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Abstract 

 

Background and purpose: The purpose of this study was to analyze the user interface 

environment of some databases (Science Direct, Springer, Clinical Key, and Wiley online library) from 

the perspective of users applying Dervin's sense-making theory. 

Materials and methods: A cross-sectional descriptive study was conducted in 100 PhD 

students and research-based PhD students in Mazandaran University of Medical Sciences. Quantitative 

data were analyzed using SPSS and qualitative data were analyzed by content analysis. 

Results: The components of Dervin's sense-making theory are applicable in the user interface 

environment of the databases investigated. The highest mean score was found in the aid/use component in 

Science Direct (2.11) and the lowest mean score was associated with the split component in Clinical Key 

(2.02). There were differences between the mean scores for the components of the Dervin's model 

between PhD student users (1.99) and the research-based PhD student users (2.33). 

Conclusion: The study showed that the user interface environments of the databases moderately 

support users' information seeking behavior. Dervin's sense-making theory could help users in difficult 

and ambiguous situations. 
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 پژوهشی

و واکاوی محیط رابط کاربر پایگاه های اطالعاتی از دیدگاه  تحلیل
 دانشجویان با به کارگیری الگوی معنابخشی دروین

 
      2و1زهره افشار

    1صفیه طهماسبی لیمونی 

 1میترا قیاسی   

 چكیده
، Wiley ،Clinical key ،Springer اطالعاتی های پایگاه کاربر رابط محیط هدف این پژوهش تحلیل و هدف: سابقه

Science Direct دروین است. معنابخشی الگوی کارگیری به با کاربران دیدگاه از 

هوای ای مقطعوی و بوا رویدورد توصویحی تحلیلوی در سوا این پژوهش کاربردی به صوور  مشواهده ها:مواد و روش

هوای علووم پایوه پژوهش محور رشوته دانشجویان دکترای تخصصی ونحر از  611های آماری نمونه انجام شد. 6931و 6931

بوا  ای کیحویدادهآنوالیز  و SPSS22 آمواری افوزارنورم با کمک های کمیدادهبودند. آنالیز  دانشگاه علوم پزشدی مازندران

 انجام شد. تحلیل محتوا

عاتی کاربردپذیر های اطالها و بانکدر محیط رابط کاربر پایگاه(Dervin)الگوی معنابخشی دروین هایمولحه ها:یافته

تورین مربووط بوه و کو  Science Directدر پایگواه ( 61/2استحاده ) مربوط به مولحه کمک/ نمره ترین میانگینبیش .هستند

دکتورای در دانشوجویان گوروه  هوای مود  درویوننموره مولحوهمیانگین بود.  Clinical Keyدر پایگاه ( 12/2مولحه شداف )

 تر بود.(، بیش33/6با دانشجویان دکترای تخصصی )( در مقایسه 99/2پژوهش محور )

رفتوار اطوالج یوویی کواربران را  در حود متوسوط ،اطالعاتی مورد بررسویهای پایگاههای رابط کاربر محیط استنتاج:

   نماید.دشوار و مبه  به کاربران کمک  هایموقعیتتواند در یم نیهمچن نیورد معنابخشی هیاستحاده از نظر نماید.می پشتیبانی
 

 رابط کاربر محیطدروین، رفتار اطالج یویی، پایگاه های اطالعاتی، معنابخشی الگوی  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 دلیوول بووه کوواربران یووابیاطووالج بررسووی رفتارهووای

 اهمیوت یدیود هوایآوریفون در ایلحظوه هایپیشرفت

 در ارزیوابی پژوهشوگران بورای مسائل مه  از یدی. دارد

و بازیابی  ویو یست هایروش یابی، دانستنجاطال رفتار

 و اطالعوواتی منوواب  بررسووی کارهووای و سوواز اطالعووا  و

 بوه در کوافی مهوار  داشوتن است. وب ابزارهای آن در

 ،اینترنوت در ویو یست فرآیندهای ابزارها و کارگیری

 رومؤث ترکیحیتبا  و روتمرتبط جونتای یوبازیاب در دوتوانمی

هوای اطالعواتی و آوریفونبوه  اگرچه دانشجویان .باشد

 برای اسوتحاده مهار  الزمدسترسی دارند ولی فاقد ارتباطی 

 بوین تعامول اصولی در نقش کاربر رابوط(. 6)هستند مناسب

 و دارد عهده بر را اطالعا  بازیوابی هواینظوام بوا کواربر
 

  E-mail: Sa.tahmasebi2@gmail.com  بابل دانشگاه آزاد اسالمی :بابل -صفیه طهماسبی لمونی مولف مسئول:

 بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایرانگروه عل  اطالعا  و دانش شناسی، واحد . 6
 ایران دانشگاه علوم پزشدی مازندران، ساری،. 2
 : 21/1/6931ب : تاریخ تصوی            1/1/6931 تاریخ اریاج یهت اصالحا  :            2/1/6931 تاریخ دریافت 
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 پژوهشی

 شوناتت اطالعواتی پایگواه از توا کاربر شوودموی مویب

 .(2)بورد بهره آن از شایسته نحووی به کرده و پیدا درستی

هوای اطالعواتی های رابط کاربر پایگاههای محیطسیست 

 و حوداکثر بوه کواربران را مثبوت بتواننود احساسوا  باید

ها نشان هشپژو (.9)برسانند حداقل به را منحی احساسا 

 گروه به اطالعاتی به پایگاه های دهدکه نحوه مرایعهمی

 دانشجویان یابیاطالج رفتار بوده و وابسته مرایعان تحصیلی

دانشجویان مقط  دکتوری  همچنین و داتلی و المللیبین

 اسوتحاده (.4،5)است متحاو  ارشد از یددیگر کارشناسی و

اطالعواتی  ایهوپایگواه کواربر رابوط طراحی در نظریه از

 اشواعه و بازیوابی و ذتیوره نظوام سواتتار اصالح مویب

شده و راهنمایی برای کاربران به  محیط این در اطالعا 

 (.1)اسوت زاابهام و پیچیده هایهنگام موایهه با موقعیت

 چورا، یوابی اطوالج کوهاین درک به اطالعاتی رفتار مد 

 ریوه. نظ(1)کنودمی وقت رخ تواهد دادکمک چه و چگونه

اسووتنادترین و  پوور از یدووی (Derwinدرویوون) معنابخشووی

باشود. اطالعا  می عل  حوزه ها درنظریه پرکاربردترین

 تشوری  بورای راهبورد تورین را مناسب دروین معنابخشی

 کند کوهمی معرفی اطالعاتی شداف شناسایی و موقعیت

 بهتور را توود اطوراف دنیای تواندمی به وسیله آن کاربر

حاصل از  اطالعا  .(3،1)بخشد معنا آن به و کرده درک

 ادراکوی و دگرگوونی تغییرا  کاربرد این نظریه مویب

 (.61)شودکاربران می اطالعا  در از برداشت در

 شوداف، اصولی موقعیوت، مولحه 5 دارای این نظریه

 مشدال  که است ایزمینه است. موقعیت، پل و کمک

 یوا مشودل انافتد. شداف، هماتحاق می آن در اطالعاتی

 تحواو  و شوده ایجواد افراد ذهن در که اطالعاتی است نیاز

دهد و نشان می را مطلوب وضعیت و محیطی وضعیت بین

 هاییابی در موقعیتدر واق  توقف کاربر در فرایند اطالج

 افوراد کوه اقداماتی اسوت کمک،/استحاده مختلف است.

 کووار بووه تودشووان اطالعوواتی شووداف از عبووور یهووت

 فرایند کارگیری به از که بوده ند و همان فوایدیگیرمی

راهداری است که  ،پل شود.معنابخشی نصیب کاربر می

کاربر برای حل مشدل تود در حین فرایند یست ویوو 

 نیازهوای گیوریشودل به اعتقاد درویونگیرد. کار میبه 

 در آموده ویوودهب تالء دلیل به افراد ذهن در اطالعاتی

دشوواری ماننود  هوایهه با موقعیوتها در موایآن دانش

 تارج مسیر، یک از بیش ویو، ویودمسیر یست فقدان

 ویوود مسویر و ناگهانی شدن ناپدید تود، مسیر از شدن

بوا اسوتحاده از ایون  (.66)اطالعوا  اسوت بازیوابی در مان 

 انتظارا ، ها،استراتژی کشف به قادر نظریه پژوهشگران

 ن یستجو و بازیوابیحی در اضطراب کاربران و هانگرش

نظریوه معنوا بخشوی همچنوین بورای  .(62)اطالعا  هستند

هایی مانند موضوعا  دشوار یا یدید دانشی حل چالش

کننده است و و نامشخص بودن نیازهای اطالعاتی کمک

توانود بوه هوا میدر عین مستقل بودن به همراه سایر نظریه

 .(65،69)کار گرفته شود

 ،Wiley ،Clinical key ،Springer اطالعواتیهای پایگاه

Science Direct اموور در مهوو  هووایپایگوواه یملووه از 

 محویط بررسوی بنوابراین باشوند ومی علموی هایپژوهش

 .(64-61)رسودمی نظر به ضروری ها کامالکاربر آن رابط

 یووییاطالج رفتار بررسی زمینه در یدی مطالعه تاکنون

 نظریوه معنابخشوی اسوا  بر هاپایگاه رابط این محیط در

 پزشدی در ایران انجام علوم هایسط  دانشگاه در دروین

 هایعناصر و قابلیت نیست است؛ به عبارتی مشخص نشده

 چوه توا و چگونه اطالعاتی هایپایگاه کاربر رابط محیط

 تعامول راستای در را کاربران یابیاطالج رفتار فرایند میزان

ایون  درکوی از چوه نکاربرا نموده و پشتیبانی بهتر فه  و

 شناتت برای هاآن از چگونه و ها داشتهقابلیت و عناصر

 کنند.می استحاده ویویست فرآیند بهتر

و واکواوی محویط  تحلیولحاضر با هودف  پژوهش

های اطالعاتی اشواره شوده از دیودگاه رابط کاربر پایگاه

 دانشگاه علوم پزشدی مازندران بوا (PhD) دکترادانشجویان 

انجام شد تا مشخص ن از الگوی معنابخشی درویاستحاده 

 هایها و بانکشود میزان مطلوبیت محیط رابط این پایگاه

یوویی رفتوار اطوالجچگونوه اسوت و آیوا بوین اطالعاتی 

در دو حوووزه دکتوورای تخصصووی و  PhDدانشووجویان 

 ?وهش محور تحاو  معنادار ویود دار یا تیردکترای پژ
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 پووژوهش ایوون نتووایج از صوولحا هوواییافتووه رودمووی انتظووار

 رابوط هوایمحیط ارتقاء مناسبی را یهت عملی رهنمودهای

، Wiley ،Clinical key ،Springer اطالعاتی هایپایگاه

Science Direct  نماید. فراه 

 

 روش هامواد و 
ای مقطعی و بوا این مطالعه کاربردی به صور  مشاهده

 محویط لرویدرد توصیحی تحلیلی و با هدف بررسی و تحلی

، Wiley، Clinical key ،اطالعواتی هوایپایگواه کاربر رابط

Springer ،Science Direct  از دیوودگاه دانشووجویان در

آمواری شوامل  یامعه انجام شد. 6931 و 6931های سا 

 پوژوهش دکتوری پایه در مقواط  علوم هایرشته دانشجویان

 دانشوگاه در تخصصی مشغو  بوه تحصویل دکترای و محور

 افوراد ایون همه. بود نحر 691به تعداد مازندران پزشدی علوم

 امدانوا  از پژوهش تودشان فرایند از قسمتی انجام برای

 نمودند. های اطالعاتی استحادهبانک و هاپایگاه این
 

 ج  نمونهح
حجوو   ،(Quantitative) در راسووتای مطالعووه کمووی

نحر تعیوین شود و  611نمونه با استحاده از یدو  کوکران 

ای بود، به نحوی که دانشوجویان گیری طبقهش نمونهرو

PhD، محوور، از پوژوهش دکتورای و تخصوص دکترای 

 حضور داشوته باشوند. پایه علوم آموزشی هایهمه گروه

 ( با ابزار مصاحبه، روشQualitative) برای مطالعه کیحی

بوا تویوه بوه شورط اتموام  ایرا شد و گیری هدفمندنمونه

شودن اطالعوا ، اشوباج و ننویگیوری در صوور  نمونه

 بود. نحر 94حج  نمونه 
 

 ابزار مطالعه
 رابوط محویط عناصر مطلوبیت میزان تعیین منظور به

 اسا  بر آن پیرامون تحسیر و بحث و اطالعاتی هایپایگاه

کوار گرفتوه کیحوی بوه و کموی هوایروش ،یمعنابخش نظریه

 یابیاطالج رفتار برای مطالعه کمی از چک لیست شدند.

های این چک لیسوت بور اسوا  چهوار آیت  استحاده شد.

شداف، پل و کمک/  نظریه شامل موقعیت، مولحه اصلی

ها به صور  طیف لیدور  سوه استحاده طراحی و گزینه

 ؛2متوسط ؛9توب ) ایفاصله گیریاندازه مقیا تایی و 

 ارائه شدند.( 6 ضعیف

ظواهری و محتووایی چووک لیسوت بوه تاییوود روایوی 

 بوه شویوهرگوان رسوید. نتوایج بررسوی پایوایی اعضای تب

نشان داد که ضوریب آلحوای کرونبواخ  همبستگی درونی

 )مطلوب( بود.1 /1باالتر از  هابرای همه مولحه

 در تود یهافعالیت ان درتواست شد تا بهاز کاربر

اشاره شده با  ویو در چهار پایگاه اطالعاتی یست حین

 نمره هر مولحه با تویوهاستحاده از چک لیست امتیاز دهند. 

فرعوی هوای زیر مولحه همه میانگین مجموج امتیاز های به

نظور  عنووان حود متوسوط دره ب 2نمره و  محاسبه مربوطه

صووور  یووک از چهارپایگوواه بووه گرفتووه شوود. نمووره هوور

 یداگانه محاسبه شد.

کننده تدمیل کیحی از همان دانشجویان مطالعه برای

نحور موافقوت  14کوه  چک لیست دعو  به مصاحبه شد

اعوا  کیحوی دانشجو اطال 94و بعد از مصاحبه با  نمودند

 به اشباج نظری رسیدند.

 

 تجزیه وتحلیل آماری
پردازش  SPSS22افزار نرمهای کمی با کمک داده

 و یوداو  پراکندگی و مرکزی گرایش هایشدند. از آماره

فراوانی برای توصیف داده ها استحاده شود. نتوایج  توزی 

هوا از اسمیرنف نشان داد کوه داده -کالموگروفمون آز

هووا توزیوو  نرمووا  برتوووردار نیسووتند. بوورای تحلیوول داده

 ,Wilcoxon test Mann Whitney test هووایآزمووون

 بود.14/1کار گرفته شد و سط  معناداری آماری به

محتووا تجزیوه و  تحلیول رویدورد کیحی با هایداده

درویون  معنابخشی لگویتحلیل شدند. با در نظر گرفتن ا

 هوایدرباره موقعیت تا از مصاحبه شوندگان تواسته شد

 هواآن بوا ویوویسوت فراینود انجوام حین در دشواری که

راهدارهای استحاده شده  داشته و همچنین درباره موایهه

بوورای رعایووت  .دهنوود توضووی  مشوودال  آن بوورای رفوو 
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کواربران بوا کسوب های اتالقوی، ضوبط صودایپروتدل

هوا انجوام شود. سوتن موتن مصواحبه پیواده و ت آنرضای

 بوا انتهوا در مشخص شد. مصاحبه درهر تحلیل واحدهای

 و تجزیه مورد نظ  با کدها گذاری، کد روش از استحاده

اصلی از انجام مطالعوه کیحوی،  هدف. گرفتند قرار تحلیل

 کمی بود. هایداری یافتهیتر معنبررسی بیش
 

 یافته ها

اد نمونه ها را به تحدیک مدوان تعد 6یدو  شماره 

 11نحر ) 611دهد. در مجموج و حوزه تحصیلی نشان می

نحر مرد( مورد بررسی قورار گرفتنود. نتوایج  92نحر زن و 

هوای کموی مورتبط بوا توصویف و تحلیول دادهمربوط به 

هوای اطالعواتی ی مد  دروین به تحدیک پایگاههامؤلحه

نگین ارزیوابی ارائوه شوده اسوت. میوا 2در یدو  شوماره 

دانشووجویان از عناصوور محوویط رابووط شووامل مولحووه هووای 

و نموره کلوی کمک/اسوتحاده موقعیت، شداف، راهبورد، 

از آن است. بوه بیوانی دیگور باالتریا  2 در سط  متوسط،

تواننوود ارزیووابی موود  معنابخشووی درویوون میهووای مولحووه

هووای اطالعوواتی مووذکور را عناصوور محوویط رابووط پایگوواه

تورین میوانگین مربووط در این میان، بیش ید.پشتیبانی نما

تورین میوانگین مربووط بوه به مولحه کمک/استحاده و کو 

ی مولحه شداف بوده است. با تویه به نمرا  کلی و معنو

بورای دو  از نظر کاربران میوزان مطلوبیوتداری آماری، 

 توربویش Science Directو  Clinical Keyپایگاه اطالعاتی 

 Springerو  Wileyای دو پایگواه از سط  متوسوط و بور

 در حد متوسط می باشد.

یافته های حاصل از مطالعه کمی مبنی بر نمره کلوی 

ارزیوابی عناصور محوویط رابوط در مجموووج چهوار پایگوواه 

 2اطالعاتی مورد بررسی، کمی بویش از مقودار متوسوط 

داشوت.  تووانی هو  بود که با ساتتار محتوای مصواحبه

مرحلوه شوداف یعنوی  ربوط بوهترین کاهش امتیاز مبیش

محاهیمی مانند فقدان مسیر یست ویو، موایوه شودن بوا 

بیش از یک مسیر، تارج شدن از مسیر، ویوود موان  در 

 مسیر یست ویو و بازیوابی حجو  زیواد اطالعوا  بوود.

تعدادی از مصاحبه شوندگان ،همینطور در مرحله راهبرد 

هووایی یهووت تووالا شوودن از توانووایی انجووام تدنیووک

گنای وضعیت مویود را نداشتند. تالا شدن از ایون تن

تنگنووا بووا اسووتحاده از مطالووب آموزشووی توسووط یدووی از 

 ازافووزار تریمووه دانشووجویان و همچنووین اسووتحاده از نوورم

ای اسوت زمینه موقعیت، .بودندقابل مالحظه  هایراهبرد 

یوه بوه نیواز توود در محویط یوک پایگواه توکه کاربر با 

 .ردگیاطالعاتی قرار می

 
های آماری به تحدیک رشوته و  نمونه توزی  فراوانی :1شمارهجدول 

 محل تحصیل
 

 تعداد نمونه دانشدده حوزه تحصیلی

 51 پزشدی دکترای تخصصی

 51 داروسازی 

 یم  
 

11 

 دکترای پژوهش محور

(PhD by Research) 
  مراکز تحقیقاتی وابسته به معاونت تحقیقا  و فناوری

 9 و مولدولی بیولوژی سلولی

 2 عحونی اطحا  

 4 علوم دارویی 

 2 تاالسمی 

 5 علوم بهداشتی 

 2 روانتزشدی و علوم رفتاری 

 6 قارچ های بیماری زا 

 6 توکسوپالسموزین 

 21 یم  

  611 یم  کل

 
ی مود  درویون هامؤلحوهبررسی توصیحی و تحلیلوی  :2جدول شماره

  نحر( 611) یدگاه دانشجویانبه تحدیک پایگاه های اطالعاتی از د
 

 پایگاه های 

 اطالعاتی
 نتیجه .Sig میانه انحراف از معیار ±میانگین  بیشترین کمترین مولحه ها

Clinical 

Key 
 بیشتر از متوسط 169/1 21/2 13/2±9/1 11/2 21/6 موقعیت 

 متوسط 251/1 11/2 31/6±9/1 11/2 21/6 شداف 

 بیشتر از متوسط 161/1 11/2 66/2±5/1 11/9 21/6 راهبرد 

 بیشتر از متوسط 119/1 21/2 62/2±5/1 11/9 11/6 کمک/استحاده 

 کل 
 

 بیشتر از متوسط 156/1 19/2 2/1±11/2 14/2 11/6

Wiley  بیشتر از متوسط 132/1 11/2 11/2±9/1 11/2 11/6 موقعیت 

 متوسط 951/1 11/2 15/2±9/1 11/2 21/6 شداف 

 متوسط 111/1 11/2 16/2±9/1 11/9 21/6 راهبرد 

 بیشتر از متوسط 121/1 21/2 11/2±9/1 11/2 21/6 کمک/استحاده 

 کل 
 

 متوسط 611/1 11/2 2/1±14/2 11/2 41/6

Science  
Direct 

 متوسط 225/1 11/2 15/2±9/1 11/2 11/6 موقعیت 

 متوسط 511/1 11/2 15/2±5/1 11/9 11/6 شداف دایرکت

 متوسط 666/1 11/2 15/2±9/1 11/2 11/6 راهبرد 

 بیشتر از متوسط 116/1 21/2 61/2±5/1 11/9 21/6 کمک/استحاده 

 کل 
 

 بیشتر از متوسط 112/1 14/2 2/1±11/2 11/2 41/6

Springer  متوسط 939/1 11/2 19/2±5/1 11/9 21/6 موقعیت 

 متوسط 436/1 11/2 15/2±5/1 11/9 21/6 شداف

 متوسط 191/1 11/2 12/2±9/1 11/9 21/6 راهبرد 

 متوسط 619/1 11/2 11/2±9/1 11/2 11/6 کمک/استحاده 

 متوسط 496/1 11/2 51/2±2/1 11/9 11/6 کل
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 توودوینمووواردی ماننوود  بوورای دانشووجویاناکثوور 

پروپوزا ، انجام تحقیقا  کالسی، نگارش پایوان ناموه و 

 نمودنداستحاده  هاتحقیق برای نگارش مقاله از این پایگاه

ها سه  قابل توویهی در بورآوردن نیازهوای و این پایگاه

 هوایموقعیت شداف، متوقف شدن در .اطالعاتی آنان داشت

اطالعا  بوه دلیول مختلف فرایند یست و یو و بازیابی 

تالء اطالعاتی یا عدم درک صحی  از محیط اطالعاتی 

وقتوی "ها بیوان نموود و عناصر آن است. یدی از آزمودنی

دانسوت  بایود چدوار با انبوه زیاد اطالعا  موایه شدم نمی

 هوای. کاربران ممدن است هنگام موایهه بوا موقعیوت"کن 

یا نیازهای اطالعواتی  های یدید دانش ویدید در حوزه

کوه نظریوه یاسوتاین با مشدل موایه شوند. ،نامشخص

نمایوود تووا بوورای معنابخشووی درویوون بووه افووراد کمووک می

تر در مسیر فراینود بازیوابی اطالعوا  فه  بیش رسیدن به

های محتلوف و تالش نموده و درک تود را در موقعیت

اشواره  پولمولحوه  هنگام موایهه با مشدل افزایش دهند.

فه  بهتر و پر کردن شداف دانشی با استحاده از یست  به

و فهو   معنوا فرد در یست ویوی دارد. و یوی هدفمند

از محویط رابوط  نمایدالش میمراحل کار تود است و ت

بوا به عبارتی کاربر  کاربر اطالعاتی حداکثر بهره را ببرد.

پل زدن بر شداف دانشی تود محیط رابط کاربر پایگواه 

نمایود. در ایون راسوتا یدوی از کواربران میرا بهتر درک 

وقتوی بوا انبووه اطالعوا  موایوه شودم سوعی " نمودبیان 

 "عنوان محدود نموای  کردم کلید واژه تودم را در فیلد

ای بازیابی نشود سوعی وقتی هیچ نتیجه" گحتو دیگری 

ام را به یم  تبودیل نموای  و کردم شدل محرد کلید واژه

در  استحاده/کمک،. "آنقدر ادامه دادم تا به تنیجه رسیدم

 در زمینوهاین رفتار کاربر به واسطه کسب دانوش یدیود 

یابود. مویدست به اطالعا  مورد نیاز تود  یویی،اطالج

 باالتره توانسوت  "ها گحت:در این رابطه یدی از آزمودنی

با این راهبرد مقاال  مورد نیازم را بازیابی نمای  و بورای 

هوا بوه عنووان پیشوینه اسوتتحاده نگارش مقالوه توود از آن

توانسوت  اطالعوا  موورد  :"و دیگری بیان نموود "نمای 

. ندته قابول "نمای  ام بازیابینیازم را برای تحقیق کالسی

 قوادر را فورد تویه در فرآیند معنابخشوی ایون اسوت کوه

بوا پول  سازد تا شداف اطالعاتی توود را شناسوایی ومی

هوای انجوام زدن آن را برطرف نماید. از تحلیل مصواحبه

شده با هر دو گروه دکترای تخصصی و پژوهش محوور 

 هوایشود که محیط رابط کاربر پایگواهچنین استنباط می

هوای الزم در پیشوتیبانی از اطالعاتی مورد بررسی، از قابلیت

 هایی کوه در آن قوراریویی کاربران در موقعیترفتار اطالج

 تواند انتظارا  آنوان را پاسوخگیرند برتوردار بوده و میمی

 تواند کمدی را که محیط رابط در اتتیاردهد و کاربر می

 .به کار گیرددهد شناسایی نموده و آن را وی قرار می

دکترای دو گروه دانشجویان  نتایج بررسی و مقایسه

رفتوار اطوالج از نظور  تخصصی و دکترای پژوهش محور

هوای اطالعواتی فوووق در یوویی در محویط رابوط پایگوواه

هوا در هر یک از پایگاه ارائه شده است. 9یدو  شماره 

میانگین نمره هریک از مولحه ها و نمره کلوی مربووط بوه 

 گووروه در، بووه طووور معنوواداری درویوون ابخشوویمعن موود 

 بود. تربیش محور پژوهش دکترای
 

هوای مود  نموره کلوی مولحوه توصیحی و تحلیلوی بررسی: 3شماره جدول 

 نحور( و پوژوهش محوور 11) دکترای تخصصویگروه دو در  دروین

 نحر( به تحدیک پایگاه های اطالعاتی 21)
 .Sig من ویتنی آماره U اف از معیارانحر ±میانگین  پایگاه های اطالعاتی گروه

Clinical key 1113/1 -511/4 56/2±2/1 پزوهش محور 

   12/2±6/1 دکترای تخصصی
Wiley 1113/1 -911/5 92/2±2/1 پزوهش محور 

   31/6±6/1 دکترای تخصصی
Scince Direct 113/1 -191/9 21/2±2/1 پزوهش محور 

   12/2±6/1 دکترای تخصصی
Springer 1113/1 -914/5 96/2±9/1 پزوهش محور 

   31/6±6/1 دکترای تخصصی

 1113/1 -123/4 99/2±2/1 پزوهش محور کلی دروین

   33/6±6 دکترای تخصصی

 

 بحث
 اطالعواتی پایگاه هایدر این مطالعه برای اولین بار 

در  Wiley, Clinical key, Springer,Science Directا

سوتحاده از الگووی درویون موورد حوزه علوم پزشدی با ا

 بررسی قرار گرفتند.

 الگووی هوایمولحوه که نتایج این پژوهش نشان داد

 هووایپایگوواه رابووط کوواربر محوویط در درویوون معنابخشووی
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 پژوهشی

 بووه توانودمی و بوووده کاربردپوذیر اطالعواتی اشواره شووده

 یسوت فراینود انجوام حوین در توا کند کمک پژوهشگر

 هوواآن اسووا  بوور و نمووده شناسووایی را ویوو، مشوودال 

 تواندمی الگو این همچنین. را انجام دهد تحلیل و تجزیه

 کاربر رابط هایمحیط و اطالعاتی هایسامانه طراحی در

شوود. بوه عبوارتی بور  گرفتوه به کار اطالعاتی هایپایگاه

 توووانمی درویوون معنابخشووی الگوووی هووایمولحووه مبنووای

، Wiley تیاطالعوا پایگواه کاربر رابط محیط هایقابلیت

Clinical key ،Springer ،Science Direct مووورد را 

 وسوویله پیشوونهاداتی بوودین و داد قوورار سوونجش و بررسووی

ایون  بهبوود و ارتقواء و احتموالی نواقص رف  برای عملی

مطالعوا   مطالعوه، ایون بوا همسوو نموود. ارائوه هواپایگاه

اعظموی و  برتوی پژوهشوگران از یملوه دیگری توسوط

تووورد. بووه نظوور می چشوو  بووه Orlu(9)و  (63)همدوواران

 در بررسوی موورد رابط هایمحیط بودن رسد مطلوبمی

 درویون بوه دلیول معنابخشوی مود  هایمولحه از پشتیبانی

 رابوط هوایمحویط تودریجی بهبود و طوالنی نسبتا سابقه

 اتیر باشد. همچنین دهه چند طو  در هاپایگاه این کاربر

 در رابوط هوایمحویط ایون رسود کوه طراحوانمی نظر به

 برای الزم عناصر اندتوانسته موضوعی مختلف هایحوزه

 هووایموقعیووت در را کوواربران موفووق یووابیاطووالج فراینوود

 یای تود البته که دهند قرار تویه مورد حدی تا دشوار

 .دارد تربیش بهبود و گسترش

رفتوار اطوالج  میوانگیندر سنجش میزان تحاو  بین 

 هووای اطالعواتی بوواابووط پایگواهیوویی کوواربران محویط ر

های مد  دروین در بین کاربران دو گروه مشخص مولحه

تر شد این میانگین در گروه دکترای پژوهش محور بیش

و  (4)ننوایی هوایاست. نتوایج ایون پوژوهش بوا پوژوهش

Zhang (21) توووانمی تبیووین ایوون یافتووه در .همسووو اسووت 

 کارهوای هارائو دلیول به محور پژوهش دانشجویان که گحت

 هوا،کنحورانن هوا،پوروژه) توربویش پژوهشی و تحقیقاتی

 و اسوتحاده بوه توریبویش نیواز...( و تحقیقواتی هوایطرح

 بوا تجربوه آمووزی و دارنود هواپایگواه ایون از گیریبهره

 دسوت توریبویش هواییتوانایی و هامهار  به اندتوانسته

 ایهکارگاه و هاکال  ها،دوره برگزاری همچنین. یابند

 توود که بوده تربیش محور پژوهش دانشجویان برای عملی

 هوایپایگاه رابط هایمحیط این تربیش کارگیریبه مویب

 .است تر شدهبیش مهار  کسب نتیجه در و اطالعاتی

ایوون پووژوهش نشووان داد کووه در  نتووایج در نهایووت

تووان های اطالعاتی میپایگاه محیط رابط کاربر طراحی

در فراینود بازیووابی  خشووی اسوتحاده نمووود.از نظریوه معنوا ب

بوا  و ای داردکننودهکاربر همواره نقش تعیوین ،اطالعا 

باز هو  ، ویود امدانا  و راهبردهای یدید یست ویو

 زیاد یا کو  اطالعوا ،  مانند بازیابی حج موانعیکاربران با 

ویوو و مناب  نیر مرتبط، انحراف از مسویر اصولی یسوت

مختلووف بازیووابی اطالعووا   متوقوف شوودن در مسوویرهای

نظریه معنابخشی راهبردی است کوه  .(61)شوندموایه می

فرآینود یسوت  حوینسازد تا مشدال  کاربر را قادر می

مقابله نموده و ستن بوه ا هبا آن ،ویو را شناسایی نموده

 .دادامه ده مسیر یست و یو

هووای پایگوواه رابووط محوویط تطووابق میووزان بررسووی -

 هوایهای مختلف کاربران در حوزهروهاطالعاتی دیگر با گ

 کارگیری الگوی معنابخشی دروینموضوعی مختلف با به

 اسوووتحاده از مووود  معنوووا بخشوووی درویووون بووورای  -

هوای کوامال هوشومند بورای رابوط کواربر طراحی محویط

 های اطالعاتیپایگاه

هووای پایگوواه رابووط محوویط تطووابق میووزان بررسووی -

 یابیاطالج زهالگوهای یدید در حو با اطالعاتی

 محیط عناصر از کاربران کلی ارزیابی نمره میانگین

 ،Wiley ،Clinical key ،Springerاطالعواتی  هایپایگاه رابط

cience Direct   با استحاده از الگوی معنا بخشوی درویون

 کموک/ راهبورد، شوداف، هوای موقعیوت،)شامل مولحوه

 اربرکو محیط پشتیبانی در سط  متوسط و میزان (استحاده

 یابیاطالج رفتار از اطالعاتی اشاره شده هایپایگاه رابط

 بورای توانودمی الگوو است. این مطلوب حد در کاربران

 یواطالعاتو ایوهوپایگاه روکارب طوراب هایمحیط طراحی

فراینوود بازیووابی  در کوواربران بووه مناسووب راهبوورد ارائووه بووا

 دشوار محید باشد. هایاطالعا  در موقعیت
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 یسپاسگزار
 مقالووه از رسوواله دکتووری اسووتخراج گردیووده وایوون 

 باشوود. نویسووندگان  موویاتووالق  تووهیکم هیوودیتائ یدارا
 

 

 

بدینوسیله مراتب تشدر و قودردانی توود  را از معاونوت 

محتوورم تحقیقووا  و فنوواوری  دانشووگاه علوووم پزشوودی  

 مازندران اعالم  می دارند.
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