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Abstract 

Objective: Information seeking and retrieval is a cognitive and very complex process that is 

important and necessary in the research process. One of the important approaches in discovering 

and understanding this process is to examine the experiences of users. The purpose of this study 

has been to discover various models of doctoral students' experience of the importance and 

necessity of the phenomenon in the research process, of information seeking and retrieval to 

identify concepts that students describe in the form of descriptive categories and to discover 

relationships between categories. 

Methodology: The approach of this study was interpretative that was carried out through a 

qualitative phenomenographical research method. The participants in this study were Ph.D. 

students in different fields at the Ferdowsi University of Mashhad in 2019. Sampling was 

purposeful and criterion. The maximum diversity was considered in the sample selection and 

was continued until the theoretical saturation of data. Semi-structured interviews were 

conducted with 20 students. Interviews were implemented and analyzed through an inductive 

and theoretical coding method using MAXQDA12 software. 

Findings: The results showed that after analyzing the data collected from the interviews, three 

descriptive categories on how to understand and experience Ph.D. students emerged from the 

importance and necessity of the phenomenon of information seeking and retrieval. The first 

category was the information seeking and retrieval as a valuable treasure, the second category as 
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a road full of lights, and the third category as the key to rescuing. The results showed that 

students considered this phenomenon in the research process important and necessary. 

Conclusion: Although this qualitative study does not aim to generalize the findings, however, 

according to the outcome space indicates that the phenomenon of information seeking and 

retrieval in the research process is of considerable necessity and importance. Therefore, this 

should be considered in the university's educational and research programs, and the path in 

which students experience this phenomenon should be paved to minimize limitations and 

problems. The results of this study will provide new insights into studies in the field. 

Suggestions have been given to the designers of the user's information system to improve the 

systems so that they can improve the interaction of users with the system during the search 

experience. It can also help IT professionals understand users' feelings and experiences so that 

they can better serve their students. In addition, it helps university education and research 

administrators recognize students' problems and limitations and take practical, purposeful, and 

useful steps to improve their education and research based on user experience. 
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 چکیده
از  یکیاست.  یچیده بوده که در فرایند پژوهش دارای اهمیت و ضرورت بسیاریپ یارو بس یشناخت یندیاطالعات فرا یابیجستجو و باز فرایند هدف:

از  یهدف کشف الگوهای متنوع تجربه دانشجویان دکتر این پژوهش با های کاربران است. تجربه یبررس یند،فرا ینمهم در کشف و درک ا یکردهایرو
رد نظر اهمیت و ضرورت پدیده جستجو و بازیابی اطالعات در فرایند پژوهش انجام شده است و به شناسایی مفاهیمی که دانشجویان به توصیف پدیده مو

 ها پرداخته است. های توصیفی و همچنین کشف روابط بین طبقهدازند در قالب طبقهپر می

کنندگان پژوهش حاضر دانشجویان مشارکت .رویکرد پژوهش حاضر تفسیری بود که با روش پژوهش کیفی پدیدارنگاری به اجرا در آمد پژوهش: روش

صورت هدفمند و معیار بود. تنوع حداکثر در انتخاب نمونه در نظر   گیری به بودند. نمونه 8931های گوناگون در دانشگاه فردوسی مشهد در سال  دکتری حوزه
دانشجو صورت گرفت.  02از  ساختاریافته یمهنمصاحبه ابتدا به صورت هدایت شده و سپس  .های تحلیلی ادامه داشت گرفته شد و تا اشباع نظری یادداشت

 مورد تحلیل قرار گرفتند. MAXQDA12افزار استقرایی و با شیوه کدگذاری در نرمسازی شده و به شکل ها پیادهمصاحبه

ها، سه طبقه توصیفی از چگونگی درک و تجربه دانشجویان دکتری  شده از مصاحبه  های گردآوری از تحلیل داده نتایج پژوهش نشان داد، پسها:  یافته

طبقه دوم  ؛ای ارزشمند مثابه گنجینه  و بازیابی اطالعات به جستجو طبقه اول ات پدیدار گردید.و بازیابی اطالع جستجوتخصصی از اهمیت و ضرورت پدیده 
نتایج نشان داد  مثابه کلیدی برای نجات بودند.  و بازیابی اطالعات به جستجوو طبقه سوم  ؛ای پر از چراغ مثابه جاده  و بازیابی اطالعات به جستجو

 کنند. و بازیابی اطالعات در فرایند پژوهش را مهم و ضروری توصیف می جستجوپدیده  ،دانشجویان
های حاصل از پژوهش حاضر نیست، اما با توجه به  بخشی یافته گرچه این پژوهش با توجه به نوع و ماهیت کیفی خود به دنبال تعمیمگیری:  نتیجه

های ریزیتوجهی دارد. بنابراین این مورد باید در برنامه ژوهش، ضرورت و اهمیت قابلهای پژوهش حاضر پدیده جستجو و بازیابی اطالعات در فرایند پ یافته
ها و مشکالت به حداقل رسانده کند، هموار شود تا محدودیتآموزشی و پژوهشی دانشگاه مدنظر قرار گیرد و مسیری که دانشجویان  این پدیده را تجربه می

 شود.

 .ات، پژوهش، طبقه توصیفی، رویکرد تفسیری، پدیدارنگاریجستجو و بازیابی اطالعها:  کلیدواژه

 نوع مقاله: پژوهشی
---------------------- 
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 مقدمه

طیف  هیرنددربرگکه  و بازیابی اطالعات شامل فرایند یافتن و گردآوری اطالعات است جستجوپدیده 

های هدفمند جستجویافته و گسترده، از  ن های بسیار سازما شامل فعالیترفتارها  ای از رفتارهاست. این گسترده

طالعاتی روزمره و نظایر اینها ای جهت رفع نیازهای ا های سطحی، یا مرور روزنامهجستجوو فعال گرفته تا 

(. این پدیده در همه ابعاد زندگی انسان از جمله بعد اجتماعی، علمی و فرهنگی ظهور 4002، 1کولثاوهستند )

و مرتبط در کمترین زمان، توجه به آن از نقطه   یابد و بنا بر نیاز ضروری افراد به دستیابی اطالعات صحیح می

 وهشی متفاوت در اقشار مختلف جامعه دارای اهمیت است. نظرهای متنوع و رویکردهای پژ

از جمله افرادی هستند که همواره برای به سرانجام رساندن  دکتریطیف دانشجو، به ویژه دانشجویان 

توجه داشت  پردازند. باید تحصیل به جستجو و بازیابی اطالعات می ههای خود در دور رساله و پژوهش

در کنار عدم  دانشگاهی های پژوهش شده برای  در نظر گرفته زمانی محدوده هایی چون فشار محدودیت

 پذیرش برای ضروری راهبردهای و جستجو فنون و اصول پژوهشی، راهبردهای با دانشجویان کافی آشنایی

 موارد از بسیاری در و دشوار را پژوهشیهای  طرح موفقیت به دستیابی که آفریند می مسائلی علمی، کار یک

صالحی فدردی،  و جو، فتاحی ؛ بهزادی، صنعت4002، 2شامو کند ) می تشویش و اضطراب دچار را دانشجویان

امری  دانشجویان توسط اطالعات بازیابی و جستجو مناسب راهبردهای و فنون (. بر این اساس، فراگیری1232

 .شود تلقی می ضروری

ت دارد، مهم است تا پژوهشگران برای رسیدن به و بازیابی اطالعا جستجوبا توجه به اهمیتی که پدیده 

ها توجه کنند. در این  های آن اهمیت و ضرورت این پدیده در دانشجویان به تجربه هدیدی جامع و کلی دربار

این پدیده از روش کیفی  ههای افراد جهت کشف الگوهای متنوع در زمینه تجربراستا برای بررسی تجربه

 توان بهره برد. پدیدارنگاری با رویکرد تفسیری می

، 3مارتنمیالدی توسط پژوهشگران دانشگاه گوتنبرگ در سوئد شکل گرفت ) 1390پدیدارنگاری در دهه 

و توسط پژوهشگران استرالیایی چون بروس، پراسر، بارنارد، الپتون، پاتریج، استودلی، ییتس،  (1316، 1311

و دیگر دانشمندان این کشور، مورد استقبال و توجه قرار  2بی، مک کاسکر اکرلیند، می ثورپ، فام، دیم، وودن،ب

یا چیزی « شفاف»و به معنای  است 5شناسی برگرفته از اسم یونانی فینمونون نظر ریشه گرفت. پدیدارنگاری از

 

1. Kuhlthau 

2  . Shamo 

3. Marton 

4. Bruce, Prosser,  Barnard,  Lupton, Partridge, Stoodley, Thorpe, Pham, Diehm, Yates, Bowden, Akerlind, Maybee, 

McCosker 

5. Fainemonon 
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http://www.scopus.com.ezaccess.ir/authid/detail.uri?authorId=24470072800&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
http://www.scopus.com.ezaccess.ir/authid/detail.uri?authorId=6503942382&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
http://www.scopus.com.ezaccess.ir/authid/detail.uri?authorId=6602519301&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
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دهد؛ این واژه همچنین به معنای ترسیم یا تصویر است که بخشی از واقعیت یا  است که از خود بروز می

 (.4012، 1مارتن و بوس)سازد  ای آن را روشن می تجربه

 1333 ،2؛ لیمبرگ1333 ،1339بروس،  جمله )از رسانی پژوهشگران متعددی در کتابداری و علوم اطالع

 2میالدی برای انجام کارهای پژوهشی خود از رویکرد پدیدارنگاری 30از اواخر دهه  (4002، 3؛ ادواردزب الف،

های  پژوهش ههای آنان پرداختند. نمون های کاربران و کشف تفاوت بین تجربه بهره بردند و به بررسی تجربه

 ارائه شده است. 1 بندی قلمرو موضوعی در جدول انجام شده در رشته با دسته

 
 یدارنگاریپد روش به یشناسدانش و اطالعات علم رشته در گرفته صورت یهاپژوهش یموضوع یبند دسته. 1 جدول

 پژوهشگران قلمرو موضوعی ردیف

، 6؛ ویرکس و بامیگبوال0226، 5؛ لیمبرگ و ساندین0222لیمبرگ،  نیاز اطالعاتی، جستجو و استفاده از اطالعات  8

 0226ادواردز؛ ادواردز و بروس، ؛ پارتریج و 0288

کشف و درک  مفاهیم متفاوت از تجربه سواد  0

 اطالعاتی

؛ 8332، بروس، 0222، 8؛ بون، جانستون و وبر0222، 7اندرتا

  ،0286، الف، ب، ج 0282 فاستر، ؛0286، پارتریج و بروس، 9دماسون

 0286، 0289، و بروس جیپارتر، 10؛ صیاد عبدیالف، ب 0282

 0221، 11استینروا ربط قضاوت 9

 0282، 13؛ اسمیت0226، 12شنتون و هایتر مفهوم اطالعات 0

 0282، 14کاشم سازماندهی اطالعات 2

  

های مختلف موضوعی عالقه به بررسی  ، پژوهشگران در حوزهشود میطور که در جدول باال مشاهده  همان

و بازیابی  جستجوفرایند  هاهمیت و ضرورت تجربین نیست که ا بردر پژوهش حاضر بنا های افراد دارند.  تجربه

 هچگونگی پدیدار شدن اهمیت و ضرورت پدید ،اطالعات در فرایند پژوهش تعریف شود، بلکه موضوع بحث

 
1. Booth 
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3. Edwards 
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، این پژوهش به دنبال واقع دراست.  دکتریو بازیابی اطالعات در فرایند پژوهش دانشجویان  جستجو

 .استاز این پدیده  ها آنهای دانشجویان در برداشت و درک  تفاوت

و بازیابی  جستجو هاهمیت و ضرورت پدید ههمچنین هدف از پژوهش حاضر توصیف، تحلیل و فهم تجرب 

 تا بتوان به اشکال استی تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد دکتریاطالعات در فرایند پژوهش دانشجویان 

 هعنوان پدید و بازیابی اطالعات را در هنگام پژوهش به جستجو همتفاوت تفسیر افراد از اهمیت و ضرورت تجرب

 شود:  یافت. در این راستا این پرسش مطرح می دست، موردنظر

و بازیابی  جستجوی تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد، اهمیت و ضرورت پدیده دکتردانشجویان  اول: پرسش

 کنند؟ اطالعات را در فرایند پژوهش چگونه تجربه، درک و احساس می

تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد، چه مفاهیمی را به توصیف اهمیت و  دکتریدانشجویان  دوم: پرسش

 دهند؟ و بازیابی اطالعات در فرایند پژوهش اختصاص می جستجو هضرورت پدید

                 و بازیابی اطالعات در دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی ستجوجفرایند  هیجه، توجه به تجربنت در

 های گوناگون نظیر های آینده حوزه یی نو در پژوهشقلمروتخصصی منجر به ایجاد  دکترییژه دانشجویان و  به

هایی در  ناشناختهرود این پژوهش بتواند به کشف  یابی و مطالعات کاربر شود. در ضمن، انتظار می رفتار اطالع

و بازیابی اطالعات در دانشجویان رسیده و افزون بر غنابخشی مبانی  جستجواهمیت و ضرورت پدیده  هزمین

مطالعاتی و ادبیات پژوهش، در عمل بتواند برای دانشجویان راهکارهایی جهت بهبود وضع  هنظری این حوز

 موجود ارائه دهد.

 

 روش پژوهش

پدیدارنگاری انجام شد. پدیدارنگاری،  هرد تفسیری و با روش کیفی از نوع مطالعپژوهش با استفاده از رویک

های متفاوت افراد از یک پدیده قرار  نوعی استراتژی پژوهش است که اساس کار خود را بر اساس تجربه

 (.1332مارتن،دهد و سعی در ارائه توصیفی عمیق از یک پدیده معین نزد گروهی خاص از افراد دارد ) می

شناسی را با  پژوهشگران صاحب نام و متعددی زمینه موضوعی پژوهشی خود در حوزه علم اطالعات و دانش

 لیمبرگ نام برد.و  توان از بروس، ادواردز یمیژه و  بهجمله این پژوهشگران  از ؛اند بردهاین رویکرد پیش 

گیری در  تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد است. نمونه دکتریمیدان پژوهش حاضر شامل دانشجویان 

که راهبردی است که بر اساس آن پژوهشگر به طور عمد به انتخاب  هدفمند بود صورت  بهپژوهش حاضر 

دست آوردن   هستند که به می اطالعات مه هکنند کند که تأمین ای اقدام می ها، افراد یا رخدادهای ویژه محیط

گیری در پژوهش کیفی،  به نمونههای مربوط  گیری ها میسر نیست. در تصمیم بآن از طریق سایر انتخا
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 موردهایی است که بتوانند اطالعات  ها، افراد و زمان شود، انتخاب محیط اصلی که در نظر گرفته می مهمترین

 رایب .(1215نقل در حریری،  1336های پژوهش را فراهم آورند )ماکسول،  یاز برای پاسخگویی به پرسشن

، حریری، 4015، 2پاتون) 1معیار اساس بر یا محور مالک گیری نمونه راهبرد از حاضر پژوهش در گیری نمونه

شود که مالک  محور یا بر اساس معیار مواردی را شامل می گیری هدفمند مالک ( استفاده شد. نمونه1215

کرسول، در مطالعات تفسیری که به بررسی (. طبق اعتقاد 4006، 3گال، گال و بورگمهمی را برآورده سازند )

مورد مطالعه را تجربه کرده باشند.  هپدید 2کنندگان مشارکت هشود، الزم است که هم تجربه افراد پرداخته می

 (.4009، 6کراسولاستفاده کرد ) 5گیری معیار توان از نمونه گونه باشد می  یناوقتی 

 را خود جامع آزمون که دکتری دانشجویان حاضر پژوهش کنندگان مشارکت شد گفته آنچه بنابر 

تفاوت در »که پدیدارنگاری به دنبال کشف   ییآنجا از .بودند ،قرار داشتند رساله نگارش همرحل در و گذرانده

( برای انتخاب 1231است، بنابراین از قاعده تفاوت حداکثر )فلیک، « های افراد و برداشت ها تجربه

هایی چون تلگرام و واتساپ به  رسان د. ابتدا از طریق رایانامه، تلفن همراه، پیامکنندگان استفاده ش مشارکت

دانشجویانی که تمایل خود را به همکاری و با دانشجویان، نامه دعوت به همکاری در پژوهش ارسال شد و 

اعالم کردند، تماس گرفته شد و وقت حضوری برای مصاحبه تنظیم گردید. تعداد افراد  نظر موردصرف زمان 

 ها مقوله رسیدن تا نظری گیری به این صورت که نمونه ؛ها مشخص شد نمونه با توجه به رسیدن به اشباع داده

9نظری اشباع به
 در جدیدی ایه داده دیگر آن در که ای مرحله یعنی نظری اشباع از یافت؛ مقصود ادامه 

 باشند  شده تأیید و برقرار ها مقوله بین روابط و یافته مناسبی گستره مقوله مقوله پدید نیایند، با ارتباط

منابع اطالعاتی،  تمام که زمانی :کند ( بیان می1331) 3( همچنین گریدی1369، 8گالیسر و استراوس)

 ایم. رسیده اشباع به بگذارند اختیار در را مشابهی اطالعات

های  عمد شامل مصاحبه طور های پدیدارنگاری، فرایند گردآوری اطالعات به در بیشتر مطالعه

، مراحل پدیدارنگاری اجرا (4002)10ساختاریافته از نوع عمیق است. در پژوهش حاضر بر طبق یاروینن نیمه

( مصاحبه با 4شد، سپس  انجامتحدید پدیده )جستجو و بازیابی اطالعات در فرایند پژوهش(  (1ابتدا در شد، 

سازی ( پیاده2که پیشنهاده رساله دفاع کردند( انجام گردید،  دکتریهای انتخابی )دانشجویان نمونه

 
1. Criterion sampling 

2 .Patton 
3 . Gall, Gall & Borg 

 شود. استفاده می کنندگان مشارکتجای افراد نمونه از اصطالح ه های کیفی ب . در پژوهش0
 دارند، برای تضمین کیفیت مناسب هستند.. همه موردهایی که معیار خاصی 2

6 . Creswell 

7. Theoretical Saturation 

8  . Glaser & Strauss 

9. Grady 
10. Jarvine 
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راوس و ها )کدگذاری نظری طبق است( تحلیل مصاحبه2سازی(، ها )گوش دادن چندباره و پیاده مصاحبه

 ها صورت گرفت.بندی توصیفی داده( تفسیر و طبقه5(، 1231کوربین، 

ها  ها هدف از تحلیل داده ها بر اساس اصول پدیدارنگاری انجام شد، در این پژوهش روش تحلیل مصاحبه

رد، ؛ برنا1316مارتن، ها از پدیده مورد مطالعه است ) های توصیف بیانگر درک سوژه استخراج مفاهیم و مقوله

ها در پژوهش حاضر، شناسایی و توصیف مفاهیم  (. در واقع هدف از تحلیل مصاحبه1333، 1مک کاسر و گربر

ای از طبقات  و بازیابی اطالعات در تعداد محدودی از طبقات است. مجموعه جستجو همتفاوت افراد از پدید

که شامل  دهند را تشکیل می 4شده و ارتباط ساختاری بین این طبقات فضای برونداد )نتیجه( یفتوص

وجود خواهد  ها طبقهاست. اغلب ارتباط سلسله مراتبی بین  مطالعه موردهای پدیده  ای از تجربه مجموعه

شود.  و بازیابی اطالعات تعریف می جستجو هپدید ههای تجرب داشت که از طریق افزایش پیچیدگی روش

 ها طبقهاز این  زمان همشامل ابعاد بیشتر و آگاهی  ها هطبقتر از تجربه به این معناست که  یچیدهپهای  روش

در آگاهی کانونی  زمان هم صورت  بهو  اند شده  دادهها که تشخیص  های پدیده و ارتباطات بین آن . جنبهاست

کنند و سپس منجر به ارائه فضای بروندادی  های فردی تجربه پدیده را تعریف می فرد موجود هستند، روش

(. در پژوهش حاضر فضای نتیجه ترکیبی از 4012مارتن، بوس، شوند ) مبنای طبقات توصیفی می)نتیجه( بر 

ساختار سلسله مراتبی و افقی را به همراه دارد که طبق آن دانشجویان طی فرایند پژوهش، اهمیت و ضرورت 

 پردازند. کنند و به درک و توصیف آن می و بازیابی اطالعات را تجربه می جستجوپدیده 

در هر مرحله از فرایند پژوهش حاضر با استفاده از  آمده دست  بههای  همچنین تجزیه و تحلیل داده

 درصورت گرفت که  14 هنسخ MAXQDAتحلیل محتوای کیفی  افزار نرم هیلوس  بهتحلیل محتوای کیفی 

 د. و بازیابی اطالعات منجر ش جستجویت به ترسیم فضای بروندادی )فضای نتیجه( فرایند نها

 

 هاداده

کسی هر آنچه برایش اتفاق افتاده است متناسب با آن  های متفاوتی دارند، هر ها و برداشت افراد مختلف تجربه

کند. بحث خوب و بد بودن یک پدیده یا وقایع در نظر افراد متفاوت است  تجربه و درک متفاوتی را دریافت می

شناسی فهم و درک  روان ههای مهم در رشت از اولویتواقع همان بحث نسبی بودن تجربه است. یکی  که در

های مختلفی داشته باشند که بر  شود افراد تجربه های مختلف است که باعث می متفاوت افراد از موقعیت

 
1  . Barnard, McCosker & Gerber 
2. Outcome space 
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های به دست آمده از  ها تأثیرگذار است. با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به داده نگرش و دیدگاه آن

 :شود میهای پژوهش پاسخ داده  ی انجام شده اکنون به پرسشها ها و تحلیل مصاحبه

و بازیابی  جستجوتخصصی دانشگاه فردوسی مشهد، اهمیت و ضرورت پدیده  دکتریدانشجویان   .1

 کنند؟ اطالعات را در فرایند پژوهش چگونه تجربه، درک و احساس می

و بازیابی اطالعات را نیاز اصلی و گام اول شروع  جستجوپدیده  کننده در پژوهش،  دانشجویان مشارکت

توانند منابع  ها می آنکه علت است   این  ها ضرورت و اهمیت این پدیده به دانند. به اعتقاد آن می پژوهش 

بررسی قرار  و آثار پیشینیان را مورد های در دست اقدام های پژوهشی، پژوهش روزآمد و جدید، آخرین ایده

 ءکه این پدیده جز کنندگان در بیان این مشارکت .کاری نشود طمینان حاصل کنند تا دوبارههمچنین ا ؛دهند

ای پژوهشی را شکل داده و  که بتوان ایده ناپذیر پژوهش است، اصرار داشتند و معتقد بودند برای این جدایی

و بازیابی  ستجوجبه  ،ذهن خود را نسبت به موضوع روشن کرده و جذابیت موضوع پژوهشی را بررسی کنند

و مهم بودن  پردازند. همچنین با مستندات به دست آورده ابهامات موضوع پژوهش را برطرف کرده اطالعات می

 کنند. ایده پژوهش خود را توجیه می

 گوید: در این زمینه می 40کننده شماره  مشارکت 

و بازیابی اطالعات کاری  جستجوو بازیابی اطالعات، گام اول و اصلی پژوهشه، آخه مگه میشه بدون  جستجو" 
تبع اون پژوهش شکل و   گیره و به های پی در پی و تورق و بازیابی مقاالت شکل میجستجوها با  ایده ؟کرد

 "گیره. ساختار می

 کند: به این شکل بیان مینیز اهمیت و ضرورت این پدیده را  19کننده شماره  مشارکت

حتی تحلیل داشته باشد  خواهد رساله بنویسد یا ببینید نیاز هر دانشجو است، شما االن مثالً ما هر فردی که می" 
نظرش را پیدا کند.  های درست رسیدن به هدف مورد و بازیابی اطالعات تا بتواند آن شیوه جستجوباید برود دنبال 

نکنم در ذهن تداعی بشه که برویم مثالً پیش استاد و بعد استاد بردارد یک فایل یعنی بدون این اصالً فکر 
های زیاد  که واقعاً دیگر بحث ترافیک زمانی و مشغله  هم با توجه به این  مکتوبی بدهد یا مثالً یک فلشی را آن

آیند که خودشان توانمند شوند و کارهایشان را انجام  دانشجویان بیشتر دارند به این سمت می ،ها اساتید و این
نامه به آن دست پیدا  خواهم موضوع جدیدی را در پایان کنم یعنی من می جستجودهند. نیاز است که باید حتماً 

بگیر. یعنی  جستجوها را برو  وید اینگ کند و می کنم. کجا بروم؟ حتی بروم سراغ استاد. ایشان مثالً راهنمایی می
که اگر بخواهیم مقاله داشته   و بازیابی اطالعات هستش. مخصوصاً این جستجواولین کاری باید انجام داد همین 

 روز و مورد هها باید منابع ب های تحلیل و این های رساله و چه در حوزه باشیم یا ارائه خوب داشته باشیم چه در بحث
 "کنیم. جستجونظر بتوانیم 

 گوید: نیز می 9کننده شماره  مشارکت

ها که به  ی مقاالت داریم که یک روش سنتز با مواد و اینجستجوچون ما برای کارهایمان و برای مقاله نیاز به "
دست آوریم. مثالً االن   خوانیم که یک ایده جدید به می روز بهکنیم، مقاالت را  می جستجودست آوریم برای همین  

کنیم و مقاله  جستجوشود که همیشه با اینترنت  خوانیم و این باعث می روز را می رویم مقاالت به رشته... خُب می ما



 تحلیل پدیدارنگاری برداشت دانشجویان دکترا از اهمیت و ضرورت تجربه جستجو و بازیابی اطالعات در فرایند پژوهش       111

خواهی با این مواد یک ایده داری که آزمایش  که می  که در کارهایت پیشرفت کنی یا مثالً این  بخوانیم مثالً این
شده که به تو یک ایده بدهد   هایی انجام اید ببینی با چه روشای سنتز کنی، خُب آن را ب دهی. یک ماده انجام می

ها و پایگاه اطالعاتی باشی و جستجوکه تو هم بتوانی این ماده را سنتز کنی. مثالً همیشه باید دنبال موتور 
 "کردن پیش ببری. جستجوی با درست  بهرو  ات رسالهکنی این خیلی مهمه تا  جستجو

 نیز به این شکل بود که: 1ه کننده شمار برداشت مشارکت

خواهی انجام  کنند؟ اوالً کاری که تو می می کار  چهچون تو باید بدانی علم روز االن چه است و دارند روی  "

روز باشد و همیشه هم  هی دیگر اشتراک نداشته باشد. باید خیلی موضوع شما بکارها بادهی، کار نشده باشد. ثانیاً 

 شده  چاپاش  باشی که اگر االن این موضوع را شروع کردی، ممکن است فردا همین مقاله جستجوباید در حال 

 "کنیم... جستجواش بیاید. برای همین خیلی نیاز داریم که مدام  باشد یا مقاله

 

 اطالعات یابیباز و جستجو دهیپد تجربه در کدها همراه به تیاهم و ضرورت مفهوم. 1 شکل

 

و  جستجودر شکل باال مفاهیمی که دانشجویان به واسطه آن به درک و احساس و تجربه از پدیده 

 ها اشاره کردند ارائه شده است. بازیابی اطالعات در مصاحبه به آن

کنندگان  های توصیفی که مشارکت ها تفسیر شده و طبقههای حاصل از مصاحبه، دادهپس از تحلیل داده

اند، شکل گرفتند. در  واسطه آن تجربه کرده  و بازیابی اطالعات را به جستجواهمیت و ضرورت پدیده  پژوهش،

ی تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد، چه مفاهیمی را به دکتردانشجویان واقع در این بخش به پرسش دوم که 

دهند؟ پاسخ داده  یو بازیابی اطالعات در فرایند پژوهش اختصاص م جستجو هتوصیف اهمیت و ضرورت پدید

  شود. می
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 مصاحبه از حاصل کدهای تحلیل از در پژوهش حاضر در راستای پاسخ به پرسش دوم پس

ای  مثابه گنجینه  و بازیابی اطالعات به جستجو( 1پژوهش سه طبقه توصیفی شامل  کنندگان مشارکت

مثابه   و بازیابی اطالعات به جستجو( 2ای پر از چراغ،  مثابه جاده  و بازیابی اطالعات به جستجو( 4ارزشمند، 

شکل گرفت که در ادامه فضای نتیجه پژوهش در قالب جدول ارائه شده است که در آن  ،کلیدی برای نجات

شود، همچنین افق بیرونی )مرز هر طبقه بیان می 4و ساختار آگاهی )جنبه ساختاری( 1)جنبه ارجاعی( یمعن

 شوند.شامل عناصر ثابت و متغیر( هر طبقه بیان می) یدرون، افق ادراک(

 

 دکتریپدیده جستجو و بازیابی اطالعات دانشجویان  ه. فضای نتیجه اهمیت و ضرورت تجرب1 جدول

 جنبه ساختاری )ساختار آگاهی( جنبه ارجاعی )معنا(

 افق درونی، عنصر ثابت افق بیرونی 

 توجه( )کانون

 افق درونی، عناصر متغیر

 های کانون توجه()بخش

محیط جستجو و  طبقه اول

 9بازیابی اطالعات

محیط تعاملی با 

 جامعه علمی

 نیاز دائمی اهمیت و ضرورت

 گام اول پژوهش

 دستیابی به منابع معتبر

 بررسی جذابیت موضوع

 برطرف کردن ابهامات موضوع

 شکل گرفتن ایده

جستجو و محیط  طبقه دوم

 بازیابی اطالعات

 محیط تعاملی دانشجو

 بررسی منابع روزآمد اهمیت و ضرورت

 های در دست اقدامبررسی پژوهش

 دستیابی به منابع معتبر

 نیاز دائمی

 برطرف کردن ابهامات موضوع رساله

محیط جستجو و  طبقه سوم

 بازیابی اطالعات

 محیط حل مسئله

 نیاز دائمی اهمیت و ضرورت

 منابع روزآمدبررسی 

 های در دست اقدامبررسی پژوهش

 کاری اطمینان از عدم دوباره

 توجیه مهم بودن موضوع پژوهش

 روشن کردن ذهن

 پیشرفت امور پژوهشی

 شکل گرفتن ایده

 بررسی جذابیت موضوع

 
1. Meaning (Referential aspect) 

2. Structure of Awareness (Structural aspect) 

 بینند. طبقه توصیفی در آن تجربه شده است و افرادی که در این طبقه جای دارند ورای این محیط را نمیمحیطی که  .9
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 بحث 

اهمیت و ضرورت  ههای دانشجویان از تجرب شده است، مجموع درک  نشان داده 4طور که در جدول  همان

ها، محیط  شده است. افق بیرونی در همه طبقه  سلسله مراتبی ارائه هو بازیابی اطالعات با رابط جستجوپدیده 

ای که  گیرد، البته متناسب با طبقه پردازد در برمی می جستجوو بازیابی اطالعات را که فرد در آن به  جستجو

ند محیط تعاملی و محیط حل مسئله را نیز شامل شود. این توا دانشجو در آن قرار دارد محیط بیرونی می

 بینید و به کند و ورای آن محیطی را نمی گیرد که فرد در آن پدیده را تجربه می محیط دنیایی را در برمی

ای پر از چراغ(، همچنان  ای ارزشمند و جاده نوعی مرز ادراکی فرد است. در طبقه توصیفی اول و دوم )گنجینه 

های بازیابی و تعامل با استادان،  و بازیابی اطالعات قرار دارد به تعامل با سامانه جستجودر محیط که فرد 

دهد. در طبقه  دانشمندان پرداخته و تجربه خود را به سطح باالتری ارتقا می تجربه دوستان و ارتباط با

به نتیجه مطلوب برای تأیید خورد و در صورت عدم دستیابی  توصیفی سوم، دانشجو زمانی که به مشکل برمی

زند. او ورای پژوهش خود و در راستای قانع کردن گروه پژوهشی دست به جستجو و بازیابی اطالعات می

بیند و در چنین محیطی اهمیت و ضرورت محیط حل مسئله در محیط جستجو و بازیابی اطالعات چیزی نمی

کند. در ادامه به آن را مانند کلیدی برای نجات تجربه میکند و پدیده جستجو و بازیابی اطالعات را تجربه می

 شود.های توصیفی پرداخته میتک طبقه استنباط و بحث درباره تک

 

 ای ارزشمندمثابه گنجینه  و بازیابی اطالعات به جستجوطبقه توصیفی اول: 

و بازیابی اطالعات با اصطالح  جستجودر فرایند پژوهش و  دکتریدر این طبقه، ارتباط بین دانشجویان 

 شود. ای ارزشمند بیان می گنجینه

 
 

 اول یفیتوص طبقه در ارتباط تیماه.  1 شکل
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تجربه چیزی است که  ،و بازیابی اطالعات در پی آن است جستجودر این طبقه از توصیف و تمام آنچه 

بها در طی فرایند پژوهش از آن بهره ببرند. این گنجینه در هر مرحله از  ای ارزشمند و گران چون گنجینه

عنوان عامل   به دکتریها شود. این مسئله برای دانشجویان  تواند باعث درخشش کار آن فرایند پژوهش می

کنند اصطالحاتی  ی اطالعات را از این طریق تجربه میو بازیاب جستجوشود. دانشجویانی که  خارجی تلقی می

شکل گرفتن "و  "برطرف کردن ابهامات موضوع"، "بررسی جذابیت موضوع"، "دستیابی به منابع معتبر"مانند 

برند. معنا و ساختار آگاهی در این طبقه  کار میه را برای توصیف آن ب"گام اول پژوهش"، "نیاز دائمی"، "ایده

و بازیابی اطالعات است. طبقه توصیفی چهارم در  جستجوواسطه   ای ارزشمند در افراد به ینهتمرکز بر گنج

عنوان   ( نیز مانند پژوهش حاضر بر اهمیت جستجو و بازیابی اطالعات به4006پژوهش ادواردز و بروس )

صیفی قرار دارند به چیزی ارزشمند مانند یافتن فلزی کمیاب چون طال اشاره دارد. افرادی که در این طبقه تو

صرفه منابع اطالعاتی الکترونیکی اشاره داشتند که مؤید پژوهش پاتریج و ادواردز   دسترسی راحت، آسان و به

نهایت  های جستجوی مبتنی بر وب پرداخته بودند و این مسئله در( است که به کشف تجربه مهارت4006)

راستا با پژوهش ود. همچنین، نتایج پژوهش حاضر همشمنجر به احساس خوشایند و رضایت را دانشجویان می

 ( است.4014( و دیم و الپتون )4009پاتریج، ثورپ و ادواردز ) (4006) بیمی

 

 های روشن ای پر از چراغ مثابه جاده  و بازیابی اطالعات به جستجوطبقه توصیفی دوم: 

و بازیابی اطالعات با اصطالح  جستجوو در طی فرایند پژوهش  دکتریدر این طبقه، ارتباط بین دانشجویان 

 شود. های روشن بیان می ای پر از چراغ جاده

 
 دوم یفیتوص طبقه در ارتباط تیماه. 1 شکل

 

تجربه چیزی است که به  ،و بازیابی اطالعات در پی آن است جستجودر این طبقه از توصیف و تمام آنچه 

ای که در آن به  مثابه چراغ هستند در طول جاده  واسطه راهنماهایی که به  کند تا بتوانند به افراد کمک می
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و بازیابی اطالعات بهتری انجام دهند. این مسئله برای دانشجویان  جستجوکنند،  مشکالت زیادی برخورد می

و بازیابی اطالعات را از این طریق تجربه  جستجو. دانشجویانی که شود عنوان عامل خارجی تلقی می  به دکتری

آموزش و "و  "وجود راهنماها"، "پیشرفت فناوری"، "تنوع منابع اطالعاتی"کنند اصطالحاتی مانند  می

برند. معنا و ساختار آگاهی در  کار میه را برای توصیف آن ب "تأثیر و نقش استاد در راهنمایی"و  "یادگیری

و بازیابی اطالعات است. نتایج  جستجوواسطه   های روشن در افراد به ای پر از چراغ بقه تمرکز بر جادهاین ط

(، 4006) بی(، می4006(، ادواردز و بروس )1333(، لیمبرگ )1339، 1332هایی چون بروس )پژوهش

(، گراس و التام 4011)(، ویرکس و بامیگبوال 4009(، پاتریج، ثورپ و ادواردز )4006پارتریج و ادواردز )

که پژوهش حاضر در این طبقه  اند شده  که با رویکرد پدیدارنگاری انجام (4014(، دیم و الپتون )4011)

نوعی توجه به آموزش و یادگیری، تعامل با   های نامبرده بهها همسو بود. در همه پژوهش توصیفی با آن

های توصیفی کنندگان پژوهش و... در طبقهناوری، تسهیلدیگران، یافتن اطالعات از منابع متنوع، پیشرفت ف

 اند.ظهور یافته

 

 مثابه کلیدی برای نجات  و بازیابی اطالعات به جستجوطبقه توصیفی سوم: 

و بازیابی اطالعات با اصطالح  جستجودر طی فرایند پژوهش و  دکتریدر این طبقه، ارتباط بین دانشجویان 

 شود. کلیدی برای نجات بیان می

 
 سوم یفیتوص طبقه در ارتباط تیماه. 0 شکل

 

و بازیابی اطالعات در پی آن است تجربه چیزی است که به  جستجودر این طبقه از توصیف، تمام آنچه 

  به دکتریکند از ابزاری برای نجات خود در فرایند استفاده کنند. این مسئله برای دانشجویان  افراد کمک می

و بازیابی اطالعات را از این شیوه تجربه  جستجوشود. دانشجویانی که  عنوان یک عامل بیرونی تلقی می

توجیه مهم "، "روشن شدن ذهن"، "کاری اطمینان از عدم دوباره"، "نیاز دائمی" طالحاتی مانندکنند اص می

برند و آن را در محیط  کار میه را برای توصیف آن ب "برطرف کردن ابهامات رساله"، "بودن موضوع پژوهش
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های  نجات از بحران بینند. ساختار معنا و ساختار آگاهی در این طبقه تمرکز بر کلیدی برایحل مسئله می

های و بازیابی اطالعات دارد. نتایج این طبقه با نتایج پژوهش جستجوواسطه   موجود در فرایند پژوهش به

، (4006) ساندین و (، لیمبرگ4006(، ادواردز و بروس )4004(،  بروس، فام و استودلی )1333لیمبرگ )

 راستا بود. هم (4012)دیگران و عبدی و صیاد (4001گراس و التام ) (،4009پاتریج، ثورپ و ادواردز )

 

 گیری نتیجه

و بازیابی اطالعات دانشجویان  جستجوای تنگاتنگ با فرایند  که فرایند پژوهش، از ابتدا تا انتها رابطه ییآنجا زا

یی در ها آموزشها با کسب مهارت و  نهایت آن در که چرادارد، بررسی پدیده مذکور در این افراد ضروری است 

یی که ها سامانهبا کار کردن با  کنند. همچنین، کارآمدتر و مفیدتر را کسب می جستجواین زمینه توانایی انجام 

یافته  دستتوانند به وسیله دستاوردهای پژوهشی خود به توانایی اقتصادی و صنعتی  هستند، می کاربرپسندتر

آورند. عالوه بر این، زندگی  هانی را به وجود میهای تجاری محلی و ج و عرصه جدیدی برای رقابت در میدان

 علمی و اجتماعی دانشجویان پس از فراغت از تحصیل در تمام سطوح  با کیفیت و آرامش بیشتری پیش رود.

توان گفت  یم کردند، انیب پژوهش کنندگانگونه که مشارکت همانپژوهش حاضر  جینتا یراستا در

 یشنهادهای. از جمله پدارد یتوجه قابل تیاهم و ضرورت پژوهش، ندیفرا در اطالعات یابیباز و جوجست دهیپد

 :باشد یم لیها اشاره کرد شامل موارد ذ به آن توان یکه م یکاربرد

 ندیفرا در اطالعات یابیباز و وجوجست دهیپد کردند، انیب پژوهش کنندگانمشارکت که طور  همان 

 و یآموزش یهایزیربرنامه در دیبا مورد نیا نیبنابرا. دارد یتوجه قابل تیاهم و ضرورت پژوهش،

 کند،یم تجربه را دهیپد نیا آن، در انیدانشجو که یریمس و ردیگ قرار مدنظر دانشگاه یپژوهش

 .شود رسانده حداقل به مشکالت و هاتیمحدود تا شود هموار

 ی)فرد رگذاریتأث متعدد عوامل هنیزم  در کنندگانمشارکت که ییهادگاهید تنوع به توجه با، 

 ارائه با رودیم انتظار داشتند، خود یپژوهش ندیفرا در اطالعات یابیباز و جستجو دهیپد بر( یسازمان

 یابیباز و جستجو یها مهارت آموزش هدفمند برنامه نیتدو یبرا یآموزش محترم معاونت به جینتا

 .شود یزیر برنامه معاونت نیا یسو از اطالعات

 با مطابق آن نیمهمتر که شد ارائه پژوهش کنندگانمشارکت یسو از یمتنوع و متعدد یراهکارها 

 انتظار نیبنابرا بود، پژوهش ندیفرا در یاطالعات و یپژوهش مشاوران وجود ضرورت انیدانشجو تجربه

 کسب یبرا هم مورد نیا. دهد انجام را الزم اقدامات نهیزم نیا در یپژوهش محترم معاونت رودیم

از  نیهمچن و بود خواهد دیمف هستند، پژوهش حال در که یانیدانشجو تربخشلذت تجربه
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 یهامشاوره ارائه جهت الزم یهامهارت که یشناسدانش و اطالعات علم رشته آموختگان دانش

 .شد خواهند گرفته کار به دارند یاطالعات و یپژوهش

از این پژوهش بینش جدیدی در مطالعات حوزه کاربران به دیگر  آمده  دست  بههمچنین نتایج 

ها بوده است و  پژوهشگران این حوزه ارائه خواهد داد و در کنار آن به ارائه تجاربی از کاربران که در ذهن آن

ایی به ه یشنهادپتواند  اند، پرداخته است. نتایج این پژوهش می قرار نگرفته توجه موردتاکنون در مطالعات دیگر 

داده تا بتواند به این واسطه به ارتقای تعامل کاربران با سامانه  ها سامانهجهت بهبود  مدار دانش  طراحان سامانه

تواند متخصصان  بازیابی اطالعات دست یابند. همچنین نتایج حاصله از پژوهش می جستجودر زمان تجربه 

ها بتوانند خدمات  تجارب کاربران برساند تا آناحساسات و  شناسی را به درک بهتر علم اطالعات و دانش

خود ارائه دهند. افزون بر  )کاربرانی که به دنبال اطالعات تخصصی و دانش هستند( بهتری به مشتریان دانشی

های دانشجویان را  کند تا مشکالت و محدودیت ها کمک می این، به مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه

هایی کاربردی، هدفمند و مفید  های کاربران، جهت ارتقای آموزش و پژوهش گام تجربهشناخته و با توجه به 

 بردارند.

 

 سپاسگزاری

های ارزنده ایشان در زمینه  شیربگی به خاطر راهنمایی جناب آقای دکتر ناصر قدردانی از مراتب سپاس و

اجرای فرایند پژوهش به حوصله در  صبر و کنندگان پژوهش به خاطر مشارکتاز همچنین  روش پژوهش و

 آید.عمل می
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