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Abstract 

Purpose: To identify the most important factors affecting query formulation.  

Method: The design of this study was qualitative. The factors were extracted and categorized through a systematic 

review and an analytical meta-analysis in six steps. The steps included: determining keywords, creating inclusion 

criteria and deleting articles, background search, extracting lists A, B and C, descriptive analysis, and thematic 
analysis. In this regard, based on a search cycle and using a number of keywords approved by experts, articles related 

to the factors affecting the query formulation were studied. After descriptive analysis of these resources, contents 

were extracted according to the topic. The research population included all published articles on the factors affecting 

the query formulation in the period from 1991 to 2021. These resources were searched in reliable databases such as 

Scopus, Springer, Emerald, Web of Science, Elsevier, Eric, ProQuest, Ebsco, Cite Seer, Information Research, LISA, 

LISTA and Wiley. After extracting articles, collecting and analysing qualitative data, these analyses were used to 

determine the factors affecting the query formulation. 

Findings: The factors affecting the query formulation itself originate from several fields such as user and retrieval 

task, which can be classified into two general categories of user-related factors and task-related factors. User-related 

factors included subject knowledge, knowledge of how to use the search system, search experience, language, 

demographic features, contextual factors, cognitive style, and cognitive load. Task-related factors included the type 

of search task and task difficulty. These factors change the formulation process in different ways that can be 

considered both positive and negative, as some of them may help to improve the quality of the formulation, others 

may prevent retrieval to be performed correctly. 

Conclusion: Identifying factors affecting the query formulation and analysing the relationships between them can 

improve the quality of information literacy training by experts in this field. Also, it helps web designers create search 

tools tailored to the user's needs. Since formulation is an important part of information retrieval behaviours, 

recognizing the influencing factors can help discovering information retrieval patterns. Understanding how to 

formulate a query under the influence of various factors and recognizing these factors, can help increase the quality 

of search and retrieve more relevant results and improve human-computer interaction. 
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 mmirzabeigi@gmail.comمسئول(؛  ةشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران )نویسند دانش دانشیار گروه علم اطالعات و .2
 sotudeh@shirazu.ac.ir ؛شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران دانش عات واستاد گروه علم اطال. .۳

 چکیده

 هاست.  آن  بندی و سپس دستهمند متون  از طریق مرور نظاموجو  بندی عبارت جست ترین عوامل مؤثر در فرمول شناسایی مهم هدف:

های کلیدی، ایجاد معیارهای شمول و  تعیین واژهاند از:  که عبارت نجام شدپژوهش حاضر به شیوة کیفی و به روش فراترکیب تحلیلی در شش گام ا روش:

وجو و با  در این راستا، براساس چرخة جستوجو در پیشینه، استخراج فهرست الف، ب و ج، تحلیل توصیفی و تحلیل مضمون.  حذف مقاالت، جست

وجو مطالعه و بررسی شد. پس از  بندی عبارت جستی مرتبط با عوامل مؤثر در فرمولها اند، پژوهش کارگیری تعدادی کلیدواژه، که متخصصان تأیید کرده به

مقاله بود که در زمینة شناسایی عوامل مؤثر در  102جامعة آماری این پژوهش شامل تحلیل توصیفی این منابع، مفاهیم متناسب با موضوع استخراج شد. 

، نسیسا آو وب رینظ معتبر یها گاهیپاوجوی این منابع در  نگاشته شده بودند. جست 2021ا ت 1991 یزمان هدر باز وجو و بندی عبارت جست فرمول

 و استخراج مقاالت پس از .انجام شد یلیوا و ستایل زا،یل سرچ،یر شنینفورمیا ر،یس تیسا ابسکو، پروکوئست، ک،یار ر،یالزو امرالد، نگر،یاشپر اسکوپس،

 وجو استفاده شد. بندی عبارت جست ها برای تعیین عوامل مؤثر در فرمول از این تحلیل ها، های کیفی آن گردآوری و تحلیل داده

ها را به دو  توان آن می گیرد که های متعددی همچون کاربر و وظیفة بازیابی نشئت می وجو خود از زمینه بندی عبارت جست عوامل مؤثر در فرمول ها: یافته

وجو، تجربة  بندی کرد. دستة اول شامل دانش موضوعی، دانش نحوة کار با سامانة جست ل مرتبط با وظیفه دستهدستة کلیِ عوامل مرتبط با کاربر و عوام

وجو و دشواری وظیفه بودند.  شناختی، بار شناختی و دستة دوم شامل نوع وظیفة جست  شناختی، عوامل بافتی، سبک های جمعیت وجو، زبان، ویژگی جست

صورت مثبت و منفی در نظر گرفت؛ برخی از  توان به سازند. تأثیر ناشی از این عوامل را می بندی را متغیر می ف فرایند فرمولهای مختل صورت این عوامل به

 بندی کمک کنند. در مقابل، برخی دیگر ممکن است مانع انجام صحیح این مرحله از بازیابی شوند. ها ممکن است به ارتقای کیفیت فرمول آن

یابی مؤثر  تواند در کشف الگوهای اطالع یابی است، شناخت عوامل مؤثر در این فرایند می بندی بخش مهمی از رفتارهای اطالع اکه فرمولازآنجگیری: نتیجه

وجو سبب بهبود کیفیت آموزش سواد اطالعاتی از طریق متخصصان این حوزه  بندی عبارت جست واقع شود. همچنین شناخت عوامل مؤثر در فرمول

وجوی متناسب با نیاز کاربر را ایجاد کنند. ضمن اینکه درک چگونگی  کند تا ابزارهای جست دهندگان وب نیز کمک می طرفی به طراحان و توسعه شود. از می

ک کند و تر کم وجو و بازیابی نتایج مرتبط تواند به افزایش کیفیت جست وجو تحت تأثیر عوامل گوناگون و شناخت این عوامل، می بندی عبارت جست فرمول

 تعامل انسان ـ رایانه را بهبود بخشد.

 وجو مند، وظیفة جست وجو، مرور نظام بندی عبارت جستوجو، فرمول یابی، فرایند جست رفتار اطالع :ها کلیدواژه
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  هقدمم
به این  دائماًر این فضا، کاربران برای رفع نیاز اطالعاتی خود حجم انبوهی از اطالعات د ةوب و ذخیر ةبا گسترش روزافزون شبک

ها  کنند. با توجه به گستردگی، پیچیدگی و تنوع اطالعات این محیط، طراحی پرسشی که بیانگر نیاز واقعی آنمحیط مراجعه می

، بخش مهمی از مطالعات رفتار اشاره دارد 1جوو بندی عبارت جستکه به فرمول ،ای مهم و ضروری است. این امرباشد، مسئله

که  ،در وب، یک یا چند کلیدواژه راوجو  جستشود که کاربران هنگام  میگونه تصور  اغلب این شود.اطالعاتی را شامل می

در کسری از ثانیه نتایج  وجو، جستدکمة کنند و با فشردن وارد میوجو  جستجعبة نیاز اطالعاتی آنان است، به کنندة منعکس

جو به موتور کاوش وجود و جوی وب، قبل از واردکردن عبارت جستو کنند. اما گام مهمی که در جست میرا مشاهده و وج جست

ای در موفقیت کاربر حین کنندهقش تعیینن ست کهوجو جستبندی عبارت دارد و ممکن است نادیده گرفته شود، چگونگی فرمول

 (.1۳9۳اسدی، )کند بازیابی اطالعات ایفا می

دانند که نیاز اطالعاتی را به ای در فرایند بازیابی اطالعات میرا مرحلهوجو  جستبندی عبارت فرمول( 2000) و همکاران 2میدو

  .کندبازیابی تبدیل میسامانة اصطالحات مناسب برای 

بسیاری از  .دهدقرار میتأثیر را تحت وجو  جستبندی عبارت ی وجود دارد که فرمولعوامل متعدد ،جوی وبیو فرایند جست در

بندی صحیح این  و کمک به فرمولوجو  جستبندی عبارت رفتار اطالعاتی برای حل مشکالت مربوط به فرمولحوزة ن امحقق

کنند و چه بندی میجوی خود را فرمولو تهای جسدرک اینکه چگونه کاربران عبارت. اند شناسایی این عوامل در پیها، عبارت

دهندگان  به پژوهشگران تعامل انسان و اطالعات و توسعه ،سو یکجوی آنان مؤثر است از و بندی عبارت جستفرمولدر عواملی 

 ,Aula, 2003; Kumara) کند میکمک وجو  جستتر و کاربرمدارتر برای تعاملیالگویی توسعة های بازیابی اطالعات در سامانه

2009; Niu & Kelly, 2014; Zhang, 2015; Sanchiz et al., 2017; Tamine & Chouquet, 2017) به  ،از سوی دیگر و

 رساند میتر یاری و نیز بازیابی نتایج مرتبطوجو  جستبندی دقیق عبارت پیشنهادهای مؤثرتر برای فرمولارائة کاربران در 

(Sutcliffe & Enis, 1998; Rieh & Xie, 2001; Lee et al., 2009; Yamin & Ramayah, 2011; Wacholder, 2011; 

Lopes & Ribeiro, 2016 شناسایی وجو  جستندی عبارت بفرمولدر همچنین بسیار مهم است که عوامل مؤثر  (.1۳9۳ اسدی،؛

 ,.Kumara, 2009; Aula et al) تری طراحی کردهای بازیابی و دسترسی مناسببهتر و راهوجوی  جستشود تا بتوان ابزارهای 

2017 ,et al. Lu; 2010.)  

بندی فرمولدر عوامل مؤثر همة صورت جامع  بهای که ها، مطالعهشده و بررسی پژوهش جوهای متعدد انجامو براساس جست

د با پذیرش چارچوب نپژوهش حاضر سعی دارپژوهشگران در  ،اساس را شناسایی کرده باشد یافت نشد. براینوجو  جستعبارت 

بندی عبارت فرمولدر مقاالت پژوهشی مرتبط با عوامل مؤثر تمامی  اند ارائه کرده (201۱) ۳هانسن کلویتز و ی کهمندمرور نظام

بندی عبارت  مؤثر در فرمولمند بررسی و عوامل نظام یطی مرور را 2021تا  1991زمانی  همنتشرشده در بازوجو  جست

 .دنکنبندی را شناسایی و دستهوجو  جست

 روش پژوهش
تحلیلی  ۱و به روش فراترکیب شده استفاده اند ارائه کرده (201۱کلویتز و هانسن ) که یمنداز چارچوب مرور نظام ،این پژوهشدر 

ست که در وجو جستبندی عبارت فرمولدر مقاالت پژوهشی مرتبط با عوامل مؤثر کلیة آماری متشکل از جامعة . ه استانجام شد

 .انجام شده استمند طی شش مرحله براساس این چارچوب، مرور نظاماند. منتشر شده 2021تا  1991بازه زمانی 

 های کلیدیکردن واژه اول: مشخصمرحلة 

کلیدی کلمة دو دسته  وجو، جستبندی عبارت فرمولدر مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با عوامل مؤثر براساس  ،ة اولدر مرحل

ها، مطابق آنوجوی  جستها و فرمول روایی این کلیدواژه گفتنی است(. 2و 1)پیوست  شدمشخص در این حوزه وجو  جستبرای 

 دست آمد.به شناسی دو متخصص علم اطالعات و دانش با نظر

                                                           
1. Query Formulation  

2. Meadow 

3. Klewitz & Hansen 

4. Meta-synthesis  



 

 مند/ الناز پارسایی و همکارانوجو: مروری نظام بندی عبارت جست شناسایی عوامل مؤثر در فرمول 04

 
 دوم: ایجاد معیارهای شمول و حذف مقاالتمرحلة 

 : انتخاب شدند معیارهای زیربراساس  منابع ،در این گام

 .استدارای نتایج پژوهشی  پژوهشی ومقالة  . منبع1ْ

بندی مجدد عبارت فرمول درعوامل مؤثر  وجو، جستبندی عبارت فرمولدر . منبع مدنظر به بحث درخصوص عوامل مؤثر 2

 .استپرداخته وجو  جستهای شیوهدر و عوامل مؤثر وجو  جست

 .استهای معتبر منتشر شده . منبع در پایگاه۳

 .است 2021تا  1991مانی . زمان انتشار منبع بین بازه ز۱

 در پیشینهوجو  جستسوم: مرحلة 

علم »حوزة علمی مرتبط با موضوع پژوهش و وابسته به دو وجوی  جستهای اطالعاتی و موتورهای پایگاه ة سوم،در مرحل

بر  عالوه فتنی استگمنظور بازیابی منابع اطالعاتی مورد نیاز پژوهش شناسایی شدند.  به، «کامپیوتر»و « شناسی دانشاطالعات و 

تمامی این فهرست . در ادامه شدهای دیگر نیز استفاده های اطالعاتی حوزهبرخی از پایگاهاز مذکور، حوزة های اطالعاتی دو پایگاه

 ارائه شده است:وجو  جستها و موتورهای پایگاه

 :های اطالعاتی علمیپایگاه الف(

 ،11ازیل ،10سرچیر شنینفورمیا ،9ریس تیسا ،8ابسکو ،0پروکوئست ،6کیار ،3ریالزو، ۱اسکوپس ،۳آو ساینس  وب ،2امرالد ،1نگریاشپر 

 .1۳یلیوا و 12ستایل

 های علمی:وجو موتور جستج ب(

 1۱( گوگل اسکالر1

های  پایگاهها از . استخراج مقالهوجو شدند جستهای اطالعاتی پایگاه ،برای دسترسی به مقاالت مرتبط هرچه بیشتر ،در ادامه

. در این راستا، ضمن مطالعه و بررسی انجام شدمتفاوتی وجوی  جستهای ها و روشتی ذکرشده، با استفاده از فرمولاطالعا

ها، از آنیک های رابط کاربری هرو ویژگیوجو  جستبا توجه به شرایط  وجو، جستراهنمای مربوط به هر پایگاه و موتور 

-ها و راهبردهای مشترک میان پایگاهترین فرمولکلی مهم طور بهکار گرفته شد.  هبوجو  جستمنظور  به هاای از دستورالعملمجموعه

است در  گفتنیبود. وجو  جستترکیبی و بسط دامنه وجوی  جستها از طریق ، گسترش کلیدواژهORو  ANDها، عملگر بولی 

شد، از این شیوه بسیاری می عث ریزش کاذبهایی مانند عالمت ستاره بادهنده این مرحله با توجه به اینکه استفاده از گسترش

مرتبط پیگیری و استخراج شوند. عالوه بر  شده مقاالت بازیابیهای جای آن تالش شد با ردگیری استنادهای مقاله هاستفاده نشد و ب

بندی مجدد بر فرمولعوامل مؤثر »های مربوط به ، مقاله«بندی عبارت جستجوعوامل مؤثر بر فرمول»های مرتبط با استخراج پژوهش

 بازیابی شد. سپس وجو، جستهای ها و فرمولنیز با استفاده از برخی روش« های جستجوعوامل مؤثر بر روش»و « عبارت جستجو

 گیری منابع مطالعه شد. بررسی مقاالت، چکیده، مقدمه، بحث و نتیجهمنظور  به

 چهارم: استخراج فهرست الف، ب و ج ةمرحل

با موضوع پژوهش به  ها آن میزان ربطبراساس  مقاله به زبان انگلیسی استخراج شد که 1۳2فارسی و  ةمقال 6عداد ت ،در این مرحله

است که عالوه بر مقاالت مرتبط،  گفتنی (.1 )جدول شدندنامرتبط تقسیم  (تا حدودی مرتبط و ج (مرتبط، ب (سه فهرست الف

                                                           
1 Springer 

2 Emerald 

3 Web of science 

4 Scopus 

5 Elsevier 
6
 Eric 

7
 ProQuest 

8
 Ebsco 

9
 Cite Seer 

10
 Information Research 

11
 LISA 

12
 LISTA 

13
 Willey 

14
 Google Scholar 
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 ذکرمند  بندی را شناسایی کرده بودند، بررسی و در مرور نظامفرمول درمل مؤثر نحوی عوا که به ،تاحدی مرتبط نیز تک مقاالتِ تک

و در  بررسی کردندنیز  شناسی دانشدو متخصص علم اطالعات و  راها منظور اطمینان از میزان ربط این مقاالت، متن آن به. ندشد

 یاست در گام اول تمام گفتنیایی صورت گرفت. زمان تا رسیدن به توافق نه مواردی که اختالف نظر وجود داشت، بررسی هم

 ةمطالعشناسایی نشد، بلکه پس از یک بار مرور و وجو  جستبندی عبارت فرمول درمنظور تعیین عوامل مؤثر  بهمنابع مرتبط، 

یند با حذف مقاالت مرتبط صورت گرفت. این فرا ی همهتا زمانی که دسترسی به  شد؛تکرار  مجدداًوجو  جستتعدادی از مقاالت، 

اطمینان از شناسایی منابع مشابه و مرتبط، عناوین بخش منظور  به مقاله رسید. 102ی مقاالت همراه بود تا درنهایت به تعداد  و اضافه

استفاده شد تا منابع مرتبطی که به مقاالت نمونه  2طور از ردیابی استنادی. همینشدنیز در مقاالت نمونه بررسی  1فهرست منابع

 اند از قلم نیفتد.د کردهاستنا

 بندیفرمولدر فهرست مقاالت مرتبط، تاحدودی مرتبط و نامرتبط با عوامل مؤثر  -1جدول 

 نامرتبط )ج( تاحدودی مرتبط )ب( مرتبط )الف(

88 1۱ ۳0 

 پنجم: تحلیل توصیفی ةمرحل

وجو  جستبندی عبارت فرمول درورد عوامل مؤثر متن کامل مقاالت، مواردی که اطالعات باارزشی را درم ةدر این مرحله، با مطالع

 ارائه کرده بود مشخص شد.

 (مفهومها )تحلیل : تدوین گزارش یافتهششم ةمرحل

مرتبط  فراگیر مفاهیمدر دو دسته  مفاهیماستخراج شد. این  بندی پرسش فرمولمؤثر در مرتبط با عوامل ، پایه مفاهیمدر این مرحله، 

که به مفهوم مشابه  ای پایه های عبارتو  مفاهیم ،است در این مرحله گفتنی .شدبندی دسته ۱ط با وظیفهمرتب مفاهیمو  ۳کاربربا 

، تخصص 6، دانش حوزه3دانش موضوعی. برای مثال ندگذاری شدبرچسب دهنده سازمانمضمون اشاره داشتند همگی در قالب یک 

 .ندبندی و ارائه شد دسته« 9آشنایی با موضوع»دهندة  سازمانمضمون  زیر عنوانهمه  8و تخصص موضوعی 0حوزه

 مرتبط با کاربر مفاهیم
در ادامه  .های وی است، کاربر و ویژگیبندیفرمولمؤثر در  ترین عوامل جمله مهم، از موجود یهانهیشیپ و هاپژوهشبه توجه  با

 شده است: ررسیبصورت جداگانه  هب ،ها مرتبط با آن مفاهیمذکر امل با وع ی همه

 عیموضو دانش

رفتار  درعامل تاثیرگذار  منزلة های مختلف بهکه در پژوهش است نظر، دانش موضوعیمددهد اولین عامل نشان میمند نظاممرور 

)جدول  عنوان شده است در متون دیگری نیز های و عبارت مفاهیمشناسایی شد. این عامل تحت وجو  جستبندی عبارت فرمول

2). 

ها آن ةدانش حقایق، مفاهیم و رابطمنزلة  توان آن را بهکه میوجو  جستموضوع حوزة درک عمیقی از ت از عبارت اسحوزه  دانش

به کاربران  ،تاسوط به درک موضوع با توجه به اینکه این دانش مرب (.Sutcliffe & Enis,1998) خاص توصیف کرد ای در دامنه

بندی عبارت تر از مفاهیم و اصطالحات را برای فرمولای غنیکنند و مجموعهوجو  جستدهد تا به طور مؤثر این امکان را می

نیز وجو  جستهای بندی شیوهفرمولدر این عامل تأثیر کاربران،  ةبا تغییر سطح دانش حوز ،برآن فراهم کنند. عالوهوجو  جست

ها و اقدامات حرکت یا حرکاتی شامل انتخابوجو  جست ةشیومنظور از  .(Wildemuth, 2004) د شددچار تغییر خواه

 .(Xie & Joo, 2012) گیرند کار می هاطالعات بوجوی  جستاست که کاربران برای رسیدن به هدف خاصی در فرایند وجو  جست

                                                           
1. References 

2. Sitation 

3. User 

4. Task 

5. Subject Knowledge 

6. Domain Knowledge  
7. Domain Expertise 

8. Subjective Expertise 

9. Familiarity with subject 
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تری را تر و طوالنیجزئیهای   دارند، عبارتوجو  جستا موضوع یشتری بکاربرانی که آشنایی ب (2000) 1واکری تحقیقات براساس

وظایف  برایدانشی در وظایف دشوار تعداد لغات بیشتری را حوزة گران متخصص یک وجو جستهمچنین کنند. بندی میفرمول

کنند تا خود تکیه میوجوی  جستوظیفة شدت بر توصیفات  بهجوگران مبتدی و ست که جستا این درحالی کردند.ساده استفاده 

فری  ههای منحصربموضوعی نیز از کلیدواژه ةمتخصصان یک حوز. (Liu et al., 2016) بندی کنندرا فرمول شانهایبتوانند پرسش

  (.Tamine & Chouquet, 2017) کنندتری را فرموله میطوالنیوجوی  جستو عبارات کنند  میاستفاده 

کمتر باشد، فرایند و وج جستمهم دست یافتند که هرچه میزان دانش کاربر از موضوع  ةبه این نکت (2021) و همکاران 2سلز

وظیفة مشخص شد که دانش موضوعی و آشنایی با  ،این تحقیق . دراستتر ها دشوارتر و طوالنیبندی نیز برای آن فرمول

با تحت عنوان تخصص حوزه وجو  جستآشنایی با موضوع  .(Oltwater, 2020) گذارند میتأثیر بندی فرمولدر وجو  جست

وجو  جستبندی عبارات تر در فرمولکمتر اما دقیقهای  ها یا استفاده از واژههای بیشتر در پرسشکردن امکان استفاده از واژه فراهم

خود به وجوی  جستهدف ترجمة در  رندتخصص دا خاص ای در حوزه ی کهکاربران .(Aula, 2003) کندبه کاربران کمک می

 ؛نددز تخصصی خود پیوند حوزة و این کلمات را به پرداختند ، به تولید کلمات کلیدی جدید ندبهتر عمل کردوجو  جستعبارت 

خود به استفاده از تعداد کلمات بیشتر وجوی  جستمتخصص نیستند، برای ساخت عبارت  ای حوزههیچ در مقابل کاربرانی که در 

 .(Dosso et al., 2021) شوند متوسل میوجو  جستوظیفة با  مرتبط و
 دانش موضوعیمربوط به  مفاهیم -2جدول 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ۳جوو جستسامانة کار با نحوة دانش 

و مفاهیم سایر  .شددومین عامل مؤثری است که بررسی و شناسایی  وجو، جست ةسامان کار بانحوة یا دانش  ۱تخصص رسانه

 شده است. ارائه ۳در جدول  مفهوممرتبط با این های  عبارت

اند هرچه ن نشان دادهااست که محققوجو  جستهای اهبردرشامل وجو  جست ةچگونگی استفاده از سامان بارةدانش سامانه در

مانند عملگرهای بولین بیشتر باشد،  وجو، جستمیزان آشنایی با امکانات پیشرفته از قبیل ابزارهای موجود در موتورهای 

  (.Chau et al., 2007؛Mat Yamin et al., 2013) شودتر میتر و دقیقراحتوجو  جستکردن عبارت  فرموله

3کومارا
استفاده از رایانه، وب و موتورهای  ةتجربکه شامل  کندای معرفی میاین دانش را تحت عنوان تخصص رسانه (2009) 

که درصورتی ؛دکنن بندی میتری را فرمولتر و طوالنیهای خاصصورت که کاربران با تجربه پرسش بدینوبی است؛ وجوی  جست

تخصص  (200۳اوال )گیرند. کار می هخود بوجوی  جستبندی عبارت تری برای فرمولهای کمتر و عام تجربه اصطالحکاربران کم

 کند:بندی میصورت زیر دسته بهدانسته و آن را وجو  تجس بندیفرایند فرمول دررسانه را یکی از عوامل اصلی مؤثر 

 جوو آشنایی با محیط جست 

 جوو تخصص کار با موتور جست 

 تخصص کامپیوتر 

                                                           
1. Vakkari 

2. Scells 

3. Knowledge on How to Use the Search System 

4. Media Expertise 

5. Kumara 

 دانش موضوعی کاربر

 دانش حوزه

 تخصص حوزه

 تخصص موضوعی

 آشنایی با موضوع

 سطح دانش درک شده کاربر

 سطح تخصص کاربر

 میزان درک موضوع جستجو
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 تخصص در بازیابی اطالعات 

های  در پایگاهوجو  جستپیشرفته و دشواری استفاده از موتورهای وجوی  جستفقدان دانش چگونگی استفاده از راهبردهای 

 ,.Baldwin et al) شود ساختاریافته میهای کلیدی کارگیری بیشتر کلمات ساده و متن آزاد در برابر واژه هاعث باطالعاتی، ب

 کند.میکردن عبارات را تسهیل  روند فرمولهوجو  جستآشنایی با ابزار معتقد است  نیز (2020اولتواتر ) (.2010

 جوو جستسامانة کار با نحوة دانش مربوط به  مفاهیم -3جدول 

 جوو کار با سامانه جست ةنحودانش 
 دانش سامانه

 دانش مرتبط با اینترنت

 تخصص رسانه

 جوو آشنایی با ابزار جست

 آشنایی با وب

 جوو جستتجربة 

و  مفاهیمدر مطالعات مختلف از این عامل تحت عنوان  .است 1وجو جست ةبندی، تجربفرمول درمؤثر  ةشد شناساییسومین عامل 

 نیز یاد شده است. ۱جدول  تِعبارا

وب افزایش  ةتجربهرچه  وجو، جستبندی عبارت فرمول دروجو  جست ةتجربتأثیر ی بر مبن (2009کومارا ) هاییافتهبراساس 

به  .یابدمیکاهش  وجو جستکردن یک عبارت  شده برای فرموله ر پرسش و زمان سپریدر ه اثربی های واژهیابد، تعداد متوسط 

بنابر  کنند.افراد مبتدی برای تکمیل وظایف صرف مینسبت  بهتجربه زمان کمتری را افراد با (1۳90) و دیگران بحرینی باور

2یی شیهمطالعات 
استفاده از  دروجو  جست ة، تجربشوندوجو  جستوعی کاربر موض ةحوزها در که عبارت زمانی (199۳) 

-از عبارت یتجربه به میزان بیشتر نسبت به افراد کم بهگذارد. همچنین افراد باتجربه میتأثیر  ها آنو ترکیب مترادف های  اصطالح

 (.1۳9۳ )اسدی، نندک استفاده میبندی  فرمولمنظور  به های کوتاه

 جوو جستتجربة مربوط به  مفاهیم -4جدول 

 جوو جست ةتجرب

 جوو مهارت جست

 ۳جوو جست ةسابق

 زبان 

های مختلف این عامل را تحت . پژوهششدشناسایی وجو  جستبندی عبارت فرمول در شتأثیراست که  ۱عامل چهارم زبان

 اند.بندی تأیید کرده فرمول درآن را تأثیر بررسی و  3ول جد های عبارتو مفاهیم 

3لوپز و ریبیرو (،200۳)اوال  براساس نتایج تحقیقات
به  وجو جستبر زبان انگلیسی در  تسلط (2019) 6همکارانو  ییلما و (2010) 

که کاربرانی دارد؛ کاربرانی که به زبان انگلیسی تسلط دارند در مقایسه با وجو  جستطول عبارت در توجهی شایان تأثیر ، این زبان

جوگرانی و کنند. دلیل این تناقض در آن است که جستمی تری طراحیطوالنیوجوی  جستهای بر این زبان مسلط نیستند عبارت

هایی که تسلط کافی در مقابل آن .خود را به زبان انگلیسی بیان کنند های دیدگاهتوانند لیسی است، بهتر میها انگکه زبان مادری آن

 رو هستند.  بر این زبان ندارند، در بیان نیاز اطالعاتی خود به انگلیسی با دشواری روبه

 در وجو، جستزبان  بازبان اصلی کاربر بودن  متفاوتشامل سطح دانش واژگان عمومی کاربر و  شناسی کاربر سطح دانش زبان

همچنین کاربران هنگام  .(Monchaux et al., 2015) استبندی و استفاده از پیشنهاد پرسش تأثیرگذار  رفتار کاربران در فرمول

 را بازبان مادری خود  . پسبان انگلیسی هستندبه زوجو  جستفقدان یا کمبود اطالعات مورد نیاز به زبان بومی خود، ناچار به 

                                                           
1. Search Experience 

2. Hsieh‐Yee 

3. Years of Active Usage and the Frequency of Use Web 

4. Language  

5. Ribeiro 

6. Yilma  
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et  Chu) شوندمیهای مبتنی بر زبان مواجه بندی، با چالشهنگام فرمول سپس کنند. میترکیب وجو  جستزبان انگلیسی در حین 

, 2015al..)  

 مربوط به زبان  مفاهیم -5جدول 

  زبان

 جوو زبان جست

 شناسیزبان سطح دانش

 زبان مادری

 زبان بومی

 زبان محتوای سامانه

 تسلط به زبان انگلیسی

 مهارت زبان انگلیسی

 1پرسشزبان 

 شناختی های جمعیت ویژگی

و  مفاهیمکه  شود میبندی شناخته  فرمولمؤثر در  نیز از عوامل ،۱و جنسیت ۳شامل سن ،2شناختی جمعیتیعنی ویژگی  ،عامل پنجم

 دهد.را تحت پوشش موضوعی خود قرار می 6جدول  های عبارت

بندی عبارت اطالعات در فرمولوجوی  جسترفتار  در شتأثیردانند که شناختی می سن را متغیر جمعیت (2010) 3وبر و کاستیلو

درصد وجو  جستبندی عبارت یند فرمولکاربران کودک در فرا ،. در این راستاشود می و کلیک روی پیوندها مشاهدهوجو  جست

6و ویزر زینگ قطبق تحقی .(Fails et al., 2019) شوندمیهای امالیی را مرتکب باالیی از غلط
تفاوت رفتار ت عل (2020) 

توان آن را با استفاده از که میی ناشی از سن در شناخت است سال، تغییرات طبیع بندی و ارزیابی اطالعات کاربران بزرگ فرمول

. گیرند میکار  هبنسبت افراد جوان  بهبندی متفاوتی را تر الگوهای فرمولساالن مسن طراحی رابط کاربر متناسب تعدیل کرد. بزرگ

؛ به طور خاص در گیرند میکار  بهر های موضوعی مرتبط و راهبردهای متناسب را کمتنسبت همتایان جوان خود، عبارت بهها آن

-کمتری صادر کرده و از تعداد کلمات کلیدی کمتری نیز استفاده میوجوی  جستهای ها تعداد عبارتآن وجو، جستطول یک 

 شتأثیرشناختی جنسیت است که جمعیتهای  یژگییکی دیگر از و (.Dommes et al., 2011; Karanam et al., 2015) کنند

 یید شده است.أها ت بندی در تعدادی از پژوهشفرمول در

 اتمطالعبنابر د. ان کردهیید أتبندی  رایند فرمولف در شناختی یک متغیر جمعیت منزلة بهجنسیت را نیز تأثیر  (2010وبر و کاستیلو )

وجو  جستارت بندی عببرای فرمول شده استفادهتعداد اصطالحات  درجنسیت یکی از عواملی است که  (2010لوپز و ریبیرو )

های بیشتری را برای واژه اند هنظر داشتمدبیشتری روی موضوع وجوی  جست قبالًزنانی که  ،خصوص اینمؤثر است. در 

 گیرند. کار می هر عبارت بهبندی  فرمول

الگوی استفاده از اینترنت در تاحدودی  (Eagly, 1978)باورهای مشترک جامعه از نقش زن و مرد  درحکم 0های جنسیتی نقش

 ,Kumathi & Maimunah ) ها برای دسترسی به اینترنت داردآزادی آندر مهمی تأثیر نقش زنان مثال  برایگذارد؛  میتأثیر 

آید که در آن  وجود می هاقتصادی بـ  از وضعیت اجتماعی 9های جنسیتیکند که تفاوت نیز استدالل می (2000) 8بیمبر (.2009

تأثیر فاده و دسترسی به رایانه و اینترنت استدر  ،وری با هم تفاوت داشته باشند که در پی آنامردان و زنان ممکن است در انطباق فن

 گذارد. می

                                                           
1. Query Language 

2. demographic features 

3. Age 

4. Gender 

5. Weber & Castillo 

6. Xing & Vizer 

7. Gender Role  

8. Bimber 

9. Differences Role 
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 شاختی های جمعیت مربوط به ویژگی مفاهیم -6جدول 

 شناختی تجمعیهای  ویژگی

 سن

 سنی ةرد

 1مقطع تحصیلی

 سنیتفاوت 

 نسیتج

 نقش جنسیتی

 های جنسیتیتفاوت

 2عوامل بافتی

 به آن اشاره شده است.گوناگون تحت عناوین  هاشد که در پژوهشبندی شناخته فرمول درثیرگذار أتعامل  ششمینعوامل بافتی 

 .شود مشاهده میبا این عامل  مرتبط های و عبارت مفاهیم 0جدول در 

 ۱آبوددی و  ،برآن عالوه .(Lopes, 2009)شود میدر ادبیات تعریف  گوناگونهای آزاد است که به روش یمفهوم ۳زمینه یا بافت

مثال یک شیء( استفاده  برای) 3هاکردن وضعیت موجودیت تواند برای مشخصکنند که می افت را اطالعاتی توصیف میب (2000)

راهبری متأثر از  و طرح پرسش لشام وجو، جستهای تعاملی کلیدی در فرایند   فعالیت (،2010) 6چوی هاییافتهبراساس  .کند

 زیراگذارد؛  میتأثیر وجو  جستشرح یک عبارت  درعوامل بافتی  که معتقدند نیز  (2000) 0همکارانو  یبا ای هستند.عوامل زمینه

نیز وجو  جستبندی عبارت مولفرایند فر درامل بافتی وع .شودبندی میفرمولوجو  جستهمواره در یک بافت وجو  جستعبارت 

 مؤثرند. 

 عوامل بافتیمرتبط با  مفاهیم -7جدول 

 عوامل بافتی

 بافت

 زمینه

 ایعوامل زمینه

 های محیطیویژگی

 شناختیهای ویژگی

توان این عامل را در مختلف می هایبود که در پژوهش 8شناختی هایویژگیبندی، فرمولمؤثر در  ةعامل شناسایی شد هفتمین

 مختلف نسبتاً طیاست که در شرا یبادوام یفرد یهاشـناختی مشخصه یژگیو مشاهده کرد. 8جدول  های و عبارت قالب مفاهیم

 (.1۳8۱ ،ی)قربان دهد یقرار متأثیر است و فکر، احساس و عمل فرد را تحت  داریپا

دانند. دهی و پردازش اطالعات می دریافت، سازماناربران در های فردی کرا ویژگی 10شناختی  سبک (1908) 9لکمنو ب گلدستین

براساس  اند.تقسیم بندی کرده 1۳تصویریـ  و کالمی 12نگرجزئیـ  نگرکلیدستة ابعاد شناختی را به دو  (1991) 11رایدینگ و چیما

بندی عبارت نزولی یا عام به خاص در رفتار فرمول یشناختی تصویری، رویکرد سبکافراد با  ،(1۳9۳)و دیگران  حریریهای یافته

تخصصی وجوی  جستبه زبان طبیعی و عبارت وجو  جستنگرها از عبارت دقیق، عبارت  کلی ة. همچنین استفاددارندوجو  جست

                                                           
1. Grade Level 

2. Contextual Factors 

3. Context  

4. Dey & Abowd 

5. Entities 

6. Choi 

7. Bai 

8. Cognitive features 

9. Goldstein & Blackman 

10. Cognitive Style 

11. Riding & Cheema 

12. Wholist-Analytic 

13. Verbal-Imagery 
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نحوة کاربران از قبیل وجوی  جستها، رفتار  بیشتر است؛ به دلیل تفاوت در این سبکوجو  جستعبارت  بندیدر فرایند فرمول

بر  (1۳90) همکارانو  بحرینی کند.و پردازش اطالعات نیز تفاوت پیدا میوجو  جستبندی عبارت  فرمولنحوة  وجو، جستآغاز 

باتجربه ـ  کاربران کالمی زیرااست؛ تأثیرگذار مروری، از نظر زمان تعامل وجوی  جستعملکرد در  ک شناختیورند که سباین با

نیز  الف(2012) همکارانو  کینلی کنند.  مبتدی، مدت زمان کمتری را برای انجام وظایف صرف میـ  نسبت کاربران کالمی به

 طور بهها آن زیرارسند؛ تر به نظر میفعالوجو  جستبندی مجدد عبارت  نگرها، در فرمول کلینسبت  بهگر نمعتقدند افراد جزئی

 کنند.  بندی میفرمولوجو  جستبیشترین تعداد عبارت را برای تکمیل یک وظیفه  ،متوسط

نیز  2ی شناختیانای. تو(Cardin et al., 2010) ودش ها گفته می ، به توانایی یک فرد برای تشخیص و تفسیر محرک1توانایی ادراکی

، همکاران طرزی مقدم و) یادگیری سریع است و پیچیدههای  دیدگاهنتزاعی، درک ل، تفکر ائشامل توانایی استدالل، حل مسا

 منزلة نیز به ۳است. پیچیدگی شناختیمؤثر وجو  جستها برای  تعداد کلیدواژهدر ایی شناختی توان ،(1۳9۳) اسدی. به بیان (1۳91

 ,Pask)نگرها، به میزان بیشتری از آن برخوردارند  نسبت جزئی بهنگر  افراد کلی تمایز دیدگاه افراد به جهان پیرامون است که ةدرج

  (.Kolb, 2014)روش ترجیحی یادگیرنده برای دریافت و پردازش اطالعات است  ۱سبک یادگیری چنین. هم(1976

 شناختیهای ویژگیمربوط به  مفاهیم -8جدول 

 شناختی هایویژگی

 سبک شناختی

 پیچیدگی شناختی

 های شناختیتوانایی

 سبک یادگیری های ادراکیتوانایی

 شناختی بار

 های و عبارتمفاهیم . این عامل با دهای مختلف شناسایی شبندی در پژوهشفرمول در شتأثیربود که  یعامل هشتمین 3شناختی بار

 شده است.استفاده نیز در متون  9جدول 

بتواند آن آید تا مدت وارد می کوتاهحافظة اصطالح بار شناختی به میزان باری اشاره دارد که هنگام پردازش اطالعات بر روی 

نامیم دراز مدت رمزگذاری کند. این تالش ذهنی برای پردازش اطالعات را بار شناختی می ةحافظدهی در اطالعات را برای جای

کاربر، نیازهای ذهنی کاربران را  رابطشده در  ائهار های فهرست ،(2010) 6گویزدکاهای یافتهبراساس  (.1۳90)والیتی و همکاران، 

وجوی  جسترهای جوگر با ابزاو مانع تعامل جستاضافی دهد. بار شناختی کاهش میوجو  جستبندی عبارت فرمول ةمرحلدر 

او را  ةحافظهای موجود در  ل مسئلهگیری و ح تصمیم برایهمین پژوهشگر کوشش ذهنی کاربر  .(Na, 2012) شود اطالعات می

 شود. ند که هنگام ایجاد بار شناختی اضافی با آن مواجه میخوا می 0یچالش ذهن

 مربوط به بار شناختی مفاهیم -9جدول 

 بار شناختی

 تالش ذهنی

 های ذهنیچالش

 مرتبط با وظیفه مفاهیم

 گیرد. ت میئاز آن نشوجو  جستبندی عبارت فرمولر در مؤث هایی است که برخی از عواملوظیفه نیز یکی دیگر از زمینه

 جوو جستوظیفة نوع 

                                                           
1. Perceptual abilities 

2. Cognitive Abilities 

3. Cognitive Complexity 

4. Style of Learning 

5. Cognitive Load 

6. Gwizdka 

7. Mental Challenges 



 

 1۱01تابستان  ،(2) ۳۳، هی اطالعاتندمطالعات کتابداری و سازما 04

وجو  جستبندی عبارت کاربران و فرمولوجوی  جسترفتار مؤثر در  یکی دیگر از عوامل 1جوو جست ةوظیفیعنی نوع  نهمعامل 

 قرار گرفته است. مدنظرها  در پژوهش 10جدول  های و عبارت مفاهیمقالب که در بود 

 ,Kim & Allen, 2002; Kim) شده شناختهکه انواع مختلف وظایف شامل اکتشافی در مقابل  از مطالعات نشان دادندی برخ

Marchionini, 2007& White ; 2001) 2005 ,) پیچیده در مقابل ساده؛et al. White; 2010 ,et al.Aula  ,et al. Liu; 

جوی و رفتار جست در( Cai et al., 2018)عمومی در مقابل تخصصی  ؛( Niu & Kelly, 2014;Liu et al., 2016 ؛2012

یک وجوی  ستجمرتبط با شغل مانند وجوی  جسترا  2کاری ةوظیف( نیز 2012) جو زای و. تأثیرگذار است اطالعات کاربران

  جوست.و جست ةوظیفع د که یکی دیگر از انوانکن محصول برای مشتری قلمداد می

تمایل بیشتری  شده شناختهوظایف نسبت  بهبندی وظایف اکتشافی کاربران به فرمول ب(2012) و همکاران کینلیهای  یافتهبراساس 

 بیالل .(1۳9۳)اسدی،  شودبرای تکمیل وظایف بیشتر میوجو  جستهای وظایف، تعداد عبارت تـرشـدنهبا پیچیددهند. نشان می

در وجو  جستنوع عبارت  دروجو  جست ةوظیفتأثیر به  کودکان در گوگل، ۱یابی اطالعنیز با بررسی رفتار  (2018) ۳و گویزدکا

بندی بندی و فرمولفرایند فرمول دروجو  جست ةوظیفنوع تأثیر طول آن و درنهایت  دروجو  جستنوع عبارت تأثیر  بندی،فرمول

 اشاره دارند. وجو  جستمجدد عبارت 

 جوو جست وظیفهنوع مربوط به  مفاهیم -11جدول 

 جوو جست ةوظیفنوع 

 کاری ةوظیف

 پیچیدگی وظیفه

این عامل  .شناخته شدثر ؤمبندی فرایند فرمول درعامل دیگری است که در مطالعات مختلف  5پیچیدگی وظیفهعنی ی آخرین عامل

 (.11)جدول  شود نیز عنوان می 6دشواری وظیفه مفهومتحت 

ت شخصی کاربر و احساساوجوی  جستقرار گیرد که تاحد زیادی به فرایند  مدنظرمعیار ذهنی  درحکمتواند می دشواری وظیفه

جوگران و جست ،در این راستا .مرتبط با کاربر و وظیفه تشخیص دادندهای  وی بستگی دارد. محققان علت این دشواری را جنبه

جوگران و جستست که ا ؛ این درحالیکنند میوظایف ساده استفاده  برایتعداد لغات بیشتری را  ،متخصص در وظایف دشوار

 ,.Liu et al) بندی کنندهای خود را فرمولتا بتوانند پرسشکنند خود تکیه وجوی  جست وظیفةتوصیف شدت بر  بهمبتدی باید 

دانسته و معتقدند که  وابسته اطالعات را به ویژگی وظایفی که باید انجام شودوجوی  جستبرخی پژوهشگران فعالیت  .(2016

 ,.Monchaux et al., 2015; Sanchiz et al) شوددر سطح هدف وظیفه دستکاری میاغلب  وجو، جست ةوظیفپیچیدگی 

تأثیر های کیفی به یافته ،ظیفهدر انواع مختلف ووجو  جست ةوظیفی دشوار دالیلبر  (2001کیم )مطالعة در پی بررسی  (.2017

ها، وجود رابطه میان دشواری وظیفه و نوع وظیفه، وجود تفاوت میان دشواری وظیفه و سطح دانش دشواری وتتفا دروظایف 

 کاربر اشاره دارد. 

 مربوط به پیچیدگی وظیفه مفاهیم -11جدول 

 وظیفه پیچیدگی

 دشواری وظیفه

 سطح پیچیدگی وظیفه

 گیری نتیجه

                                                           
1. Type of Search Task 

2. Work Task 

3. Bilal & Gwizdka 

4. Information Searching Behaviour 
5. Task Complexity 
6. Task Difficulty 
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( عوامل مرتبط با کاربر شامل دانش 1: ند ازا بندی پرسش عبارتفرمول درترین عوامل مؤثر ایج پژوهش حاضر نشان داد که مهمنت

های  ویژگی، عوامل بافتی، شناختی های جمعیت ویژگیزبان،  وجو، جست ةتجرب وجو، جست ةسامانکار با  ةنحوموضوعی، دانش 

 و دشواری وظیفه.وجو  جست ةوظیفبط با وظیفه شامل نوع ( عوامل مرت2شناختی و بار شناختی؛ 

منبع اطالعات کاربر درخصوص یک موضوع، نقش  منزلة که دانش موضوعی به نی استگفت ،آمده از این پژوهش دست بهطبق نتایج 

تدوین عبارت  ی،عاتتواند درستی تبیین نیاز اطالسطوح متفاوت این دانش میکند. بندی ایفا میمهمی در اجرای فرایند فرمول

درخصوص عامل دوم یعنی دانش سامانه  قرار دهد.تأثیر را تحت وجو  جستکردن عبارات  فرمولهو توانایی کاربر در وجو  جست

برای ترکیب وجو  جستکارگیری عملگرهای اثربخش  هکاربران را در ب وجو، جستهای  توان گفت آگاهی از ابزارها و سامانهمی

 هارابط کاربری سامانهامکانات استفاده از  ةنحوهمچنین درک کند. یاری می متناسبها در قالب عبارات کردن آن ها و فرمولهواژه

عامل سوم یعنی بخشد. مرتبط بهبود میوجوی  جستعملکرد کاربر را در تدوین عبارات  وجو، جستدادن انواع  شکلمنظور  به

کند. به کاربران در بیان لغوی نیازهای اطالعاتی خود کمک می وجو، جستام بهتر توانایی کاربر در انجمنزلة  بهوجو  جست ةتجرب

جوگران را در و و مهارت جست کند میهدایت وجو  جستهای بهتر از سامانه ةاستفادکاربران را در  یوجو جست ةتجربهمچنین 

روند  درزبان مادری عامل دیگری است که  برد.مطلوب باال میوجوی  جستترکیب و ساخت عبارت  ةنحوها، انتخاب کلیدواژه

مهارت کافی در نوشتن پرسش  فقدانخطاهای امالیی ناشی از  ،واقع شده و به دنبال آنثر ؤموجو  جستبندی عبارت فرمول

 یژگیو منزلة بهسن  ،برآن عالوه دهد.قرار میتأثیر را تحت وجو  جستبه زبان سامانه، اثربخشی عبارات وجو  جست

 سنبسته به  ،در این راستا قرار دهد.تأثیر های سنی خاص تحت کاربران را در ردهبندی  فرمولتواند رفتار ی میختشنا تیجمع

ویژگی  منزلة به نیز جنسیتثیرگذاری أت کند.شده در تبیین نیاز اطالعاتی تفاوت پیدا می کار گرفته بهجوگر، عبارات و جست

کرد. همچنین این پژوهش عوامل وجو  جستهای ذاتی زنان و مردان در تفاوتتوان  میبندی را  فرمول در شناختی دیگر جمعیت

اثربخش نباشد، رفتار وجوی  جستکند که اگر متناسب با شرایط های زمانی و مکانی مرتبط با کاربر تلقی میبافتی را ویژگی

و وجو  جستتعداد و نوع عبارت  درتأثیر با نیز شناختی  های ویژگیدهد.  میقرار تأثیر را تحت وجو  جستبندی عبارت فرمول

بار شناختی آن،  بر عالوه شود.های ادراکی میسطوح مختلف تواناییبا بندی کاربران بندی، سبب تفاوت در رفتار فرمولکلمه ةنحو

ی از این بار، مانع از کاربر نقش دارد. بنابراین حجم زیاد ةحافظهای موجود در  هگیری و حل مسئلتالش ذهنی در تصمیم منزلة به

 یرگذاریثأت باوجو  جست ةوظیفشود. همچنین نوع بندی میفرمول ةمرحلکارگیری فنون اثربخش در  به و انتخاب عبارات متناسب

بسته  کنند می استفاده جوگرانو جست ی کهنوع عبارتضمن اینکه سازد. میثر از خود أرا مت یبند فرمول وجو، جست عبارت طرح در

عاملی دیگر، سطح باالیی از فرایندهای شناختی مانند توجه، ادراک، تفکر،  منزلة کند. دشواری وظیفه نیز بهوظیفه تفاوت می به نوع

طور چون این وظایف باز پاسخ  همینطلبد. میوجو  جستبندی عبارت  گیری و حل مسئله را هنگام فرمول ه، ترکیب، تصمیمبتجر

دلخواه  ةنتیجبندی و تکرار آن تا رسیدن به  بار فرمول گونه وظایف مستلزم چندین این بنابراین ؛دشون راحتی پیدا نمی بهنیستند، 

 . است

های بازیابی اطالعات  طراحان سامانه ازجملههای مختلف افراد سودمند باشد.  تواند برای گروه می ،آمده از این پژوهش دست هبنتایج 

ها و سایر ابزارهای در سامانهوجو  جستبندی عبارت  فرمول درعوامل تأثیرگذار  بهامعی کند دید جها کمک می نتایج به آناین که 

 . کنندهای طراحی خود استفاده ها در الگوریتمو از آن نددست آور بهوجو  جست

ای ات به گونههای بازیابی اطالعسامانه ةتوسعطراحی و  باید وجو جستبندی فرمول دردشواری وظیفه تأثیر همچنین با توجه به 

راهبردها و فنون پیشرفته، پشتیبانی کند تا  وجو، جستاز امکانات کافی شامل انواع عملگر وجو  جست ةسامانانجام شود که 

کار با  ةنحودانش تأثیر با عنایت به آن،  بر عالوه های کمتری را پشت سر بگذارند.کاربران هنگام رویارویی با وظایف دشوار، چالش

را در اختیار کاربران  سامانهاستفاده از امکانات  ة، نحومناسبهای دستورالعمل ةتعبیبندی، الزم است با فرمول دروجو  جست ةسامان

بندی یک  خود را با فرمولوجوی  جستاستفاده از آن را فرا گرفته و  ةشیوتا بتوانند بدون اتالف وقت و انرژی زیاد،  هدقرار د

سازی رابط  بندی و بهینهتواند رتبهبندی نیز میرفتار فرمول دردانش موضوعی تأثیر های مبتنی بر عبارت مرتبط آغاز کنند. یافته

های تواند برای طراحی قابلیت ها میو دانش قبلی تسهیل کند. همچنین این یافتهوجو  جستآشنایی کاربر با موضوع  دربارةکاربر را 

سطح تخصص مفید واقع شود. با توجه به براساس  وجو جستسازی نتایج صیهای بازیابی اطالعات، شامل شخجدید در سامانه
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 ةدرک نحو وجو، جستافزارهای کمک طراحی نرم کاربران،وجوی  جستبندی عبارت فرمول ةنحو دروجو  جست ةتجربتأثیر 

  کند.مبتدیان و افراد باتجربه را تسهیل میوجوی  جست

های آموزش سواد اطالعاتی تهیه محتوای آموزشی و دوره ةزمینن سواد اطالعاتی در تواند برای متخصصااین نتایج میهمچنین 

وظایف پیچیده وجوی  جستافزایش بازخورد ربط نتایج در منظور  به بندی مهارتی است که آموزش آنارزشمند باشد؛ زیرا فرمول

تواند در این راستا مفید نتایج پژوهش حاضر است، میکه از جمله  ،بندیفرمول دراهمیت فراوانی دارد. پس آگاهی از عوامل مؤثر 

 واقع شود.

 رایانه را بهبود بخشد.-تواند تعامل انسانمی وجو، جستتوان گفت نتایج این پژوهش با کمک به افزایش کیفیت  طور کلی می به

 منابع 

نگر و های شناختی کلیبر سبکتأکید ط وب با کاربران بر محیوجوی  جستبندی مجدد عبارت (. تحلیل رفتار فرمول1۳9۳) اسدی، مریم

 .20۳-191(، ۳)1۳ تعامل انسان واطالعات،جو. و نگر، تجربه وب و وظیفه جستجزئی

 اتیو تجرب یشناختهای  کاربران با سبک یمروروجوی  جست(. تفاوت عملکرد 1۳90) اجرو ستوده، ههدیه م ،یگیرزابی، معیمهن ،ینیبحر

 . 8۱-60 ،(1)29 ،اطالعات یو سازمانده یکتابدار یمطالعات ملفروش کاال. های  تیساوب یپژوهنمونهمتفاوت: 

 های مختلف علوم از وباطالعات پژوهشگران حوزهوجوی  جستتحلیل رفتار (. 1۳9۳) فاطمه ،فرد نوشینو  مریم ،اسدی ،نجال ،حریری

 .10۳6-1000 ،(۱)29 ،ت اطالعاتپژوهشنامه پردازش و مدیریهای شناختی کالمی و تصویری.  براساس سبک

مهندسین  دموگرافیک درهای  ارتباط توانایی شناختی با ویژگی (.1۳92) جبرائیل ،نسل سراجی و سید ابوالفضل ،سارا، ذاکریان ،طرزی مقدم

 .62-36(، 3)10، سالمت کار ایرانهران. کامپیوتری تهای  افزار شاغل در شرکت نرم

شناسی  ن روا. ای در ایران و آمریکا های پردازش خبر عقالنی و تجربه فرایندهای خودشناختی و نظام(. 1۳8۱) پی. جی ،واتسن و نیما ،قربانی
 .1۱-۳(، 3)2، ایرانشناسان  تحولی: روان

گوی (. طراحی ال1۳90) پور، اسماعیلسعدیو  شریفی درامدی، پرویز، زارعی زوارکی، اسماعیل، نیلی احمدآبادی، محمدرضا، والیتی، الهه

(، ۱9)1۱، شناسی تربیتیفصلنامه روانتحلیل محتوای کیفی و اعتباریابی درونی و بیرونی آن. براساس  آموزشی مبتنی بر نظریه بار شناختی

1-20. 
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بندی عبارت کلمات کلیدی عوامل مؤثر بر فرمول -1پیوست 

 جستجو

هاکلیدواژه  ردیف 

 Factors affecting “query formulation” 

 Factors influencing “query formulation” 

 Factors have an impact of “query 

formulation” 

 Factors affecting tactic formulation 

 “Factors affecting query formulation tactics”-

“formulation strategies” 

1 

 “User knowledge” AND ”query formulation” 

 (“Domain knowledge” OR “subject 

knowledge”) OR (“topic familiarity” AND 

“query formulation”) 

 “query formulation” impact of domain 

 “Domain expertise” AND “query 

formulation” 

 “User’s perceived knowledge level” AND 

“query formulation” 

2 

 (“knowledge on how to use the search 

system”OR “system knowledge”) AND 

(“query formulation”) 

 “Media expertise” AND “query formulation” 

3 

 (“search experience” OR “search skill”) AND 

(“query formulation”) 4 

 “language” AND “query formulation” 

 (“English language dominance” OR “English 

as mother tangue”) AND (“query 

formulation”) 

 Information request language” AND “query 

formulation 

5 

 “age” AND “query formulation” 6 

 “gender” AND “query formulation” 7 

 “contextual factors” AND “query 

formulation” 

 “context” AND “query formulation” 
8 

 “cognitive style” AND “query formulation” 

 “learning style” AND “query formulation” 
9 

 “cognitive load ” AND “query formulation” 10 

 “type of search task” AND “query 

formulation” 11 

 (“task difficulty” OR “task complexity”) 

AND (“query formulation”) 12 

 

 

 

بندی مجدد کلمات کلیدی عوامل مؤثر بر فرمول -2پیوست 

 عبارت جستجو

هاواژهکلید  ردیف 

 Factors affecting “query reformulation” 

 Factors influencing “query reformulation” 

 Factors have an impact of “query 

reformulation” 

1 

 “User knowledge” AND ”query 

reformulation” 

 (“Domain knowledge”OR “subject 

knowledge”) OR (“topic familiarity” AND 

“query reformulation”) 

 “Domain expertise” AND “query 

reformulation” 

2 

 (“knowledge on how to use the search 

system” OR “system knowledge”) AND 

(“query reformulation”) 

 “Media expertise” AND “query 

reformulation” 

3 

 (“search experience” OR “search skill”) AND 

(“query reformulation”) 4 

 “language” AND “query reformulation” 

 (“English language dominance” OR “English 

as mother tangue”) AND (“query 

formulation”) 

 Information request language” AND “query 

reformulation” 

5 

 “age” AND “query reformulation” 6 

 “gender” AND “query reformulation” 7 

 “contextual factors” AND “query 

reformulation” 

 “context” AND “query reformulation” 
8 

 “cognitive style” AND “query reformulation” 

 “learning style” AND “query reformulation” 
9 

 “cognitive load ” AND “query reformulation” 10 

 “type of search task” AND “query 

reformulation” 11 

 (“task difficulty” OR “task complexity”) 

AND (“query reformulation”) 12 

 

 


