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  چکیده
مـدار در مطالعـات بازیـابی اطالعـات      مقالۀ حاضر ضمن تشریح اهمیت و ضرورت توجه به رویکرد کاربر          

با وجود اتفاق نظـر میـان   . دپرداز شده در این زمینه می هاي انجام بندي و مرور پژوهش   مبتنی بر وب به دسته    
متخصصان بازیابی اطالعات در نقش و جایگاه محوري کاربران در هر نظام بازیـابی، دانـش موجـود در ایـن       

  .باشد ها، بویژه در محیط وب نمی زمینه محدود است و پاسخگوي بسیاري از پرسش
موجـود و تـسهیل فراینـد    دهد که رهایی شـبکۀ جهـانی وب از نابـسامانی     ها نشان می  روند کلی پژوهش  

تر باشد، در گروي ارتقـاي سـطح    هاي بازیابی پیچیده    یابی کاربران، بیش از آنکه نیازمند طراحی نظام         اطالع
سـازي   ها از چگونگی تعامل کاربران با این محیط، درك نیازهاي کاربران، و سـاده              دانش طراحان این نظام   

کننـد و    امکانـات جـستجوي پیـشرفته اسـتفاده نمـی        حاضر اغلـب کـاربران از       درحال. مراحل جستجو است  
بـا توجـه   . شـود  هاي معدود و مبتنی بر زبان طبیعی مطرح مـی  شکل کلیدواژه نیازهاي اطالعاتی آنان بیشتر به  

به ناهماهنگی این شیوه با ساختار ابزارهـاي کـاوش در اینترنـت فراینـد جـستجو در وب بـراي بـسیاري از                      
تجربـه از یـک سـو و     ندیده و کـم  گسترش تعداد کاربران آموزش  . همراه است کاربران با کندي و دشواري      

توسعۀ کاربردهاي روزمرة شبکۀ وب از سوي دیگر به اهمیت مطالعات کاربرمدار در زمینۀ بازیـابی اطالعـات               
نقطۀ توجه پژوهشگران این حوزه بر یافتن راهکارهایی متمرکز است که بـه کـاهش       . افزاید  مبتنی بر وب می   

وري در بازیابی منجـر   ان جستجو، کاستن از تالش کاربر در فرایند جستجو و در عین حال به افزایش بهره              زم
  .شود

  مقدمه
عنـوان یــک رسـانۀ قدرتمنـد جهــانی و یـک منبـع عظــیم و       پـس از پیـدایش شـبکۀ جهانگــستر وب بـه    

رسـانی   ختلف علـوم اطـالع  هاي م روي پژوهشگران شاخه اي پیش هاي پژوهشی تازه   گسترش اطالعات، افق    به  رو
هاي بدون پاسخ در زمینۀ تعامل کاربران با وب  فرد محیط وب و طرح پرسش   به  هاي منحصر   ویژگی. گشوده شد 

این گـرایش آشـکار و دالیـل    . است آمدن گرایش مشهودي به سمت مطالعات مبتنی بر وب شده        منجر به پدید  
طـور کـه    دالیل اصـلی ایـن گـرایش همـان    . 2است ر گرفته رسانی مورد توجه قرا     آن بارها در متون حوزة اطالع     

هـاي   هـا و محمـل   شـود کـه آن را از رسـانه    هـاي خـاص محـیط وب مربـوط مـی      شد از یک سو به ویژگی    گفته
کند و از سوي دیگر به گسترش فزاینـدة نقـش آن در زنـدگی روزمـرة افـراد بـاز            رسانی دیگر متمایز می     اطالع
پس از تـدوین یـک مطالعـۀ مـروري جـامع و گـسترده در زمینـۀ                ) 1997(» ویلت«و  » اسپارك جونز «. گردد  می

هایی یاد کردند که پـیش روي   عنوان یکی از فرصت هاي بازیابی اطالعات، از مطالعات مبتنی بر وب به         پژوهش
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جالب است که در آن زمان این حوزة پژوهشی مراحل نخستین خود را پشت سر    . پژوهشگران قرار گرفته است   
  .است روند این مطالعات از شتابی چشمگیر برخوردار بوده) 2003( تا کنون 1997گذاشت و از سال  می

هـا در ایـن محـیط و عـدم       ناهمگونی منابع اطالعاتی در وب، تنوع کاربران از هـر نظـر، ناپایـداري داده              
هاي  ب را از پژوهششوند که مطالعات مبتنی بر و هایی محسوب می سازماندهی مؤثر اطالعات، از جمله ویژگی  
شـده در   هاي انجام کوشد که با مرور پژوهش مقالۀ حاضر می. سازند قبلی در حوزة بازیابی اطالعات متفاوت می      

، نشان دهد که محققان چگونـه از خـصوصیات ویـژة محـیط وب در       )هاي کاربرمدار     بویژه پژوهش (این زمینه   
  .کنند هاي پژوهشی موجود غلبه می گونه بر چالشبرند و چ راستاي پیشبرد اهداف پژوهشی خود بهره می

هـاي   مرور نوشتارها حاکی از آن است که به رغم نوپـایی پـژوهش در ایـن حـوزه، دسـتاوردها و یافتـه             
هاي پژوهشی متعددي در بارة بازیابی اطالعات در محیط  زمینه. مطالعات اخیر در خور توجه و شایان ذکر است     

هاي  بنابراین فقط یکی از شاخه. ها، بسی فراتر از توان مقالۀ حاضر است تمام آنوب وجود دارد که پرداختن به   
منظور در این مـرور نوشـتارها، تنهـا آن دسـته از مطالعـات بررسـی            بدین. گیرد  آن در اینجا مورد توجه قرار می      

ویکـرد کاربرمـدار   انـد و از ر  یابی کـاربران در محـیط وب پرداختـه    شوند که به پژوهش دربارة فرایند اطالع    می
تشریح و تبیین رویکرد کاربرمدار در ادامه خواهد آمد و به دالیل اتخاذ این شیوه نیز اشـاره          . اند  برخوردار بوده 

  .خواهد شد

  رویکرد کاربر مدار چگونه رویکردي است؟
هـا و بـر اسـاس معیارهـاي      تـوان از دیـدگاه    شـده در حـوزة بازیـابی اطالعـات را مـی             هاي انجام   پژوهش

هـا براسـاس    بنـدي پـژوهش   بنـدي، دسـته   ترین معیارها براي این طبقه   یکی از معمول  . بندي کرد   وناگون تقسیم گ
منظور از رویکرد پژوهش، نقطۀ تمرکز و توجـه پژوهـشگر در تمـام مراحـل تحقیـق         . ها است   رویکرد کلی آن  

نتخـاب ایـن روش پـژوهش،    ا. گـذارد  هاي پژوهشگر در خالل تحقیق اثـر مـی     است که بر همۀ تدابیر و تصمیم      
هـا همگـی از رویکـرد پـژوهش      ها و چگونگی تحلیـل و تفـسیر یافتـه    جامعۀ مورد مطالعه، ابزار گردآوري داده     

  .شوند متأثرند و بر اساس آن تنظیم می
 و 3هـاي کاربرمـدار   بنـدي کلـی مطالعـات شـامل دو گـروه پـژوهش       در حوزة بازیـابی اطالعـات، دسـته     

هاي کاربرمدار، نقطۀ توجه و تمرکز پژوهشگر بیش از آنکه متوجه مسائل فنی و    وهشدر پژ .  است 4مدار  سیستم
این دو نوع رویکـرد  . ها تأکید و تکیه دارد    کنندگان از این نظام     تکنیکی نظام بازیابی اطالعات باشد، بر استفاده      

  .دهند میمکمل یکدیگرند و هریک، بخشی از مطالعات حوزة بازیابی اطالعات را به خود اختصاص 
 نظام بازیابی اطالعات باشد، بیـشتر رویکـرد    5معموالً وقتی هدف یک پژوهش مبتنی بر ارزیابی عملکرد        

 همـان نظـام بازیـابی،    6این در حالی است کـه بـراي سـنجش کارآمـدي یـا بـازدهی           . شود  مدار اتخاذ می    سیستم
ت یـک نظـام بازیـابی اطالعـات از     ممکـن اسـ  . تر، بلکه ضروري خواهـد بـود        تنها مناسب   رویکرد کاربرمدار نه  

دلیل پیچیدگی فرایند جستجو، استفادة سهل و آسان از  هاي فراوان برخوردار باشد، ولی مثالً به    توانایی و قابلیت  
در این صورت حصول نتیجـۀ رضـایتبخش از آن مـستلزم صـرف وقـت و انـرژي       . آن براي کاربران میسر نباشد 

ستم مذکور از عملکرد خوبی برخوردار است، امـا کارآمـدي الزم را بـراي    بنابراین گرچه سی  . بسیار خواهد بود  
  .کنندگان نخواهد داشت استفاده

مـدار در حـوزة بازیـابی اطالعـات انجـام شـده        هاي فراوانی با رویکرد سیستم در چهل سال گذشته پژوهش    
                                                

1. user-oriented 
2. technical-oriented 
3. effectiveness 
4. efficiency 



شگران قـرار داشـته و البتـه     در اغلب این مطالعـات در کـانون توجـه پژوهـ           7دو معیار مهم جامعیت و مانعیت     . است
هـاي فـراوان انجـام     اما پـس از تحقیقـات فراوانـی کـه در طـی سـال      . اند اي نیز به ارمغان آورده  دستاوردهاي ارزنده 

مدار بودند، خأل ناشی از فقدان آگاهی از نیازها و خواست کاربران، بیش از گذشته احـساس       گرفت و غالباً سیستم   
پس از ظهور شبکۀ جهانگستر وب بنا به دالیلی کـه در  . عات کاربرمدار افزوده گردیدشد و به تدریج بر تعداد مطال 

  .ادامه ذکر خواهد شد، اهمیت رویکرد کاربرمدار بیش از گذشته آشکار گردید

  هاي مبتنی بر وب جایگاه ویژة کاربران در پژوهش
رسـد کـه     از آن بـه نظـر مـی     تـر   کنندگان در هر نظام بازیابی اطالعات، روشـن         اهمیت و جایگاه استفاده   

  تردید هـر نظـام بازیـابی اطالعـات بـراي اسـتفادة کـاربران آن طراحـی و سـاخته          بی. محتاج تبیین و تفسیر باشد 
همـۀ  . گردنـد  هاي اصـلی در طراحـی محـسوب مـی     شود و همواره نیاز کاربران و خشنودي آنان، از اولویت          می

هـا اسـتوار    وري و سودمندي ایـن نظـام    اطالعات بر ارتقاي بهرههاي بازیابی تالش پژوهشگران و سازندگان نظام  
بنـابراین در اینجـا قـصد تـشریح بیـشتر ایـن امـر مـسلم و            . 8اي برخوردار اسـت     باشد و کاربر از جایگاه ویژه       می

 آنچه در اینجا اهمیت دارد ترسیم ارتباط بین شرایط نوین ناشی از پیدایش وب و اهمیت. شده را نداریم پذیرفته
تـر شـدن موقعیـت کـاربران در      سـه دلیـل اصـلی بـراي برجـسته     . مضاعف جایگاه کاربران در این شرایط اسـت   

  :اند از این دالیل عبارت. رسد نظر می هاي مبتنی بر وب قابل ذکر به پژوهش

  فرد شبکۀ وب جهانگسترد هاي منحصربه ویژگی. 1
هـاي   ردار است که آن را از تمـام محمـل  طور که قبالً نیز ذکر شد شبکۀ وب از خصوصیاتی برخو      همان

شبکۀ وب چه در نقش محملی بـراي ذخیـره و   . کند هاي دیگر متمایز می     رسانی قبل از خود و تمام رسانه        اطالع
آنچه به موضـوع ایـن   . هاي قابل توجهی برخوردار است اي آن، از ویژگی بازیابی اطالعات و چه در نقش رسانه 

پژوهشگران این . هاي بازیابی اطالعات مبتنی بر وب است ن خصوصیات بر پژوهششود تأثیر ای    مقاله مربوط می  
ناپـذیر   زودي دریافتند که اتخاذ تدابیري تازه اجتناب حوزه وقتی مطالعات خود را در محیط وب آغاز کردند به     

بهـره   وب محیطی است جهانگسترد و دربرگیرندة حجم عظیمی از اطالعات ناهمگون و در عین حال بـی            . است
شـود؛ آمـار منتـشرشده     از حداقل سازماندهی و کنترل، و منبع عظیمی که هـر لحظـه بـر حجـم آن افـزوده مـی               

  .ها را ندارد روشنی گواه این ادعا است و مقالۀ حاضر قصد تکرار آن به
جالب است که مشخصاتی مثل گستردگی و نیز ناهمگونی در رشد فزایندة وب فقـط بـه منـابع و محتـواي              

کنندگان این شبکه افـزوده   هر روز بر تعداد استفاده. گردد شوند و این امر شامل کاربران آن نیز می        د نمی آن محدو 
  .وقفه دارد شود و این افزایش رشدي شتابان و بی می

یابی در وب،تصویر فعلی این شبکه بیانگر آن است کـه طیـف وسـیعی از           هاي اطالع   از دیدگاه پژوهش  
ابزارهـاي  . عاتی متنوع، در فضاي عظیم وب درپی تأمین نیازهاي اطالعاتی خود هـستند       کاربران با نیازهاي اطال   

 10هاي اطالعاتی موضوعی  و دروازه9کاوشی که آنان در اختیار دارند عمدتاً موتورهاي جستجو، راهنماهاي وب
هاي  وز پرسشسودمندي و کارآیی این ابزارهاي جستجو نیز خود موضوع بسیاري از مطالعات بوده و هن          .هستند

حال اگر شرایط حاکم بر محیط وب را چه از نظر منابع و چه از نظر کاربران آن  . اند  فراوانی در این زمینه مطرح    
ترشـدن نقـش کـاربران در     هاي بازیابی اطالعات قبل از ظهور وب مقایـسه کنـیم، دلیـل برجـسته               با شرایط نظام  

                                                
1. recall & precision 
2. Spink,2002; Janson et al, 2000. 
1. Directories 
2. Subject Gateways 



هـاي   هـاي بازیـابی، بـویژه نظـام     کنندگان از نظـام  ته استفادهدر گذش. شود تر می هاي مبتنی بر وب نمایان  پژوهش
 عمدتاً متخصصان و دانشگاهیان بودند و به بیان دیگر، همگونی قابل 12ها هاي پیوستۀ کتابخانه  یا فهرست11پیوسته

. شـد  این همگونی شامل منابع اطالعاتی مورد جـستجو نیـز مـی   . توجهی در میان استفاده کنندگان وجود داشت      
ها و تدابیر خاصی  راین پیچیدگی فضاي اطالعاتی در وب مطالعات مبتنی بر این محیط را نیازمند اتخاذ روشبناب

  .نموده و به جایگاه کاربران اهمیتی مضاعف بخشیده است

  تجربه ندیده و بی افزایش تعداد کاربران آموزش. 2
ونیکی به متخصصان و دانشگاهیان محدود طور که گفته شد اگر قبالً استفاده از رایانه و منابع الکتر       همان

افرادي که در وب . تر از گذشته است کنندگان از این امکانات به مراتب بیشتر و وسیع شد، امروزه طیف استفاده
شوند یا از تجاربی در این زمینـه برخـوردار    کار محسوب می پردازند از نظر تجربۀ جستجو، یا تازه   به جستجو می  

از نظر آمـوزش  . کند تر کمک می  دهند که تجربۀ جستجو به بازیابی موفق       ذشته نشان می  هاي گ   پژوهش. هستند
. پردازنـد  انـد یـا از راه آزمـون و خطـا در وب بـه جـستجو مـی        یابی در وب نیز کاربران یا آمـوزش دیـده      اطالع

ایـن  . گـردد  جر مـی یابی به بهبود نتایج جستجو من شده این فرض را ثابت کرده که آموزش اطالع   مطالعات انجام 
یـابی   هاي اطـالع  منظور از آموزش در اینجا، آموزش مهارت  (در حالی است که درصد کاربران آموزش ندیده         

  .تجربه است دیده یا با تجربه بیش از درصد کاربران آموزش و کم) در وب است
العـات مواجـه   ها یـا بـا بهمنـی از اط    معموالً نتایج جستجوبراي این طیف وسیع، رضایتبخش نیست و آن   

  .خواهند شد یا با کمترین میزان اطالعات

  توسعۀ امور روزمرة مبتنی بر وب. 3
طوري که امروزه امور متنوعی از زنـدگی روزمـرة       شود، به   تر می   هاي شبکۀ وب هر روز گسترده       کاربرد

بـسی فراتـر از امـور    دامنۀ تعامل کاربران با محـیط وب  . افراد، بویژه در جوامع پیشرفته متکی به این شبکه است         
آنان صورتحساب . گیرند پژوهشی و دانشگاهی است و اقشار مختلف براي انجام امور گوناگون از وب بهره می            

کنند، یا برنامۀ تعطیالت خود را از همین  پردازند، در همین شبکه خرید می برق و تلفن خود را از طریق وب می      
. امـور مـشابه در وب، بـا فراینـد جـستجو در وب پیونـدي روشـن دارد        انجام همۀ ایـن امـور یـا         .کنند  طریق تنظیم می  

. انـد  تـرین فعالیـت خـود در ایـن شـبکه معرفـی کـرده        دهند که کاربران، جستجو در وب را مهم      مطالعات قبلی نشان می   
 آنـان هـر    درصد57 .اند  را براي جستجو در وب برگزیده 1/9طور متوسط امتیاز      بندي ده امتیازي، به     آنان در یک رتبه   

تـر عمومیـت خـدمات و     پرداختند و از نظر محبوبیت خدمات در وب یا به بیان دقیـق  روز در وب به جستجو می  
  .13است ها، جستجو در وب پس از پست الکترونیکی، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده فعالیت

  ها مرور پژوهش
هایی اشاره شود که قـبالً بـه اجمـال یـا بـه       الهها در این زمینه الزم است ابتدا به مق قبل از بررسی پژوهش  

ها بخشی به مرور تحقیقـات قبلـی    از آنجا که معموالً در اغلب پژوهش. اند تفصیل به مرور این مطالعات پرداخته  
. اسـت  هاي مطالعات قبلی استناد شده هاي این حوزه نیز کم و بیش به نتایج و یافته       یابد در پژوهش    اختصاص می 

بـا ایـن حـال مـرور     . ي از موارد این مرور به اختـصار اسـت و از جامعیـت کـافی برخـوردار نیـست          اما در بسیار  
 منتشر شده که اختصاصاً با هدف مـرور  2001دهد که قبالً دو مقالۀ مروري در سال  نوشتارهاي موجود نشان می   

                                                
3. On line 
4. OPACs 
1. Bao, 1998. 



  .اند بدنۀ پژوهشی این حوزه تدوین شده
 2000 تا 1995هاي  هاي بین سال ته شده به مرور پژوهش نگاش14»اینگرید هسایی«مقالۀ نخست که توسط 

در مقالۀ مذکور، این حوزة پژوهشی بر اساس کاربران مورد مطالعه در قالب دو دستۀ اصلی مورد     . است  پرداخته
  .بررسی قرار گرفته

دستۀ نخست شامل مطالعاتی است که به چگونگی تعامل کودکان با شبکۀ وب پرداختـه بودنـد و دسـتۀ      
دســتۀ دوم خـود شــامل  . انـد  هـایی اســت کـه فقـط کــاربران بزرگـسال را مـورد توجــه قـرار داده        پـژوهش دوم

ســپس . شــود اي، کارکنــان فنــاوري اطالعــات، دانــشجویان و بزرگــساالن داوطلــب مــی  گــران حرفــه جــستجو
ت بـه  محـور نخـس  . انـد  هاي مرتبط با بزرگساالن بر اساس پنج محور اصـلی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه              پژوهش
بـر ایـن   » هـسایی «. اند یابی کاربران بوده   هاي اطالع   پردازد که درصدد ترسیم تصویري از رفتار        هایی می   پژوهش

باور است که اغلب این مطالعات رویکرد توصیفی دارند و بیشتر بر اطالعات آماري مـستخرج از داد و گرفـت            
  .15باشند ها میان کاربران و محیط وب استوار می داده

یـابی کـاربران وب و    م به مطالعاتی اشاره دارد که به تحقیق دربارة ارتباط میان رفتارهاي اطالع    محور دو 
هـایی پرداختـه    در سومین گروه به مـرور پـژوهش  . 16اند اطالعات در این محیط پرداخته  ) ارائۀ(چگونگی نمایش 

گـروه چهـارم   . 18انـد  هاي جـستجو اسـتوار بـوده    ، راهبرد جستجو و تاکتیک  17شده که بر محور وظایف جستجو     
انـد کـه آیـا ارتبـاط معنـاداري میـان        شده، معموالً اثبات یا ابطال این فـرض را دنبـال کـرده      هاي بررسی   پژوهش

هاي قبلـی ایـن فرضـیه را     اکثر پژوهش. چگونگی و نتایج جستجو با تجربۀ کاربران در جستجو وجود دارد یا نه   
گـران   بـه بیـان دیگـر، جـستجو    . اسـت  ین این دو متغیر مشاهده شدهاند و معموالً پیوند قابل توجهی ب  اثبات کرده 

در پنجمین دسته . 19آورند دست می کار به تري در مقایسه با کاربران تازه باتجربه معموالً نتایج کاوش رضایتبخش
رهاي  یا الگوهاي شناختی کاربران با چگونگی رفتا 20از این مطالعات، ارتباط میان متغیرهایی مثل توانایی فکري        

اند که به  اي گذاشته ها قدم به قلمرو گسترده   این دسته از پژوهش   . است  یابی آنان مد نظر پژوهشگران بوده       اطالع
  .نحو قابل توجهی بر مفاهیم بنیادین علومی مثل روانشناسی و علوم تربیتی استوار است

 کـه نـوع سـاختار فکـري و     انـد  گسترش دارنـد نـشان داده   که روبه (شده با این رویکردها       مطالعات انجام 
یـابی آنـان و چگـونگی تعـاملی کـه بـا ایـن محـیط دارنـد اثـر            هاي یادگیري کاربران بر رفتارهاي اطـالع        روش
نـوعی تـصویرگر و    توانـد بـه   یـابی کـاربران در محـیط وب مـی     به بیان دیگـر، بررسـی رفتـار اطـالع    . گذارند  می

  .21باشدکنندة ساختار فکري و الگوهاي یادگیري آنان  منعکس
، )1992 (22»اینگورسـن «هاي موجود در بازیابی اطالعات نظیر مدل   ضمن اشاره به مدل   ) 2001(» هسایی«

 معتقد است کـه چکیـدة عناصـر موجـود در ایـن      24»تنوپیر«و  » هاوك«،  »وانگ«و مدل   ) 1996 (23»ساراسویک«
منـدرجات یـا محتویـات    . 1: ازانـد   شـود کـه عبـارت    ها در هر نظام بازیابی، در سه عنصر اصلی خالصه می    مدل
  .کاربران. 3، 26هاي نظام بازیابی قابلیت. 2، 25نظام
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گذارنـد و   هاي هریک از این عوامل اصلی بر چگونگی و بازدهی فرایند بازیابی اطالعات اثر می      ویژگی
 بازیـابی  افزاید که در اغلـب مطالعـات   او در ادامه می. توان موضوع پژوهش قرار داد هریک از این عوامل را می   

هاي ابزارهاي جستجو بیـشتر مـورد توجـه       اطالعات مبتنی بر وب، جزء دوم این مجموعه یعنی توانایی و قابلیت           
اند که در واقع مرتبط با جزء  برخی پژوهشگران نیز به چگونگی سازماندهی و ارائۀ اطالعات پرداخته. بوده است

ها، متغیرهاي مرتبط با کاربران را بـه     دي از پژوهش  این در حالی است که تنها معدو      . نخست این مجموعه است   
  .اند عنوان موضوع اصلی پژوهش دنبال کرده

کنـد کـه    در مقالۀ مروري خود مجموعاً به چهل مورد پژوهش در این حوزه اشاره می           ) 2001(» هسایی«
انـد کـه    ، منتشر شده2000 تا 1998هاي   مورد دیگر بین سال28 و 1997 تا 1995هاي    ها بین سال     مورد از آن   12

هاي پـس از انتـشار    این روند رشد در سال. این امر حاکی از رشد قابل توجه تعداد مطالعات در این حوزه است        
 نیز ادامه یافته که در ادامه، به موارد مرتبط با موضوع مقالـۀ حاضـر اشـاره    2002 و 2001مقالۀ مذکور، یعنی در     

  .خواهد شد
یابی مبتنی بر وب منتشر شـده،   هاي اطالع اختصاصاً با هدف مرور پژوهشدومین اثري که در این حوزه    

  .27 است2001در سال » ادو پوچ«و » برنارد جانسن«کار مشترك 
آنـان  . متفاوت اسـت ) 2001(» هسایی«ها با روش مورد استفادة       روش انتخابی آن دو براي مرور پژوهش      

هـاي بازیـابی اطالعـات نظیـر      هـاي قبلـی پـژوهش    طهاي عمدة محـیط وب بـا محـی      ابتدا ضمن برشمردن تفاوت   
کنند کـه مطالعـات مبتنـی بـر      ها، بر این امر تأکید می هاي پیوستۀ کتابخانه    هاي کالسیک پیوسته یا فهرست      نظام

آنان بدنۀ پژوهشی این حوزه را در مقایسه با بدنۀ   . هاي متفاوتی با گذشته است      وب مستلزم اتخاذ تدابیر و روش     
شـده را بـه دو دسـتۀ     اند و مطالعات انجام     سالۀ بازیابی اطالعات، کامالً جوان و نوپا ارزیابی نموده         پژوهشی چهل 

هایی است که دربارة موتورهاي  منظور آنان از مطالعات اصلی، پژوهش. اند مطالعات اصلی و فرعی تقسیم کرده   
ها تجزیه و تحلیـل   ها در آن ز دادهجستجو انجام شده و طیف وسیعی از کاربران را دربرگرفته و حجم عظیمی ا              

معتقدند که این مطالعات تصویر بهتري از تعامل کاربران و محیط وب را در حـین         » پوچ«و  » جانسن«. است  شده
ها نتایج سـه مطالعـۀ عمـده مربـوط بـه موتورهـاي جـستجو شـامل                از این گروه پژوهش   . دهند  جستجو نشان می  

مطالعات ثانویه در این گروه خود . 31اند  مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته30»آلتاویستا« و  29»اکسایت«،  28»فایربال«
  :اند از این هفت گروه عبارت. اند به هفت دسته تقسیم شده

  32اند؛ مطالعاتی که فقط به یک سایت مشخص و کاربران آن محدود شده. 1
  33گرفتند؛ هاي متعددي را دربر می مطالعاتی که سایت. 2
  34ی بر مفهوم ربط؛هاي مبتن پژوهش. 3
  35ها؛ اي مطالعات مربوط به جستجوي چندرسانه. 4
  36هاي جستجو؛ ها و پرسش بررسی کلیدواژه. 5
  37مطالعات آماري با نیت به تصویرکشیدن تعامل کاربران با وب در حین جستجو؛. 6
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  38.پردازند هایی که خود به انتشار اطالعات دربارة جستجو در وب می سایت وب. 7
انـد، تمـام    مورد بررسی قرار گرفته» پوچ«و » جانسن«هایی که در مقالۀ مروري  رد از پژوهش  جز یک مو    

گرچـه  . اند  براي گردآوري داده هاي خود استفاده کرده 39ها  مطالعات مذکور از روش تحلیل داد و گرفت داده        
هـاي مبتنـی بـر وب     هشها براي پـژو  ها و ابزار گردآوري داده  ترین و مؤثرترین روش       این روش یکی از معمول    

کاهد ـ بـویژه آنکـه روش     شود، اما محدود شدن این مقالۀ مروري به این روش، از جامعیت آن می محسوب می
گیري  دهد و دسترسی به اطالعات کیفی نیازمند بهره ّی در اختیار پژوهشگر قرار می      مذکور، بیشتر اطالعات کم   

هـاي    و نواقص انواع ابزارهاي گردآوري اطالعات در پژوهشمزایا. از سایر ابزارهاي گردآوري اطالعات است     
  .مبتنی بر وب در ادامه تشریح خواهند شد

ّی آنان به بدنـۀ پژوهـشی      وارد است، نحوة نگرش کامالً کم     » پوچ«و  » جانسن«انتقاد دیگري که بر مقالۀ      
کـه تنهـا    سندگان بـر ایـن  بندي این حوزة پژوهشی به دو دستۀ اصلی و فرعی و تأکیـد صـریح نویـ              تقسیم. است

تري براي ترسیم تعامل کـاربران بـا وب    ها متکی هستند نمایانگر مطمئن هایی که بر حجم باالیی از داده    پژوهش
اند، جاي  نموده ها، فرعی و ثانویه تلقی هاي گروه دوم را فقط به دلیل حجم کمتر داده که پژوهش باشند و این می

، از »هـا  تحلیل داد و گرفـت داده «با محدودکردن خود به ابزار گردآوري روش ها    به بیان دیگر، آن   . بحث دارد 
در ادامۀ مقالۀ حاضر این موضوع بیشتر مـورد بررسـی   . اند هاي کیفی این حوزه غفلت کرده    پرداختن به پژوهش  
  .قرار خواهد گرفت

 اثـر، تـصویر نـسبتاً    هاي عمده بین دو مقالۀ مروري مذکور، مجموع ایـن دو       با این حال و به رغم تفاوت      
  .دهند  ارائه می2000 تا 1995هاي  هاي پژوهشی این حوزه بین سال جامع و روشنی از فعالیت

عـالوه بـر آن،   . هاي انجام شده، انتخاب گردیده است    در مقالۀ حاضر روش دیگري براي مرور پژوهش       
مـرور آثـار منتـشره در مجـالت     . نـد ا  نیز مورد توجـه بـوده  2003 تا سه ماهۀ نخست سال   2000منابع بعد از سال     

دهند که روند رشد مطالعات در ایـن   ، نشان می43»آر اس آي ال« و 42»جاد«،  41»ام  پی  آي« ،   40»سیت  جی«هسته نظیر   
هـاي کاربرمـدار آن در قالـب     در اینجـا نمونـه  . اسـت  سال اخیر از شتاب چشمگیري برخوردار بوده   حوزه در سه  

  .شوند چهار محور اصلی مرور می

  ّی و مطالعات کیفی هاي کم پژوهش:  روش تحقیق.1
تردید انتخاب روش تحقیق مناسب، تصمیم مهمی در طراحی و اجراي هر طـرح پژوهـشی محـسوب         بی

از نظر روش تحقیق، دو . هاي بازیابی اطالعات مبتنی بر وب از این قاعدة کلی مستثنی نیستند  شود و پژوهش    می
  .ّی و مطالعات کیفی مطالعات کم: بندي هستند ه قابل طبقهگروه عمده از مطالعات در این زمین

هاي آماري متکـی هـستند، در    ها و استفاده از آزمون مطالعات کمی معموالً بر گردآوري انبوهی از داده       
هاي مـورد مطالعـه نیـز در     متغیر. شوند حالی که تحقیقات کیفی در سطوح کوچکتر ولی با عمق بیشتر انجام می          

  .پذیر، و در انواع کیفی بیشتر مفهومی هستند ّی اندازه متغیرهاي مطالعات کم. اند متفاوتاین دو گروه 
. انـد  شده نیز در این دو نـوع متفـاوت   هاي گردآوري ها و چگونگی تحلیل داده     ابزارهاي گردآوري داده  

  :شود هاي کمی اشاره می ترین ابزارهاي گردآوري در پژوهش در دنباله به مهم

                                                
7. www.searcherginwatch.com 
8. TLA (Transaction Logs Analysis) 
1. JSIST: Journal of the American Society for Information Science & Technology 
2. IPM: Information Processing & Management 
3. JOD: Journal Of Documentation 
4. LISR: Library & Information Science Research 

http://www.searcherginwatch.com


  ها میان کاربران و محیط وب  داد و گرفت دادهبررسی. 1ـ1 
معناي مطالعۀ اطالعاتی است که از ثبت  ها میان کاربران و محیط الکترونیکی به بررسی داد و گرفت داده

هاي  در سال. 44دست آمده است ها میان کاربر و سیستم بازیابی در حین جستجوي اطالعات به        داد و گرفت داده   
هاي مبتنی بر وب  ها براي گردآوري اطالعات در پژوهش ترین و مؤثرترین روش عمولاخیر این روش یکی از م

  .بوده است
توان آن را ثبـت   امتیاز این شیوه، دسترسی سریع و آسان به حجم باالیی از اطالعات واقعی است که می           

بــراي تــاکنون از ایـن روش  . ردپـاي کــاربران و پاسـخ سیــستم در مـسیر جــستجوي اطالعـات محــسوب نمـود     
  .45گردآوري اطالعات در بسیاري از مطالعات بازیابی مبتنی بر وب استفاده شده است

هاي اخیر، اسـتفاده از آن در مطالعـات       رغم امتیازهاي برجسته و کاربرد گستردة این شیوه در پژوهش           به
طالعـات  هـاي پژوهـشی، بـویژه در م      کاربرمدار گرچه مفید است اما کافی نیست و پاسخگوي برخی از پرسـش            

شـود ایـن روش در شناسـایی     مـثالً در مطالعـاتی کـه دربـارة موتورهـاي جـستجو انجـام مـی        . باشـد  کیفـی نمـی  
هایی که مربوط به احـساس   شده، راهبرد جستجو، و موارد مشابه سودمند است، اما پرسش  هاي استفاده   واژه  کلید

عنوان نمونه تحقیقات گذشته نشان  به. هند ماندپاسخ خوا شود بی  کاربران و قضاوت آنان دربارة نتایج بازیابی می       
کنند  دهند که اکثر کاربران موتورهاي جستجو، معموالً فقط صفحات اول و دوم نتایج بازیابی را بررسی می             می

» هـا  بررسی داد و گرفـت داده «توان با روش  دلیل این امر را نمی. گیرند و صفحات زیرین مورد بررسی قرار نمی  
انـد و   آیا این کاربران پاسخ پرسش خود را در همین صفحات نخست یافته.  اطمینان مشخص نمود   روشنی و با    به

هـا مـانع ایـن     شده و فرصـت محـدود آن   اند، یا حجم انبوه اطالعات بازیابی نیازي به مرور صفحات بعدي نداشته 
ضاوت آنـان دربـارة   است؟ نکتۀ مهمتر چگـونگی قـ        کار شده و جستجوي آنان نتیجۀ رضایتبخشی درپی نداشته        

 یک مبحث کامالً کلیدي در بازیابی اطالعات است و از     46»ربط«موضوع  . شده است   میزان ربط مدارك بازیابی   
این در حالی است که قضاوت کاربران دربارة . 47است چهل سال گذشته مورد توجه پژوهشگران این حوزه بوده

پژوهـشگران در  . قابل دنبال کردن نیست» ها رفت داده بررسی داد و گ   «شده، با روش      میزان ربط مدارك بازیابی   
باره را به شکلی از آنان بپرسند و ایـن پرسـش نیازمنـد     ، همواره ناگزیرند قضاوت کاربران در این   »ربط«موضوع  
  .شود هاي تکمیلی دیگري مثل پرسشنامه و مصاحبه است که در ادامه توضیح داده می روش

  پرسشنامه. 2ـ1
رسـانی   ها در مطالعات گوناگون اطالع  ن یکی دیگر از ابزارهاي معمول گردآوري داده       پرسشنامه به عنوا  

هاي بازیابی اطالعـات   دهد که در بسیاري از پژوهش مرور نوشتارها نشان می. اي برخوردار است  از جایگاه ویژه  
 چـاپی یـا   پرسـشنامه ممکـن اسـت   . 48هـا اسـتفاده شـده اسـت     مبتنی بـر وب از پرسـشنامه بـراي گـردآوري داده      

هـا مـشاهده    سـمت اسـتفاده از پرسـشنامۀ الکترونیکـی در پـژوهش           اخیراً گرایش بیـشتري بـه     . الکترونیکی باشد 
توان بوسیلۀ پست الکترونیکی توزیع و گردآوري کرد یا بـه صـورت            نوع الکترونیکی پرسشنامه را می    . شود  می

  49.یک پرسشنامۀ تعاملی در یک وب سایت مشخص قرار داد
تـر از   تـر و سـریع   مراتب ارزان تنها به ي گذشته حاکی از آن است که پرسشنامۀ الکترونیکی نه  ها  پژوهش

                                                
1. Peters et al., 1993. 
2. Spink et al., 1998; Cockburn & Mckenzie, Yansen et al., 2000; Spink & Xu, 2000; Silverstein et al., 1999. 
3. Relevance 
4. Spink et al., 1998. 
1. e.g. Lazonder et al., 2000; Spink, 2002. 
2. e.g. Spink et al., 1998. 



درمجمـوع، اسـتفاده از پرسـشنامۀ    . 50نوع چاپی اسـت، بلکـه درصـد پاسـخگویی افـراد بـه آن نیـز بیـشتر اسـت               
حـال   دهد و درعین میتوجهی گسترش  نحو قابل  الکترونیکی عالوه بر فواید مذکور، دامنۀ توزیع پرسشنامه را به         

  .کند جویی در وقت و انرژي پژوهشگر نیز کمک می به صرفه

  مصاحبه. 3ـ1
هنگامی که پژوهشگران درصدد انجام مطالعات کیفی با تحمل زیاد هستند و طبیعتاً متغیرهاي کیفـی در   

 امکـان ترسـیم   مـصاحبه . شود ها توصیه می پژوهش نقش اساسی دارند، استفاده از مصاحبه براي گردآوري داده      
هـا بـا سیـستم بازیـابی اطالعـات را         نمایی ژرفتر از چگونگی قضاوت کاربران دربارة نتایج جستجو یا تعامل آن           

  .کند فراهم می
مرور نوشتارها در حوزة مورد بررسی این مقاله حاکی از آن است که تا کنون در برخـی از مطالعـات از      

تـوان از آن در    مصاحبه ابزار ارزشمندي است اما به دو دلیل نمی با این حال گرچه51.مصاحبه استفاده شده است 
هـاي نـسبتاً کوچـک محـدود      مندي از مصاحبه تنها به مطالعات کیفی با نمونه      سطح گسترده استفاده کرد و بهره     

گیر بودن آن است؛ بویژه اگر پژوهـشگر مجبـور بـه     نخستین دلیل محدودیت استفاده از مصاحبه، وقت. شود  می
دلیـل دوم  . شـود  بر و پرهزینـه مـی   العاده زمان و سپس مکتوب کردن جریان مصاحبه شود، این روش فوق     ضبط  

اي  خوشبختانه فناوري رایانه. هایی همراه خواهد بود  باشد که معموالً با چالش     چگونگی تفسیر نتایج مصاحبه می    
یکی از این . اند ریان مصاحبه طراحی شدهافزارهایی براي تحلیل ج در این زمینه به یاري پژوهشگران آمده و نرم   

بندي مفاهیم اصلی مـستخرج   کند تا با شناسایی و دسته     نام دارد به پژوهشگر کمک می      52»اطلس«افزارها که     نرم
  .از درون متن مصاحبه به تحلیل و تفسیر آن بپردازد

  مشاهده. 4ـ1
ــ  ــارة جــستجوي اطالعــات در وب، مــشاهده نی ز یکــی دیگــر از ابزارهــاي در مطالعــات کاربرمــدار درب

یابی کـاربران در محـیط    توانند از این طریق به بررسی رفتار اطالع     محققان می . آید  شمار می   ها به   گردآوري داده 
  .53ها با شبکۀ وب را در حین جستجوي اطالعات دنبال کنند وب بپردازند و چگونگی تعامل آن

  جامعۀ مورد پژوهش. 2
توان به دو  رد پژوهش، مطالعات جستجوي اطالعات مبتنی بر وب را میبر اساس گستره و نوع جامعۀ مو   

در . شـود  در گروه نخـست، جامعـۀ پـژوهش بـالقوه تمـام کـاربران وب را شـامل مـی        . بندي کرد نوع کلی طبقه  
گیـري از   تواند جزء جامعۀ پژوهش منظور شـود و نمونـه   صورت هر فردي که به جستجو در وب بپردازد می          این

پردازنـد   در مطالعاتی که به بررسی تعامل کاربران با موتورهاي جـستجو مـی  . شود گسترده انجام میهمین طیف   
  .54شود این نوع جامعۀ پژوهش دیده می

شود؛ مثل مطالعاتی که بـه   در شیوة مقابل، جامعۀ پژوهش با درنظرگرفتن معیارهاي گوناگون محدود می   
انتخـاب هریـک از   . پردازند در یک حرفه یا گروه خاص می      یابی و مسائل جستجوي اطالعات        رفتارهاي اطالع 

مثالً هنگامی که هدف یـک پـژوهش،   . ها دالیل خاص خود را دارد و به هدف پژوهش وابسته است     این روش 
رسـد، چـرا کـه در     تر به نظر می تعمیم نتایج تحقیق به تمام کاربران وب باشد، انتخاب جامعۀ پژوهش عام موجه    

                                                
3. Rosselle & Neufeld, 1998. 
1. e.g. Fidel et al., 1999; Ford et al., 2002. 
2. Atlas 
3. e.g. Palmquist, 2001. 
4. e.g. Spink & Xu, 2000. 



از سوي دیگر وقتی عوامل . تري از جامعۀ پژوهش خواهند بود شده نمایندة مطمئن    ي انتخاب ها  صورت نمونه   این
از طرفـی در  . دیگري در پژوهش دخیل باشند، پژوهشگر ناگزیر است جامعۀ پژوهش محـدودتري را برگزینـد           

است، بسیاري از مطالعات جستجوي مبتنی بر وب، بر محدودیت دامنۀ پژوهش به یک قشر خاص تصریح شده           
طبیعتاً در این شـرایط،  . یابی پزشکان، دانشجویان، کتابداران، معلمان یا اقشار دیگر در وب      مثل رفتارهاي اطالع  

  .55خود جامعۀ پژوهش محدود است خودبه
. ها است تر تعمیم نتایج در این پژوهش امتیاز یک جامعۀ پژوهشی عام در گستردگی آن و قابلیت مطمئن

تیاز جامعۀ پژوهش محدود، سـهولت نظـارت محقـق بـر رونـد پـژوهش و گـردآوري                این در حالی است که ام     
  .56اطالعات، و عمق بیشتر پژوهش خواهد بود

  فضاي پژوهش یا محیط پژوهش. 3
. یابی در محیط وب ممکن است در شرایط واقعی یا آزمایشگاهی انجام شـود          مطالعات کاربرمدار اطالع  

 حاصل تعامل واقعی کاربران با محـیط وب و بـر اسـاس جـستجوي     شده در پژوهش، هاي گردآوري  گاهی داده 
  .57ها است واقعی آن

شـده   تـدوین  ها در شرایط تحت کنترل و بر اساس نیازهاي اطالعاتی ازقبل     در مقابل، گاهی این پژوهش    
ت هاي کالسیک بازیابی اطالعات شـباهت دارد، بخـشی از مطالعـا    این شیوه که بیشتر به پژوهش . شود  انجام می 

  .58دهد خود اختصاص می این حوزه را به
البته تعمـیم نتـایج ایـن    . امتیاز محیط آزمایشگاهی، امکان کنترل بیشتر پژوهشگر بر عوامل پژوهش است 

  .هایی همراه است ها و دشواري ها به محیط واقعی وب با چالش پژوهش

  دامنۀ پژوهش. 4
ن شبکه را بر اساس معیارهایی محـدود کـرد   توان کاربرا طور که در یک پژوهش مبتنی بر وب می    همان

بعـضی از  . توان در مورد منابع وب هم اعمال کرد یا برعکس، محدودیتی براي آنان قائل نشد، این نگرش را می 
هـاي   ها در این حوزه محدود به منابع مشخصی در وب است ـ مـثالً منـابع پزشـکی، دانـشگاهی، سـایت       پژوهش

  59...اقتصادي، و
تر این منابع  هایی براي بررسی دقیق ها، اتخاذ شیوه  موجود در وب و تنوع موضوعات آن گستردگی منابع 
بنابراین مطالعاتی که به نوع خاصی از منـابع محـدود هـستند، امکـان بررسـی جزئیـات       . را ضروري ساخته است  

  .کنند تر را فراهم می هاي عمیق بیشتر و پژوهش

  هاي مبتنی بر وب کاربرد نتایج پژوهش
طور که قبالً گفته شد، دانش موجود دربارة فرایند جستجوي اطالعات در وب بویژه آنچه مربـوط          نهما

با توجه به مشکالت فراوان در زمینۀ سـازماندهی منـابع وب و گـستردگی        . شود محدود است    به کاربران آن می   
. وب ضرورتی انکارناپذیر اسـت هایی براي تسهیل فرایند بازیابی در  آن در میان اقشار مختلف جوامع، یافتن راه   

تر بازیابی اطالعات باشد، در گرو  هاي پیچیده که نیازمند طراحی و ساخت نظام      بهبود شرایط موجود بیش از آن     

                                                
1. e.g. Fidel et al., 1999. 
2. e.g. Ford, et al., 2002; Hargittai, 2002; Ford, et al., 2003. 
3. Jansen et al., 2003, et al., 2002 ; Fidel, et al., 1999; Palmquist, 2001. 
4. e.g Ford et al. 2003; Ford, et al. 2002; Fidel, et al. 1999; Palmquist, 2001. 
1. e.g. Spink & Xu, 2000. 



منبع اصلی تولیـد ایـن دانـش،    . ها از چگونگی تعامل کاربران با محیط وب است ارتقاي دانش طراحان این نظام    
ایـن مطالعـات پلـی میـان خواسـته و نیـاز کـاربران و اندیـشۀ         . ر وب اسـت هاي کاربرمدار مبتنی ب همین پژوهش 

هـاي اینترنتـی از جملـه     طراحان موتورهاي جـستجو و سـایت    . کند  هاي بازیابی اطالعات ایجاد می      طراحان نظام 
ها در ارتقاي سطح سودمندي و کـارآیی ابزارهـاي کـاوش     توانند از نتایج این پژوهش هایی هستند که می   گروه

  .ره گیرندبه
هـاي بازیـابی    مطالعات کاربرمدار مبتنی بر وب ابزار مطمئنی براي ارزیابی و سنجش وضع موجـود نظـام              

  .آورند اطالعات در محیط وب هستند و رهنمودهایی براي ساخت ابزارهاي جدید فراهم می

  نتیجه
 ابتـدایی خـود   مطالعات کاربرمدار بر روي جستجوي اطالعات در محیط وب، در حال گذار از مراحـل         

تر شده و با آهنگی شتابان ادامه  گردد به تدریج منسجم  باز می1995ها به سال  هایی که سابقۀ آن پژوهش. هستند
نقطـۀ  . شـود  گرایش محسوسی در حوزة بازیابی اطالعات نسبت به مطالعات مبتنی بر وب مـشاهده مـی       . یابند  می

رهایی براي کاهش زمان جستجو، کاستن از تالش کـاربر  تمرکز پژوهشگران این حوزه معطوف به یافتن راهکا    
کوشند تأثیر عوامـل گونـاگون را بـر فراینـد      آنان می. وري جستجو است در این فرایند، و همچنین افزایش بهره    

هاي بازیـابی اطالعـات مبتنـی بـر      ها را در اختیار طراحان نظام جستجو در وب ارزیابی کنند و نتایج این سنجش        
  .دوب قرار دهن

تجربـه،   هاي منحصر به فرد محیط وب، افزایش تعداد کاربران بویژه کاربران آموزش ندیده و بی   ویژگی
هنـوز  . و گسترش کاربردهاي وب در زندگی روزمرة افراد نیاز به انجام این مطالعات را ضـروري سـاخته اسـت        

.  فراینـد جـستجو وجـود دارد   هاي فراوانی در ارتباط با چگونگی تعامل کاربران با محـیط وب در حـین             پرسش
دانشجویانی که در مقطع کارشناسـی ارشـد و   . هاي تازه است ها نیازمند انجام پژوهش     پاسخگویی به این پرسش   

تواننـد بـا مطالعـه و مـرور منـابع         نامۀ تحصیلی خود هستند می      دکتري کتابداري در مرحلۀ انتخاب موضوع پایان      
  .نامه استفاده کنند ها براي انتخاب موضوع پایان اي دست یابند و از آن هاي تازه ها و سرنخ مقالۀ حاضر به ایده
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