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ڪليدواژهها
رفتار جستجوی اطالعات ،تجربه جستجو ،هوش فضایی ،دانشآموزان دبیرستانی

دوره بيست و نهم ،شامره سوم ،پاییز 1397

هدف :شناخت تفاوت رفتار جستجوی اطالعات دانشآموزان دبیرستانی با توجه به
تجربه و هوش فضایی آنها در وظایف ساده و پیچیده.
روششناسی :روش پژوهش ک ّمی و از نوع مقایسهای است .برای گردآوری اطالعات
جمعیتشناختی و سنجش تجربه از پرسشنامه و برای گردآوری دادهها از روش
مشاهده و تحلیل گزارشهای تراکنش کاربران استفاده شد .از آزمونهای اکسرتوم
و همکاران ( )1976نیز برای سنجش هوش فضایی بهره گرفته شد .جامعه آماری
پژوهش  85دانشآموز دخرت ( 14و  15ساله) پایه هشتم و نهم دوره متوسطه
مدرسه دانشگاه شیراز در سال تحصیلی  1396-1395بود .آزمودنیها دو وظیفه
کاری را در دو وبسایت آموزشی رشد و جستار جستجو کردند و اطالعات مربوط
به رفتار جستجوی آنان ثبت و ذخیره شد.
یافتهها :میانگین منره چهار متغیر رفتار جستجوی اطالعات ،یعنی طول پرسش
جستجو ،فرمولبندی مجدد پرسش جستجو ،صفحات نتایج مشاهدهشده ،و
پیوندهای مشاهدهشده در وظایف ساده کمرت از وظایف پیچیده بود .همچنین،
دانشآموزان با هوش فضایی کم ،میزان کمرتی از این چهار متغیر را نسبت به
دانشآموزان با هوش فضایی متوسط و باال داشتهاند .بهعبارتی ،میزان تعامل
کاربران با هوش فضایی باال و متوسط با وبسایتها بیشرت بوده است.
نتیجهگیری :شناخت رفتار جستجوی اطالعات دانشآموزان و عوامل مؤثر بر آن به
طراحان سامانههای اطالعاتی در طراحی وبسایتهایی متناسب با نیازهای این
گروه کاربر با توجه به ویژگیهای آنها کمک میکند .همچنین ،میتوان سامانههای
بازیابی شخصیسازیشده با درنظرگرفنت ویژگیهای شناختی مانند هوش فضایی
ایجاد کرد.
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مقدمه
در پژوهشهایی که رفتار جستجوی اطالعات کاربران را بررسی کردهاند به انواع
مختلفی از وظایف جستجو اشاره کردهاند .بورگمن )1986( 4وظایف جستجو را به
دو دسته "وظایف جستجوی ساده" 5و "وظایف جستجوی پیچیده" 6تقسیم میکند.
وظیفه جستجوی ساده در یک مرحله ساده و با یک یا دو دستور انجامپذیر است؛
درحالیکه وظیفه جستجوی پیچیده با چندین جستجو و مقایسه نتایج با بهکارگیری
برخی "مهارتهای حل مسئله" 7تکمیل میشود .از طرفی ،بهاعتقاد گوئیزدکا و
اسپنس )2007( 8درک کاربر از پیچیدگی وظیفه به ویژگیهای فردی چون تجربه
9
جستجو ،گستره دانش ،انگیزه ،توانایی کالمی ،و بهخصوص "ویژگیهای شناختی"
وی بستگی دارد .ویژگیهای شناختی بهواسطه دخیلبودن در فرایند پردازش
اطالعات ،ازجمله عواملی است که پژوهشگران در فرایند جستجوی اطالعات به
آن توجه کردهاند .یکی از ویژگیهای شناختی مهم ،هوش 10است .گاردنر)2011( 11
معتقد است هوش ،توانش رواني -زيستي برای پردازش اطالعات است كه برای حل
مسئله فعال میشود .وی نُه دسته هوش را معرفی میکند که یکی از آنها" ،هوش
فضایی" 12است .وی این هوش را توانایی تجسم و درک پدیدههای فضایی مینامد.
همچنین ،یاکیمانسکایا )1991( 13هوش فضایی را نوعی استدالل برپایه استفاده از
تصاویر ذهنی میداند .بهاعتقاد وی هوش فضایی ،فعالیتی ذهنی است که امکان ایجاد
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تصاویر فضایی و دستکاری آنها را در جریان حل مسائل مختلف علمی و نظری
میدهد.
در حال حاضر ،حوزههای مهم پژوهشی درباره هوش فضایی ،بر پژوهشهای
مربوط به پردازش اطالعات متمرکز است (مولر .)2008 ،1بهگفته چن و رادا،)1996( 2
هوش فضایی ازجمله مهمترین متغیرهایی است که انتظار میرود بر موفقیت در
جستجوی اطالعات و محیطهای فرامتن تأثیر درخور توجهی داشته باشد .بهنظر
میرسد مؤلفههای تشکیلدهنده هوش فضایی ،فرایندهایی را میسنجند که با
فعالیتهای انجامشده در فرایند جستجوی اطالعات مطابقت داشته باشند .ازجمله
این فرایندها عبارتاند از :درک مسئله و تشخیص ابعاد آن (تشخیص نیاز اطالعاتی)،
شناسایی راهحلهای مختلف برای مسئله (انتخاب کلیدواژهها) ،تشخیص پاسخ
مسئله ،و سرعتیافتن پاسخ مسئله (ربط مسئله اطالعاتی با پیوندهای بازیابیشده
در جستجو).
از سوی دیگر ،پژوهشهای گذشته نشان دادند نوع رفتار جستجوی اطالعات
کاربران به سن آنان بستگی دارد (تورس ،وبر ،و هیمسترا2014 ،3؛ سانچیز ،چوالیر،
و آمدیو .)2017 ،4از اینرو ،انتظار میرود رفتار جستجوی کاربران بزرگسال با
نوجوان متفاوت باشد .نوجوانان ،بهعنوان گروه دانشآموز بهسبب قرارگرفتن در
محیط مدرسه و تحصیل دانش و علوم جدید و از سوی دیگر ،بهدلیل کمتجربگی و
ناآشنایی با موضوعات مختلف ،با پرسشهای متعددی درباره وظایف درسی و تهیه
مطالب علمی و پژوهشی روبهرو میشوند .محیط وب ،بهدلیل جذابیتهایی مانند
سهولت و سرعت دسترسی و تنوع منابع و مطالب ،به یکی از مهمترین گزینههای
انتخابی دانشآموزان برای رفع نیازهای اطالعاتی آنها تبدیل شدهاست.
مرور پیشینههای داخلی و خارجی در حوزه رفتار جستجوی اطالعات نوجوانان
نشان داد این پژوهشها فقط رفتار جستجو ،الگوهای جستجو ،و راهبردهای
جستجوی نوجوانان را در اینترنت بررسی کردهاند و نقش عوامل تأثیرگذار را بر
جستجوی آنان درنظر نگرفتهاند (فیدل 5و همکاران1999 ،؛ گوین ،ایگلتن ،و هال،6
2003؛ برانچ2003 ،7؛ چانگ و نیومن2007 ،8؛ علیپور1385 ،؛ فتاحی ،صابری ،و
دختعصمتی1388 ،؛).
همچنین ،درباره تأثیر نقش هوش فضایی بر رفتار جستجوی اطالعات در داخل
کشور تاکنون پژوهشی انجام نشده است؛ اما تعداد اندکی از پژوهشهای خارج از
کشور ،رفتار جستجوی اطالعیابی کاربران را با توجه به تأثیر عواملی چون هوش

1. Mohler
2. Chen & Rada
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فضایی و پیچیدگی وظایف بررسی کردهاند .بالستین 1و همکاران ( )2009در
2
پژوهشی با هدف درک تأثیر سطوح مختلف هوش فضایی کاربران در مسیرپویی
"وبسایتهای بزرگ سلسلهمراتبی" 3نشان دادند کاربران با هوش فضایی باال نسبت
به کاربران با هوش فضایی پایین در مسیرپویی وبسایت در فرایند مرور کارامدتر
بودند .سایر پژوهشها فقط بُعد عملکرد فرایند جستجو را بررسی کردهاند .ژانگ
و سالوندی )2001( 4نیز در پژوهش خود با هدف بررسی تأثیر توانایی "تجسم
فضایی" 5افراد بر جستجوی اطالعات نشان دادند در جستجوی مروری ،کاربران با
توانایی تجسم باال ،عملکرد بهتری نسبت به کاربران با توانایی تجسم پایین دارند.
همچنین ،داونینگ ،مور ،و برون )2005( 6با بررسی تأثیر هوش تجسم فضایی و
موضوع تخصص بر رفتار اطالعیابی اذعان داشتند افراد با هوش تجسم فضایی باال
بهطور چشمگیری سریعتر از افراد با هوش تجسم فضایی پایین نخستین مقاله مرتبط
را پیدا میکنند .نتایج پژوهش پک ،راجرز ،و فسک ،)2006( 7در بررسی ارتباط
میان مؤلفههای هوش فضایی ("جهتگیری فضایی"  8و تجسم فضایی) و عملکرد
جستجوی اطالعات نشان دادند توانایی جهتگیری فضایی با عملکرد در وظایفی که
به هدایت زیادی نیاز داشتند مرتبط بوده است؛ اما توانایی تجسم فضایی با عملکرد
9
در هر شرایطی ارتباطی نداشته است .درنهایت ،ملگوییزو ،ویدیا ،و ون استندورپ
( )2012در پژوهشی تأثیر نوع فهرست امکانات ،10پیچیدگی مسیرپویی ،و هوش فضایی
را بر عملکرد بازیابی اطالعات و گمگشتگی در وب بررسی کردند .نتایج نشان داد در
اندازهگیری متغیرهایی که به بازیابی اطالعات مرتبط است تأثیرات نوع فهرست امکانات
به مهارتهای فضایی و دشواری وظیفه بستگی دارد .همچنین ،کاربران با هوش فضایی
باال در مسیرپویی سریعتر و در بازیابی اطالعات موفقتر بودهاند.
همچنین ،در مطالعه رفتار جستجوی اطالعات کاربران با توجه به پیچیدگی
وظایف میتوان به پژوهشهای کارانم 11و همکاران ( )2015و لی و بلکین)2010( 12
اشاره کرد .کارانم و همکاران ( ،)2015در پژوهش خود تأثیر دو عامل پیچیدگی
وظیفه جستجو و سن را بر رفتار راهبری وب بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند
که بهطور کلی انجام وظیفه جستجوی پیچیده نسبت به ساده بهمدت زمان بیشتر،
کلیکهای بیشتر ،و نیز فرمولبندی مجدد بیشتری نیاز دارد .نتایج پژوهش لی و
بلکین ( )2010نیز در بررسی رابطه میان وظیفه کاری و رفتار تعاملی جستجوی
اطالعات کاربران حاکی از آن بود که وظیفه کاری عامل مؤثری در شکلگیری رفتار
تعاملی جستجوی اطالعات است.
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پژوهشهایی که تاکنون در این زمینه انجام شدهاند همانند سایر پژوهشهای
رفتار اطالعجویی ،فقط جامعه دانشجو را مدنظر قرار دادهاند .ازآنجاکه مهارتهای
کار با رایانه و همچنین راهبردهای جستجو در اینترنت در دوره دبیرستان به
دانشآموزان آموزش داده میشود و آنان برای انجام برخی فعالیتها و تمرینهای
کتابهای درسی به جستجوی اطالعات در اینترنت نیاز دارند ،توجه به رفتار
جستجوی اطالعات این گروه کاربری درخور توجه است .عالوه بر این ،با توجه
به تعاملیبودن رفتار جستجوی اطالعات ،الزم است با بررسی چندبُعدی ،مهمترین
متغیرهای تأثیرگذار مانند تجربه ،هوش ،و پیچیدگی وظایف و تأثیر این متغیرها در
کنار یکدیگر بررسی شود تا از این رهگذر ،درک عمیقتری بهدست آید .از سوی
دیگر ،در اندک پژوهشهای انجامشده در رابطه با تأثیر هوش فضایی بر فرایند
جستجوی اطالعات دانشجویان ،فقط به یک یا دو مؤلفه هوش فضایی بسنده شده و
نقش احتمالی مؤلفههای چندگانه هوش فضایی درنظر گرفته نشدهاست .درنهایت،
مرور پیشینهها حاکی از تمرکز بر "جستجوی مروری" 1کاربران در وب است و به
بررسی رفتار در "جستجوی کلیدواژهای" 2که رفتار بیشتر دانشآموزان است با وجود
اهمیت آن ،توجه نشدهاست.
بر این اساس مسئله اساسی پژوهش ،شناخت رفتار جستجوی اطالعات
دانشآموزان دبیرستانی برای شناسایی تفاوتهای آنها در رفتار جستجو با توجه به
تأثیر عوامل تجربه و هوش فضایی در وظایف ساده و پیچیده است و درصدد پاسخ
به پرسشهای زیر است:
3
−آیا میان "طول پرسش" جستجو در وبسایتهای رشد و جستار تفاوت معنادار
وجود دارد؟
−آیا میان "فرمولبندی مجدد" جستجو در وبسایتهای رشد و جستار تفاوت
معنادار وجود دارد؟
4
−آیا میان تعداد صفحات نتایج مشاهدهشده در وبسایتهای رشد و جستار
تفاوت معنادار وجود دارد؟
−آیا میان تعداد پیوندها5ی مشاهدهشده در وبسایتهای رشد و جستار تفاوت
معنادار وجود دارد؟
روششناسی
پژوهش حاضر ،بنیادی و از نوع ک ّمی و مقایسهای است .گردآوری دادهها با استفاده

1. Browsing
2. Searching
3. Query length
4. Result pages
5. Links
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از روش مشاهده و تحلیل گزارشهای تراکنش 1کاربران انجام شد ه است .نمونهگیری
پژوهش از نوع در دسترس بود .بر این اساس 85 ،دانشآموز دختر ( 14تا  15ساله)
پایه هشتم و نهم دوره متوسطه مدرسه دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1396-1395
جامعه آماری پژوهش بودند.
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختی و میزان آشنایی با
رایانه و اینترنت ،آزمون هوش فضایی ،دو وبسایت دانشنامه رشد 2و جستار،3
و نرمافزار ثبت تراکنش کامتاسیا 4برای جمعآوری دادههای مربوط به جستجوی
دانشآموزان بود .گردآوری دادهها در سه مرحله انجام شد :در مرحله نخست،
اطالعات جمعیتشناختی و اطالعات مربوط به تجربه دانشآموزان و میزان استفاده
آنان از رایانه و اینترنت از طریق پرسشنامه جمعآوری شد .در مرحله دوم برای
سنجش هوش فضایی ،آزمودنیها با هوش فضایی آزمون شدند .در این پژوهش،
برای هوش فضایی پنج مؤلفه تجسم فضایی ،جهتگیری فضایی" ،سرعت ادراکی"،5
"انعطافپذیری ترمیم" ،6و "سرعت ترمیم" 7براساس نظریه کارول ،)1993( 8بهدلیل
جامعبودن و نیز اتفاقنظر بسیاری از پژوهشگران روی این مؤلفهها ،درنظر گرفته شد.
برای سنجش این مؤلفهها بهترتیب از "آزمونهای کاغذتاشو"" ،9مقایسه مکعب"،10
"مقایسه عدد"" ،11الگوی پنهان" ،12و "تکمیل شکل" 13استفاده شد که اکستروم،
فرنچ ،هارمن ،و درمن )1976( 14ارائه کردهاند .تعداد گویههای هر آزمون در جدول
 1آورده شده است.
1. Transaction logs analysis
2. http://daneshnameh.
roshd.ir
3. http://jostar.ir
4. Camtasia
5. Perceptual speed
6. Flexibility of closure
7. Closure speed
8. Carroll
9. Paper folding test
10. Cube comparison test
11. Number comparison
test
12. Hidden patterns test
13. Gestalt completion test
14. Ekstrom, French,
Harman, & Dermen
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جدول  .1تعداد گویههای آزمون هوش فضایی بهتفکیک خرده آزمونها
آزمون هوش فضایی
تعداد گویه

کاغذتاشو
20

مقایسه مکعب
42

جمع کل

مقایسه عدد
96

الگوی پنهان
400

تکمیل شکل
20

578

آزمون "کاغذتاشو" متشکل از دو بخش است؛ در کل  20گویه و زمان تقریبی
شش دقیقه دارد .در این آزمون ،یک تکه کاغذ طی چندین مرحله تا و سپس پانچ
میشود (شکل .)1
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شکل  .1آزمون کاغذتاشو

آزموندهنده باید با توجه به مراحل تاشدن کاغذ ،شکل نهایی سوراخهای
ایجادشده را تشخیص دهد و از میان جوابهای ارائهشده در آزمون ،گزینه درست
را انتخاب کند.
آزمون "مقایسه مکعب" درمجموع دو بخشی است؛  42گویه و زمان تقریبی شش
دقیقه دارد .هر گویه این آزمون متشکل از دو مکعب است .هر مکعب ،شش وجه با
عالئم یا حروف متفاوت دارد (شکل .)2

شکل  .2آزمون مقایسه مکعب

آزموندهنده باید یکی از مکعبها را در ذهن خود مجسم کند و با توجه به
حروف و عالئم روی وجههای دو مکعب ،آن را بچرخاند تا دو مکعب در دو وجه یا
بیشتر در موقعیتی مشابه قرا ر گیرند و در پایان ،با مقایسه وجههای دیگر دو مکعب،
شباهت یا اختالف آنها را تشخیص دهد.
آزمون "مقایسه عدد" از دو بخش تشکیل شدهاست و  96گویه و زمان تقریبی
سه دقیقه دارد (شکل .)3
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659 659
73855 × 73845

شکل  .3آزمون مقایسه عدد

در این آزمون ،آزموندهنده باید با سرعت باال دو عدد را با یکدیگر مقایسه کند
و یکی یا متفاوتبودن آنها را تشخیص دهد.
آزمون "الگوهای پنهان" متشکل از دو بخش است؛  400گویهها دارد و زمان
تقریبی آن شش دقیقه است (شکل .)4

الگو

شکل  .4آزمون الگوی پنهان

در این آزمون ،آزموندهنده باید الگویی مشخص را در شکلهای ارائهشده در
آزمون تشخیص دهد.
آزمون تکمیل شکل از دو بخش تشکیل شده است؛ تعداد گویهها  20و زمان
تقریبی آن چهار دقیقه است.
شکل  5تصویر یک خانه است.

شکل  .5آزمون تکمیل شکل
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این آزمون تصاویر ناقصی دارد که آزموندهنده باید با استفاده از قوه تص ّور و
تجسم خود تصویر ناقص را کامل کند و تصویر نهایی را حدس بزند.
در پژوهش حاضر از آزمون اصلی هوش فضایی استفاده شد و هیچگونه تغییری
در آن ایجاد نشد .ازآنجاکه بسیاری از پژوهشهای حوزه هوش فضایی از این آزمون
استفاده کردهاند ،آزمون ذکرشده معتبر بوده و روایی و پایایی آن محاسبه نشده است.
برای کاهش تأثیر عوامل مداخلهگری مانند خستگی بر نمره هوش فضایی آزمودنیها،
آزمون هوش فضایی با توجه به آسانی و دشواری خردهآزمونها به دو دسته تقسیم
شد تا هر دو دسته ازنظر سطح دشواری کموبیش یکسان شوند .سپس آزمودنیها
در دو نوبت ،آزمون شدند و نمره هوش آنها با شمارش تعداد جوابهای درست
درمجموع پنج آزمون ،محاسبه شد .برای تحلیل دادهها ،نمرات هوش فضایی کاربران
در سه طبقه کاربران با هوش فضایی باال ،متوسط ،و پایین دستهبندی شد.
در مرحله آخر ،دادههای مربوط به بررسی رفتار جستجوی آزمودنیها از طریق
گزارش ثبت رخداد (کنش افراد) گردآوری شد .به اين منظور ،دو وظیفه کاری ساده
و پیچیده که از کتاب علوم تجربی سال  1396-1395گرفته شده بود بههمراه شرح
ش الزم آزمودنیها برای جستجو،
آن در اختیار آزمودنیها قرار داده شد .پس از آموز 
از آنان خواسته شد با استفاده از رایانههایی که روی آنها نرمافزار ثبت صفحه نمایش
کامتاسیا نصب شده بود در دو وبسایت دانشنامه رشد و جستار ،وظایف کاری را
از طریق جستجوی کلیدواژهای جستجو کنند .وبسایت دانشنامه رشد بخشی از
وبسایت شبکه ملی مدارس ایران (رشد) است .وزارت آموزش و پرورش ،این شبکه
را برای دانشآموزان دورههای تحصیلی مختلف ،آموزگاران ،والدین ،کادر آموزشی
مدرسه و غیره تهیه کردهاست .شرکت سراج فنآموز نیز وبسایت آموزشی جستار
را با هدف استفاده علمی دانشآموزان از دوره دبستان تا دبیرستان ایجاد کرده است.
هر دو وبسایت قابلیت جستجوی کلیدواژهای دارند .پس از جستجوی آزمودنیها
و پایان کار ،دادههای مربوط به جستجو از طریق کامتاسیا ذخیره شد .سپس هریک از
فایلهای تراکنش جستجوی آزمودنیها با توجه به سنجههای درنظرگرفتهشده برای
رفتار جستجوی آنان بهطور جداگانه چندینبار مشاهده و دادهها استخراج شد .برای
محاسبه طول پرسش جستـجو تعداد اصطالحهای موجود در پرسش جستـجوی هر
آزمودنی محاسبه و شمارش شد .مبنای محاسبه صفحه نتایج مشاهدهشده ،فهرست
صفحاتی بود که هر آزمودنی برای یک پرسش جستـجوی معین مشاهده میکرد.
هر صفحه شامل  10نتیجه بود .همچنین ،پیوندهای مشاهدهشده آزمودنی با شمارش
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تعداد نشانیهای اینترنتی منحصربهفرد در صفحه نتایج بارگذاریشده بهدست آمد
و درنهایت ،فرمولبندی مجدد پرسشهای جستـجو با مشاهده و شمارش تعداد
پرسشهای مجدد واردشده یا اصالحشده پرسشهای پیشین حاصل شد.
یافتهها
در تجزیه و تحلیل دادهها ،نخست ،هوش فضایی دانشآموزان با استفاده از آزمونهای
هوش فضایی با توجه به پنج مؤلفه مدنظر پژوهش سنجیده شد (جدول .)2
جدول  .2شاخصهای توصیفی مؤلفههای هوش فضایی
آنالیز

میانگین

انحراف معیار

تجسم دیداری

9/96

3/171

جهتگیری دیداری

21/31

5/235

رسعت ادراکی

52/81

11/185

انعطافپذیری ترمیم

210/8

54/194

رسعت ترمیم

11/99

3/187

متغیرها

پس از سنجش هوش فضایی آزمودنیها ،فرایند جستجوی اطالعات آنان مشاهده
و تجزیه و تحلیل شد .برای تحلیل رفتار جستجوی اطالعات آزمودنیها ،چهار متغیر
طول پرسش ،فرمولبندی مجدد پرسش ،تعداد صفحات نتایج مشاهدهشده ،و تعداد
پیوندهای مشاهدهشده در فرایند جستجو مدنظر قرار گرفت (جدول .)3
جدول  .3شاخصهای توصیفی متغیرهای رفتار جستجوی اطالعات
متغیرها
طول پرسش
فرمولبندی مجدد
نتایج مشاهدهشده
پیوندهای مشاهدهشده
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آنالیز

رشد
جستار
رشد
جستار
رشد
جستار
رشد
جستار

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ، 29شامره( 3پاییز)1397

میانگین

انحراف معیار

14/847
9/705
9/011
5/188
6/858
5/035
4/8
3/105

9/152
7/161
3/844
3/3
3/805
3/126
3/769
1/766

رفتار جستجوی اطالعات دانشآموزان
دبیرستانی با توجه به تجربه... ،
•وضعیت طول پرسش جستجو در وبسایتهای رشد و جستار

برای تعیین اثر سطح پیچیدگی وظیفه بر رفتار جستجوی اطالعات کاربران با
توجه به هوش فضایی و تجربه آنها از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیری
مکرر استفاده شد (جدول .)4
جدول  .4آزمون تحلیل واریانس تأثیر متغیرهای وبسایت ،تجربه ،و هوش فضایی بر طول
پرسش جستجو
المبدای
ویلکز

F

درجه
آزادی 1

درجه
آزادی 2

سطح
معناداری

اندازه
اثر

وبسایت

0/695

28/959

1/000

66/000

**0/0001

0/305

وبسایت* تجربه

0/982

1/206

1/000

66/000

0/276

0/018

وبسایت*هوش فضایی

0/971

1

2/000

66/000

0/373

0/029

وبسایت*تجربه*هوش
فضایی

0/977

0/765

2/000

66/000

0/469

0/023

وظیفه

0/663

33/483

1/000

66/000

**0/0001

0/337

وظیفه*تجربه

0/999

0/072

1/000

66/000

0/789

0/001

وظیفه*هوش فضایی

0/032

1/102

2/000

66/000

0/338

0/032

وظیفه*تجربه*هوش فضایی

0/983

0/58

2/000

66/000

0/563

0/017

وبسایت*وظیفه

0/833

13/266

1/000

66/000

**0/001

0/167

وبسایت*وظیفه*تجریه

0/998

0/114

1/000

66/000

0/737

0/002

وبسایت* وظیفه*هوش
فضایی

0/92

2/869

2/000

66/000

0/064

0/08

وبسایت*وظیفه*تجربه*
هوش فضایی

0/953

1/614

2/000

66/000

0/207

0/047

اثرات

آنالیز

مطابق جدول  ،4نتایج تحلیل واریانس نشان داد اثر متغیرهای نوع وبسایت،
سطح پیچیدگی وظیفه ،و اثر متقابل وبسایت و سطح پیچیدگی وظیفه ()P=0/0001
در طول پرسش جستجوی اطالعات معنادار بوده است.
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جدول  .5مقایسه میانگینهای متغیر طول پرسش جستجو با متغیرهای نوع وبسایت ،نوع
وظیفه ،و هوش فضایی
آنالیز
مقایسهها
وبسایت (رشد –جستار)
وظیفه (ساده – پیچیده)
هوش فضایی (کم –متوسط)
هوش فضایی (کم –باال)
هوش فضایی (متوسط –باال)

تفاضل
میانگینها

خطای
معیار

سطح
معناداری

**3/102
**-3/265
*-2/33
-1/082
1/249

0/576
0/562
0/927
0/838
0/928

0/0001
0/0001
0/014
0/201
0/183

حدود فاصله اطمینان با احتامل
 95درصد
حد پایین

حد باال

1/951
-4/391
-4/18
-2/754
-0/603

4/253
-2/138
-0/48
0/591
3/101

مطابق جدول  ،5طول پرسش جستجوی اطالعات در وبسایت رشد (میانگین
 ،)7/608نسبت به جستار (میانگین  )4/506بهطور معناداری بیشتر بوده است (.)P=0/0001
همچنین ،طول پرسش جستجوی اطالعات در وظایف ساده (میانگین  )4/425نسبت به
وظایف پیچیده (میانگین ( )7/689بهطور معناداری کمتر بوده است ( .)P=0/0001درنهایت،
طول پرسش جستجوی اطالعات در کاربران با هوش فضایی کم (میانگین  )4/92در مقایسه
با کاربران با هوش فضایی متوسط (میانگین  )7/25بهطور معناداری کمتر بوده است.
•وضعیت فرمولبندی مجدد پرسش در وبسایتهای رشد و جستار
جدول  .6آزمون تحلیل واریانس اثر متغیرهای وبسایت ،تجربه ،و هوش فضایی بر
فرمولبندی مجدد پرسش
آنالیز
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اثرات
وبسایت
وبسایت* تجربه
وبسایت*هوش فضایی
وبسایت*تجربه*هوشفضایی
وظیفه
وظیفه*تجربه
وظیفه*هوش فضایی
وظیفه*تجربه*هوش فضایی
وبسایت*وظیفه
وبسایت*وظیفه*تجریه
وبسایت* وظیفه*هوش فضایی
وبسایت*وظیفه*تجربه*
هوش فضایی

المبدای
ویلکز
0/759
0/968
0/958
0/974
0/606
1
0/962
0/96
0/895
0/995
0/914

20/908
2/167
1/433
0/884
42/95
0/007
1/293
1/389
7/758
0/308
3/093

درجه
آزادی1
1/000
1/000
2/000
2/000
1/000
1/000
2/000
2/000
1/000
1/000
2/000

درجه
آزادی 2
66/000
66/000
66/000
66/000
66/000
66/000
66/000
66/000
66/000
66/000
66/000

سطح
معناداری
**0/0001
0/146
0/246
0/418
**0/0001
0/934
0/281
0/257
**0/007
0/581
0/052

اندازه
اثر
0/241
0/032
0/042
0/026
0/394
0/0001
0/038
0/04
0/105
0/005
0/086

0/943

2

2/000

66/000

0/143

0/057

F
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جدول  6نشان میدهد اثر متغیرهای وبسایت ( ،)P=0/0001وظیفه (،)P=0/0001
و اثر متقابل نوع وبسایت و وظیفه ( )P=0/007در فرمولبندی مجدد جستجو
معنادار بوده است.
جدول  .7تفاضل میانگینهای متغیر فرمولبندی مجدد با متغیرهای نوع وبسایت ،سطح
پیچیدگی وظیفه ،و هوش فضایی
آنالیز
مقایسهها

تفاضل
میانگینها

خطای
معیار

سطح
معناداری

حدود فاصله اطمینان با
احتامل  95درصد
حد پایین

حد باال

وبسایت (رشد –جستار)

**1/213

0/265

0/0001

0/683

1/743

وظیفه (ساده – پیچیده)

**-1/717

0/262

0/0001

-2/24

-1/194

هوش فضایی (کم –متوسط)

*-0/94

0/401

0/022

-1/741

-0/14

هوش فضایی (کم –باال)

-0/596

0/363

0/105

-1/32

0/128

هوش فضایی (متوسط –باال)

-0/344

0/401

0/394

-0/457

1/146

مطابق جدول  ،7فرمولبندی مجدد پرسش جستجو در وبسایت رشد
(میانگین  )3/678نسبت به جستار (میانگین  )2/465بهطور معناداری بیشتر بوده
است ( .)P=0/0001همچنین ،فرمولبندی مجدد پرسش در وظایف ساده (میانگین
 )2/213نسبت به وظایف پیچیده (میانگین ( )3/93بهطور معناداری کمتر بوده است
( .)P=0/0001درنهایت ،فرمولبندی مجدد پرسش در کاربران با هوش فضایی کم
(میانگین  )2/56در مقایسه کاربران با هوش فضایی متوسط (میانگین  )3/5بهطور
معناداری کمتر است.
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•وضعیت تعداد صفحات نتایج مشاهدهشده در وبسایتهای رشد و جستار
جدول  .8آزمون تحلیل واریانس تأثیر متغیرهای وبسایت ،تجربه ،و هوش فضایی بر تعداد
صفحات نتایج مشاهدهشده
المبدای
ویلکز
0/766

20/155

درجه
آزادی 1
1/000

درجه
آزادی 2
66/000

سطح
معناداری
**0/0001

اندازه
اثر
0/234

آنالیز

وبسایت* تجربه

0/98

1/327

1/000

66/000

0/254

0/02

وبسایت*هوش فضایی

0/981

0/656

2/000

66/000

0/522

0/019

وبسایت*تجربه*هوش فضایی

0/023

0/773

2/000

66/000

0/466

0/023

وظیفه

0/634

38/159

1/000

66/000

**0/0001

/366

وظیفه*تجربه

0/997

0/178

1/000

66/000

0/675

0/003

وظیفه*هوش فضایی

0/973

0/914

2/000

66/000

0/406

0/027

وظیفه*تجربه*هوش فضایی

0/965

1/194

2/000

66/000

0/310

0/035

وبسایت*وظیفه

0/887

8/388

1/000

66/000

**0/005

0/113

وبسایت*وظیفه*تجریه
وبسایت* وظیفه*هوش
فضایی
وبسایت*وظیفه*تجربه*
هوش فضایی

0/997

0/197

1/000

66/000

0/659

0/003

0/929

2/516

2/000

66/000

0/089

0/071

0/958

1/434

2/000

66/000

0/246

0/042

اثرات
وبسایت

F

جدول  8نشان میدهد اثر متغیرهای وبسایت ( ،)P=0/0001وظیفه (،)P=0/0001
و اثر متقابل وبسایت و وظیفه ( )P=0/005در تعداد صفحات نتایج مشاهدهشده
معنادار بوده است.
جدول  .9تفاضل میانگینهای متغیر تعداد صفحات نتایج با توجه بهنوع وبسایت ،نوع
وظیفه ،و هوش فضایی
آنالیز
مقایسهها
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تفاضل
میانگینها

خطای
معیار

سطح
معناداری

حدود فاصله اطمینان با احتامل
 95درصد
حد باال
حد پایین

وبسایت (رشد –جستار)

**1/22

0/272

0/0001

0/678

1/763

وظیفه (ساده – پیچیده)

**-1/579

0/256

0/0001

-2/09

-1/069
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مطابق جدول  ،9تعداد صفحات نتایج مشاهدهشده در وبسایت رشد (میانگین
 )3/584نسبت به جستار (میانگین  )2/364بهطور معناداری بیشتر بوده است
( .)P=0/0001همچنین ،تعداد صفحات نتایج مشاهدهشده در وظایف ساده (میانگین
 )2/184نسبت به وظایف پیچیده (میانگین  )3/763بهطور معناداری کمتر بوده است
(.)P=0/0001
•وضعیت تعداد پیوندهای مشاهدهشده جستجوی اطالعات در وبسایتهای رشد و
جستار

جدول  .10آزمون تحلیل واریانس اثر متغیرهای وبسایت ،تجربه ،و هوش فضایی بر تعداد
پیوندهای مشاهدهشده
آنالیز

اثرپیالیی

F

درجه
آزادی 1

درجه
آزادی 2

سطح
معناداری

اندازه
اثر

وبسایت

0/182

14/689

1/000

66/000

**0/0001

0/182

وبسایت* تجربه

0/002

0/164

1/000

66/000

0/687

0/002

وبسایت*هوش فضایی
وبسایت*تجربه*هوش
فضایی
وظیفه

0/041

1/415

2/000

66/000

0/25

0/041

/067

2/353

2/000

66/000

0/103

0/067

0/403

44/581

1/000

66/000

**0/0001

0/403

وظیفه*تجربه

0/074

5/26

1/000

66/000

*0/025

0/074

وظیفه*هوش فضایی

0/097

3/531

2/000

66/000

*0/035

0/097

وظیفه*تجربه*هوش فضایی

0/045

1/553

2/000

66/000

0/219

0/045

وبسایت*وظیفه

0/0001

0/916

1/000

66/000

0/342

0/014

وبسایت*وظیفه*تجریه
وبسایت* وظیفه*هوش
فضایی
وبسایت*وظیفه*تجربه*
هوش فضایی

0/028

0/023

1/000

66/000

0/88

0/0001

0/043

0/936

2/000

66/000

0/397

0/028

0/043

1/473

2/000

66/000

0/237

0/043

اثرات

جدول  10نشان میدهد اثر متغیرهای وبسایت ( ،)P=0/0001وظیفه
( ،)P=0/0001اثر متقابل وظیفه و تجربه ( ،)P=0/025و درنهایت اثر متقابل وظیفه و
هوش فضایی ( )P=0/035بر تعداد پیوندهای مشاهدهشده معنادار بوده است.
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جدول  .11تفاضل میانگینهای متغیر تعداد پیوندهای با متغیرهای وبسایت ،نوع وظیفه ،و
هوش فضایی
آنالیز
مقایسهها

تفاضل
میانگینها

خطای
معیار

سطح
معناداری

حدود فاصله اطمینان با احتامل
 95درصد
حد باال
حد پایین

وبسایت (رشد –جستار)

**0/8

0/209

0/0001

0/383

1/217

وظیفه (ساده – پیچیده)

**-1/238

0/185

0/0001

0/868

-0/868

هوش دیداری (کم –متوسط)

**-0/808

0/262

0/003

-1/33

-0/286

هوش دیداری(کم –باال)

**-0/722

0/237

0/003

-1/194

-0/25

0/086

0/262

0/743

-/437

0/609

هوش دیداری (متوسط –باال)

مطابق جدول  ،11تعداد پیوندهای مشاهدهشده در وبسایت رشد (میانگین )2/289
نسبت به جستار (میانگین  )1/49بهطور معناداری بیشتر بوده است (.)P=0/0001
همچنین ،تعداد پیوندهای مشاهدهشده در وظایف ساده (با میانگین )1/27نسبت به
وظایف پیچیده (میانگین  )2/509بهطور معناداری کمتر بوده است (.)P=0/0001
کاربران با هوش فضایی کم (میانگین  )1/379در مقایسه با کاربران با هوش فضایی
متوسط (میانگین  )2/188بهطور معناداری تعداد پیوندهای کمتری مشاهده کردهاند.
درنهایت ،تعداد پیوندهای مشاهدهشده در کاربران با هوش فضایی کم (میانگین
 )1/379در مقایسه با کاربران با هوش فضایی باال (میانگین  )2/101بهطور معناداری
کمتر بوده است.
نتیجهگیری
این پژوهش با هدف شناخت تفاوت رفتار جستجوی اطالعات دانشآموزان دبیرستانی
با توجه به تجربه و هوش فضایی آنها در وظایف ساده و پیچیده انجام شد .یافتههای
پژوهش نشان داد اثر متغیرهای وبسایت ،وظیفه ،و اثر متقابل وبسایت و وظیفه،
در سه متغیر طول پرسش جستجو ،فرمولبندی مجدد پرسش ،و تعداد صفحات
نتایج مشاهدهشده معنادار بوده است .درباره تعداد پیوندهای مشاهدهشده نیز تأثیر
متغیرهای وبسایت ،وظیفه ،اثر متقابل وظیفه و تجربه ،و درنهایت اثر متقابل وظیفه و
هوش فضایی معنادار بود .مقایسه میانگینها نیز نشان داد در وبسایت رشد هر چهار
متغیر رفتار جستجوی اطالعات ،بیشتر از وبسایت جستار بوده است .این مسئله
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شاید بهدلیل تفاوت در میزان محتوای وبسایتها باشد .وبسایت رشد محتوای
متنی بسیار زیادی دارد؛ درحالیکه وبسایت جستار در مقایسه با آن محتوای کمتر
و گزیدهتری دارد و کاربر میتواند با مروری سریع به پاسخ دسترسی داشته باشد.
محتوای زیاد ممکن است مانعی برای یافتن سریع پاسخ و گاه چشمپوشی کاربر
از پاسخ شود .امکان دارد همین امر سبب شود تا دانشآموز جستجوهای بیشتر و
درعینحال خاصتری را تجربه کند که نتیجه آن فرمولبندی و درنهایت طول پرسش
بیشتر است.
علت دیگر میتواند تعداد پیوندهای پیشفرض وبسایت در صفحه نتایج باشد.
مشاهده دانشآموزان حین جستجو نشان داد آنها بیشتر اوقات فقط صفحه اول مدارک
بازیابیشده را مشاهده میکنند .تعداد پیوندهای پیشفرض در وبسایت رشد بسیار
بیشتر از جستار است که این مسئله میتواند بر تعداد پیوندهایی که دانشآموز کلیک
و بهدنبال آن بر تعداد صفحاتی که مطالعه میکند تأثیرگذار باشد .بنابراین ،الزم است
تا وبسایتهایی طراحی شود که حاوی مطالبی متناسب با نیازهای اطالعاتی و
درسی دانشآموزان باشد و اطالعات اضافی و غیرضروری در صفحات وبسایت
قرار نگیرد.
نتایج دیگر پژوهش حاکی از کمتربودن میانگین چهار متغیر رفتار جستجوی
اطالعات ،یعنی طول پرسش جستجو ،فرمولبندی مجدد پرسش ،صفحات نتایج
مشاهدهشده ،و پیوندهای مشاهدهشده در وظایف ساده نسبت به وظایف پیچیده
بود .همانطورکه تعاریف وظایف ساده و پیچیده نشان میدهد دانشآموزان برای
وظایف پیچیده باید جستجوهای بیشتر و مشکلتری انجام دهند و همین امر
فرمولبندی بیشتری میطلبد که نتیجه آن بیشترشدن طول پرسش جستجو است.
درنهایت ،دانشآموز برای ترکیب و تحلیل نتایج و یافتن پاسخ نهایی وظیفه پیچیده
باید پیوندهای بیشتری را کلیک و صفحات بیشتری را مطالعه کند.
نتایج این بخش از پژوهش با یافتههای کارانم و همکاران ( ،)2015لی و بلکین
( ،)2010و گوییزدکا و اسپنس ( )2006همسوست که رابطه میان وظیفه کاری و رفتار
تعاملی جستجوی اطالعات کاربران را بررسی کرده بودند .نتایج هر سه پژوهش نشان
داد وظیفه پیچیده به زمان و فرمولبندی مجدد بیشتری نیاز دارد .همچنین ،درحین
انجام وظیفه پیچیده تعداد صفحات نتایج بیشتری مشاهده و بهواسطه آن تعداد کلیک
بیشتری نیز انجام میشود .در رابطه با هوش فضایی نیز نتایج نشان داد سه متغیر رفتار
جستجوی اطالعات ،یعنی طول پرسش جستجو ،فرمولبندی مجدد پرسش ،و تعداد
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پیوندهای مشاهدهشده در دانشآموزان با هوش فضایی کم از دانشآموزان با هوش
فضایی متوسط و باال ،کمتر بوده است .افزونی میانگین این متغیرها در دانشآموزان با
هوش فضایی متوسط و باال میتواند نشاندهنده تعامل بیشتر آنان با وبسایتها برای
یافتن پاسخ صحیح باشد .مشاهده دانشآموزان حین جستجو نشان داد آنها تمایل و
دقت بیشتری برای یافتن پاسخ دارند .بنابه نظر بلکین ،کول ،استین ،و تیل)1995( 1
تعامل اندک نشاندهنده دقت کم کاربران در یافتن نیازهای اطالعاتی است .طبق
پژوهش تورس و همکاران ( ،)2014پرسش جستجوی طوالنیتر به بازیابی نتایج
خاصتر با ابهام کمتر منجر میشود .همچنین ،بهاعتقاد چاو ،فنگ ،و یانگ،)2007( 2
آیوال ،)2003( 3و جانسن و اسپینک )2005( 4افزایش تعداد پرسشهای جستجو
نشاندهنده این مطلب است که کاربران پرسشهای جستجوی متنوعی را بهکار برده و
اصالح کردهاند .بنابراین ،دانشآموزان با هوش فضایی متوسط و باال ظرفیت و توانایی
بیشتری در جستجوی اطالعات داشتهاند.
تاکنون از میان پژوهشهای انجامشده ،مشاهده نشد که پژوهشی تأثیر هوش
فضایی بر رفتار جستجوی کلیدواژهای را بررسی کرده باشد .بنابراین ،امکان مقایسه
نتایج بهدستآمده با سایر پژوهشهای مشابه وجود ندارد .اما ،بالستین و همکاران
( )2009با بررسی رابطه رفتار و عملکرد جستجوی مروری با تجسم فضایی نشان
دادند کاربران با هوش تجسم فضایی باال هنگام مرور از تعداد دکمه برگشت کمتری
استفاده و تعداد صفحات نامرتبط کمتری را مشاهده کردهاند .پژوهشهای دیگری
نیز تأثیر هوش فضایی را بر عملکرد جستجو با راهبرد جستجوی مروری سنجیدهاند
(ژانگ و سالوندی2001 ،؛ داونینگ و همکاران2005 ،؛ پک و همکاران2006 ،؛ و
ملگوییزو و همکاران .)2012 ،نتایج این پژوهشها نشان داد کاربران با هوش فضایی
باال نسبت به کاربران با هوش فضایی پایین در جستجوی اطالعات عملکرد بهتری
دارند.
با توجه به نتایج این بخش از پژوهش ،میتوان گفت دانشآموزان با هوش
فضایی پایین در انتخاب پرسش ،فرمولبندی اولیه جستجو ،و تشخیص پیوندهای
حاوی پاسخ صحیح در صفحات نتایج بازیابیشده توانایی و ظرفیت کمتری دارند.
بر این اساس ،معلمان مدارس با همکاری کتابداران کتابخانههای آموزشگاهی
میتوانند نقش مهمی در جبران این کاستی داشته باشند .آموزش سواد اطالعاتی
مبنیبر نحوه استخراج کلیدواژههای جستجو با تأکید بر آشناسازی دانشآموزان با
انواع اصطالحنامهها و واژهنامههای سنتی و وبی و نحوه کار با آنها برای انتخاب
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و ترکیب اولیه واژگان جستجو الزامی است .بنابراین ،ضروری بهنظر میرسد
سامانههای بازیابی اطالعات ،ابزارهای دانشی 1برای پیشنهاد عبارت جستجو تهیه
کنند .همچنین ،تمرینهای عملی برای تقویت این نوع از هوش در مدارس ،توانایی
و ظرفیت بیشتری را در تشخیص ابعاد مختلف یک مسئله ایجاد میکند .عالوه بر
این ،الزم است طراحان سامانههای بازیابی اطالعات در طراحی سامانههای بازیابی
شخصیسازیشده 2بر ویژگیهای شناختی مانند هوش فضایی تمرکز کنند .پیشنهاد
گسترش عبارت جستجو و نتایج مشابه ازجمله راهکارهایی است که میتواند در
سامانههای شخصیسازیشده اعمال شود.
درنهایت ،رفتار جستجوی اطالعات متغیری چندبُعدی است و با متغیرهای
بسیاری در تعامل است که نقش آنها در ادبیات رفتار اطالعیابی بررسی شده است.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنیبر تأثیر هوش فضایی در پیشبینی متغیرهای
رفتار و عملکرد جستجوی کلیدواژهای اطالعات ،بهسبب اندکبودن پژوهشهای
انجامشده در این حوزه و توانایی متوسط پیشبینی مؤلفههای هوش فضایی در این
پژوهش ،الزم است در پژوهشهای آینده با بررسی چندبُعدی مهمترین متغیرهای
مؤثر در فرایند جستجوی اطالعات ،مانند تجربه و فهرست امکانات وبسایت ،تأثیر
هوش فضایی در تعامل با این متغیرها در کنار یکدیگر بررسی شود تا از این رهگذر،
درک عمیقتری بهدست آید.
مآخذ
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