
 

  
  

ها  هاي جستجوي موضوعي دانشجويان، الگوهاي بسط و همخواني آن تحليل بسط عبارت

  1اي هاي موضوعي فارسي در فهرست رايانه با سرعنوان
  

  3اهللا فتاحي ، دكتر رحمت2زمان امير نيك

  23/6/1390پذيرش:      24/5/1390دريافت: 

  چكيده
هاي  يافته با سرعنوان  هاي بسط بارت جستجوي موضوعي و ميزان همخواني عبارتبررسي چگونگي بسط ع هدف:

اي در  موضوعي فارسي و مقايسه الگوهاي بسط جستجوي موضوعي دانشجويان از دو بعد متغيرهاي واژگاني و زمينه
شناسي  هاي موضوعي كتابداري، علوم تربيتي و روان حوزه موضوعي كشاورزي (حوزه علوم كاربردي) و حوزه

  (حوزه علوم انساني)هدف اين پژوهش است.

ها با استفاده از روش ثبت داد و گرفت (فيلمبرداري الكترونيكي فرايند تعامل كاربران هنگام جستجو در  داده روش:
ها با استفاده از روش تحليل محتوا انجام  بندي) آن بندي (دسته اي كتابخانه) گردآوري شد و مقوله فهرست رايانه

  ت.گرف

هاي بسط جستجو وجود دارد؛ ميان رفتار بسط جستجوي دانشجويان دانشكده  تنوع بسيار زيادي در انواع حالت ها: يافته
هاي بسط جستجو با استفاده از انواع متغيرهاي  شناسي به لحاظ انواع حالت كشاورزي و دانشكده علوم تربيتي و روان

شده در هر بسط جستجو در بيشتر موارد تفاوت معناداري وجود ندارد؛  جامشناختي و تعداد تغييرهاي ان اي و زبان زمينه
شناسي، هنگام بسط جستجو از متغير  ) دانشجويان دانشكده كشاورزي و دانشكده علوم تربيتي و روان1به طور كلي 

تر اوقات بسط هاي مذكور، در بيش ) دانشجويان دانشكده2كنند؛  اي استفاده مي شناختي بيش از متغير زمينه زبان
) تغيير در نوع فيلد جستجو هنگام بسط جستجو 3رسانند؛ و  جستجوي خود را با استفاده از يك تغيير به انجام مي
  دهد. بيشتر در مورد فيلدهاي عمومي، عنوان و موضوع رخ مي

هاي  هاي موضوعي فارسي، همخواني واژگاني، فهرست بسط جستجو، جستجوي موضوعي، سرعنوان :ها كليدواژه
  اي، تحليل محتوا رايانه

                                                           
 دوسي مشهدنامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه فر . برگرفته از پايان 1
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 يموضوع يجستجو يها بسط عبارت لي). تحل1391رحمت اهللا ( ،يفتاح ؛ريزمان، ام كيمقاله: ن نياستناد به ا

. يا انهيدر فهرست را يفارس يموضوع يها ها با سرعنوان آن يبسط و همخوان يالگوها ان،يدانشجو

  .198-179)، 1( 2 ،يو اطالع رسان ينامه كتابدار پژوهش
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  مقدمه و بيان مسأله

اي، فرايند بازيابي بر كاركرد  هاي رايانه هاي بازيابي اطالعات، از جمله فهرست در بسياري از نظام

شود، مبتني است  سنجيده مي ، كه از طريق آن مشابهت عبارت جستجوي كاربر و واژگان نظام 1همخواني

)Galbiati, 1991و، جستجو در يك نظام بازيابي اطالعات چه با استفاده از زبان طبيعي و چه با ). از اين ر

شده انجام شود، هنگامي نتيجه بخش خواهد بود كه كل يا بخشي از عبارت  هاي كنترل استفاده از اصطالح

نكته  اي در نظام بازيابي اطالعات همخوان باشد. بعني هاي نمايه جستجوي كاربر با كل يا بخشي از اصطالح

شده  كليدي براي موفقيت جستجو، همخواني ميان عبارت جستجوي موضوعي كاربر با واژگان كنترل

دهند  ). هنگامي كه كاربران جستجوهاي موضوعي را انجام ميSmith, 1991باشد( موجود در فهرست مي

اي جستجوهاي . خط3بار اطالعاتي  و اضافه 2شوند. مانند جستجوهاي بدون نتيجه با مسائلي مواجه مي

) و Larson, 1991هاي جستجو ( امالئي در عبارت  ها اشتباه ترين آن موضوعي چندين دليل دارد كه متداول

 ;Larson, 1991هاي موضوعي ( سازي از جمله سرعنوان هاي نمايه فقدان دانش كاربران درباره زبان

Salaba, 2005.است(  

بار  بدون نتيجه و يا بازيافت بسيار زياد (اضافههنگامي كه كاربر با مسائلي از جمله جستجوهاي 

يابي به اطالعات مرتبط مورد نياز خود عبارت جستجوي جديدي را  شود، براي دست رو مي اطالعاتي) روبه

شده و بهبود  كند. فرايند تدوين مجدد عبارت جستجوي اوليه كه براي افزايش دقت منابع بازيابي تدوين مي

شود. بسط عبارت جستجو داراي  ناميده مي " 4بسط عبارت جستجو"گيرد،  انجام مي نتايج بازيابي اطالعات

ها و  هاي متفاوت واژه هاي مترادف، جستجو از طريق ريخت فنون گوناگوني است. مانند، استفاده از واژه

ه از ). آن دسته از تغييرهايي كه با استفادWikipedia, 2010؛ 1385هاي اماليي (فتاحي،  تصحيح اشتباه

افزار سيمرغ از جمله نوع يا رويكرد جستجو (ساده، كامل،  متغيرهاي موجود در محيط جستجوي نرم

شدن)، عملگرهاي جستجو (و، يا، بجز)، نوع فيلد  پيشرفته و ...)، تعداد فيلد جستجو (كم شدن يا اضافه 

اند. همچنين،  نظر گرفته شدهاي در  دهد به عنوان بسط زمينه جستجو (عمومي، عنوان، موضوع و ...) رخ مي

جايي (پس و پيش  ها، جابه شدن واژه شدن يا اضافه شناختي در عبارت جستجو از جمله كم تغييرهاي زبان

هاي عبارت جستجو، تغيير عبارت جستجو از شكل مفرد به جمع و بالعكس، اصالح يا تغيير  كردن) واژه

                                                           
١. Matching Function 
٢. Zero-hit Search 
٣. Information Overload 
۴. Query Expansion 
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هاي عبارت جستجو و ... به عنوان بسط  يان واژهگذاري م امالئي عبارت جستجو، اصالح از نظر فاصله

  اند. شناختي در نظر گرفته شده زبان

رو  با توجه به آنچه در باال بيان گرديد، پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه كاربران در روبه

دهند و چه تشابهي ميان اين  شدن با نتايج نامطلوب (غيرمرتبط) چگونه عبارت جستجوي خود را بسط مي

هاي موضوعي فارسي وجود دارد؟ بر اين اساس پژوهش حاضر چگونگي بسط  ها با سرعنوان عبارت

هاي موضوعي  يافته با سرعنوان  هاي بسط عبارت جستجوي موضوعي دانشجويان و ميزان همخواني عبارت

  فارسي را مورد توجه قرار داد. 

  

  ها و فرضيه پژوهش پرسش

شدن با نتايج نامطلوب (غيرمرتبط) چگونه عبارت جستجوي رو  پرسش نخست: دانشجويان در روبه

  دهند؟ شناختي) بسط مي اي و زبان خود را (بر اساس متغيرهاي زمينه

هاي موضوعي  يافته جستجوي موضوعي دانشجويان با سرعنوان  پرسش دوم: تا چه ميزان عبارت بسط

  نشده) همخواني دارد؟ شده و پذيرفته فارسي (پذيرفته

  لحاظ چگونگي بسط جستجوي موضوعي، ميان دانشجويان دو دانشكده تفاوت وجود دارد. فرضيه: به

  

  پيشينه پژوهش

ها متمركز شده و درك  ها در زمينه بهبود نظام هاي بازيابي اطالعات، پژوهش از ابتداي پيدايش نظام

 ,Salabaرفته است (هاي بازيابي اطالعات بيشتر مورد توجه قرار گ چگونگي تعامل كاربر نهايي با نظام

). در طول بيست سال گذشته، پژوهشگران به جاي تمركز بر نتايج، بر خود فرايند جستجو متمركز 2005

يابي،  هاي رفتار اطالع يابي است و مدل ). جستجوي اطالعات جزئي از رفتار اطالعLown, 2008اند ( شده

  اند. وي اطالعات شناسايي نمودهتدوين عبارت جستجو را به عنوان يكي از مراحل فرايند جستج

ها) را براي قرار دادن يك عبارت جستجو در نظام بازيابي  ها (عبارت اين مرحله، گزينش واژه

). حجم Wilson, 1999 In: Salaba, 2005; Salaba, 2005گيرد ( اطالعات، هنگام جستجو درنظر مي

يابي كاربران كتابخانه متمركز است و فرايند  العرساني بر رفتار اط زيادي از متون در علم كتابداري و اطالع

دهد و حجم كمتري از متون به بررسي  جستجوي اطالعات را به صورت گام به گام مورد توجه قرار مي

  ). Salaba, 2005پردازد ( چگونگي بسط عبارت جستجو مي

ي، باد و )، كاناو1386در: زوارقي،  1983( ها از جمله توسط الرنس و ديگران برخي پژوهش
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اند.  هاي جستجوي كاربران را بررسي نموده ) چگونگي عبارت2004(2) و سريدهار1995(1كوچتانك

) 1378) و جعفربيگلو (In: Salaba, 2005 1989( )، لستر1989( هايي از جمله توسط كاراليل پژوهش

حاظ واژگان و هاي موضوعي را به ل هاي جستجوي موضوعي كاربران با سرعنوان ميزان همخواني عبارت

  شكل، مورد مطالعه قرار دادند.

هاي كاربران و  ) به كشف روابط ميان ويژگي2004(3) و دينت، فاوارت و پاسرو1987( لوئيس

هاي  ها پرداختند. براي كسب شناخت درباره چگونگي عبارت هاي جستجوي آن چگونگي عبارت

 )، واالس1991( ها افرادي مانند هانتر ها و كشف روابط ميان آن جستجوي كاربران و چگونگي بازيافت

 ,In: Salaba 2001( 6)، السون و بول1379)، شاپوري (1997(5دو شي )، شي1993(4سپ و فرل )، ميل1993(

Salaba, 2005پژوهش 2008(9) و آنتل و هوآنگ2006(8)، لو و گو2006(7رپيزو و ديگران-)، اورتيز (

) انجام شد، 1991( ) و اسميت1386ر: زوارقي، د 1991(10هايي كه توسط درابنشتات نمودند. در پژوهش

ها مورد توجه  ها، و روابط ميان آن هاي جستجو و چگونگي بازيافت هاي كاربران، چگونگي عبارت ويژگي

هاي كاربران، چگونگي  )، عالوه بر شناسايي ويژگي2008( ) و موليسون1992( قرار گرفت. چري

باره چگونگي بسط عبارت جستجو نيز اطالعاتي را به دست ها، در هاي جستجو و چگونگي بازيافت عبارت

 هاي دانشگاه تورنتو ) به بررسي رفتار جستجوي كاربران در فهرست پيوسته كتابخانه1992آوردند. چري (

)FELIX.پرداخت (  

هاي بازيابي اطالعات را براي بهبود  هاي بسياري نظام توان استنتاج كرد كه پژوهش به طور خالصه، مي

اي را مبتني  ها چگونگي تعامل كاربر نهايي و فهرست رايانه ها بررسي كرده و گروهي از اين پژوهش منظا

هاي اندكي چگونگي  اند. پژوهش هاي حاصل از روش ثبت داد و گرفت مورد مطالعه قرار داده بر داده

ناصر فرايند جستجو هاي ع ها، شناسايي ويژگي اند و در بيشتر پژوهش بسط عبارت جستجو را بررسي نموده

ها مورد توجه بوده  گي ويژ  ها و نيز، كشف روابط ميان آن از جمله كاربر نهايي، عبارت جستجو و بازيافت

                                                           
٢. Connaway, Budd, & Kochtanek 
٣. Sridhar 
٧. Dinet, Favart, & Passerault 
١٠. Millsap & Ferl 
١١. Shishido 
١٢. Olson & Boll 
١. Ortiz-Repiso et al. 
٢. Lau & Goh 
٣. Antell & Huang 
۴. Drabenstott 



 183     ...هاي جستجوي تحليل بسط عبارت                                                                 1391 بهار و تابستان، 1، شماره 2سال 

 

  است. 
  

  پژوهش  روش

هاي گردآمده با روش مشاهده و ثبت داد و  اين پژوهش با استفاده از روش تحليل محتواي داده

ها با استفاده از  ن) انجام شد. تجزيه و تحليل داده(حاصل از جستجوهاي موضوعي دانشجويا 1گرفت

هاي پژوهش حاضر بر حسب مقياس  انجام گرديد. همچنين، به اين دليل كه داده "SPSS 16.0"افزار  نرم

اند، فرضيه پژوهش با استفاده از آماره ناپارامتري مجذور كاي مورد آزمون قرار  بندي شده اسمي طبقه

  رحله انجام شد:گرفت. اين پژوهش در سه م

  ها ) مشاهده و ثبت داده1

اي مورد استفاده در  هاي رايانه ها، فرايند جستجوي دانشجويان در فهرست براي گردآوري داده

شناسي (چهار ايستگاه  اي) و علوم تربيتي و روان هاي كشاورزي (پنج ايستگاه فهرست رايانه دانشكده

ساعت  3شهد، در روزهاي مورد نظر به طور ميانگين روزي اي) واقع در دانشگاه فردوسي م فهرست رايانه

افزار  ) ثبت گرديد. نرم1389هاي فروردين، ارديبهشت و خرداد  (در ماه 12تا  9در نوبت صبح از ساعت 

افزار سيمرغ از محصوالت شركت نوسا بود. در  اي مذكور (در زمان انجام پژوهش) نرم هاي رايانه فهرست

اي توسط پژوهشگر در كار جستجو و بازيابي اطالعات توسط  ا هيچ مداخلهاين راستا تالش شد ت

افزار فيلمبرداري از صفحه نمايشگر با نام  ها با استفاده از نرم دانشجويان صورت نگيرد. ثبت داده

""Camtasia Studio Recorder 6.0 .انجام شد  

 ها ) استخراج داده2

ها مشاهده شد و  تمامي فيلم Camtasia Studio Recorder 6.0""افزار  ها توسط نرم بعد از ثبت داده

كاربرگه ثبت اطالعات "ها و فرضيه پژوهش استخراج و در  هاي مورد نياز براي پاسخگويي به پرسش داده

هاي ثبت داد و  وارد گرديد. البته، محدوديت "كاربران در جستجوي موضوعي (مبتني بر داد و گرفت)

هاي جستجو به صورت دقيق شد. براي كنترل اين مشكل، پس از  يز بين نشستگرفت باعث عدم امكان تما

اي،  هاي جستجو به فهرست رايانه مشورت با افراد صاحبنظر، از فاصله زماني موجود ميان ورود عبارت

هاي  هاي جستجو، براي تشخيص و تفكيك نشست گر موس، و تغيير كلي عبارت حركت هدفمند اشاره

شده در دانشكده  نشست از جستجوهاي ثبت 302ها، تعداد  ديد. پس از مشاهده فيلمجستجو استفاده گر

                                                           
١. Transaction Logging 
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نشست فقط داراي يك عبارت جستجو  107نشست داراي بسط جستجو و  195كشاورزي به دست آمد كه 

شده در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي به دست آمد كه  نشست از جستجوهاي ثبت 362بود. تعداد  

  بود. نشست فقط داراي يك عبارت جستجو  142اراي بسط جستجو و نشست د 220

  ها بندي داده ) مقوله3

ها براساس انواع  ها (تفكيك آن بندي داده ها و فرضيه پژوهش، مستلزم مقوله پاسخگويي به پرسش

با ها  هاي بسط جستجو) بود. براي اين كار، الزم بود در ابتدا همخواني آن هاي همخواني و حالت حالت

ها و معيار،  يك معيار مورد بررسي قرار گيرد و آنگاه، از طريق بررسي چگونگي همخواني ميان داده

بندي شدند.  شده با استفاده از دو سياهه وارسي مقوله هاي ثبت شود. داده هاي همخواني شناسايي  مقوله

ي سنجش ميزان همخواني سياهه وارس") 1هاي وارسي مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از:  سياهه

هاي به دست آمده از  كه بر اساس داده "هاي موضوعي فارسي هاي جستجوي موضوعي با سرعنوان عبارت

) 1385نامه كارشناسي ارشد ارسطوپور ( ) و سياهه وارسي مورد استفاده در پايان1989( پژوهش كاراليل

هاي  طالعات به دست آمده از پژوهشكه مبتني بر ا "سياهه بسط عبارت جستجو") 2شكل گرفته است؛ 

هايي است كه به نوعي پژوهشگر را با متغيرهاي  ) و ساير پژوهش1989پيشين از جمله توسط كاراليل (

ها براي بسط جستجو استفاده نمود، آشنا  توان از آن اي كه مي هاي رايانه موجود در محيط رابط فهرست

  اند.   نموده

  ها يافته

شده در دانشكده  هاي ثبت درصد از كل نشست 6/64دهد كه  نشان مي 1جدول هاي همانطور كه داده

شناسي با بسط  شده در دانشكده علوم تربيتي و روان هاي ثبت درصد از كل نشست 8/60كشاورزي و 

ها، هنگام مواجهه با نتايج نامطلوب  جستجو همراه بوده است؛ به اين معنا كه دانشجويان اين دانشكده

اند. اين يافته بيانگر آن است كه بيش از نيمي از جستجوها به  تجوي ديگر را انجام دادهحداقل يك جس

  شود. بازيافت مطلوب منتهي نشده و عبارت جستجو بسط داده مي
  شناسي ه كشاورزي و دانشكده علوم تربيتي و روان اي دانشكد شده در فهرست رايانه هاي جستجوي ثبت ها و عبارت . تعداد نشست1جدول

  ها دانشكده
تعداد 

هاي  نشست

  شده ثبت

هاي بدون  تعداد نشست

  بسط جستجو

هاي داراي  تعداد نشست

  بسط جستجو

تعداد 

هاي  عبارت

جستجوي 

  شده ثبت
 درصد  فراواني درصد  فراواني

  927  6/64  195  4/35  107  302  كشاورزي

  1184  8/60  220  2/39  142  362  شناسي علوم تربيتي و روان
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ها و فرضيه پژوهش بدين  پاسخ پرسش هاي گردآوري شده دادهليل توصيفي و استنباطي تح اساس رب

  شرح است. 

  

رو شدن با نتايج نامطلوب (غيرمرتبط) چگونه عبارت جستجوي  پرسش نخست: كاربران در روبه

  دهند؟ خود را بسط مي

تعداد زيادي از نتايج است كه  هاي بدون نتيجه و يا بازيابي منظور از بازيافت (نتايج) نامطلوب، بازيابي

روشدن با اين  ). كاربران معموالً هنگام روبه1379شود (شاپوري،  ها با مشكل مواجه مي كاربر در مرور آن

  كنند.  ها، اقدام به بسط جستجو مي گونه بازيافت

تي شناخ اي و زبان در پژوهش حاضر بسط جستجو به هر گونه تغيير در عبارت جستجو به لحاظ زمينه

هاي قبل از خود در يك نشست  شود به شرط آنكه عبارت جديد با حداقل يكي از عبارت اطالق مي

  جستجوي مشخص به لحاظ معنايي (موضوعي) ارتباط داشته باشد. 

، معناي انواع 3دهد. در جدول  انواع بسط جستجو را همراه با كدهاي مربوط به آن نشان مي 2جدول 

  ارائه شده است.  كدهاي مربوط به بسط جستجو

اي و  ، فراواني و درصد فراواني مربوط به بسط جستجو با استفاده از انواع متغيرهاي زمينه4در جدول 

اي، به تفكيك دانشكده كشاورزي و دانشكده علوم  شناختي موجود در محيط جستجوي فهرست رايانه زبان

  داده شده است. شناسي به ترتيب نزولي (از زياد به كم) نشان  تربيتي و روان

، فراواني انواع تغيير در نوع فيلد جستجو هنگام بسط جستجو، به تفكيك دانشكده 5در جدول 

  شناسي آمده است.  كشاورزي و دانشكده علوم تربيتي و روان

شناختي، به تفكيك  اي و زبان ، فراواني و درصد فراواني انواع بسط جستجو به لحاظ زمينه6در جدول 

  شناسي ارائه گرديده است.  زي و دانشكده علوم تربيتي و رواندانشكده كشاور

شده در هر بسط  ، فراواني و درصد فراواني مربوط به تعداد تغييرهاي انجام7همچنين، در جدول 

  شناسي نشان داده شده است. جستجو، به تفكيك دانشكده كشاورزي و دانشكده علوم تربيتي و روان
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  راه با كدهاي مربوط به آن. انواع بسط جستجو هم2جدول

1
نه
مي
 ز
.

 
ي
ا

  

  )؛ براي مثال از ساده به پيشرفته. A. تغيير در نوع يا رويكرد جستجو (1

  )B.تغيير در تعداد فيلد جستجو (2
  )B1افزايش ( .1

  )B2كاهش ( .2

  )Dشده ( .عملگر استفاده3

  )D1و ( .1

  )D2يا ( .2

  )D3بجز ( .3

.تغيير در 4

نوع فيلد 

  )Eجستجو (

. عنوان به عمومي؛ 5. عمومي به ساير؛ 4. عمومي به پديدآور؛ 3. عمومي به موضوع؛ 2مومي به عنوان؛ . ع1

. موضوع به 10. موضوعي به عمومي؛ 9. عنوان به ساير؛ 8. عنوان به پديدآور؛ 7. عنوان به موضوع؛ 6

. 15پديدآور به عنوان؛  .14. پديدآور به عمومي؛ 13. موضوع به ساير؛ 12. موضوع به پديدآور؛ 11عنوان؛ 

. ساير به موضوع؛ 19. ساير به عنوان؛ 18. ساير به عمومي؛ 17. پديدآور به ساير؛ 16پديدآور به موضوع؛ 

  . ساير به پديدآور.20

. نوع فيلد 4

  )Cجستجو (

  . ساير.5. موضوع؛ 4. پديدآور؛ 3. عنوان؛ 2. عمومي؛ 1

2
ن
زبا
 .

 
ي (

خت
شنا

F(  

  )F1عبارت جستجو ( شدن واژه به  . اضافه1

  )F2. كم شدن واژه از عبارت جستجو (2

  )F3هاي عبارت جستجو ( جايي (پس و پيش كردن) واژه . جابه3

  )F5. تغيير واژه از شكل مفرد به جمع و بالعكس (4

  )F6. اصالح يا تغيير اماليي عبارت جستجو(5

  )F7هاي عبارت جستجو ( گذاري ميان واژه . اصالح فاصله6

اي تغيير يافته است كه از نظر  جديد نسبت به عبارت قبل از خود در يك نشست جستجوي مشخص به گونه . عبارت7

  )F91واژگان داراي بار معنايي (موضوعي) با آن ارتباط دارد (

با  اي تغيير يافته است كه از نظر واژگان داراي بار معنايي (موضوعي) . عبارت جديد نسبت به عبارت قبل از خود به گونه8

هاي قبل از آن در يك نشست جستجوي مشخص از نظر واژگان داراي بار  آن هيچ گونه ارتباطي ندارد اما با ساير عبارت

  )F92معنايي (موضوعي) ارتباط دارد (

اي تغيير يافته است كه با  هاي قبل از خود در يك نشست جستجوي مشخص به گونه . عبارت جديد نسبت به كليه عبارت9

  )F93ها مرتبط است ( ها از نظر واژگاني ارتباط ندارد اما به لحاظ معنايي (موضوعي) با حداقل يكي از آن آن هيچ يك از

افتد كه تغييري در واژگان و ترتيب واژگان عبارت رخ ندهد بلكه ميان  . تغيير شكلي عبارت؛ اين تغيير هنگامي اتفاق مي10

طه، خط تيره، ويرگول و يا پرانتز استفاده  شود. همچنين، هرگاه عبارت جديد گذاري مانند نق هاي عبارت از عالئم نقطه واژه

هاي عبارت قبل از خود در يك نشست جستجوي مشخص حاصل شده باشد، در  در اثر تغيير در شكل صرفي يكي از واژه

  )F10اين مقوله قرار مي گيرد (
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  . معناي انواع كدهاي مربوط به بسط جستجو3جدول

ي مربوط به بسط عبارت جستجو با استفاده از انواع كدها

  اي شناختي و انواع متغيرهاي زمينه متغير زبان
  معناي كد

A 

تغيير در نوع يا رويكـرد جسـتجو (بـراي مثـال، از سـطح سـاده بـه        

  پيشرفته، و ...)

BC كم شدن يك فيلد از عبارت جستجو  

BCC كم شدن دو فيلد از عبارت جستجو  

BCD  به عبارت جستجو  فيلداضافه شدن يك  

BCDCD اضافه شدن دو فيلد به عبارت جستجو  

E (... براي مثال، از عمومي به موضوع، و) تغيير در نوع فيلد جستجو  

F شناختي) تغيير در واژگان يا شكل عبارت جستجو (تغيير زبان  

شناختي در  اي و زبان غيرهاي جزئي زمينه. فراواني و درصد فراواني مربوط به بسط جستجو با استفاده از انواع مت4جدول

  شناسي به ترتيب نزولي اي، به تفكيك دانشكده كشاورزي و دانشكده علوم تربيتي و روان محيط جستجوي فهرست رايانه
  شناسي دانشكده علوم تربيتي و روان  دانشكده كشاورزي

  درصد  فراواني  نوع بسط جستجو  درصد  فراواني  نوع بسط جستجو

F93 108  7/17  F2 121  8/17  

F2 101  6/16  F93 116  1/17  

F91 84  8/13  F91 86  7/12  

F1 55  9  E 66  7/9  

F92 52  5/8  F1 61  9  

E  49  8  F92 44  5/6  

F6 33  4/5  BC 26  8/3  

BC 17  8/2  F6 23  4/3  

BCD 16  6/2  BCD  19  8/2  

F5 10  6/1  EF92 11  6/1  

F7 8  3/1  A 9  3/1  

AE 7  1/1  AE 6  9/0  

EF2 7  1/1  EF2 6  9/0  

EF92 5  8/0  F10 6  9/0  

A 4  7/0  F5 6  9/0  

ABCD 4  7/0  AEF93 5  7/0  

EF91 4  7/0  EF1 5  7/0  

EF93 4  7/0  F7 5  7/0  

EF1 3  5/0  F2BCD 4  6/0  

F3 3  5/0  AF93  3  4/0  

AEBCD 2  3/0  EF91 3  4/0  
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AEF93 2  3/0  EF93 3  4/0  

BCF91 2  3/0  ABCD 2  3/0  

BCF93 2  3/0  AEBCD 2  3/0  

AF91 1  2/0  BCF93 2  3/0  

AF93 1  2/0  AF91 1  1/0  

BCF2 1  2/0  BCF2 1  1/0  

F10 1  2/0  BCF91 1  1/0  

F2BCD 1  2/0  F3 1  1/0  

F92BCD  1  2/0  F92BCD 1  1/0  

  4/5  33    ها ساير انواع بسط  5/3  21  ها ساير انواع بسط

  100  678  جمع كل  100  609 جمع كل

  

توان مشاهده كرد كه گرچه ترتيب اولويت انواع  دهد: مي ي جالبي را نشان ميها يافته 4هاي جدول داده

شناسي اندكي با هم  گرفته در دانشكده كشاورزي و دانشكده علوم تربيتي و روان هاي جستجوي انجام بسط

 9مورد اول از انواع بسط جستجو در دو دانشكده مذكور با هم مطابقت دارند؛ آن  9متفاوت است، اما 

  رد عبارتند از: مو
  

1  

F93هاي قبل از خود در  : عبارت جديد نسبت به كليه عبارت

  يك

اي تغيير يافته است كه با هيچ  نشست جستجوي مشخص به گونه 

ها از نظر واژگاني ارتباط ندارد، اما به لحاظ معنايي  يك از آن

  ها مرتبط است؛ (موضوعي) با حداقل يكي از آن

6  

F1رت جستجو؛ : افزايش واژه به عبا  

2  

F92اي  : عبارت جديد نسبت به عبارت قبل از خود به گونه

تغيير يافته است كه از نظر واژگان داراي بار معنايي (موضوعي) 

هاي قبل از آن  با آن هيچ گونه ارتباطي ندارد، اما با ساير عبارت

در يك نشست جستجوي مشخص از نظر واژگان داراي بار 

 دارد؛ معنايي (موضوعي) ارتباط

7  

E تغيير در نوع فيلد جستجو؛ :  

3  

F91 عبارت جديد نسبت به عبارت قبل از خود در يك نشست :

اي تغيير يافته است كه از نظر واژگان  جستجوي مشخص به گونه

 داراي بار معنايي (موضوعي) با آن ارتباط دارد؛

8  

BC كاهش يك فيلد از عبارت :

 جستجو؛

4  
F6ي عبارت جستجو؛ : اصالح يا تغيير امالي 

9  
BCDبه عبارت   : افزايش يك فيلد

  جستجو.

5  F2 كاهش واژه از عبارت جستجو؛ :     
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درصد و در دانشكده علوم تربيتي و  4/83نوع بسط جستجو در دانشكده كشاورزي،  9اين 

  داد.  درصد از كل انواع بسط جستجو را به خود اختصاص  8/82شناسي،  روان
  

  شناختي، به تفكيك دو دانشكده اي و زبان فراواني و درصد فراواني انواع بسط جستجو به لحاظ زمينه . نماي كلي از5جدول

  ها دانشكده

بسط جستجو  

  اي زمينه

بسط جستجو 

  شناختي زبان

شناختي  اي و زبان بسط زمينه

  (تركيبي)
  جمع كل

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  100  609  8/14  90  9/74  456  3/10  63  كشاورزي

ــي و  ــوم تربيت عل

  شناسي روان
81  9/11  469  2/69  128  9/18  678  100  

اند؛ همچنين،  اي با هم تلفيق شده و به عنوان يك نوع در نظر گرفته شده انواع متغير زمينه 5در جدول 

دهد  نشان مي 6اند. جدول  دهشناختي با هم تلفيق شده و به عنوان يك نوع در نظر گرفته ش انواع متغير زبان

شناسي، به ترتيب در  گرفته در دانشكده كشاورزي و دانشكده علوم تربيتي و روان كه در جستجوهاي انجام

  شناختي استفاده شده است. درصد از جستجوها، از متغيرهاي زبان 2/69درصد و  9/74
  شده در هر بسط جستجو، به تفكيك دو دانشكده . فراواني و درصد فراواني مربوط به تعداد تغييرهاي انجام6جدول

  ها دانشكده

  جمع كل  تغيير 3بيش از   تغيير 3  تغيير 2  تغيير 1

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  100  609  6/3  22  4/6  39  1/6  37  9/83  511  كشاورزي

ــي و   ــوم تربيتـ علـ

  شناسي روان
543  1/80  49  2/7  53  8/7  33  9/4  678  100  

شده در هر يك از  هاي جستجوي انجام درصد از بسط 80دهد كه بيش از  نشان مي 6هاي جدول  داده

 5هاي جدول  اند. همچنين، چنانچه داده شناختي) حاصل شده اي يا زبان دو دانشكده از يك تغيير (زمينه

شده در هر دو دانشكده، از نوع بسط  هاي جستجوي انجام درصد از بسط 70دهد نزديك به  نشان مي

توان نتيجه گرفت كه دانشجويان بيشتر بسط جستجوي خود را با استفاده از  شناختي است. بنابراين، مي زبان

نگام جستجو با استفاده دهند. به بيان ديگر، اگر فرض كنيم كه كاربران ه شناختي شكل مي يك تغيير زبان

اند آنگاه شايد بتوان نتيجه گرفت كه در بيشتر اوقات  اي زمان كافي در اختيار داشته از فهرست رايانه

  اند. شناختي به نتايج مورد نظر خود رسيده كاربران به احتمال زياد پس از انجام يك تغيير زبان

) دانشجويان 1به سه نكته اشاره دارند:  7و، 6 ،4هاي  هاي به دست آمده از جدول در تحليل كلي، يافته
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شناختي  شناسي، هنگام بسط جستجو از متغير زبان در دانشكده كشاورزي و دانشكده علوم تربيتي و روان

هاي مذكور، در بيشتر اوقات بسط  ) دانشجويان در دانشكده2كنند؛  اي استفاده مي بيشتر از متغير زمينه

) تغيير در نوع فيلد جستجو هنگام بسط 3رسانند؛ و  از يك تغيير به انجام ميجستجوي خود را با استفاده 

  دهد. جستجو بيشتر در مورد فيلدهاي عمومي، عنوان و موضوع رخ مي

در گفتار، درك مقدم بر توليد است (استاينبرگ، "شناسي زبان، هاي روان بر پايه يكي از نظريه

اي از جمله انواع فيلدها (عمومي، عنوان،  فهرست رايانه ، شايد بتوان گفت درك كاركرد عناصر")1381

موضوع، و ...)، نوع يا رويكرد جستجو (ساده، كامل، پيشرفته)، انواع عملگرهاي بولي (و، يا، بجز)، مفهوم 

اي بازيابي اطالعات، چگونگي پردازش  هاي رايانه همخواني به عنوان مبناي جستجو و بازيابي در نظام

هاي موضوعي فارسي،  اي مشخص، و ساختار سرعنوان افزار يك فهرست رايانه ه وسيله نرمعبارت جستجو ب

دهد تا هنگام مواجهه با نياز اطالعاتي، زبان جستجويي را تدوين نمايد كه با  به كاربر نهايي امكان مي

  ط برقرار نمايد. تواند ميان نياز اطالعاتي و منابع اطالعاتي موجود در كتابخانه ارتبا احتمال بيشتري مي

اي را به آشنايي اندك كاربران درباره  از اين رو، شايد بتوان درصد پائين استفاده از متغيرهاي زمينه

  اي نسبت داد.  هاي رايانه كاركرد اين متغيرها در محيط جستجوي فهرست

گرفته در  هاي جستجوي انجام شده در بيشتر بسط همچنين، شايد بتوان تعداد اندك تغييرهاي انجام

) مرتبط دانست. طبق اصل كمترين كوشش، 1377هاي مذكور را با اصل كمترين كوشش (دياني،  دانشكده

ترين راه را  هاي متفاوت حل هر مسأله، ساده اي است كه از ميان راه خصلت طبيعي رفتار انسان به گونه

  گزيند.  مي بر

  

موضوعي دانشجويان با يافته جستجوي   هاي بسط پرسش دوم: تا چه ميزان عبارت

  نشده) همخواني دارد؟ شده و پذيرفته هاي موضوعي فارسي (پذيرفته سرعنوان

در پاسخ به اين پرسش، درصد همخواني واژگاني عبارت جستجوي موضوعي اوليه، عبارت جستجوي 

  است.   هاي موضوعي فارسي به تفكيك نشان داده شده يافته اول و دوم با سرعنوان  موضوعي بسط

هاي  يافته اول و عبارت  هاي بسط هاي جستجوي موضوعي اوليه، عبارت فراواني عبارت 7در جدول 

هاي جستجوي موضوعي در هر مرحله از  يافته دوم، و درصد افزايش يا كاهش فراواني عبارت  بسط

 هاي جستجوي موضوعي در مرحله قبل از خود به تفكيك دو دانشكده جستجو نسبت به فراواني عبارت

  ارائه شده است.
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هاي جستجوي موضوعي اوليه، بسط اول و بسط دوم و درصد افزايش يا كاهش فراواني به  . فراواني عبارت7جدول

  تفكيك دو دانشكده
  شناسي دانشكده علوم تربيتي و روان  دانشكده كشاورزي

ت
بار
ع

 
ي 
جو
ست
 ج
اي
ه

ليه
 او
عي
ضو
مو

  

  دوم يافته  هاي بسط عبارت  يافته اول  هاي بسط عبارت

ت
بار
ع

 
ي 
جو
ست
 ج
اي
ه

ليه
 او
عي
ضو
مو

  

  يافته دوم  هاي بسط عبارت  يافته اول  هاي بسط عبارت

ني
اوا
فر

ني  
اوا
فر

  

نسبت به تعداد 

هاي  عبارت

جستجوي 

  موضوعي اوليه

ني
اوا
فر

  

نسبت به تعداد 

هاي  عبارت

  بسط اول

ني
اوا
فر

ني  
اوا
فر

  

نسبت به تعداد 

هاي  عبارت

جستجوي 

  موضوعي اوليه

ني
اوا
فر

  

بت به تعداد نس

هاي  عبارت

  بسط اول

112  12
4

  

ش
زاي
اف

ش  
كاه

  93  

ش
زاي
اف

ش  
كاه

  11
4

  12
3

  

ش
زاي
اف

ش  
كاه

  88  

ش
زاي
اف

ش  
كاه

  

7/10      25  8/7      5/28  

دهد كه در دانشكده كشاورزي، در مورد جستجوي موضوعي اوليه، بسط  نشان مييافته ها همچنين   

(عبارت جستجوي  31ر مورد اول، كدهاي همخواني اول و بسط دوم، رتبه انواع همخواني در چها

(تمام يا بخشي از عبارت  10باشد)،  شده كامالً مشابه مي موضوعي با يك سرعنوان موضوعي پذيرفته

شده در چند ركورد متفاوت وجود دارد)،  جستجوي موضوعي در بيش از يك سرعنوان موضوعي پذيرفته

سرعنوان موضوعي همخوان است؛ به عبارت ديگر، (عبارت جستجوي موضوعي با بخشي از يك  23

(عبارت جستجوي  32هايي بيشتر از عبارت جستجوي موضوعي دارد)، و  سرعنوان موضوعي واژه

نشده از نظر ريخت واژگان، ساختار  نحوي، شكل، نحوه  موضوعي با فقط يك سرعنوان موضوعي پذيرفته

  مطابقت دارد. باشد) با هم گذاري و ... كامالً مشابه مي نشانه

  

هاي  هاي جستجوي موضوعي اوليه، بسط اول و بسط دوم با سرعنوان انواع همخواني عبارت  . مقايسه فراواني8جدول 

  نشده) به لحاظ واژگان ميان دو دانشكده شده و پذيرفته موضوعي فارسي (پذيرفته
  نوع همخواني 

  (به لحاظ واژگان)

  شناسي و رواندانشكده علوم تربيتي   دانشكده كشاورزي

جستجوي 

  اوليه

  بسط دوم  بسط اول  جستجوي اوليه  بسط دوم  بسط اول

  40  همخواني كامل

7/35%  

46  

1/37%  

37  

8/39%  

47  

2/41%  

54  

9/43%  

31  

2/35%  

  26  همخواني نسبي

2/23%  

27  

8/21%  

13  

15%  

17  

9/14%  

21  

1/17%  

11  

5/12%  
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  46  عدم همخواني

1/41%  

51  

1/41%  

43  

2/45%  

50  

9/43%  

48  

39%  

46  

3/52%  

هاي  مجموع عبارت

  جستجو

112  

100%  

124  

100%  

93  

100%  

114  

100%  

123  

100%  

88  

100%  

  

شناسي، در مورد جستجوي موضوعي اوليه، بسط اول و بسط دوم، رتبه  در دانشكده علوم تربيتي و روان

تجوي موضوعي در (تمام يا بخشي از عبارت جس 10انواع همخواني در چهار مورد اول، كدهاي همخواني

(عبارت جستجوي  31شده در چند ركورد متفاوت وجود دارد)،  بيش از يك سرعنوان موضوعي پذيرفته

(عبارت جستجوي  32باشد)،  شده كامالً مشابه مي موضوعي با فقط يك سرعنوان موضوعي پذيرفته

وي، شكل، نحوه نشده از نظر ريخت واژگان، ساختار  نح موضوعي با يك سرعنوان موضوعي پذيرفته

(هنگامي كه عبارت جستجوي موضوعي داراي بيش از يك  21باشد)، و  گذاري و ... كامالً مشابه مي نشانه

موضوعي موجود در يك   واژه است، تمامي واژگان موجود در عبارت جستجو در يك يا چند سرعنوان

  ركورد وجود دارند) با هم مطابقت دارد.

هاي جستجوي موضوعي اوليه و بسط اول با  ني كامل عبارتبيشتر بودن درصد ميزان همخوا

گرفته در دانشكده علوم  نشده) در جستجوهاي انجام شده و پذيرفته هاي موضوعي فارسي (پذيرفته سرعنوان

هاي بيشتر مربوط به حوزه موضوعي كتابداري، علوم  تواند وجود ارجاع شناسي، احتماالً مي تربيتي و روان

ناسي (حوزه علوم انساني) را نسبت به علوم كشاورزي (حوزه علوم كاربردي) در ش تربيتي و روان

  ). 10هاي موضوعي فارسي نشان دهد(جدول سرعنوان
  

فرضيه: به لحاظ چگونگي بسط جستجوي موضوعي، ميان دانشجويان دو دانشكده تفاوت 

  وجود دارد.
از نظر كاربرد هر يك از انواع  نشكدهميان دانشجويان دو دادهد كه  نشان ميداده هاي گردآوري شده 

تفـاوت  درصـد،   95شناختي، در سطح  اي و زبان هاي بسط جستجو با استفاده از انواع متغيرهاي زمينه حالت

رسـد كـه رفتـار بسـط جسـتجوي دانشـجويان ميـان         . بر اين اسـاس، بـه نظـر مـي    شود معناداري مشاهده نمي

رد. شايد بتوان گفت اين همساني رفتـار بسـط جسـتجو در دو    هاي مورد نظر، تفاوت معناداري ندا دانشكده

اي  هـا نسـبت بـه كـاركرد هـر يـك از متغيرهـاي زمينـه         دانشكده به علت عدم تفاوت در ميزان شناخت آن

اي (فيلد جستجو، نوع يا رويكرد جسـتجو، عملگرهـاي بـولي، و     موجود در محيط جستجوي فهرست رايانه

ها بر نتايج بازيابي،  شناختي و تأثير آن ها نسبت به انواع تغييرهاي زبان  خت آن...)، عدم تفاوت در ميزان شنا

هاي  ها درباره مفهوم همخواني به عنوان مبناي جستجو و بازيابي در نظام و عدم تفاوت در ميزان شناخت آن
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  اي بازيابي اطالعات باشد. رايانه
   

شـناختي از   يزان استفاده از برخي از انواع متغير زبـان ، م4داده ها و نيز با اشاره به جدول شماره براساس 

اصالح يا  ( F6)، از شكل مفرد به جمع و بالعكس( F5)، هاي عبارت جستجو جايي (پس و پيش كردن) واژه جابه( F3جمله 

كنـيم  باشد. اگـر فـرض    ) اندك ميتغيير شكلي عبارت( F10)، و ها گذاري ميان واژه اصالح فاصله( F7)، تغيير اماليي

اي بازيـابي   هـاي رايانـه   كه اين نوع تغييرها با مفهوم همخواني به عنـوان مبنـاي جسـتجو و بازيـابي در نظـام     

شناختي را به شـناخت انـدك    اطالعات ارتباط دارند، آنگاه شايد بتوان استفاده اندك از اين متغيرهاي زبان

  كاربر درباره مفهوم همخواني نسبت داد. 

انـد.   اي قـرار گرفتـه   اند و همه زير يك نوع به نام متغير زمينه اي تلفيق شده ر زمينهانواع متغي 9جدولدر 

شـناختي قـرار    اند و همه زير يـك نـوع بـه نـام متغيـر زبـان       شناختي تلفيق شده همچنين، انواع تغييرهاي زبان

معنادار ميـان دو  آزمون تفاوت  12اند. با اين كار تعداد انواع بسط جستجو كاهش يافته است. جدول  گرفته

شناختي و تركيبي) ارائه  اي، زبان هاي بسط جستجو (زمينه دانشكده را از نظر كاربرد هر يك از انواع حالت

  دهد. مي
شناختي و  اي، زبان هاي بسط جستجو (زمينه . آزمون تفاوت معنادار ميان دو دانشكده از نظر كاربرد حالت9جدول 
  تركيبي)

  نوع بسط جستجو

  شناسي دانشكده علوم تربيتي و روان  اورزيدانشكده كش

  فراواني df  α  P  مجذور كاي

  درصد

  فراواني

  درصد

  اي زمينه
63  

3/10%  

81  

9/11%  
250/2  1  05/0  134/0  

  شناختي زبان
456  

9/74%  

469  

2/69%  
138/0  1  05/0  669/0  

شناختي  اي و زبان زمينه

  (تركيبي)

90  

8/14%  

128  

9/18%  
624/6  1  05/0  010/0  

  

اي و بسـط جسـتجوي    دهد كه ميان دو دانشكده از نظر كاربرد بسط جسـتجوي زمينـه   نشان مي 9جدول

هـاي مـذكور از نظـر     درصد، تفاوت معناداري وجود نـدارد. امـا ميـان دانشـكده     95شناختي، در سطح  زبان

اري مشـاهده  درصـد، تفـاوت معنـاد    95شناختي)، در سطح  اي و زبان كاربرد بسط جستجوي تركيبي (زمينه

شناسـي نسـبت بـه دانشـجويان دانشـكده       شود؛ به اين معنا كه دانشجويان دانشكده علـوم تربيتـي و روان   مي
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كننـد. ايـن موضـوع شـايد بـه علـت آشـنايي بيشـتر          كشاورزي از بسط جستجوي تركيبي بيشتر استفاده مـي 

  ي باشد. ا شناسي درباره متغيرهاي زمينه دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روان
  . آزمون تفاوت معنادار ميان دو دانشكده از نظر تعداد تغيير در هر بسط جستجو10جدول

  تعداد تغيير
  دانشكده كشاورزي

دانشكده علوم تربيتي و 

 df  α P  مجذور كاي  شناسي روان
  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  324/0  05/0  1  927/0  1/80  543  9/83  511  تغيير 1

  196/0  05/0  1  674/1  2/7  49  1/6  37  تغيير 2

  144/0  05/0  1  130/2  8/7  53  4/6  39  تغيير 3

  138/0  05/0  1  2/2  9/4  33  6/3  22  تغيير 3بيش از 

  

درصـد،   95هـاي جسـتجو، در سـطح     ميان دو دانشكده از نظر تعـداد تغييـر در بسـط    10جدولبراساس 

هاي مـذكور، از   سط جستجوي دانشجويان دانشكدهتفاوت معناداري وجود ندارد. به اين معنا كه در رفتار ب

  شود. هاي جستجو، تفاوت معناداري مشاهده نمي شده در بسط نظر تعداد تغييرهاي انجام
  

  گيري نتيجه

توان گفت: هنگام بسط جستجو  ها مي در يك نگاه كلي، با توجه به اطالعات به دست آمده از جدول

اي يا  يافته را با استفاده از يك تغيير (زمينه د عبارت بسط دانشجويان هر دو دانشكده در بيشتر موار

درصد؛ دانشكده علوم  9/74رسانند. در بيشتر موارد (دانشكده كشاورزي به ميزان  شناختي) به انجام مي زبان

درصد)، متغير مورد استفاده در بسط جستجو فقط از نوع متغير  2/69شناسي به ميزان  تربيتي و روان

شدن يا  ها، تغيير در شكل عبارت جستجو، كم گذاري ميان واژه ي (تغيير يا اصالح فاصلهشناخت زبان

ها، تغيير  سازي واژه هاي عبارت جستجو، جانشين جايي واژه هاي عبارت جستجو، جابه شدن واژه اضافه

ي، عنوان و اماليي و ...) است. تغيير در نوع فيلد جستجو هنگام بسط جستجو بيشتر در مورد فيلدهاي عموم

  دهد. موضوع رخ مي

هاي  هاي جستجوي موضوعي اوليه و بسط اول با سرعنوان درصد ميزان همخواني كامل عبارت 

گرفته در دانشكده علوم تربيتي و  نشده) در جستجوهاي انجام شده و پذيرفته موضوعي فارسي (پذيرفته

تواند  ي بيشتر است. اين يافته احتماالً ميگرفته در دانشكده كشاورز شناسي نسبت به جستجوهاي انجام روان

شناسي (حوزه علوم  هاي بيشتر مربوط به حوزه موضوعي كتابداري، علوم تربيتي و روان وجود ارجاع

  هاي موضوعي فارسي نشان دهد.  انساني) را نسبت به علوم كشاوزي (حوزه علوم كاربردي) در سرعنوان
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هاي بسط جستجو با  نشكده به لحاظ كاربرد انواع حالتميان رفتار بسط جستجوي دانشجويان دو دا

درصد، تفاوت معناداري وجود ندارد. در عين  95شناختي، در سطح  اي و زبان استفاده از متغيرهاي زمينه

هاي مذكور از نظر كاربرد بسط جستجوي تركيبي  حال، ميان رفتار بسط جستجوي دانشجويان دانشكده

شود. به اين معنا كه دانشجويان  درصد، تفاوت معناداري مشاهده مي 95در سطح شناختي)،  اي و زبان (زمينه

شناسي نسبت به دانشجويان دانشكده كشاورزي از بسط جستجوي تركيبي  دانشكده علوم تربيتي و روان

  كنند.  بيشتر استفاده مي

بت به دانشجويان شناسي از بسط تركيبي نس استفاده بيشتر دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روان

اي از جمله نوع يا رويكرد  ها با متغيرهاي زمينه دانشكده كشاورزي را شايد بتوان با آشنايي بيشتر آن

جستجو (ساده، كامل، پيشرفته)، نوع فيلد جستجو (عمومي، عنوان، موضوع و ...) و عملگرهاي بولي (و، يا، 

  اي مرتبط دانست. بجز) در محيط جستجوي فهرست رايانه

توان گفت كه حوزه موضوعي بر چگونگي  هاي به دست آمده از پژوهش حاضر مي با توجه به يافته

رسد واكنش دانشجويان به نتايج  رفتار بسط جستجوي دانشجويان تأثيري ندارد؛ همچنين، به نظر مي

يافته با   جستجوي موضوعي بسط  شده در جستجوي موضوعي بر ميزان همخواني عبارت بازيابي

  هاي موضوعي فارسي تأثير چنداني ندارد.  نوانسرع

توان در  هاي ديگري را مي هاي بيشتر در زمينه موضوع اين پژوهش، پژوهش در راستاي رسيدن به يافته

هاي تحصيلي، مقاطع  زمينه وجود يا عدم وجود تفاوت در رفتار بسط جستجوي دانشجويان ساير حوزه

  شناختي به انجام رساند. اي و زبان هاي زمينه ز انواع بسطتحصيلي مختلف و نيز چگونگي استفاده ا
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  كتابنامه
هاي عنوان و  هاي موضوعي فارسي با كليدواژه بررسي ميزان همخواني سرعنوان). 1385ارسطوپور، شعله (

هاي علوم انساني، علوم اجتماعي، علوم كاربردي و علوم  هاي فارسي (حوزه فهرست مندرجات كتاب
  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد. پايان ).محض

. تهران: سازمان مطالعه و شناسي زبان (ارسالن گلفام، مترجم) درآمدي بر روان). 1381استاينبرگ، دني (

  ها (سمت). تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

طالعات با ساختار سازي ذهني جويندگان ا ). مقايسه فرايند موضوع1378بيگلو، موسي ( جعفر

  .27-13)، بهار و تابستان، 3( 14، علوم و فناوري اطالعات فصلنامه هاي موضوعي فارسي. سرعنوان

  . اهواز: دانشگاه شهيد چمران.ها آوري در كتابخانه سازي و فراهم مجموعه). 1377دياني، محمدحسين (

، رساني كتابداري و اطالعروري بر متون. اي در ايران و جهان: م هاي رايانه ). فهرست1386زوارقي، رسول (

  ). تابستان. 2(10

اي  كنندگان در فهرست رايانه بررسي مشكالت جستجوي موضوعي استفاده). 1379شاپوري، سودابه (
  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد. . پايانكتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد

سايي و تحليل واژگان عمومي در منابع وب: رويكردي نو به بسط عبارت ). شنا1385اله ( فتاحي، رحمت

 1، شناسي فصلنامه مطالعات تربيتي و روانجستجو با استفاده از زبان طبيعي در موتورهاي كاوش. 

)13 :(31-52 .  

ش . تهران: سروفردي، گروهي، جمعي) شناسي ارتباطات انساني (ميان ارتباط). 1369راد، مهدي ( محسنيان

  (انتشارات صدا و سيما).
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