوئست

    ساینس دایرکت

 659/7   

دهد که رابطه رگرسیونی معناداری بین ذهنیت فلسفی نمونه آماری و دقت بازیابی آنان وجود ندارد  حاصل نشان مینتایج 

دهد ذهنیت  (  نشان می2=501/0توان مدل رگرسیونی مناسبی برای این پژوهش در نظر گرفت. مقدار ضریب تعیین )و نمی

 از تغییرات دقت بازیابی موتورهای جستجوی مورد مطالعه در این پژوهش را تبیین کند.  %50تواند فلسفی می

 گیریبحث و نتیجه

های مدیریتی مانند مدیریت زمان  شناسی و جنبه گیری، خالقیت، وظیفه »شریعتمداری« معتقد است با تقویت قدرت تصمیم

گیری بهتری همزمان با مدیریت  با ذهنیت فلسفی باال و مناسب قدرت تصمیم  شود و افرادو ... ذهنیت فلسفی افراد تقویت می

پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی ذهنیت فلسفی کاربران وب با دقت بازیابی    زمان دارند  

های آن نشان دادکه  عواملی مانند سن، جنیست، سطح تحصیالت  های اطالعاتی انجام شد. یافته آنان در نتایج حاصل از پایگاه 

  وب همبستگی مثبت و معناداری فی کاربران  وضعیت تأهل در میزان ذهنیت فلسفی افراد اثر گذار می باشد. همچنین ذهنیت فلس

های اطالعاتی علمی مورد مطالعه دارد و افراد با ذهنیت فلسفی باال، میزان مدارک بیشتری را  ها از پایگاه با دقت بازیابی آن

 مرتبط با نیاز اطالعاتی خود تشخیص دادند.  

ها تأثیرگذار اسخت، فرهودی و حریری نیز در پژوهش های شخخصخیتی و ذهنی کاربران بر دقت بازیابی آنبنابراین، ویژگی 

انخد پخذیری را بر دقخت بخازیخابی مؤثر دانسخخختخهخود عوامخل روانشخخخنخاختی دیگری مخاننخد برونگرایی، توافق

بخازیخابی شخخخده از هخا و روحیخات فرد را از عوامخل ارزیخابی منخاسخخخب نتخایج  مالحظخات فردی، ویژگی  .  

های اطالعاتی عنوان کرده اسخخت.  لنکسخختر بر تصخخمیم درباره ربط مدارک بازیابی شخخده را از اختیارات کاربر عنوان کرد نظام

های مشخخابه درباره تأثیر ذهنیت فلسخخفی افراد بر تسخخهیل امور تصخخمیم گیری . نتایج پژوهش حاضخخر با یافته

الته و ابوترابی« نشخان داد که افراد با ذهنیت فلسخفی باال دارای قدرت تصخمیم گیری مناسخب هسختند و همسخو اسخت، »جاویدی ک 

. همچنین  همچنین توانخایی بخاالیی در مخدیریخت کلیخه امور از جملخه زمخان و ... دارنخد.  

گیرند فی باال تصخخخمیمات مناسخخخبی را برای بهبود عملکرد خود مییرا« بیان کردند افراد با ذهنیت فلسخخخ »اسخخخمیت؛ بولینگر؛ پی

بنخابراین همخانطور کخه گفتخه شخخخد قضخخخاوت ربط در بخازیخابی اطالعخات از    

تقیم دارد و موتورهای کاوش نوعی تصخخمیم گیری در فرایند پژوهش اسخخت که میزان ذهنیت فلسخخفی کاربران بر آن تأثیر مسخخ 

 افراد با ذهنیت فلسفی باال دقت بازیابی بهتری دارند.
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درصخخد از نمونخخه آمخخاری نیخخاز بخخه کخخار فکخخری  9/11نیمخخی از جامعخخه آمخخاری دارای ذهنیخخت فلسخخفی خخخوب و مطلخخوب و تنهخخا 

پخخور«، یهخخای »سخخیف هاشخخمی و رجخخایدارنخخد و میخخانگین ذهنیخخت فلسخخفی در کخخاربران مخخرد بیشخختر از زنخخان اسخخت کخخه بخخا یافتخخه

»مجتبخخی و واال« و »اسخخمیت« همسخخو اسخخت و نشخخانگر ایخخن اسخخت کخخه مشخخارکت و توسخخعه در دنیخخای مخخدرن امخخروزی بخخه 

گیخخر خخخالق و ذهنخخی هخخای روانشخخناختی افخخراد ماننخخد تصخخمیمعوامخخل گونخخاگونی ماننخخد اسخختعداد، ظرفیخخت افخخراد و ویژگخخی

   فلسفی وابسته است

شخخناختی ماننخخد سخخن، جنسخخیت، وضخخعیت تأهخخل، نخخوع شخخغل و سخخطح تحصخخیالت بخخا وضخخعیت ذهنیخخت هخخای جمعیخختویژگخخی

سخخال دارای  40هخخا رابطخخه مثبخخت و معنخخاداری دارنخخد و کخخاربران مخخرد هیخخأت علمخخی بخخا میخخانگین سخخنی بخخاالتر از فلسخخفی آن

هخخای جامعخخه آمخخاری ایخخن پخخژوهش دارای ذهنیخخت فلسخخفی بیشخختری هستند.»سخخیف سخخایر گخخروه مخخدرک دکتخخری نسخخبت بخخه 

؛ سخخیف هاشخخمی 1965پخخور«، »مجتبخخی و واال« و »اسخخمیت« نیخخز بخخه نتیجخخه مشخخابهی دسخخت یافتنخخد )اسخخمیت، هاشخخمی و رجخخایی

مثبتخخی را بخخین میخخزان دار و نخخژاد« نیخخز رابطخخه معنخخا(. »دمیرچلخخی و رسخخولی1391؛ مجتبخخی و واال، 1383و رجخخایی پخخور، 

-انخخد )دمیرچلخخی و رسخخولیذهنیخخت فلسخخفی بخخا وضخخعیت شخخغلی، جنسخخیت، میخخزان تحصخخیالت و ... کخخاربران گخخزارش کخخرده 

 (. 1387نژاد، 

ها از دیدگاه کاربران  های پژوهش حاضر، پایگاه اسکوپوس دارای دقت بازیابی بیشتری نسبت به سایر پایگاه با توجه به یافته

را در همهاست. کاربران مر بیشتری  بازیابی  زنان دقت  به  نسبت  پایگاه د  اطالعاتی مورد مطالعه دارند. در مورد سن  ی  های 

یابد،  های اطالعاتی مورد مطالعه افزایش میها در همه پایگاه یابد دقت بازیابی آن کاربران، هرچه سن نمونه آماری افزایش می

های اطالعاتی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین با توجه  ها از پایگاه ن بنابراین بین سن کاربران وب با دقت بازیابی آ

های اطالعاتی علمی و وضعیت تأهل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که این  به نتایج، بین دقت بازیابی اطالعات از پایگاه 

های آنان نیز بین  همسو هستند در پژوهش  ها با نتایج پژوهشیافته

تأهل،  ویژگی وضعیت  سن،  جنسیت،  مانند  آماری  نمونه  شناختی  جمعیت  مشخصات  و  عاطفی  و  روانشناختی  فردی،  های 

   های اطالعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود داشتتحصیالت و شغل نمونه آماری با دقت بازیابی اطالعات از پایگاه 

های پژوهش، افزایش ذهنیت فلسفی کاربران رابطه مستقیم با میزان دقت آنها در بازیابی اطالعات مناسب  جه به یافته با تو

گیری خالق است بنابراین پیشنهاد  از وب دارد. افزایش ذهنیت فلسفی کاربران وب منوط به تقویت تفکر هدفمند و تصمیم

های اطالعاتی هستند  ی اصلی آنها همکاری با جستجوگران اطالعات در پایگاه وظیفهشود کتابداران و اطالع رسانانی که  می

های دستیابی به اطالعات مناسب کاربران و  توانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند و راهبردهای خاصی برای تقویت راه می

-وردن محیطی مناسب برای کاربران، برگزاری دوره توانند با فراهم آها میجستجوگران اطالعات اتخاذ کنند مدیران کتابخانه

مدیریت  مهارتهای های  و روش  اطالعات  بازیابی  و  های جستجو  روش  فلسفی،  ذهنیت  های  دوره  گیری،  تصمیم  های 

اطالعات مناسب کاربران را در دستیابی به ذهنیت فلسفی مناسب یاری کنند. همچنین پیشنهاد می شود اطالع رسانان، طراحان  

های اطالع رسانی،  های اطالع رسانی جدید پیامک، ایمیل، کانالرهای جستجو و پایگاه های اطالعاتی با استفاده از سیستمموتو

ها و فیدها کاربران را در اتخاذ تصمیمات درست برای دستیابی به اطالعات مرتبط یاری کنند. همچنین کاربران  وب سایت

های اطالعاتی بپردازند تا بتوانند به اطالعات مرتبط در کمترین اطالعات از پایگاه بایستی در شرایط فکری مناسب به جستجوی  

های کیفی دیگری با سواالت جستجوی کنترل شده انجام شود و همچنین  شود پژوهشبنابراین پیشنهاد میزمان دست پیدا کنند.  
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ها  قت بازیابی کاربران انجام شود. دستاوردهای آنهایی برای استخراج سایر عوامل ذهنی مؤثر در بازیابی اطالعات و دپژوهش

 تواند بر اهمیت برنامه ریزی برای افزایش ذهنیت فلسفی کاربران اطالعات تأکید کند. می

 تعارض منافع

 در این مقاله هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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