
 

 

بار انتخاب بر اضافه مؤثر یوجوو نوع جست یشناختعوامل روان بر یمرور

 1اطالعات یابیباز یهادر نظام
 

 4اهلل فتاحی، رحمت3، محسن نوکاریزی2فهیمه منصوری

  :0.65996i0riis.v/10.22067DOI                   26/06/6139تاریخ پذیرش:  23/04/1396تاریخ دریافت: 
 

 دهیچک

 یابیباز یهابار انتخاب در نظامجو بر اضافهوو نوع جست یشناختعوامل روان ریتأث یپژوهش حاضر با هدف بررس :هدف

 .شد انجام اطالعات

 ۀمطالع سساابر و انتخاب باراضافه یۀنظر در هادگاهید عیمنظور تجمبه یفیتوصیمرور کردیبا رو حاضر هشوپژ شناسی:شرو

 ،ادیز یلیخ یهاانتخاب اثر یدیکل کلمات از استفاده با مقاالت یآورجمع. شد انجام انتخاب باراضافه یۀنظر با مرتبط نمتو

عوامل مؤثر، عوامل  یدیها با کلمات کلآن بیانتخاب و ترک بیفر و پارادوکس انتخاب ،استبداد انتخاب ،یانتخابشیب

 ،Too-much-choice Effect یدیکلمات کل نیگوگل و همچن ،یتیشخص پیاطالعات، ت یابیباز یهانظام کننده،لیتعد

Hyperchoice، Tyranny of Choice، Paradox of Choice و The Lure of Choice یدیکل کلمات بیترک با Maximizer، 

Satisficer، Type of Search، Modulators، Google یاطالعات یهاگاهیپا در SID، Magiran گوگل یوجوجست موتور و 

Sciencedirect  وGoogle Scholar شد.  انجام 2016تا  1990 یهاسال یدر ط 

. گروه اول مقاالت گرفت قرارسه گروه عمده  در ومطالعه انتخاب شد  یبرامقاله  47 تیشده، در نهاافتی ۀمقال 115 از :هاافتهی

 مرتبط مقاالت سوم گروه و ادیز یهانهیگز از افراد یتینارضا لیگروه دوم مقاالت مرتبط با دالبار انتخاب، اضافه یۀمرتبط با نظر

 میتقسوجو جست نوع و یختشناروان عوامل ۀدست دو بهگروه خود  نیا مقاالت. بود انتخاببار اضافه رخداد در مؤثر عوامل با

 عوامل ازوجو جست نوع و یتیشخص پیت عامل دو که داد نشان افراد، یتینارضا عوامل ییشناسا برعالوه مطالعه نیا جینتا. شدند

 .هستند انتخاببار اضافه وقوع یعبارتبه و یتینارضا در مؤثر

 

 .باشدنامه دکتری می. این مقاله برگرفته از پایان1

 mansoori_fahimeh@yahoo.comشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش .2

 mnowkarizi@um.ac.ir، )نویسنده مسئول( شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. دانشیار گروه علم اطالعات و دانش3

 fattahi@um.ac.irشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، استاد گروه علم اطالعات و دانش .4

و نوع  یشناختبر عوامل روان یمرور (.1398) اهللمنصوری، فهیمه؛ نوکاریزی، محسن، فتاحی، رحمت

 9، رسانینامه کتابداری واطالعپژوهش .اطالعات یابیباز یهابار انتخاب در نظاممؤثر بر اضافه یوجوجست

(1 ،)181- 200. 
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گوگل  یوجودر موتور جست ادیز ۀشدیابیباز جیافراد در هنگام مواجهه با نتا یتیعوامل نارضا هاافتهی یۀبرپا: یریگجهینت

 یبرا یمانیپش احساس(، یشناختبار اضافه یۀ)نظر یشناختبار اضافه دادنرخ و یشناخت یهاییتوانا تیمحدودشد:  ییشناسا

 نشیگز ای «ینیچدانه» اصطالحاً منجربه خود که یانتخاب ۀنیگز از یمانیپش احساس آن دنبالبه و یابیباز جینتا ۀهم نکردنیبررس

 انیم در که کرد مشخص حوزه نیا درشده انجام یهاپژوهش مرور(. رمنتظرهیغ دادیرو یۀ)نظر شودیم اطالعات وسواس با

بار انتخاب خاص و عام(، عوامل مؤثر در رخداد اضافه یوجووجو )جستجست نوع و یتیشخص پیت ،یختشناروان عوامل

وجو جست نوع و افراد یتیشخص پیت درنظرگرفتن ،یسازیشخص سمتبه اطالعات یابیباز یهابه حرکت نظام. باتوجههستند

 .شد خواهد منجر کاربران شتریب تیرضا با ییهایابیبازبه

 اطالعات یابیباز یهانظام ،یتیشخص پیوجو، تنوع جست ،یشناختبار انتخاب، عوامل رواناضافه یۀنظر :هادواژهیکل

 

  مقدمه

وجو جست یموتورها. شودیمتوجه  اریوجو بسجست یرفتار کاربران در موتورها لیتحلبه امروزه

 & ,Singer, Norbisrath) هستند اطالعات افتنی در کاربران به کمک یبرا ابزار نیتربرجسته

Lewandowski, 2012.) به اطالعات و  یمنظور کمک به کاربران در دسترسگوگل به یوجوموتور جست

 ها،تیقابل نیاز ا یکیخود افزوده است.  یهاتی  به قابل یاریبسخود، تاکنون امکانات  یجستن از رقباسبقت

 به زمان، حداقل در تواندیم گروجوجست ت،یقابل نیا یۀاست. برپا جینتا ۀدر صفح اریبس یهانهیگز ۀارائ

 درو تالش کمتر و  یوجو، صرف انرژکاهش زمان جست یمعناخود به نیا .ابدی دست جینتا حداکثر

 اریبس جینتا ایآ کهاست  نیا شودیم مطرح که یسؤال ه،یپانیبراوجو است. جست ۀنیکاهش هز جهینت

 هاآن یتینارضا موجب ای دارد دنبالبه را کاربران تیرضا گوگل یوجوجست موتور در شدهیابیباز

 انتخاببار اضافه رخداد گرید یعبارتبه و یتینارضا موجب یعوامل چه ،یتینارضا صورت در شد؟ خواهد

 شود؟یم

 ای شدهیابیباز جینتا یتمام یبررسبه ،وجوجست هنگام در کاربر اگر که است نیا بر یکل تصور

 ان،یپا در که دارد وجود یترشیب احتمال ج،ینتا تعداد بهباتوجه باشد، داشته اصرار آن از یاعظم بخش

 در یمشتر یراهنما مانندوجو جست یموتورها تصور،نیباا. ابدیب را باال ربط با ییهانهیگز ای نهیگز

 اقتصاد، در عمده یهاهینظر. رسانندیم یاری ترمرتبط و مؤثرتر جینتا افتنی در را کاربر ها،فروشگاه

 یمنافع گیرانتصمیم یبرا ادیز یهاانتخاب داشتن که است آن از یحاک زین یابیبازار و یسشناروان

 بسیار یهانمونه، باوجود گزینه یبرا (.Scheibehenne, Greifeneder, & Todd, 2009) دارد همراهبه

 به را ترراحت ۀسیمقا امکان یابد،می کاهشانتخاب  یهاگزینه یوجوجست ۀنیهزانتخاب،  یبرا

 یبرا بسیار یهاگزینه وجود. داشت خواهد ترمطمئن ییهاانتخاب فرد جهینت در و دهدیم گیرندهتصمیم
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 یهاگزینه وجود ،یشخص یآزاد مهم شرط گر،یدیانیبو به دهدیبودن مانتخاب، به فرد احساس آزاد

. کند تیریمد دتوانمی خود یهاانتخاب با را خود یزندگ ،کند احساس فرد تا است انتخاب یبرا بسیار

 شواهد آن، بر افزون(. Hutchinson, 2005) است بسیار یهاانتخاب یهاتیمز از تمامی آنچه گفته شد،

. دهندیم حیترج را شتریب یهاگزینه جهینت در و برندیم لذت انتخاب از کنندگانمصرف که دهدیم نشان

 دهدیم شیافزا رامتفاوت  یهاقهیسل با کنندگانمصرف تیرضا احتمالو متنوع  بسیار یهاگزینه نیهمچن

(Anderson, 2008 .)روزتربه یهاگزینه بهشیگرا و رییتغبه لیم بامطابق بسیار یهاگزینه انیم از انتخاب 

 & Ariely) دکنمی مهیب شیخو ۀندیآ یهاانتخاب اشتباه ۀمحاسب و ینیقینا مقابل در را فرد و است افراد

Levav, 2000.) 

 ینف راوجو جست یموتورها جینتا صفحات بسیار تعداد مثبت ریوجود دارد که تأث یشواهد اما

 1انتخاب باراضافه ،دهیپد نی. ادهدیم نشان را شدهیابیباز جینتا بسیار حجم از کاربر یتینارضا و کندمی

پارادوکس  4،انتخاب استبداد 3ی،انتخابشیب 2،ادیز یلیخ یهااثر انتخاب یهانام با که شودیم دهینام

Schwartz; 2000, Iyengar & Lepper ,2005; ) استمتون مختلف آمده  در 6انتخاب بیفر 5،انتخاب

Diehl & Poynor, 2010; Mogilner, Rudnick & Iyengar, 2008; Scheibehenne et al., 2009; 

Awaisu, Zivkovic, & Ume, 2012 ;یهاگزینه بسیارافراد از حجم  یتیو نارضا تیمتناقض رضا جی(. نتا 

 یوجوشده در موتور جستیابیباز ادیز جیاثرات نتا ترقیعم یبررسانتخاب، پژوهشگر را بر آن داشت تا به

 و انتخاببار اضافه یۀنظر دادنرخ بر مؤثر عوامل ییشناسا حاضر پژوهش از هدفگوگل بپردازد. 

 .است ادیز یهاافراد از گزینه یتینارضا یابیعلت یعبارتبه

 

 پژوهش روش

در سال . طراحی این مطالعه و نیز انچام آن است یفیتوصیمرور مطالعات نوع از حاضر ۀمطالع

با که پیشتر به انواع آن اشاره شد  بار انتخاباضافه یهانام یدیکلمات کل ،اول ۀ. در مرحلشدانجام  1395

 پیت»، «اطالعات یابیباز یهانظام» ،«کنندهلیعوامل تعد»، «عوامل مؤثر» ی ترکیب شد:دیکل یکلمات

. در همین گوگل یوجوجست موتور و SID، Magiran یاطالعات یهادر پایگاه« گوگل» ،«یتیشخص

 
1. Choice overload 

2. Too-much-choice effect 

3. Hyperchoice 
4. Tyranny of choice 

5. Paradox of choice 

6. The lure of choice  
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115مقاالت یافت شده:   

مقاالت وارد شده به 

47مطالعه:   

95بررسی متن مقاالت:   

محتوایی بررسی 

58مقاالت:   

حذف به دلیل ربط 

37پایین:   

حذف به دلیل در 

دسترس نبودن متن 

11کامل مقاله:   

حذف به دلیل 

بودن در چندین تکراری

20پایگاه:   

 ،«Maximizer» یدیکل کلماتبا  «بار انتخاباضافه»عبارت  نیالت یهانام یدیکل کلماتمرحله، 

«Satisficer»، «Type of Search»، «Modulators»، «Google» یهادر پایگاه Sciencedirect و Google 

Scholar پژوهش اهدافربط پایین با  بای مقاالت ،بعد ۀمرحل در. شد انجام 2016تا  1990 یهادر سال 

 مقاالت منابع ستیل موجود، مقاالت یبررس و ییشناسا از نانیاطم افزایش یبراپس از آن، . شدند حذف

 یو برا ییمقاله کامالً مرتبط شناسا 47 شده،یابیباز ۀمقال 115 انی. از مشدوجو جست زین شدهانتخاب

یی که در انتخاب مقاالت برای مطالعه در نظر گرفته شد، ارهایمع(. 1شدند )شکل  یحاضر بررس ۀمطالع

بار اضافه یۀنظر ۀنیدر زمو  2016تا  1984ی هادر سالها انتشار آن مقاالت به زبان فارسی و انگلیسی، انتشار

ی زیر را داشت از روند مطالعه کنار ارهایمع ایبود. همچنین اگر مقاله موضوعات مرتبط با آن ایانتخاب 

. از گاهیپا نیبودن در چندیکامل مقاله و تکرار متن نبودندردسترس ن،ییپا ربط با مقاالتشد: گذاشته می

 چاپ شده بود. یمقاله به زبان فارس 8و  یسیبه زبان انگلمقاله  39شده، مرتبط انتخاب ۀمقال 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 مقاالت انتخاب و یبررس ندیفرا. 1 شکل
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تقسیم شد:  عمده گروهِ سه مقاالت به ،انتخاب شد مطالعه ای که برایهمقال 47 یبررس پس از

 و ادیز یهانهیگز از افراد یتینارضا لیدال با مرتبط مقاالت انتخاب،بار اضافه یۀنظر با مرتبط مقاالت

به  خودقرار گرفتند،  سوم گروهمقاالتی که در . انتخاببار اضافه رخداد در مؤثر عوامل با مرتبط مقاالت

 .شدند تقسیموجو جست نوع و یختشناروان عوامل ۀدست دو

 
 

 انتخاب بار اضافه

. گرددیم( بریالدیم 1300-1358) 1دنیبور ژان ،یفرانسو لسوفیف به انتخاببار اضافه یۀنظر

 در، است یکسان او یتشنگ و یگرسنگ که میزان یاالغاگر : کرد مطرح گونهنیا را مسئله نیا دنیبور

 دهد حیترج یگرید بر را یکی توانست نخواهد ،گیرد قرار جو یمقدار و آب ی پر ازسطل از یمساو ۀفاصل

 به و شد مشهور 2«دنیرواالغ ب»مسئله به موضوع  نیا .مرد خواهد یتشنگ و یگرسنگ شدت از سرانجام و

پس  هاقرن .(Lamport, 1984) بنددیم را عمل راه دداشتن،یترد و یمیتصمیب پردازد کهمی موضوع نیا

بار اضافه یۀنظر 4«ندهیشوک آ»در کتاب خود با نام  1970در سال  3تافلر نیآلو بارنینخست دن،یاز بور

  .(Simon, 1995) کرد مطرح را انتخاب

 ۀحوز از خارج و یسشناروان و اقتصاد علم یهاحوزه در انتخاب،بار اضافه یۀنظر یهاآغاز پژوهش

 یبرا ریدر انتخاب مسرا  هارفتار موش 5یهامز و وس بارنینخستبوده است.  یشناسدانش و اطالعات علم

 دو ،یگرید ریمس کهیدرحال ،ی رسیدن به غذا مستقیم بودرهایمس از یکی. کردند یبررس غذابه دنیرس

 ریمس دو از مستقیم بیشتر ریمسبه  هاموش نشان داد که پژوهش جینتا. شدمنتهی می غذابه ی بود کهفرع ریمس

 کبوترانرفتار  یگرید مطالعات پژوهش، نیا در راستای. (Voss & Homzie, 1970داشتند ) لیتما یفرع

 ,Catania)وس و هامزی رسیدند  پژوهشبا  مشابه کردند و به نتایجی یبررس همین موضوع با رابطه در را

1975; Catania & Sagvolden, 1980; Ono, 2000 in Bown, Read, & Summers, 2003 .)  نوشته

 به پژوهشگران ریسا توجه، موجب شد هاپژوهش نیاشده که این مقاله در مقاله بن ذکر شده است. 

 منجر جهینت کی به هاانتخاب یتمام کهیحالت در ،داد نشان هاپژوهش یبرخ. شود جلب انتخاب یهاگزینه

 
1. Jean Buridan 

2. Buridan's ass 

3. Alvin Toffler  
4. Future shock  
5. Voss & Homzie 
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 ۀجاذب اما ؛(Suzuki, 1997, 2000) دهندیم حیترج نهیگز کی به را انتخاب ادیز یهاگزینه مردم شود،

 بدون ۀنیگز است ممکن باشد، متفاوت هاانتخاب جینتا که یهنگام. ستین عارضه بدون شهیهم انتخاب

 گیرندهتصمیم بر یاضاف بار تنها شتریب یهانهیگز ،حالت نیا در. باشد یانتخاب ۀنیگز چند از بهتر انتخاب

 اد،یز یهاگزینه ۀارائ: کندمی فیتعر گونهنیا را انتخاب باراضافه ۀدیپد. شوارتز  کندیم لیتحم

 شودمی منجر کم تیرضا و فیضع انتخاب به ها،گزینهبودن تیبااهم و مشابه اریبس صورت در خصوصبه

(Schwartz, 2005) .ۀقاعد نیترساده که افتندیم فکر نیا به افراد شود، دهیچیپ شدتبه انتخاب کهیزمان 

 انتخاب باراضافه امدیپ را تیوضع نیا سانشنا. روانرندینگ میتصم که شوند مصمم ای کنند اتخاذ را میتصم

 که باشد آوررعب قدرآن یگیرتصمیم اندازچشم که دیآیم چشمبه انتخاببار اضافه یشرطبه. نامندمی

 یچندان تیرضا خود یینها انتخاب از ای( 1387 1ی،دال و)آرمور  شوند منصرف گرفتنمیتصم از افراد

 .باشند نداشته

 توسط اطالعات پردازش ییتوانا که است یمفهوم انتخاب باراضافه (Bon, 2008) بن اعتقاد به

 یبرا افراد به شدهاطالعات ارائه زانیم 2از نظر وان، منون و راماپراساد .کندیم یبررس را انتخاب یبرا افراد

 هر ۀکنندفیتوص یهایژگیو .2 ؛انتخاب یهانیگزیجا تعداد .1: شودمی نییتع عامل سه براساس انتخاب،

 با. (Wan, Menon & Ramaprasad, 2003) گرید عوامل و هایژگیو یدگیچیپ .3 ؛هانیگزیجا از کی

 نیبنابرا. دشومی پردازش انسانکمک به ینیتاحدمع تنها اطالعات ،یشناخت یهاتیمحدود به توجه

 باشد اطالعات «ۀانداز از شیب» مقدار یحاو انتخاب یهاگزینه که دهدیم رخ یطیشرا در انتخاببار اضافه

 نیا تمرکز که تفاوت نیا با ؛گرفت نظر در اطالعاتبار اضافه از یشکل عنوانبه را دهیپد نیاتوان می که

( Iyengar & Lepper, 2000) لپر و نگریآاست.  گیرندهتصمیم به شدهارائه یهانهیگز تعداد بر هینظر

 محدود یهاانتخاب و ادیز یهاانتخاب طیشرا نیب موجود ۀفاصل ،یعملکرد صورتبه را انتخاببار اضافه

مجبور است  ندهگیرکه تصمیم ی(. در حالت نخست، هنگامIyengar & Lepper, 2000) کنندمی فیتعر

بروز  دهیپد نیکه در حالت دوم ایدهد. درحالبار انتخاب رخ میانتخاب کند، اضافه ادیز یهاگزینه نیاز ب

 . شودمی یمنف جینتا منجربه ادیز اطالعات با افرادشدن روبرو تر،ساده عبارتبه. دکننمی

وجو جست یموتورها دروجو جست ندیفرا ۀدربار ما تفکر یچگونگ بر انتخاببار اضافه یۀنظر

 یهاگزینه یتمام یبررسبه ،وجوجست هنگام در کاربر اگر که است آن بر یکل تصور. است اثرگذار

 
1. Armour & Daly 

2. Wan, Menon & Ramaprasad  

http://aisel.aisnet.org/do/search/?q=author_lname%3A%22Ramaprasad%22%20author_fname%3A%22Arkalgud%22&start=0&context=509156
http://aisel.aisnet.org/do/search/?q=author_lname%3A%22Ramaprasad%22%20author_fname%3A%22Arkalgud%22&start=0&context=509156
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 انیدارد که در پا یشتریب احتمال ج،ینتا تعدد بهباتوجه دارد، اصرار آن از یاعظم بخش ای شدهارائه

در فروشگاه، کاربر را  یمشتر یوجو مانند راهنماجست یتصور، موتورهانی. بااابدیبا ربط باال را ب یانهیگز

 یطیگونه نباشد و شرا نیممکن است ا یاما در موارد ؛رسانندیم یاریتر مؤثرتر و مرتبط جینتا افتنیدر 

به  و داشته باشدن مثبت ریوجو تأثجست یموتورها جیصفحات نتا ادیها، تعداد زکه در آن بیایدوجود به

 . منجر شود شدهیابیباز جینتا ادیز حجم از کاربر یتینارضا
 

 ادیز یهاگزینه با مواجهه از افراد یتینارضا لیدال

ها مجبور به انسان رایز ؛داندیم یزندگ ریناپذییرا جزء جدا یگیرانتخاب و تصمیم ندیفرا  1پک

. افراد اطالعات را (Peck, 2003) ندشورو میها روبههستند که با آن یمختلف یهاگزینه انیانتخاب از م

 با افراد که یزمان دارد اعتقاد شوارتز 2.زنندیم دست انتخاب به اطالعات، آن اساس بر و کنندیم افتیدر

 کنندمی عمل بهتر ،دارند ینامحدود انتخاب حق که یزمان به نسبت هستند، روروبه محدود یهاانتخاب

(Schwartz, 2000) .به انتخاب یبرا کمتر یهاگزینه که شد انیب انتخاببار اضافه یۀنظر در 

 لیدال به امر نیا(. Besides, Deck, Sarangi, & Shor, 2014) شودمی یمنته یبهتر یهایگیرتصمیم

 بهمربوط اطالعات حجم و کاهش برتر یهاگزینه نیب تفاوت ها،گزینهشدن ادیز با دهد.می رخ یمختلف

 احتماالً ،یشناختبار اضافه دادنرخ و یشناخت یهاتوانایی  تیمحدود بهباتوجه و یابدمی شیافزاها آن

 & ,Timmermans, 1993; Fasolo, Hertwig, Huber) بود خواهد همراه یشتریب مشکل با انتخاب

Ludwig, 2009 .)لیتما کمتر تالش با ییهاتیفعال سمتبه افراد ،کوشش نیکمتر اصل بنابه ،یطرف از 

 وبوده  نامطلوب هاگزینه ۀهم جامع ۀسیمقا بودن، زمانبرتر جهینت در و شتریب تالش به ازین بهباتوجه. دارند

 ;Iyengar, Wells, & Schwartz, 2006) شود یمنته انتخاب یناتوان از ترس به تینها در است ممکن

Fattahi, Parirokh, Dayyani, Khosravi, Zareivenovel, 2016 .)است ممکن ادیز یهاگزینه نیهمچن 

 برآورده انتظارات نیا دیشا باشند، شباهت بسیار داشته هاگزینه نیا چنانچه و شود توقع شیافزا موجب

 (.Schwartz, 2000; Diehl & Poynor, 2010) نشود

 بر یگوناگون یمنف اثرات هاانتخاب تعداد شیافزا که است باور نیا بر( Schwartz, 2000) شوارتز

 نخست،: شودمی ظاهر مسئله سه انتخاب ۀدامن شیافزا موازاتبه است معتقد یو. دارد تیرضا احساس

 
1. Peck  

کند که انتخاب، رفتاری استت در راستتای رفتع نیتاز کته از گذار نظریۀ انتخاب بیان می( پایهWilliam Glasserگالسر ). ویلیام 2

 شود.درون افراد برانگیخته می
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 با زمانهم نکهیا دوم ؛دشوموجود دشوار می یهاگزینه یتمام ۀدربار یکاف اطالعات یآورجمع و یابیدست

 گر،یدیانیببه. دهندیم شیافزا مقبول امدیپ رشیپذ یبرا را خود یارهایمع هاانسان انتخاب، ۀحوز گسترش

 نهیگز نیبهتر انتخاب یبرا یشتریب یریگسخت انتخاب، یارهایمع گسترش با کاربر ها،نهیگز شیافزا با

نظر گناهکار مد جیبه نتا دنیکه در نرس رسندیباور م نیافراد به ا ،هاگزینه شیبا افزا نکهی. سوم اکندمی

از  ی. برخنندیرا برگز حیصح ۀنیاند که بتوانند گزداشته اریمعتقدند آنقدر انتخاب در اخت رایز ؛هستند

 همراهبه فرد یبرا یمنف یروان آثار ها،انتخاب تعداد شیافزا که دارد آن از تیحکا زین یتجرب هاییافته

 به (Iyengar & Lepper, 2000) لپر و نگریآ مسئله، نیا هیتوج در(. Iyengar & Lepper, 2000) دارد

 : کردند اشاره ریز لیدال

 بیشتری احتمال افراد ها،انتخاب تعدادشدن بیشتر با: هاموقعیت این با توأم 1بالقوه پشیمانی از پرهیز 

 .شوند غلط انتخاب از ناشی پشیمانی دچار آینده در که دهندمی

 دانست هاانتخاب بر مؤثر عامل ترینمهم توانمی را اطالعات: اطالعات باراضافه (Forgas, 1995 .)

 فرایندهای طورمعمول،شده و به بیشتر انتخاب هاییابد، گزینهمی افزایش اطالعات حجم کهزمانی

 شود که فرد دچارموجب می ند. همین امرشومین گرفته کاربه انتخاب جریان در شدند،فعال  که ذهنی

 .گردد پردازش در اختالل یا سردرگمی

 ،وجوجست از کاربران یتینارضا جادیا عوامل اطالعات، یابیباز یهانظام ۀحوز یهاپژوهش در

 احساس ؛«انتخابی، ابیباز، جووجست» ندیفرابودن برترزمان :همچون اند،شده برده نامی مختلف عوامل

بودن ربطیب ی؛انتخاب ۀنیگز از یمانیپش احساس آن دنبالبه و هاگزینه ۀهم نکردنیبررس یبرا یمانیپش

ی، فتاح و یزینوکار ،یمنصور) یشناختبار اضافه از یناش یسردرگم احساس و گوگل ۀشدارائه جینتا

. (Oulasvirta, Hukkinen & Schwartz, 2009; Chiravirakul, 2014; Fattahi & et al., 2016؛1396

 شودیم مواجه بسیاری جینتا با است،وجو جست یخاص در موتورها یاطالعات افتنیدنبال که به یکاربر

. حتی اگر او باشد یاطالعات یهاها و عالقهبه خالءممکن است مربوط 2رمنتظرهیغ دادیرو یۀنظر بنابه که

 شود که کاربر آن نتایج را موجب باشد، ممکن است ربطیب آمده با موضوع مدنظر اودستنتایج به

. کرده است ادی 3ینیچاز آن با عنوان دانه ( ,1989Bates) تسیب که است یاهمان مسئله نیاکند.  یریگیپ

مختلف  یاطالعات یازهاین ۀدربار ،رمنتظرهیغ هایدادیرو قیگفت کاربران از طر توانپایه، میبراین

 
1. Potential regret 

2. Serendipity theory  
3. Berry picking  
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 لیموجب تحم تواندیم هاآن یبررس یشده و تالش برایابیباز جینتا ادیکه تعداد ز ندکنچینی میدانه

 . (Bates, 1989) شود یبار شناختاضافه

و  یشناسعمده در اقتصاد، روان یهاهینظرشد،  انیکه ب ییهاپژوهش خالف بر داشت توجه دیبا

 داردهمراه به زین یداشتن منافعادیز یهاانتخاب انگیرتصمیم یاز آن هستند که برا یحاک یابیبازار

(Scheibehenne et al., 2009 .)را  انتخاببار اضافه یۀنظر یهاکنندهلیتعد ییهاپژوهش اساس،نیبرا

 باراضافه رخداد احتمال آنها یهایژگیو از یبرخ که هستند یعنصر دووجو جست و فرد. اندکرده یبررس

 انتخاببار اضافه بر مؤثر یوجوجست نوع و یختشناروان عوامل ادامه، در. دهدیم شیافزا را انتخاب

  .است شده ییشناسا نهیزم نیا در نیشیپ یهاپژوهش از یبرخ در شودکهمی یوارس

 

 یختشناروان عوامل

 شود،یم مطرح ادیز یهانهیگز از افراد یتینارضا انتخاب،بار اضافه یۀنظر در کهیحالدر

 اگر که باشد نیا بر تصور دیشا. پرداختند هینظر نیا در مؤثر یختشناروان یهاجنبه یبررسبه ییهاپژوهش

 ؛رسندیم یکسانی ماتیتصمبه کنند، پردازش و آوردهدستبه یمشابه صورتبه را اطالعات افراد ۀهم

است که  نینشانگر ا یو حسابرس یابیبازار ت،یریمد ،یشناسروان علم قلمرو در متعدد یهایبررس یول

 وسف،یپور و یآبادحیمس ،یزدیمازار)عرب رسندینم یکسانی جینتاافراد در مراحل کسب اطالعات به

 ۀو تجرب انهیبا را ییآشنا زانیم ،یلیتحص ۀرشت ت،یجنس سن،افراد در  یهاتفاوت لیدلبه مسئله نیا(. 1391

 در اطالعات، یابیباز یهانظام ۀحوز درهاست. آن یهایژگیو گریو د یلیکار با نظام و مقطع تحص

آبام، ) است شده یبررس ذکرشده یفرد یهایژگیو یبرمبنا کاربران یابیاطالع رفتار بسیاری یهاپژوهش

؛ خسروی، فتاحی، 1390خسروی،  ؛1391 ،یانیک؛ 1390فدردی، آبام، فتاحی، پریرخ و صالحی؛ 1389

 ,Frias-Martinez, Chen, McCredie, Liu, 2007 Protopsaltis & Bouki؛1391پریرخ، دیانی، 

 یبرا یانتخاب یهاگزینه افزودن متفاوت راتیتأث داشت، توجه آن به دیبا نجایا در که یمهم ۀنکت(. ;2008

 ۀنیگز دنبالبه یگرید و 1(خواهنهیشی)ب نهیگز نیبهتر دنبالبهها آن از یکی که یاگونهبه است، فرد دو

 هاآن تیشخص ریتأث تحت افراد انتخاب ( ,2011Hukkinen) ننیهاک اعتقاد به. است 2(خواه)بسنده مناسب

. است انتخاببار اضافه وقوع ۀکنندنییتع عوامل از یکی ۀمنزلبه یفرد یهاتفاوت ،ی دیگرانیببه. است

 
1. Maximizer  

2. Satisficer 
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 در. بود مربوط انسان یشناخت یهاتیمحدود به که داد ارائه انتخاب از ینییتب مونیسا ،شیپ قرنمین حدود

 دنبالبه ،مداوم طوربه انخواهبیشینه که داشت اعتقاد و کرد یمعرف را یتیشخص پیت دو مونیسا ه،ینظر نیا

 خواهانبسنده ،درمقابل. کرد نخواهد خشنود راها آن ها،نیبهتر جز ز،یچچیه و بوده ممکن انتخاب نیبهتر

 گرید یهانیگزیجابه آن از پس و نندیبب آن در را خود یارهایمع که هستند انتخاب کی دنبالبه یزمان تا

بسنده از شتریب انخواهبیشینه که دهدمی نشان ریاخ یهاپژوهش ن،یهمچن. (Simon, 1955) کنندنمی فکر

 یهاگزینه خواهانانبسنده اگرچه(. White, Lehman & Schwartz, 2002) کنندمی تفکر خواهانان

شادمان و تریراض خود انتخاب از انخواهبیشینه بهنسبت ی،کلطوربه اما کنند؛می یبررس کمتر را شدهارائه

 ،اساسنیبرا. (Schwartz, Ward, Monterosso, Lyubomirsky, White, & Lehman, 2002) هستند تر

 .هستند انتخاببار اضافه یۀنظر اثرات مستعد خواهانانبسنده از شتریب انخواهبیشینه ،رسدیم نظربه

 یخواهنهیشیب شیافزا جینتا از یکی را افراد یشاد و تیرضا سطحکاهش  یاریبس پژوهشگران

(. Schwartz et al., 2002; Fasolo et al, 2009؛ 1388 ن،یدی؛ س1385 ،یو سپهر جوکار) دانندیم

 را یمشکالت یانتخاب یهاگزینه شیافزاخواه بیشینه فرد یبرا است، کرده انیب( 1388) نیدیس که گونههمان

 که دینما حاصل نانیاطم تواندینم نکند، یبررس دقتبه را هاگزینه تمام کهیزمان تا فرد. آوردیم وجودبه

 یعمل هانیگزیجا یتمام یبررسخواه برای فرد بیشینه اگر. است کرده یسازنهیبه کامالً را خود انتخاب

را احساس  مدت یطوالن یدیترد کشد،یم دست انتخاب از و کندمی رها راوجو جست او کهیزمان نباشد،

یافت  یبهتر جینتا ممکن بود ،وجوجست ۀادام درصورتکند. این تردید ناشی از این تفکر است که می

 شدهانتخاب ۀنیگز اگر یحت کهطوری. بهداشت خواهد وجود همواره یمانیپش ۀبالقو توان رو،نیازا. شدمی

 از یاریبس ،کند تصور است ممکنخواه بیشینه فرد بازهم باشد، زیانگشگفت و یعال یکاف ۀاندازبه

 تعداد هرچه. است شدهها آن از نظرصرفبه مجبور او اما ؛داشتند یبارز یهایژگیو زینشده رد یهاگزینه

 به. یابدمی کاهش انتخاب ۀجینت از تیرضا و شیافزا زین رفتهدست از یهافرصت نیا باشد، شتریب هاگزینه

 ؛یابندمی دست بهتر یهاانتخاببه واقع عالم در اگرچهخواه بیشینه افراد( 1385) یسپهر و جوکار اعتقاد

 یمتفاوت راتیتأث خواهانبسنده بر انتخاب فرصت شیافزا. کنندنمی یشاد احساس یذهن عالم در یول

. برسد مناسب ۀنیگز یعنی خود تیمقبول ۀآستان به که است یانهیگز دنبالبهخواه بسنده فرد. داشت خواهد

در انتخاب  یریشده است، تأث روروبه مناسب ۀنیگز با آن درخواه بسنده فرد که یاحوزهبه نهیگز افزودن

 کنار گذاشته خواهد شد.  یسادگبه دیجد نهیگز رایندارد، ز یو
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 اسیمق عنوان با یانامهپرسش همکاران و شوارتز افراد، یتیشخص پیت سنجش یراستا در

 یاستانداردها و 3یگیرتصمیم یدشوار 2ن،یگزیجا یوجوعامل جست سهو کرده  نیرا تدو 1یخواهنهیشیب

انتخاب،  یسخت انگریب بیترتسه عامل به نی. ا(2002et al.,  Schwartz) از آن استخراج کردند را 4باال

پرسشنامه جهت سنجش  نیا .است افراد یبرا باال یاستانداردها بهتوجه یسخت و هاگزینه ادیز تعداد یسخت

؛ 1388؛ سیدین، 1385)جوکار و سپهری،  است شده استفاده یاریبس یهاافراد، در پژوهش یتیشخص پیت

 در(. Oulasvirta et al., 2009; Scheibehenne et al., 2009; Peng, 2013؛ 1396منصوری و همکاران، 

 یفرد یهایژگیو یبرمبنارا  کاربران ییاباطالع رفتار  ییهاپژوهش اطالعات، یابیباز یهانظام ۀحوز

 لیدلبه یتیشخص پیعامل تبه دیکه باآنچنانها، ، در این پژوهشرسدیم نظربه .ندکرد یبررس ذکرشده

 در( 1396) همکاران و یمنصور نظر طبقاست.  نشدهحوزه، توجه  نیپژوهشگران ا یبودن براناشناخته

. است انتخاببار اضافه رخداد در مؤثر عوامل از افراد، یتیشخص پیت عامل گوگل یوجوجست موتور

 منجر خود که دهدمی سوق هاگزینه یحداکثر یبررس سمتبه را هاآن خواهان،نهیشیب یتیشخص پیت

 دنبالبه تنها انخواهبسنده اما ؛هستند نهیگز نیبهتر دنبالبه هموارهها آن. شودمی یشناختبار اضافه لیتحمبه

 را انتخاب ندیفرا و داده انیپا خود یوجوجستبه مناسب، ۀنیگز نینخست افتنی با و هستند مناسب ۀنیگز

 در اما ؛است یتینارضا با همراه خواهان،نهیشیب یبرا بیشتر یهاگزینه ۀارائ رو،ازاین. کنندمی تمام

 .دارد همراهبه را تیرضا مناسب، ۀنیگز برافتنیتمرکز در هاآن ییتوانا لیدلبه خواهان،بسنده

 

 وجوجست نوع

 که یشناختروان عوامل کنار در که شودمشخص می حوزهنیاۀ شدانجام یهاپژوهش ۀمطالع با

. دهد شیافزا را انتخاب باراضافه رخداد احتمال است ممکن که دارد وجود یگرید عامل شد، مطرح پیشتر

 یوجو)جست 5شدهشناخته اقالم یوجوجست شکل دو در که است «وجوجست نوع» ،اثرگذار عامل نیا

 ,2000Iyengar & Lepper ;) استعام(  یوجو)جست 6یموضوع یوجوخاص( و جست

 
1. Maximizing scale  
2. Alternative search  
3. Decision difficulty  
4. High standards  
5. Known-item search 

6. Topical search  
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2009et al.,  Scheibehenne .)انبورنیب (2008Björneborn, با استفاده از بحث فورد )ۀدربار( 1999) 1 

 نیا به را یاطالعات رفتار نوع دو اطالعات، یابیباز یهانظام در واگرا و همگرا صورتبه اطالعات پردازش

 یاطالعات رفتار .3واگرا یو رفتار اطالعات 2همگرا یاطالعات رفتار: است داده نسبتوجو جست نوع دو

 8حیو صر 7آگاهانه یاطالعات یازهایرفتار در رابطه با ن نیاست. ا 6و مستدل 5متمرکز 4،گراهدف همگرا،

 داریخاص پد یوجوو در هنگام جست دکنهستند، بروز می ژهیو یکار یهافهیوظ ایها بر مسئله یکه مبتن

 دایعام نمود پ یوجوجست نیاست و ح 11یو شهود 10یتکانش 9ی،واگرا، اکتشاف ی. رفتار اطالعاتدشومی

که بر اثر  دکنبروز می 14مبهم و 13یضمن 12،آگاهانهنیمه یاطالعات یازهاین با رابطه در رفتار نیا. دکنمی

(.  ,2008Björneborn) دشومی ختهیبرانگ 17کاربر یمندعالقه یو فضا 16یندیخوشا 15ی،کنجکاو

 باشند داشته ذهن در را یخاص ۀنیگز ش،یآزما در کنندهشرکت که افرادیهنگام ،دهدمی نشان هاپژوهش

 & ,Hoch, Bradlow) کنند انتخاب کمتر یهاگزینه انیم ازدارند که  لیخاص(، تما یوجو)جست

Wansink, 1999; Scheibehenne et al., 2009 .) نظر در را یخاص ۀنیگز فرد اگر درحالی است کهاین 

 منجر یو بیشتر تیرضابه ادیز یهاگزینه ۀارائ(، داشته باشد عام ای یموضوع یوجو)جستشته باشد ندا

 ,Borle, Boatwright, Kadane, Nunes, & Shmueli, 2005; Lenton, Fasolo and Todd) گرددیم

2008; Chiravirakul, 2014). 

 انواع از کی هر دربارۀ آنها تیرضا در زین افراد یتیشخص پیت که داشت نظر در دیبا البته

 عام، یوجوجست و خاص یوجوجست حالت دو هر در انخواه. بیشینهاست کنندهنییتعوجو جست

 تیرضا شوند،مواجه می کم جینتاکه با هنگامی باسهیمقا در اد،یز ۀشد یابیباز جینتا با مواجهه نگامهبه

 
1. Ford 
2. Convergent goal-directed behaviour 

3. Divergent explorative behaviour 
4. Goal-directed 

5. Focused 
6. Rational 

7. Conscious 

8. Explicit 
9. Explorative 

10. Impulsive 

11. Intuitive 
12. Subconscious 

13. Implicit 

14. Muddled 
15. Curiosity 

16. Pleasure 

17. User’s interest space 
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 Iyengar) درا بررسی کنن هاگزینه یتمامتمایل دارند که  خود، یتیشخص پیت بنابه افراد نیا. ی دارندترکم

et al., 2006 .)در همواره برسد، جوابن بهینخست ۀشدیابیباز جینتا همان در این تیپ شخصیتی اگر یحت 

و  هاگزینه گرید نکردنیبررس ازچون  ؛کندمی فکر یگرید یهانیگزیجا به خود یهاانتخاب

 نیا انسان، یشناخت یهاتوانایی تیمحدود بهباتوجهپایه و . برایناست نگران ترجامعدادن اطالعات ازدست

 Scheibehenne) شودمیمنجر  هاآن یتینارضابه تینها در شوند کهمواجه می یشناختبار اضافهبا  کاربران

et al., 2009; Fasolo et al, 2009). 

 داشتند، اعتقاد( Scheibehenne et al., 2009) همکاران و هنیبیشاکه  گونههمان باوجوداین،

 ،کند نیتأم یتاحد راها آن تیرضا که یاجهینت نینخست و هستند ینسب تیمطلوب دنبالبه خواهانبسنده

 موجب لذا و کندنمی جادیا یشناخت باربرای این افراد  شده،یابیباز جینتا شیافزا ،روکنند. ازاینیم انتخاب

 یهاگزینهها آن ان،خواهبسنده در هدفبودن مشخص بهباتوجه ،یطرف از. شودینم هاآن یسردرگم

این . شودنمیها آن وقت اتالف موجب شده،یابیباز ادیز جینتا جهینت در و کنندمی یبررسرا  یترکم

  خاص، یوجوجست در نظرمد اطالعاتبودن دلیل مشخص، بهدهدمی نشانها پژوهشاست که  درحالی

 انتخاببار اضافه دیگر،بیانبه. ندارد وجود یتفاوت ادیز و کم یهاگزینه ازخواهان بسنده تیرضا زانیم نیب

 با عام، یوجوجست هنگام در نیهمچن(. 1396و همکاران،  ی)منصور داد نخواهد رخبرای این گروه 

 شتریبخواهان بسنده تیرضا بلکه دهد،نمی رخ انتخاببار اضافه تنهانه شده،یابیباز جینتاشدن بیشتر

 که است ایرمنتظرهیغ دادیرو ،یاطالعات ۀاست. منظور از مواجه یامر مواجهۀ اطالعات نی. علت اشودمی

 بخش رمنتظرهیغ دادیرو(. Erdelez, 1999) انجامدیم اطالعات کسببه و دهدمی رخ یمشخص ۀلحظ در

نیا دهیپد نیا تیاهم رمنتظره،یغ دادیرو مختلف فیتعار در. است ینوآور و کشف ت،یخالق از یمهم

 ,Foster & Ford) دیجد یریمس در یمشکل تیهدا ای یابیحلراه ی،مشکل از یبانیپشت: است آمده گونه

 ,DeBruijn & Spence) نهفته یهدف بهمربوط اطالعات ییشناسا(؛ Toms, 2000) نظر دییتأ ای رد(؛ 2003

 (. Erdelez, 2004)مندی وجود دارد ی که به آن عالقهاطالعات افتنی فقط ای( 2008

. است 1زمان کی در ایذره یابیباز ،ییاباطالع ( ,1989Bates) تسیب چینیدانه مدل اساس بر

چینی مختلف دانه یاطالعات یازهاین ۀکاربران دربار ،یاطالعات ۀتوان گفت که با مواجه، میپایهبراین

 ی،اطالعات نظام و کندمی انیب را خود مشخص ازین کاربر ،اطالعات یابیباز یسنت یاه. در مدلندکنمی

 در کاربر ییتوانا یۀبرپا چینیدانه مدل این درحالی است که دهد.می ارائه را کاربر ازین اب منطبق مدرک

 
1. Bit-at-a-time retrieval 
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 تیواقع در گفتتوان . میشد ارائه اطالعات یابیباز یبرا نیگزیجا یمدل عنوانبه خود، یاطالعات ازین انیب

 منابع انیم در را آن و کند شروع مرتبط یمنبع ای یکل یعنوان با را خود یوجوجست است ممکن کاربر

 یدیجد یوجوجست عبارت آن دنبالبه و کرده رییتغ کاربر اطالعاتِ  یابیباز ،مرحله هر در. دهد گسترش

 ،وجوجست نوعنیا به. یابدمی ادامه کاربر پرسش تکامل تا روند نیا کهطوری. بهشودمی حاصل

 مختلف، یافتیدر میمفاه براساس مرحله هر در کاربر گر،یدیانیببه. ندگویمی 1یتکامل یوجوجست

دهند  3هیثانو یهاخود را به مسئله یجا 2هیاول یهامسئله است ممکن یحت و کندمی کامل را خود پرسش

(Erdelez, 2004 .)نامندمی چینیدانه مدل را گام به گام یوجوجست نیا (Bates, 1989.) 

 یهنگام. دارد دنبالبه را یاطالعات مواجهۀ ،خواهبسنده یواگرا رفتار عام، یوجوجست هنگام در

 ۀآگاهاننیمهمبهم و  یاطالعات ازیرا درنظر ندارد، ن یخاص ۀنیگز ،وجوجست هنگام ،خواهبسنده کاربر که

. این شود روروبه ایرمنتظرهیغ اطالعات با یوندیفراپ یهامحیط و مرور کمکبه تا شودمی موجب یو

. پر شود یو یاطالعات یهاشکاف کند تاکمک می جهیدرنت و شودمنجر می یاطالعات مواجهۀ رویکرد به

. شودمیخواهان بسنده بیشتر تیرضا موجب بیشتر جینتا یابیباز عام، یوجوجست هنگام ،رونیازا

 هاستوجوجست در رمنتظرهیغ دادیرو رخداد از یحاک زین نیشیپ یهاپژوهش از یبرخ هاییافته

 دیبا(.  Andre, Schraefel, Teevan, & Dumais, 2009; Nutefall & Ryder, 2010؛1393 ان،یقهرمان)

خالءکردن پر یراستا در مناسب ۀنیگز افتنی ان،خواهبسنده یتیشخص پیت نوع بهباتوجه که داشت نظر در

 .شودمیها آن یشانیپر و یسردرگم از مانع ،یاطالعات یها
 

 یریگجهینت

 عامل سه محصول را انسان رفتارتوان می داشت، اعتقاد( Björneborn, 2008) انبورنیب کهچنان

ی اطالعات یهاعالقه و ازهاین ،یاطالعات رفتار ۀنیزم در 6ی.رونیب یهامحرک و 5ییتوانا 4،زشیانگ: دانست

 قالب دو دروجو جست به خود یاطالعات یازهاین رفع یبرا افراد. آورندیم دیپد را زشیانگ هستند که

. زنندمی دست( واگرا یاطالعات)رفتار  عام یوجوجست و( همگرا یاطالعات)رفتار  خاص یوجوجست

 هاتوانایی نیا اما ؛است تیمحدود با همراه که است یشناختروان و یشناخت یهاتوانایی ،ییتوانا از منظور

 
1. Evolving search 
2. Foreground problem 

3. Background problem 
4. Motivation 

5. Ability 

6. Extrinsic triggers 
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 ۀگونوسواس لیتمااست.  هاتفاوت نیا از یکی یتیشخص پیت. است متفاوت گرید فرد به یفرد هر از

 ،مواقع بیشتر در ،آنها یشناخت تیمحدود درکنار ،شدهمشاهده یهاگزینه یتمامبرای بررسی  انخواهبیشینه

هنگام  تا خواهانی بسندههامشاهده تیریمد ییتوانادرحالی است که  ایندارد.  درپیرا  آنها یتینارضا

 یاطالعات مواجهۀ قیطر ازها آن یاطالعات قیعال به دنیرس ای یاطالعات ازین رفع برای مناسب ۀنیگز افتنی

همگرا و واگرا  یساختارها ،یرونیب یهادنبال دارد. محرکبهرا  هاآن تیرضا ،یانواگرا یاطالعات رفتار در

  . زانندیهمگرا و واگرا را برانگ یاطالعات یکه ممکن است رفتارها دشومی موجب یاطالعات طیدر محرا 

بار اضافه رخداد در مهم عامل دووجو جست نوع و فرد یتیشخص پیت شد، انیب آنچه اساس بر

 ۀنیهز کاهش ادیز یهاگزینه ۀارائ یایمزا. است شده توجه آن به نیشیپ یهاپژوهش در که هستند انتخاب

 و گیرندهتصمیم یبرا ترمطمئن ییهاانتخاب و ترراحت ۀسیمقا امکان انتخاب، یهاگزینه یوجوجست

 ادیز ۀشدیابیباز جینتا با مواجهه هنگامافراد  ،است. باوجود این گیرندهتصمیم دربودن آزاد احساس یالقا

 یشناخت یهاتوانایی تیمحدودمانند  کننددلیل عواملی احساس نارضایتی میبه انتخاببار اضافه رخدادیا 

دنبال آن احساس و به هاگزینه ۀهم نکردنیبررس یبرا یمانیپش احساس ،یشناختبار اضافه دادنرخ و

رساندن حداقلبیشتر کاربران و به کردن رضایتی. در چنین مواقعی برای فراهمانتخاب ۀنیاز گز یمانیپش

درنظر   اطالعات یابیباز یهانظام دررا  افراد یتیشخص پیت ووجو جست نوع توانبار انتخاب میاضافه

 .گرفت

 جینتا ،کردند افتیدررا کاربر  یوجوجست پرسش اطالعات، یابیباز یهانظامآنکه  از پس

 مرور راشده یابیباز جینتا ،ی خودتیشخص پیتپایۀ بر کاربر. شودمی ارائه کاربربه یصفحات درشده یابیباز

 باری طیمح عوامل و فرد هر یهاتوانایی بهبا توجه  کاربر، ذهن بهشده وارد اطالعات هرگونه. کندمی

مرتبط و  اطالعاتتوجه خود را به  ،کندمی تالش کاربرپایه، براین .دارد همراهبه را خود خاص یشناخت

افراد در کنار  یتیشخص پیبه ت توجهداشته باشد.  ازین یترکه به تالش کم دینمامعطوف  یبخشتیرضا

اطالعات  یابیباز یهامدنظر پژوهشگران و طراحان نظام دیاست که بیشتر با یوجو مسئله مهمنوع جست

 افراد یتیشخص پیدرنظرگرفتن ت ی وسازیسمت شخصاطالعات به یابیباز یها. با حرکت نظامردیقرار گ

 یمنتظره، حتریغ دادیرو یۀاساس نظربر. یافتد نخواه ی دستبیشتر تیرضای بهابیباز هنگام کاربران

جهت  یمواجهۀ اطالعات دلیل کاربر ممکن است بهوجو، بودن روند جستبخشتیدرصورت رضا

 یهااست که در اکثر پژوهش یدرحال نی. ابپردازدوجو جست ۀخود به ادام یاطالعات یهاکردن شکافپر

 یهادهیا گرفتنالهام و یاطالعات مواجهۀ و بود محدود شدهیابیباز جینتا ربط زانیم نییتعبه کاربر ن،یشیپ
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 یابیباز یهانظام طراحان توجه. شدیم انگاشته دهینادوجو جست ۀادام وشده یابیباز جینتا از دیجد

 نه،یزم نیا در بیشتر یهاپژوهش انجام نیهمچن مرورشده، یهاپژوهش از حاصل هاییافته به اطالعات

 بیشتر کاربران خواهد شد.  تیو رضا هانظام نیا بیشتر هرچه یکارآمد موجب

 کاربران بیشتر هرچه رضایت منظوربه، کاربر رابط طیمح یطراح درد، شومی در این راستا پیشنهاد

 عامل دو هر ،ایکتابخانه یهاسایتوب نیز و اطالعاتی یهاپایگاه ،وجوجست موتورهای از گیریبهره در

خود کاربران  اطالعات، بازیابی نظام در که طریقاین به. شود درنظرگرفته شخصیتی تیپ ووجو جست نوع

 درحال. شود بیشترشده بازیابی نتایج ازها آن رضایت تا را داشته باشندوجو جست نوع انتخاب امکان

 در مدنظر اطالعات یوجوجست با کاربران گوگل، همچونوجو جست موتورهای از برخی در حاضر،

و  دقیق عبارت ندتوانمی ،(" ") دوگانه گیومۀ مانند عملگرهایی از استفاده یا پیشرفته یوجوجست بخش

این در مشکل چندین حاضر، درحال باوجوداین،(. خاص وجویجست) کنندوجو جست را خود مدنظر

خواهد کرد:  فراهمرا  کاربران بیشتر رضایت ها،آن رفع و مشکالت این بهتوجه که دارد وجود زمینه

 از گیریبهره رو،ازاین. نیستند آگاه گوگل دروجو جست امکانات به کاربران همۀ اینکه، نخست

 امریوجو جست یهانظام در موجود امکانات با آشنایی منظوربه کاربران بیشتر آموزش جهت راهبردهایی

 راهبردها این از یکی اطالعات علم متخصصان و کتابداران کمکبه زمینه، آموزشدر این. است ضروری

 . است

 امکانات این از استفاده و گوگل امکانات از کاربر اگر حتی که است این زمینه این در دیگر مشکل

 برای را بیشتر نتایج مشاهدۀ امکان وجواین موتور جست در گوگل،خاص  یوجوجست هنگام باشد، آگاه

 نارضایتی احتمال بیشتر نتایج به بررسی انخواهبیشینه به تمایلصورت، باتوجهد. دراینکنمی فراهم کاربران

 شرایطی فراهم شود که مشاهدۀوجوی گوگل، در موتور جست است رو، بهترایناز. بود خواهد ادیزها آن

توان می نمونه، برای. شود نیز تأمین افراد این رضایت تا ممکن نباشد فراهم انخواهبیشینه برای بیشتر نتایج

 رضایت درصورت کرد. سپس تعیین لیکرت طیف طریق از راشده انجام یوجوجست از رضایت میزان

کنترل  بیشتر نتایج بررسی درها آن درونی شود تا بتوان تمایلن ارائه گوگل در یبیشتر جینتا افراد، این زیاد

 .شود

 در، افراد تیرضا زانیم در یطیمح عوامل اثر یبررس و ییشناسا منظوربه د،شومی همچنین پیشنهاد

بررسی شود یعنی  وجوجست مختلف یهامحیط در کاربران ییاباطالع ی، رفتارگرید یهاپژوهش

 آزمایشگاهی با حضور هایمحیط ها ومدرسه ها،نتهمانند کافی غیرآکادمیک و آکادمیک یهامکان
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 و ساختار تعیین در طراحانهم به دتوانمی پژوهشی چنین از حاصل نتایج آن. امثال و جامعه مختلف اقشار

 .کاربران منجر شود بیشتر رضایتمندی کمک کند و هم به مناسب الگوریتم
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