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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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چکیده
هدف :شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو از طریق مرور نظاممند متون و سپس دستهبندی آنهاست.
روش :پژوهش حاضر به شیوة کیفی و به روش فراترکیب تحلیلی در شش گام انجام شد که عبارتاند از :تعیین واژههای کلیدی ،ایجاد معیارهای شمول و
حذف مقاالت ،جست وجو در پیشینه ،استخراج فهرست الف ،ب و ج ،تحلیل توصیفی و تحلیل مضمون .در این راستا ،براساس چرخة جستوجو و با
بهکارگیری تعدادی کلیدواژه ،که متخصصان تأیید کردهاند ،پژوهشهای مرتبط با عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو مطالعه و بررسی شد .پس از
تحلیل توصیفی این منابع ،مفاهیم متناسب با موضوع استخراج شد .جامعة آماری این پژوهش شامل  102مقاله بود که در زمینة شناسایی عوامل مؤثر در
فرمولبندی عبارت جستوجو و در بازه زمانی  1991تا  2021نگاشته شده بودند .جستوجوی این منابع در پایگاههای معتبر نظیر وب آو ساینس،
اسکوپس ،اشپرینگر ،امرالد ،الزویر ،اریک ،پروکوئست ،ابسکو ،سایت سیر ،اینفورمیشن ریسرچ ،لیزا ،لیستا و وایلی انجام شد .پس از استخراج مقاالت و
گردآوری و تحلیل دادههای کیفی آنها ،از این تحلیلها برای تعیین عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو استفاده شد.
یافتهها :عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو خود از زمینههای متعددی همچون کاربر و وظیفة بازیابی نشئت میگیرد که میتوان آنها را به دو
دستة کلیِ عوامل مرتبط با کاربر و عوامل مرتبط با وظیفه دسته بندی کرد .دستة اول شامل دانش موضوعی ،دانش نحوة کار با سامانة جستوجو ،تجربة
جستوجو ،زبان ،ویژگیهای جمعیتشناختی ،عوامل بافتی ،سبکشناختی ،بار شناختی و دستة دوم شامل نوع وظیفة جستوجو و دشواری وظیفه بودند.
این عوامل بهصورتهای مختلف فرایند فرمولبندی را متغیر میسازند .تأثیر ناشی از این عوامل را میتوان بهصورت مثبت و منفی در نظر گرفت؛ برخی از
آنها ممکن است به ارتقای کیفیت فرمول بندی کمک کنند .در مقابل ،برخی دیگر ممکن است مانع انجام صحیح این مرحله از بازیابی شوند.
نتیجهگیری :ازآنجاکه فرمولبندی بخش مهمی از رفتارهای اطالعیابی است ،شناخت عوامل مؤثر در این فرایند میتواند در کشف الگوهای اطالعیابی مؤثر
واقع شود .همچنین شناخت عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جست وجو سبب بهبود کیفیت آموزش سواد اطالعاتی از طریق متخصصان این حوزه
میشود .از طرفی به طراحان و توسعهدهندگان وب نیز کمک میکند تا ابزارهای جستوجوی متناسب با نیاز کاربر را ایجاد کنند .ضمن اینکه درک چگونگی
فرمولبندی عبارت جستوجو تحت تأثیر عوامل گوناگون و شناخت این عوامل ،میتواند به افزایش کیفیت جستوجو و بازیابی نتایج مرتبطتر کمک کند و
تعامل انسان ـ رایانه را بهبود بخشد.
کلیدواژهها :رفتار اطالعیابی ،فرایند جستوجو ،فرمولبندی عبارت جستوجو ،مرور نظاممند ،وظیفة جستوجو
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مقدمه
با گسترش روزافزون شبکة وب و ذخیرة حجم انبوهی از اطالعات در این فضا ،کاربران برای رفع نیاز اطالعاتی خود دائماً به این
محیط مراجعه میکنند .با توجه به گستردگی ،پیچیدگی و تنوع اطالعات این محیط ،طراحی پرسشی که بیانگر نیاز واقعی آنها
باشد ،مسئلهای مهم و ضروری است .این امر ،که به فرمولبندی عبارت جستوجو 1اشاره دارد ،بخش مهمی از مطالعات رفتار
اطالعاتی را شامل میشود .اغلب اینگونه تصور میشود که کاربران هنگام جستوجو در وب ،یک یا چند کلیدواژه را ،که
منعکسکنندة نیاز اطالعاتی آنان است ،به جعبة جستوجو وارد میکنند و با فشردن دکمة جستوجو ،در کسری از ثانیه نتایج
جستوجو را مشاهده میکنند .اما گام مهمی که در جستوجوی وب ،قبل از واردکردن عبارت جستوجو به موتور کاوش وجود
دارد و ممکن است نادیده گرفته شود ،چگونگی فرمولبندی عبارت جستوجوست که نقش تعیینکنندهای در موفقیت کاربر حین
بازیابی اطالعات ایفا میکند (اسدی.)1۳9۳ ،
میدو 2و همکاران ( )2000فرمولبندی عبارت جستوجو را مرحلهای در فرایند بازیابی اطالعات میدانند که نیاز اطالعاتی را به
اصطالحات مناسب برای سامانة بازیابی تبدیل میکند.
در فرایند جستوجوی وبی ،عوامل متعددی وجود دارد که فرمولبندی عبارت جستوجو را تحت تأثیر قرار میدهد .بسیاری از
محققان حوزة رفتار اطالعاتی برای حل مشکالت مربوط به فرمولبندی عبارت جستوجو و کمک به فرمولبندی صحیح این
عبارتها ،در پی شناسایی این عواملاند .درک اینکه چگونه کاربران عبارتهای جستوجوی خود را فرمولبندی میکنند و چه
عواملی در فرمولبندی عبارت جستوجوی آنان مؤثر است از یکسو ،به پژوهشگران تعامل انسان و اطالعات و توسعهدهندگان
سامانههای بازیابی اطالعات در توسعة الگویی تعاملیتر و کاربرمدارتر برای جستوجو کمک میکند (; Kumara, Aula, 2003

 )2009; Niu & Kelly, 2014; Zhang, 2015; Sanchiz et al., 2017; Tamine & Chouquet, 2017و از سوی دیگر ،به
کاربران در ارائة پیشنهادهای مؤثرتر برای فرمولبندی دقیق عبارت جستوجو و نیز بازیابی نتایج مرتبطتر یاری میرساند
(; Rieh & Xie, 2001; Lee et al., 2009; Yamin & Ramayah, 2011; Wacholder, 2011;Sutcliffe & Enis, 1998

Lopes & Ribeiro, 2016؛ اسدی .)1۳9۳ ،همچنین بسیار مهم است که عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو شناسایی
شود تا بتوان ابزارهای جستوجوی بهتر و راههای بازیابی و دسترسی مناسبتری طراحی کرد (; Aula et al., Kumara, 2009

.)2010; Lu et al., 2017
براساس جستوجوهای متعدد انجامشده و بررسی پژوهشها ،مطالعهای که بهصورت جامع همة عوامل مؤثر در فرمولبندی
عبارت جستوجو را شناسایی کرده باشد یافت نشد .برایناساس ،پژوهشگران در پژوهش حاضر سعی دارند با پذیرش چارچوب
مرور نظاممندی که کلویتز و هانسن )201۱( ۳ارائه کردهاند تمامی مقاالت پژوهشی مرتبط با عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت
جستوجو منتشرشده در بازه زمانی  1991تا  2021را طی مروری نظاممند بررسی و عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت
جستوجو را شناسایی و دستهبندی کنند.

روش پژوهش
در این پژوهش ،از چارچوب مرور نظاممندی که کلویتز و هانسن ( )201۱ارائه کردهاند استفاده شده و به روش فراترکیب ۱تحلیلی
انجام شده است .جامعة آماری متشکل از کلیة مقاالت پژوهشی مرتبط با عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجوست که در
بازه زمانی  1991تا  2021منتشر شدهاند .براساس این چارچوب ،مرور نظاممند طی شش مرحله انجام شده است.
مرحلة اول :مشخصکردن واژههای کلیدی

در مرحلة اول ،براساس مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو ،دو دسته کلمة کلیدی
برای جستوجو در این حوزه مشخص شد (پیوست 1و  .)2گفتنی است روایی این کلیدواژهها و فرمول جستوجوی آنها ،مطابق
با نظر دو متخصص علم اطالعات و دانششناسی بهدست آمد.
1. Query Formulation
2. Meadow
3. Klewitz & Hansen
4. Meta-synthesis
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مرحلة دوم :ایجاد معیارهای شمول و حذف مقاالت

در این گام ،منابع براساس معیارهای زیر انتخاب شدند:
 .1منبعْ مقالة پژوهشی و دارای نتایج پژوهشی است.
 .2منبع مدنظر به بحث درخصوص عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو ،عوامل مؤثر در فرمولبندی مجدد عبارت
جستوجو و عوامل مؤثر در شیوههای جستوجو پرداخته است.
 .۳منبع در پایگاههای معتبر منتشر شده است.
 .۱زمان انتشار منبع بین بازه زمانی  1991تا  2021است.
مرحلة سوم :جستوجو در پیشینه

در مرحلة سوم ،پایگاههای اطالعاتی و موتورهای جستوجوی علمی مرتبط با موضوع پژوهش و وابسته به دو حوزة «علم
اطالعات و دانششناسی» و «کامپیوتر» ،بهمنظور بازیابی منابع اطالعاتی مورد نیاز پژوهش شناسایی شدند .گفتنی است عالوهبر
پایگاههای اطالعاتی دو حوزة مذکور ،از برخی از پایگاههای اطالعاتی حوزههای دیگر نیز استفاده شد .در ادامه فهرست تمامی این
پایگاهها و موتورهای جستوجو ارائه شده است:
الف) پایگاههای اطالعاتی علمی:

اشپرینگر ،1امرالد ،2وب آو ساینس  ،اسکوپس  ،الزویر  ،اریک  ،پروکوئست  ،ابسکو  ،سایت سیر  ،اینفورمیشن ریسرچ  ،لیزا ،
۳

۱

3

6

0

8

9

10

11

لیستا 12و وایلی.1۳
ب) موتور جستجوجوهای علمی:
 )1گوگل اسکالر

1۱

در ادامه ،برای دسترسی به مقاالت مرتبط هرچه بیشتر ،پایگاههای اطالعاتی جستوجو شدند .استخراج مقالهها از پایگاههای
اطالعاتی ذکرشده ،با استفاده از فرمولها و روشهای جستوجوی متفاوتی انجام شد .در این راستا ،ضمن مطالعه و بررسی
راهنمای مربوط به هر پایگاه و موتور جستوجو ،با توجه به شرایط جستوجو و ویژگیهای رابط کاربری هریک از آنها،
مجموعهای از دستورالعملها بهمنظور جستوجو بهکار گرفته شد .بهطور کلی مهمترین فرمولها و راهبردهای مشترک میان پایگاه-
ها ،عملگر بولی  ANDو  ،ORگسترش کلیدواژهها از طریق جستوجوی ترکیبی و بسط دامنه جستوجو بود .گفتنی است در
این مرحله با توجه به اینکه استفاده از گسترشدهندههایی مانند عالمت ستاره باعث ریزش کاذب بسیاری میشد ،از این شیوه
استفاده نشد و بهجای آن تالش شد با ردگیری استنادهای مقالههای بازیابیشده مقاالت مرتبط پیگیری و استخراج شوند .عالوه بر
استخراج پژوهشهای مرتبط با «عوامل مؤثر بر فرمولبندی عبارت جستجو» ،مقالههای مربوط به «عوامل مؤثر بر فرمولبندی مجدد
عبارت جستجو» و «عوامل مؤثر بر روشهای جستجو» نیز با استفاده از برخی روشها و فرمولهای جستوجو ،بازیابی شد .سپس
بهمنظور بررسی مقاالت ،چکیده ،مقدمه ،بحث و نتیجهگیری منابع مطالعه شد.
مرحلة چهارم :استخراج فهرست الف ،ب و ج

در این مرحله ،تعداد  6مقالة فارسی و  1۳2مقاله به زبان انگلیسی استخراج شد که براساس میزان ربط آنها با موضوع پژوهش به
سه فهرست الف) مرتبط ،ب) تا حدودی مرتبط و ج) نامرتبط تقسیم شدند (جدول  .)1گفتنی است که عالوه بر مقاالت مرتبط،
1 Springer
2 Emerald

of science

3 Web

4 Scopus
5 Elsevier
6

Eric
ProQuest
8
Ebsco
9
Cite Seer
10
Information Research
11
LISA
12
LISTA
13
Willey
14
Google Scholar
7
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تکتک مقاالتِ تاحدی مرتبط نیز ،که بهنحوی عوامل مؤثر در فرمولبندی را شناسایی کرده بودند ،بررسی و در مرور نظاممند ذکر
شدند .بهمنظور اطمینان از میزان ربط این مقاالت ،متن آنها را دو متخصص علم اطالعات و دانششناسی نیز بررسی کردند و در
مواردی که اختالف نظر وجود داشت ،بررسی همزمان تا رسیدن به توافق نهایی صورت گرفت .گفتنی است در گام اول تمامی
منابع مرتبط ،بهمنظور تعیین عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو شناسایی نشد ،بلکه پس از یک بار مرور و مطالعة
تعدادی از مقاالت ،جستوجو مجدداً تکرار شد؛ تا زمانی که دسترسی به همهی مقاالت مرتبط صورت گرفت .این فرایند با حذف
و اضافهی مقاالت همراه بود تا درنهایت به تعداد  102مقاله رسید .بهمنظور اطمینان از شناسایی منابع مشابه و مرتبط ،عناوین بخش
فهرست منابع 1نیز در مقاالت نمونه بررسی شد .همینطور از ردیابی استنادی 2استفاده شد تا منابع مرتبطی که به مقاالت نمونه
استناد کردهاند از قلم نیفتد.
جدول  -1فهرست مقاالت مرتبط ،تاحدودی مرتبط و نامرتبط با عوامل مؤثر در فرمولبندی
مرتبط (الف)

تاحدودی مرتبط (ب)

نامرتبط (ج)
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مرحلة پنجم :تحلیل توصیفی

در این مرحله ،با مطالعة متن کامل مقاالت ،مواردی که اطالعات باارزشی را درمورد عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو
ارائه کرده بود مشخص شد.
مرحلة ششم :تدوین گزارش یافتهها (تحلیل مفهوم)

در این مرحله ،مفاهیم پایه ،مرتبط با عوامل مؤثر در فرمولبندی پرسش استخراج شد .این مفاهیم در دو دسته مفاهیم فراگیر مرتبط
با کاربر ۳و مفاهیم مرتبط با وظیفه ۱دستهبندی شد .گفتنی است در این مرحله ،مفاهیم و عبارتهای پایهای که به مفهوم مشابه
اشاره داشتند همگی در قالب یک مضمون سازماندهنده برچسبگذاری شدند .برای مثال دانش موضوعی ،3دانش حوزه ،6تخصص
حوزه 0و تخصص موضوعی 8همه زیر عنوان مضمون سازماندهندة «آشنایی با موضوع »9دستهبندی و ارائه شدند.

مفاهیم مرتبط با کاربر
با توجه به پژوهشها و پیشینههای موجود ،از جمله مهمترین عوامل مؤثر در فرمولبندی ،کاربر و ویژگیهای وی است .در ادامه
همهی عوامل با ذکر مفاهیم مرتبط با آنها ،بهصورت جداگانه بررسی شده است:
دانش موضوعی
مرور نظاممند نشان میدهد اولین عامل مدنظر ،دانش موضوعی است که در پژوهشهای مختلف بهمنزلة عامل تاثیرگذار در رفتار
فرمولبندی عبارت جستوجو شناسایی شد .این عامل تحت مفاهیم و عبارتهای دیگری نیز در متون عنوان شده است (جدول
.)2
دانش حوزه عبارت است از درک عمیقی از حوزة موضوع جستوجو که میتوان آن را بهمنزلة دانش حقایق ،مفاهیم و رابطة آنها
در دامنهای خاص توصیف کرد ( .)Sutcliffe & Enis,1998با توجه به اینکه این دانش مربوط به درک موضوع است ،به کاربران
این امکان را میدهد تا به طور مؤثر جستوجو کنند و مجموعهای غنیتر از مفاهیم و اصطالحات را برای فرمولبندی عبارت
جستوجو فراهم کنند .عالوهبرآن ،با تغییر سطح دانش حوزة کاربران ،تأثیر این عامل در فرمولبندی شیوههای جستوجو نیز
دچار تغییر خواهد شد ( .)Wildemuth, 2004منظور از شیوة جستوجو حرکت یا حرکاتی شامل انتخابها و اقدامات
جستوجو است که کاربران برای رسیدن به هدف خاصی در فرایند جستوجوی اطالعات بهکار میگیرند (.)Xie & Joo, 2012

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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براساس تحقیقات واکری )2000( 1کاربرانی که آشنایی بیشتری با موضوع جستوجو دارند ،عبارتهای جزئیتر و طوالنیتری را
فرمولبندی میکنند .همچنین جستوجوگران متخصص یک حوزة دانشی در وظایف دشوار تعداد لغات بیشتری را برای وظایف
ساده استفاده کردند .این درحالی است که جستوجوگران مبتدی بهشدت بر توصیفات وظیفة جستوجوی خود تکیه میکنند تا
بتوانند پرسشهایشان را فرمولبندی کنند ( .)Liu et al., 2016متخصصان یک حوزة موضوعی نیز از کلیدواژههای منحصربهفری
استفاده میکنند و عبارات جستوجوی طوالنیتری را فرموله میکنند (.)Tamine & Chouquet, 2017
سلز 2و همکاران ( )2021به این نکتة مهم دست یافتند که هرچه میزان دانش کاربر از موضوع جستوجو کمتر باشد ،فرایند
فرمولبندی نیز برای آنها دشوارتر و طوالنیتر است .در این تحقیق ،مشخص شد که دانش موضوعی و آشنایی با وظیفة
جستوجو در فرمولبندی تأثیر میگذارند ( .)Oltwater, 2020آشنایی با موضوع جستوجو تحت عنوان تخصص حوزه با
فراهمکردن امکان استفاده از واژههای بیشتر در پرسشها یا استفاده از واژههای کمتر اما دقیقتر در فرمولبندی عبارات جستوجو
به کاربران کمک میکند ( .)Aula, 2003کاربرانی که در حوزهای خاص تخصص دارند در ترجمة هدف جستوجوی خود به
عبارت جستوجو بهتر عمل کردند ،به تولید کلمات کلیدی جدید پرداختند و این کلمات را به حوزة تخصصی خود پیوند زدند؛
در مقابل کاربرانی که در هیچ حوزهای متخصص نیستند ،برای ساخت عبارت جستوجوی خود به استفاده از تعداد کلمات بیشتر
و مرتبط با وظیفة جستوجو متوسل میشوند (.)Dosso et al., 2021
جدول  -2مفاهیم مربوط به دانش موضوعی
دانش موضوعی کاربر
دانش حوزه
تخصص حوزه
تخصص موضوعی
آشنایی با موضوع
سطح دانش درک شده کاربر
سطح تخصص کاربر
میزان درک موضوع جستجو

دانش نحوة کار با سامانة جستوجو

۳

تخصص رسانه ۱یا دانش نحوة کار با سامانة جستوجو ،دومین عامل مؤثری است که بررسی و شناسایی شد .سایر مفاهیم و
عبارتهای مرتبط با این مفهوم در جدول  ۳ارائه شده است.
دانش سامانه دربارة چگونگی استفاده از سامانة جستوجو شامل راهبردهای جستوجو است که محققان نشان دادهاند هرچه
میزان آشنایی با امکانات پیشرفته از قبیل ابزارهای موجود در موتورهای جستوجو ،مانند عملگرهای بولین بیشتر باشد،
فرمولهکردن عبارت جستوجو راحتتر و دقیقتر میشود (Mat Yamin et al., 2013؛.)Chau et al., 2007
کومارا )2009( 3این دانش را تحت عنوان تخصص رسانهای معرفی میکند که شامل تجربة استفاده از رایانه ،وب و موتورهای
جستوجوی وبی است؛ بدینصورت که کاربران با تجربه پرسشهای خاصتر و طوالنیتری را فرمولبندی میکنند؛ درصورتیکه
کاربران کمتجربه اصطالحهای کمتر و عامتری برای فرمولبندی عبارت جستوجوی خود بهکار میگیرند .اوال ( )200۳تخصص
رسانه را یکی از عوامل اصلی مؤثر در فرایند فرمولبندی جستوجو دانسته و آن را بهصورت زیر دستهبندی میکند:


آشنایی با محیط جستوجو



تخصص کار با موتور جستوجو



تخصص کامپیوتر

1. Vakkari
2. Scells
3. Knowledge on How to Use the Search System
4. Media Expertise
5. Kumara
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تخصص در بازیابی اطالعات

فقدان دانش چگونگی استفاده از راهبردهای جستوجوی پیشرفته و دشواری استفاده از موتورهای جستوجو در پایگاههای
اطالعاتی ،باعث بهکارگیری بیشتر کلمات ساده و متن آزاد در برابر واژههای کلیدی ساختاریافته میشود ( Baldwin et al.,
 .)2010اولتواتر ( )2020نیز معتقد است آشنایی با ابزار جستوجو روند فرمولهکردن عبارات را تسهیل میکند.
جدول  -3مفاهیم مربوط به دانش نحوة کار با سامانة جستوجو
دانش نحوة کار با سامانه جستوجو
دانش سامانه
دانش مرتبط با اینترنت
تخصص رسانه
آشنایی با ابزار جستوجو
آشنایی با وب

تجربة جستوجو
سومین عامل شناساییشدة مؤثر در فرمولبندی ،تجربة جستوجو 1است .در مطالعات مختلف از این عامل تحت عنوان مفاهیم و
عباراتِ جدول  ۱نیز یاد شده است.
براساس یافتههای کومارا ( )2009مبنی بر تأثیر تجربة جستوجو در فرمولبندی عبارت جستوجو ،هرچه تجربة وب افزایش
یابد ،تعداد متوسط واژههای بیاثر در هر پرسش و زمان سپریشده برای فرمولهکردن یک عبارت جستوجو کاهش مییابد .به
باور بحرینی و دیگران ( )1۳90افراد باتجربه زمان کمتری را بهنسبت افراد مبتدی برای تکمیل وظایف صرف میکنند .بنابر
مطالعات شیهیی )199۳( 2زمانی که عبارتها در حوزة موضوعی کاربر جستوجو شوند ،تجربة جستوجو در استفاده از
اصطالحهای مترادف و ترکیب آنها تأثیر میگذارد .همچنین افراد باتجربه بهنسبت به افراد کمتجربه به میزان بیشتری از عبارت-
های کوتاه بهمنظور فرمولبندی استفاده میکنند (اسدی.)1۳9۳ ،
جدول  -4مفاهیم مربوط به تجربة جستوجو
تجربة جستوجو
مهارت جستوجو
سابقة جستوجو

۳

زبان
عامل چهارم زبان ۱است که تأثیرش در فرمولبندی عبارت جستوجو شناسایی شد .پژوهشهای مختلف این عامل را تحت
مفاهیم و عبارتهای جدول  3بررسی و تأثیر آن را در فرمولبندی تأیید کردهاند.
براساس نتایج تحقیقات اوال ( ،)200۳لوپز و ریبیرو )2010( 3و ییلما و همکاران )2019( 6تسلط بر زبان انگلیسی در جستوجو به
این زبان ،تأثیر شایان توجهی در طول عبارت جستوجو دارد؛ کاربرانی که به زبان انگلیسی تسلط دارند در مقایسه با کاربرانی که
بر این زبان مسلط نیستند عبارتهای جستوجوی طوالنیتری طراحی میکنند .دلیل این تناقض در آن است که جستوجوگرانی
که زبان مادری آنها انگلیسی است ،بهتر میتوانند دیدگاههای خود را به زبان انگلیسی بیان کنند .در مقابل آنهایی که تسلط کافی
بر این زبان ندارند ،در بیان نیاز اطالعاتی خود به انگلیسی با دشواری روبهرو هستند.
سطح دانش زبانشناسی کاربر شامل سطح دانش واژگان عمومی کاربر و متفاوتبودن زبان اصلی کاربر با زبان جستوجو ،در
رفتار کاربران در فرمولبندی و استفاده از پیشنهاد پرسش تأثیرگذار است ( .)Monchaux et al., 2015همچنین کاربران هنگام
فقدان یا کمبود اطالعات مورد نیاز به زبان بومی خود ،ناچار به جستوجو به زبان انگلیسی هستند .پس زبان مادری خود را با
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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زبان انگلیسی در حین جستوجو ترکیب میکنند .سپس هنگام فرمولبندی ،با چالشهای مبتنی بر زبان مواجه میشوند ( Chu et

.)al., 2015
جدول  -5مفاهیم مربوط به زبان
زبان
زبان جستوجو
سطح دانش زبانشناسی
زبان مادری
زبان بومی
زبان محتوای سامانه
تسلط به زبان انگلیسی
مهارت زبان انگلیسی
زبان پرسش

1

ویژگیهای جمعیتشناختی
عامل پنجم ،یعنی ویژگی جمعیتشناختی ،2شامل سن ۳و جنسیت ،۱نیز از عوامل مؤثر در فرمولبندی شناخته میشود که مفاهیم و
عبارتهای جدول  6را تحت پوشش موضوعی خود قرار میدهد.
وبر و کاستیلو )2010( 3سن را متغیر جمعیتشناختی میدانند که تأثیرش در رفتار جستوجوی اطالعات در فرمولبندی عبارت
جستوجو و کلیک روی پیوندها مشاهده میشود .در این راستا ،کاربران کودک در فرایند فرمولبندی عبارت جستوجو درصد
باالیی از غلطهای امالیی را مرتکب میشوند ( .)Fails et al., 2019طبق تحقیق زینگ و ویزر )2020( 6علت تفاوت رفتار
فرمولبندی و ارزیابی اطالعات کاربران بزرگسال ،تغییرات طبیعی ناشی از سن در شناخت است که میتوان آن را با استفاده از
طراحی رابط کاربر متناسب تعدیل کرد .بزرگساالن مسنتر الگوهای فرمولبندی متفاوتی را بهنسبت افراد جوان بهکار میگیرند.
آنها بهنسبت همتایان جوان خود ،عبارتهای موضوعی مرتبط و راهبردهای متناسب را کمتر بهکار میگیرند؛ به طور خاص در
طول یک جستوجو ،آنها تعداد عبارتهای جستوجوی کمتری صادر کرده و از تعداد کلمات کلیدی کمتری نیز استفاده می-
کنند ( .); Karanam et al., 2015Dommes et al., 2011یکی دیگر از ویژگیهای جمعیتشناختی جنسیت است که تأثیرش
در فرمولبندی در تعدادی از پژوهشها تأیید شده است.
وبر و کاستیلو ( )2010تأثیر جنسیت را نیز بهمنزلة یک متغیر جمعیتشناختی در فرایند فرمولبندی تأیید کردهاند .بنابر مطالعات
لوپز و ریبیرو ( )2010جنسیت یکی از عواملی است که در تعداد اصطالحات استفادهشده برای فرمولبندی عبارت جستوجو
مؤثر است .در اینخصوص ،زنانی که قبالً جستوجوی بیشتری روی موضوع مدنظر داشتهاند واژههای بیشتری را برای
فرمولبندی هر عبارت بهکار میگیرند.
نقشهای جنسیتی 0درحکم باورهای مشترک جامعه از نقش زن و مرد ( )Eagly, 1978تاحدودی در الگوی استفاده از اینترنت
تأثیر میگذارد؛ برای مثال نقش زنان تأثیر مهمی در آزادی آنها برای دسترسی به اینترنت دارد ( Kumathi & Maimunah,

 .)2009بیمبر )2000( 8نیز استدالل میکند که تفاوتهای جنسیتی 9از وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی بهوجود میآید که در آن
مردان و زنان ممکن است در انطباق فناوری با هم تفاوت داشته باشند که در پی آن ،در استفاده و دسترسی به رایانه و اینترنت تأثیر
میگذارد.

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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جدول  -6مفاهیم مربوط به ویژگیهای جمعیتشاختی
ویژگیهای جمعیتشناختی
سن
ردة سنی
مقطع تحصیلی

1

تفاوت سنی
جنسیت
نقش جنسیتی
تفاوتهای جنسیتی

عوامل بافتی

2

عوامل بافتی ششمین عامل تأثیرگذار در فرمولبندی شناخته شد که در پژوهشها تحت عناوین گوناگون به آن اشاره شده است.
در جدول  0مفاهیم و عبارتهای مرتبط با این عامل مشاهده میشود.
زمینه یا بافت ۳مفهومی آزاد است که به روشهای گوناگون در ادبیات تعریف میشود ( .)Lopes, 2009عالوهبرآن ،دی و آبود

۱

( )2000بافت را اطالعاتی توصیف میکنند که میتواند برای مشخصکردن وضعیت موجودیتها( 3برای مثال یک شیء) استفاده
کند .براساس یافتههای چوی ،)2010( 6فعالیتهای تعاملی کلیدی در فرایند جستوجو ،شامل طرح پرسش و راهبری متأثر از
عوامل زمینهای هستند .بای و همکاران )2000( 0نیز معتقدند که عوامل بافتی در شرح یک عبارت جستوجو تأثیر میگذارد؛ زیرا
عبارت جستوجو همواره در یک بافت جستوجو فرمولبندی میشود .عوامل بافتی در فرایند فرمولبندی عبارت جستوجو نیز
مؤثرند.
جدول  -7مفاهیم مرتبط با عوامل بافتی
عوامل بافتی
بافت
زمینه
عوامل زمینهای
ویژگیهای محیطی

ویژگیهای شناختی

هفتمین عامل شناسایی شدة مؤثر در فرمولبندی ،ویژگیهای شناختی 8بود که در پژوهشهای مختلف میتوان این عامل را در
قالب مفاهیم و عبارتهای جدول  8مشاهده کرد .ویژگی شـناختی مشخصههای فردی بادوامی است که در شرایط مختلف نسبتاً
پایدار است و فکر ،احساس و عمل فرد را تحت تأثیر قرار میدهد (قربانی.)1۳8۱ ،
گلدستین و بلکمن )1908( 9سبک شناختی 10را ویژگیهای فردی کاربران در دریافت ،سازماندهی و پردازش اطالعات میدانند.
رایدینگ و چیما )1991( 11ابعاد شناختی را به دو دستة کلینگر ـ جزئینگر 12و کالمی ـ تصویری 1۳تقسیم بندی کردهاند .براساس
یافتههای حریری و دیگران ( ،)1۳9۳افراد با سبکشناختی تصویری ،رویکردی نزولی یا عام به خاص در رفتار فرمولبندی عبارت
جستوجو دارند .همچنین استفادة کلینگرها از عبارت دقیق ،عبارت جستوجو به زبان طبیعی و عبارت جستوجوی تخصصی
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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در فرایند فرمولبندی عبارت جستوجو بیشتر است؛ به دلیل تفاوت در این سبکها ،رفتار جستوجوی کاربران از قبیل نحوة
آغاز جستوجو ،نحوة فرمولبندی عبارت جستوجو و پردازش اطالعات نیز تفاوت پیدا میکند .بحرینی و همکاران ( )1۳90بر
این باورند که سبک شناختی در عملکرد جستوجوی مروری ،از نظر زمان تعامل تأثیرگذار است؛ زیرا کاربران کالمی ـ باتجربه
بهنسبت کاربران کالمی ـ مبتدی ،مدت زمان کمتری را برای انجام وظایف صرف میکنند .کینلی و همکاران (2012الف) نیز
معتقدند افراد جزئینگر بهنسبت کلینگرها ،در فرمولبندی مجدد عبارت جستوجو فعالتر به نظر میرسند؛ زیرا آنها بهطور
متوسط ،بیشترین تعداد عبارت را برای تکمیل یک وظیفه جستوجو فرمولبندی میکنند.
2

توانایی ادراکی ،1به توانایی یک فرد برای تشخیص و تفسیر محرکها گفته میشود ( .)Cardin et al., 2010توانایی شناختی نیز
شامل توانایی استدالل ،حل مسائل ،تفکر انتزاعی ،درک دیدگاههای پیچیده و یادگیری سریع است (طرزی مقدم و همکاران،
 .)1۳91به بیان اسدی ( ،)1۳9۳توانایی شناختی در تعداد کلیدواژهها برای جستوجو مؤثر است .پیچیدگی شناختی ۳نیز بهمنزلة
درجة تمایز دیدگاه افراد به جهان پیرامون است که افراد کلینگر بهنسبت جزئینگرها ،به میزان بیشتری از آن برخوردارند ( Pask,

 .)1976همچنین سبک یادگیری ۱روش ترجیحی یادگیرنده برای دریافت و پردازش اطالعات است (.)Kolb, 2014
جدول  -8مفاهیم مربوط به ویژگیهای شناختی
ویژگیهای شناختی
سبک شناختی
پیچیدگی شناختی
تواناییهای شناختی
تواناییهای ادراکی سبک یادگیری

بار شناختی
بار شناختی 3هشتمین عاملی بود که تأثیرش در فرمولبندی در پژوهشهای مختلف شناسایی شد .این عامل با مفاهیم و عبارتهای
جدول  9نیز در متون استفاده شده است.
اصطالح بار شناختی به میزان باری اشاره دارد که هنگام پردازش اطالعات بر روی حافظة کوتاهمدت وارد میآید تا بتواند آن
اطالعات را برای جایدهی در حافظة دراز مدت رمزگذاری کند .این تالش ذهنی برای پردازش اطالعات را بار شناختی مینامیم
(والیتی و همکاران .)1۳90 ،براساس یافتههای گویزدکا ،)2010( 6فهرستهای ارائهشده در رابط کاربر ،نیازهای ذهنی کاربران را
در مرحلة فرمولبندی عبارت جستوجو کاهش میدهد .بار شناختی اضافی مانع تعامل جستوجوگر با ابزارهای جستوجوی
اطالعات میشود ( .)Na, 2012همین پژوهشگر کوشش ذهنی کاربر برای تصمیمگیری و حل مسئلههای موجود در حافظة او را
چالش ذهنی 0میخواند که هنگام ایجاد بار شناختی اضافی با آن مواجه میشود.
جدول  -9مفاهیم مربوط به بار شناختی
بار شناختی
تالش ذهنی
چالشهای ذهنی

مفاهیم مرتبط با وظیفه
وظیفه نیز یکی دیگر از زمینههایی است که برخی از عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو از آن نشئت میگیرد.
نوع وظیفة جستوجو

1. Perceptual abilities
2. Cognitive Abilities
3. Cognitive Complexity
4. Style of Learning
5. Cognitive Load
6. Gwizdka
7. Mental Challenges
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عامل نهم یعنی نوع وظیفة جستوجو 1یکی دیگر از عوامل مؤثر در رفتار جستوجوی کاربران و فرمولبندی عبارت جستوجو
بود که در قالب مفاهیم و عبارتهای جدول  10در پژوهشها مدنظر قرار گرفته است.
برخی از مطالعات نشان دادند که انواع مختلف وظایف شامل اکتشافی در مقابل شناختهشده (; Kim, Kim & Allen, 2002
)2001; White & Marchionini, 2007؛ پیچیده در مقابل ساده (; Liu et al., Aula et al., 2010 ;White et al., 2005

2012؛ );Liu et al., 2016 Niu & Kelly, 2014؛ عمومی در مقابل تخصصی ( )Cai et al., 2018در رفتار جستوجوی
اطالعات کاربران تأثیرگذار است .زای و جو ( )2012نیز وظیفة کاری 2را جستوجوی مرتبط با شغل مانند جستوجوی یک
محصول برای مشتری قلمداد میکنند که یکی دیگر از انواع وظیفة جستوجوست.
براساس یافتههای کینلی و همکاران (2012ب) کاربران به فرمولبندی وظایف اکتشافی بهنسبت وظایف شناختهشده تمایل بیشتری
نشان میدهند .با پیچیدهتـرشـدن وظایف ،تعداد عبارتهای جستوجو برای تکمیل وظایف بیشتر میشود (اسدی .)1۳9۳ ،بیالل
و گویزدکا )2018( ۳نیز با بررسی رفتار اطالعیابی ۱کودکان در گوگل ،به تأثیر وظیفة جستوجو در نوع عبارت جستوجو در
فرمولبندی ،تأثیر نوع عبارت جستوجو در طول آن و درنهایت تأثیر نوع وظیفة جستوجو در فرایند فرمولبندی و فرمولبندی
مجدد عبارت جستوجو اشاره دارند.
جدول  -11مفاهیم مربوط به نوع وظیفه جستوجو
نوع وظیفة جستوجو
وظیفة کاری

پیچیدگی وظیفه
آخرین عامل یعنی پیچیدگی وظیفه 5عامل دیگری است که در مطالعات مختلف در فرایند فرمولبندی مؤثر شناخته شد .این عامل
تحت مفهوم دشواری وظیفه 6نیز عنوان میشود (جدول .)11
دشواری وظیفه میتواند درحکم معیار ذهنی مدنظر قرار گیرد که تاحد زیادی به فرایند جستوجوی کاربر و احساسات شخصی
وی بستگی دارد .محققان علت این دشواری را جنبههای مرتبط با کاربر و وظیفه تشخیص دادند .در این راستا ،جستوجوگران
متخصص در وظایف دشوار ،تعداد لغات بیشتری را برای وظایف ساده استفاده میکنند؛ این درحالی است که جستوجوگران
مبتدی باید بهشدت بر توصیف وظیفة جستوجوی خود تکیه کنند تا بتوانند پرسشهای خود را فرمولبندی کنند ( Liu et al.,

 .)2016برخی پژوهشگران فعالیت جستوجوی اطالعات را به ویژگی وظایفی که باید انجام شود وابسته دانسته و معتقدند که
پیچیدگی وظیفة جستوجو ،اغلب در سطح هدف وظیفه دستکاری میشود (; Sanchiz et al., Monchaux et al., 2015

 .)2017در پی بررسی مطالعة کیم ( )2001بر دالیل دشواری وظیفة جستوجو در انواع مختلف وظیفه ،یافتههای کیفی به تأثیر
وظایف در تفاوت دشواریها ،وجود رابطه میان دشواری وظیفه و نوع وظیفه ،وجود تفاوت میان دشواری وظیفه و سطح دانش
کاربر اشاره دارد.
جدول  -11مفاهیم مربوط به پیچیدگی وظیفه
پیچیدگی وظیفه
دشواری وظیفه
سطح پیچیدگی وظیفه

نتیجهگیری

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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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مهمترین عوامل مؤثر در فرمولبندی پرسش عبارتاند از )1 :عوامل مرتبط با کاربر شامل دانش
موضوعی ،دانش نحوة کار با سامانة جستوجو ،تجربة جستوجو ،زبان ،ویژگیهای جمعیتشناختی ،عوامل بافتی ،ویژگیهای
شناختی و بار شناختی؛  )2عوامل مرتبط با وظیفه شامل نوع وظیفة جستوجو و دشواری وظیفه.
طبق نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،گفتنی است که دانش موضوعی بهمنزلة منبع اطالعات کاربر درخصوص یک موضوع ،نقش
مهمی در اجرای فرایند فرمولبندی ایفا میکند .سطوح متفاوت این دانش میتواند درستی تبیین نیاز اطالعاتی ،تدوین عبارت
جستوجو و توانایی کاربر در فرمولهکردن عبارات جستوجو را تحت تأثیر قرار دهد .درخصوص عامل دوم یعنی دانش سامانه
میتوان گفت آگاهی از ابزارها و سامانههای جستوجو ،کاربران را در بهکارگیری عملگرهای اثربخش جستوجو برای ترکیب
واژهها و فرمولهکردن آنها در قالب عبارات متناسب یاری میکند .همچنین درک نحوة استفاده از امکانات رابط کاربری سامانهها
بهمنظور شکلدادن انواع جستوجو ،عملکرد کاربر را در تدوین عبارات جستوجوی مرتبط بهبود میبخشد .عامل سوم یعنی
تجربة جستوجو بهمنزلة توانایی کاربر در انجام بهتر جستوجو ،به کاربران در بیان لغوی نیازهای اطالعاتی خود کمک میکند.
همچنین تجربة جستوجوی کاربران را در استفادة بهتر از سامانههای جستوجو هدایت میکند و مهارت جستوجوگران را در
انتخاب کلیدواژهها ،نحوة ترکیب و ساخت عبارت جستوجوی مطلوب باال میبرد .زبان مادری عامل دیگری است که در روند
فرمولبندی عبارت جستوجو مؤثر واقع شده و به دنبال آن ،خطاهای امالیی ناشی از فقدان مهارت کافی در نوشتن پرسش
جستوجو به زبان سامانه ،اثربخشی عبارات جستوجو را تحت تأثیر قرار میدهد .عالوهبرآن ،سن بهمنزلة ویژگی
جمعیتشناختی میتواند رفتار فرمولبندی کاربران را در ردههای سنی خاص تحت تأثیر قرار دهد .در این راستا ،بسته به سن
جستوجوگر ،عبارات بهکار گرفتهشده در تبیین نیاز اطالعاتی تفاوت پیدا میکند .تأثیرگذاری جنسیت نیز بهمنزلة ویژگی
جمعیتشناختی دیگر در فرمولبندی را میتوان در تفاوتهای ذاتی زنان و مردان جستوجو کرد .همچنین این پژوهش عوامل
بافتی را ویژگیهای زمانی و مکانی مرتبط با کاربر تلقی میکند که اگر متناسب با شرایط جستوجوی اثربخش نباشد ،رفتار
فرمولبندی عبارت جستوجو را تحت تأثیر قرار میدهد .ویژگیهای شناختی نیز با تأثیر در تعداد و نوع عبارت جستوجو و
نحوة کلمهبندی ،سبب تفاوت در رفتار فرمولبندی کاربران با سطوح مختلف تواناییهای ادراکی میشود .عالوهبرآن ،بار شناختی
بهمنزلة تالش ذهنی در تصمیمگیری و حل مسئلههای موجود در حافظة کاربر نقش دارد .بنابراین حجم زیادی از این بار ،مانع از
انتخاب عبارات متناسب و بهکارگیری فنون اثربخش در مرحلة فرمولبندی میشود .همچنین نوع وظیفة جستوجو با تأثیرگذاری
در طرح عبارت جستوجو ،فرمولبندی را متأثر از خود میسازد .ضمن اینکه نوع عبارتی که جستوجوگران استفاده میکنند بسته
به نوع وظیفه تفاوت میکند .دشواری وظیفه نیز بهمنزلة عاملی دیگر ،سطح باالیی از فرایندهای شناختی مانند توجه ،ادراک ،تفکر،
تجربه ،ترکیب ،تصمیمگیری و حل مسئله را هنگام فرمولبندی عبارت جستوجو میطلبد .همینطور چون این وظایف باز پاسخ
نیستند ،بهراحتی پیدا نمیشوند؛ بنابراین اینگونه وظایف مستلزم چندینبار فرمولبندی و تکرار آن تا رسیدن به نتیجة دلخواه
است.
نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،میتواند برای گروههای مختلف افراد سودمند باشد .ازجمله طراحان سامانههای بازیابی اطالعات
که این نتایج به آنها کمک میکند دید جامعی به عوامل تأثیرگذار در فرمولبندی عبارت جستوجو در سامانهها و سایر ابزارهای
جستوجو بهدست آورند و از آنها در الگوریتمهای طراحی خود استفاده کنند.
همچنین با توجه به تأثیر دشواری وظیفه در فرمولبندی جستوجو باید طراحی و توسعة سامانههای بازیابی اطالعات به گونهای
انجام شود که سامانة جستوجو از امکانات کافی شامل انواع عملگر جستوجو ،راهبردها و فنون پیشرفته ،پشتیبانی کند تا
کاربران هنگام رویارویی با وظایف دشوار ،چالشهای کمتری را پشت سر بگذارند .عالوهبرآن ،با عنایت به تأثیر دانش نحوة کار با
سامانة جستوجو در فرمولبندی ،الزم است با تعبیة دستورالعملهای مناسب ،نحوة استفاده از امکانات سامانه را در اختیار کاربران
قرار دهد تا بتوانند بدون اتالف وقت و انرژی زیاد ،شیوة استفاده از آن را فرا گرفته و جستوجوی خود را با فرمولبندی یک
عبارت مرتبط آغاز کنند .یافتههای مبتنی بر تأثیر دانش موضوعی در رفتار فرمولبندی نیز میتواند رتبهبندی و بهینهسازی رابط
کاربر را دربارة آشنایی کاربر با موضوع جستوجو و دانش قبلی تسهیل کند .همچنین این یافتهها میتواند برای طراحی قابلیتهای
جدید در سامانههای بازیابی اطالعات ،شامل شخصیسازی نتایج جستوجو براساس سطح تخصص مفید واقع شود .با توجه به
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 درک نحوة، طراحی نرمافزارهای کمک جستوجو،تأثیر تجربة جستوجو در نحوة فرمولبندی عبارت جستوجوی کاربران
.جستوجوی مبتدیان و افراد باتجربه را تسهیل میکند
همچنین این نتایج میتواند برای متخصصان سواد اطالعاتی در زمینة تهیه محتوای آموزشی و دورههای آموزش سواد اطالعاتی
ارزشمند باشد؛ زیرا فرمولبندی مهارتی است که آموزش آن بهمنظور افزایش بازخورد ربط نتایج در جستوجوی وظایف پیچیده
 میتواند در این راستا مفید، که از جمله نتایج پژوهش حاضر است، پس آگاهی از عوامل مؤثر در فرمولبندی.اهمیت فراوانی دارد
.واقع شود
.رایانه را بهبود بخشد- میتواند تعامل انسان،بهطور کلی میتوان گفت نتایج این پژوهش با کمک به افزایش کیفیت جستوجو

منابع
 تحلیل رفتار فرمولبندی مجدد عبارت جستوجوی کاربران بر محیط وب با تأکید بر سبکهای شناختی کلینگر و.)1۳9۳(  مریم،اسدی
.20۳-191 ،)۳(1۳ ، تعامل انسان واطالعات. تجربه وب و وظیفه جستوجو،جزئینگر
 تفاوت عملکرد جستوجوی مروری کاربران با سبکهای شناختی و تجربیات.)1۳90(  هاجر، مهدیه و ستوده، میرزابیگی، نعیمه،بحرینی
.8۱-60 ،)1(29 ، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات. نمونهپژوهی وبسایتهای فروش کاال:متفاوت
 تحلیل رفتار جستوجوی اطالعات پژوهشگران حوزههای مختلف علوم از وب.)1۳9۳(  فاطمه، مریم و نوشینفرد، اسدی، نجال،حریری
.10۳6-1000 ،)۱(29 ، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات.براساس سبکهای شناختی کالمی و تصویری
 ارتباط توانایی شناختی با ویژگیهای دموگرافیک در مهندسین.)1۳92(  جبرائیل، سید ابوالفضل و نسل سراجی، ذاکریان، سارا،طرزی مقدم
.62-36 ،)3(10 ، سالمت کار ایران.نرمافزار شاغل در شرکتهای کامپیوتری تهران

 روانشناسی. فرایندهای خودشناختی و نظامهای پردازش خبر عقالنی و تجربهای در ایران و آمریکا.)1۳8۱(  جی. پی، نیما و واتسن،قربانی
.1۱-۳ ،)3(2 ، روانشناسان ایران:تحولی
 طراحی الگوی.)1۳90(  اسماعیل، پرویز و سعدیپور، شریفی درامدی، اسماعیل، زارعی زوارکی، محمدرضا، نیلی احمدآبادی، الهه،والیتی
،)۱9(1۱ ، فصلنامه روانشناسی تربیتی.آموزشی مبتنی بر نظریه بار شناختی براساس تحلیل محتوای کیفی و اعتباریابی درونی و بیرونی آن
.20-1
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 کلمات کلیدی عوامل مؤثر بر فرمولبندی مجدد-2 پیوست

 کلمات کلیدی عوامل مؤثر بر فرمولبندی عبارت-1 پیوست

عبارت جستجو
ردیف

1

جستجو

کلیدواژهها

ردیف

 Factors affecting “query reformulation”
 Factors influencing “query reformulation”
 Factors have an impact of “query
reformulation”

2

 “User knowledge” AND ”query
reformulation”
 (“Domain knowledge”OR “subject
knowledge”) OR (“topic familiarity” AND
“query reformulation”)
 “Domain expertise” AND “query
reformulation”

3

 (“knowledge on how to use the search
system” OR “system knowledge”) AND
(“query reformulation”)
 “Media
expertise”
AND
“query
reformulation”

کلیدواژهها

1

 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”

2

 “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”

3

 (“knowledge on how to use the search
system”OR “system knowledge”) AND
(“query formulation”)
 “Media expertise” AND “query formulation”

4

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

5

 “language” AND “query formulation”
 (“English language dominance” OR “English
as mother tangue”) AND (“query
formulation”)
 Information request language” AND “query
formulation

4

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

5

 “language” AND “query reformulation”
 (“English language dominance” OR “English
as mother tangue”) AND (“query
formulation”)
 Information request language” AND “query
reformulation”

6

 “age” AND “query reformulation”

7

 “gender” AND “query reformulation”
6

 “age” AND “query formulation”

8

 “contextual
factors”
AND
“query
reformulation”
 “context” AND “query reformulation”

7

 “gender” AND “query formulation”

9

 “cognitive style” AND “query reformulation”
 “learning style” AND “query reformulation”

8

 “contextual
factors”
AND
“query
formulation”
 “context” AND “query formulation”

10

 “cognitive load ” AND “query reformulation”

9

 “cognitive style” AND “query formulation”
 “learning style” AND “query formulation”

11

 “type of search
reformulation”

10

 “cognitive load ” AND “query formulation”

12

 (“task difficulty” OR “task complexity”)
AND (“query reformulation”)

11

 “type of search
formulation”

12

 (“task difficulty” OR “task complexity”)
AND (“query formulation”)

task”

AND

“query

task”

AND

“query
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