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 چکیده
های اطالعاتی به منزله در استفاده از نظام مدل ذهنی افرادبه معرفی حاضر تالش دارد تا  مقاله :هدف

 . پردازدبيک حوزه پژوهشی 
مفهوم به، مرور پژوهشهای مرتبطروش پژوهش تحليل مفهومی است. پژوهشگر از طريق روش: 

پرداخته از ديدگاه پژوهشگران های اطالعاتی نظام بافتمدل ذهنی و عوامل موثر بر آن در  پردازی
  .است

 فنبا استفاده از و کيفی با رويکرد  هاآنبيشتر  دهدمینشان  هاپژوهش واکاوی گیري:ها و نتیجهیافته
حوزه با وجود ارتباط نزديک  همچنين است. ساختاريافته انجام شدهو مصاحبه نيمه شبکه مخازن

دهنده و عوامل شکلو  اين حوزههای نظريهبه توجه  رفتار اطالعاتی،تعامل انسان و رايانه با 
در  کهاين با وجوداست.  ر گرفتهقراپژوهشگران توجه کمتر مورد  های ذهنی افرادتأثيرگذار بر مدل

مقايسه  ،است اشاره شده )کاربر و طراح( نفعانذیهای ذهنی به شکاف بين مدل هابرخی پژوهش
آموزش،  ،هاهمچون تجربه یعوامل تأثيرگذار مهمترين و توجه بههای ذهنی افراد گوناگون مدل

  .از اهميت زيادی برخوردار است دهای ذهنی افراگيری مدلبر شکل مانند اينهاو شغلی يشينه پ

 های اطالعاتیشناختی، نظامذهنی، نقشه  مدل: هاكلیدواژه

                                                           
 اين مقاله برگرفته از رساله دکترا است. .1

 و بورسيه پژوهشگاه علوم و فناوری شناسی دانشگاه فردوسی مشهدشدانشجوی دکترای علم اطالعات و دان. 2 

 شناسی دانشگاه فردوسی مشهداستاد علم اطالعات و دانش3 

 شناسی دانشگاه فردوسی مشهداستاد علم اطالعات و دانش4 
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 مقدمه
 ها، اشياء و عناصر، نظاماند درباره چگونگی تعامل با محيطکردهش ها همواره تالانسان

مل های اطالعاتی در تعاهای امروزی با انواع نظامبسياری از انسان بينديشند.خود  پيرامون

مورد توجه  هاستمدتنيز های اطالعاتی تعامل انسان با نظام چگونگیدرک  و هستند

 انسانبررسی درک و دريافت در واقع . قرار گرفته استرايانه -حوزه تعامل انسانمتخصصان 

ياری کند. درک اينکه اهداف  هاآن کارآمدیتواند ما را در بهبود ها میرکرد اين نظامکااز نحوه 

 ،گيردنظام چيست، چه رويکردی برای استفاده از آن نظام در پيش می يکدر استفاده از انسان 

در حوزه های اساسی وی در استفاده از آن نظام اطالعاتی چيست، و انتظارها و نيازمندی

کند به ما کمک میدر واقع  های ذهنی کاربران. بررسی مدلافراد قرار دارد 1بررسی مدل ذهنی

ها نسبت انداز احساسی و فلسفی آنها و فرايندهای فکری و چشمتری از انگيزهتا درک عميق

در اين مقاله تالش (. Young, 2008, p. 2-3دست آوريم )های اطالعاتی بهبه عملکرد نظام

های اطالعاتی، به تکامل در بافت نظامکاربران شده است با بررسی مدل ذهنی و نقشه شناختی 

در طول سه دهه گذشته تشريح شود. همچنين با نگاهی گذرا به عوامل  اين مفاهيمو توسعه 

های مرتبط با اين گيری مدل ذهنی، شناختی از پژوهشتأثيرگذار بر شکل محيطیو  فردی

 شود.ارائه میموضوعی حوزه 

کند تا شناخت بهتر و پژوهشگران کمک می به هابررسی مدلطور که گفته شد، همان

تواند مبنای طراحی می ،اين شناخت. دست آورندبهنيازهای کاربران  نسبت بهتری کامل

نظام استفاده يک از  دبتوان برای اينکه يک کاربربرای طراحان قرار گيرد. اطالعاتی  هاینظام

اربر چگونگی تعامل با يک نظام را که ک زمانیکند، بايد با چگونگی کار با آن نظام آشنا شود. 

ه چگونگی عملکرد آن نظام و روابط ساختارمند بين اجزای آن بدست دانشی دربار ،آموخت

 ,Cañas, Antoli & Quesadaنامند )نظام می آن از اين دانش را مدل ذهنی .آورده است

آن برای استفاده از خود ها، از مدل ذهنی از نظام هر يکبرداری از هر فرد برای بهره(. 2001

ر حال د در ذهن کاربر از واقعيت بيرونی نظام 2یاقع بازنمونمدل ذهنی در ود. برمی بهرهنظام 

به همين دليل است که بررسی ارتباط بين مدل ذهنی و تعامل انسان است. نظام  همانتعامل با 

                                                           
1 Mental Models 
2 Representation 



3     ... هاي اطالعاتیتوسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام

 ,Payne؛ Payne, 2003, p. 135و رايانه، دانشِ کاربران درباره آن نظام لقب گرفته است )

2005, p. 64.) های اطالعاتی کسب با نظام لاربران در فرايند تعامبديهی است دانشی که ک

 . (Kuhn, Erni & Nierstrasz, 2010)است  1کنند، دانشی ضمنیمی

و  گوناگون هایتعريفبرخی از است با ابتدا الزم  ،مفهوم مدل ذهنی بهتر برای تشريح

نی به دليل آشنا شويم. سخن گفتن از مدل ذه ،که درباره اين مفهوم مطرح شده است متفاوتی

های گوناگونی حوزهامر، و اگر به اين  اين مفهوم کمی دشوار است 2ه بودنوابستبافت

رسيم که بر تری میبه دامنه وسيع ،را نيز بيفزاييمآن واکاویو  3استخراجهای مطالعاتی، روش

وجه های گوناگونی مورد تمفهوم در حوزهاين  افزايد. در واقعدشواری تعريف اين مفهوم می

شناسی؛ در حوزه زبان Aitchison in Spicer, 1998قرار گرفته است )برای نمونه: 

Kim,1993  يادگيری سازمانی؛در حوزه Spicer, 2000 های اطالعاتیدر حوزه نظام .)

. در کنار مفهوم مدل ذهنی، کنيمتعريف  بهتر است مدل ذهنی را در بافت موضوعی آنبنابراين 

ترسيم مدل ذهنی در قالب به معنای  سط پژوهشگران مطرح شده است کهنيز تو 4نقشه شناختی

 در بستر به تشريح اين دو مفهومدر اين نوشتار،  شود.در نظر گرفته مینقشه  طرح يا يک

 .پردازيممیهای اطالعاتی نظام

 

 و نقشه شناختیمدل ذهنی 
بار در سال  اولينهای ذهنی برای مدل ذهنی يا نظريه مدل(، 2008) 5طبق اظهار يانگ

مطرح شد. به باور او، افراد در ذهن خود، مدلی در ابعاد کوچک از  6يکتوسط کرِ 1943

 و( Jones, Ross, Lynam, Perez & Leitch , 2011) کنندايجاد میکارکرد دنيای پيرامون 

( به 9819)  7همچنين، اسپايسرپردازند. میخود از طريق اين مدل به برقراری ارتباط با محيط 

 به تواندمیداند که را مدلی با مقياس کوچک از واقعيت می مدل ذهنی 8ليرد-جانسوننقل از 
                                                           
1.  Implicit 

2 . Context Dependent (Specific) 

3.  Elicit 

4. Cognitive Map 

5. Young 
6. Craik 

7. Spicer 
8. Johnson-Laird  
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سازی يا ارائه ساده"رساند. وی مدل ذهنی را يک موضوع ياری  دربارهدرک افراد  شناخت از

 1ینمونتواند از يک تصوير يا شکل ساده در ذهن گرفته تا پيشبازنمونی از درک انسان که می

]از يک مفهوم يا  تریمشروحتوان درک پيچيده، انتزاعی يا مفهومی باشد که از طريق آن می

 )همان(.  کندتعريف می "محصول[ بوجود آورد

ها، ها، تعميمفرضشناختی اين مفهوم، مدل ذهنی را پيشبا تشريح روان 2حال، سنگهبا اين

اد ريشه دوانده و بر چگونگی درک و اقدام عميق در ذهن افرطوری بهداند که يا تصاويری می

 4ش. جونز و همکاران(2006و ديگران،  3نقل در مَکری) ها تأثيرگذار استها در برابر پديدهآن

دانند که در زندگی ( از واقعيت بيرونی می5مدل ذهنی را بازنمونی ذهنی )شناختی (2011)

گيری رفتار فردی و تصميمشناخت از  کسب آگاهی وای برای افراد تجربه يا درک شده و پايه

 یها در دستيابی به دانش( بر اهميت اين مدل2000کند. برخی همچون اسپايسر )وی فراهم می

. وی اين اطالعات و دانش را دربرگيرنده دنکنتأکيد می، استکه در ذهن افراد ذخيره شده 

هايی برای درک و چارچوب دشومیها رفتار آنباعث هدايت داند که امور روزمره افراد می

د که دانرا مدلی میآن 6کند )همان(. البته نورمَنداليل انجام اين امور روزمره فراهم می ترعميق

)نقل در پَن و فِسِن  بينندو آموزش می گرفته ، يادکرده تجربه خود افراد در تعامل با محيط

 ه استر زمينه مدل ذهنی مطرح شد. با توجه به مباحثی که توسط پژوهشگران د(2006، 7مايير

 کرد:  بندیدستههای مطرح شده را در قالب دو رويکرد کلی توان تعريفمی

مانند نظران حوزه شناخت )صاحب ميان: اين رويکرد مدل ذهنیبه  شناختیرويکرد  (1

اين . کار گرفته شده استبه ليرد-علوم سازمانی( از جمله سنگه، جانسون و روانشناسی

 که (2002، 8)جنتنر همراه استافراد با دانش و فرايندهای درک و استدالل دانشی  ،رويکرد

مورد بررسی قرار  او رارفتار داند و باور دارد( )آنچه میانسان  ذهنتوان با بررسی محتوای می

                                                           
1 Archetype 

2. Senge 

3. Makri, et al. 

4. Jones, et al. 
5. Mental (Cognitive) Representation 

6. Norman 

7. Fesenmaier 

8. Gentner 



     ... هاي اطالعاتیتوسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام

مورد استفاده و يا اشاره ساير  ،به دليل عام بودن  اين رويکرد .(139، ص. 2003، 1)پِين داد

عنوان قرار گرفته است. اين مفهوم در مطالعات دانشمندان شناختی بهنيز ی علمی قلمروها

گيری شود که برای فهم چگونگی دانستن، درک، تصميمهايی در نظر گرفته میبخشی از تالش

 اين رويکرد در(. Wikipedia, Mental Model) شودمیگيری رفتار انسان بررسی و شکل

مورد  در ذهن انسان 2های نظام پردازش اطالعاتط و محدوديتها، شرايويژگی، الزم است

 در های مهم و تأثيرگذارِحضور متخصصان و استفاده از نظريه ،به همين دليل .توجه قرار گيرد

 ياری رساند. وابسته در رويکرد بافت در فهم بهتر اين مفهومما را تواند اين حوزه موضوعی می

از زيرساخت مفهومی مدل : های اطالعاتی()نظام مدل ذهنی به کاربردیرويکرد  (2

درک  .کار گرفتبههای اطالعاتی و بررسی نظامرايانه -در حوزه تعامل انسانتوان میذهنی 

های ذهنی افراد انديشند در قالب بررسی مدلچگونه میاطالعاتی که افراد درباره يک نظام اين

 یدانش های ذهنی افراد،بررسی مدلن گفت توامی. (1998)اسپايسر،  شودکار گرفته میبه

 هنگامی که .استسودمند نظام اطالعاتی  آندر استفاده از  آنهار درک رفتار د سازد کهفراهم می

آيد، مفهوم نقشه شناختی سخن به ميان می هاآنبررسی مدل ذهنی و افراد  3دانشاستخراج از 

استفاده شده  نيز ذهنیمدل  جایبه ،هاهشدر برخی از پژود. اين مفهوم گاهی شونيز مطرح می

 .است

های برای ترسيم سازه کهمطرح شد  4توسط تالمَن 1948نقشه شناختی اولين بار در سال 

. در واقع اين (1992، 7ايدن) مورد استفاده قرار گرفت 6مطرح شده توسط کِلی 5شخصی

مدل ذهنی و نقشه  دهند.می ارائهيک زمينه ها، توصيفی گرافيکی از ديدگاه افراد در نقشه

سازی و انتقال اطالعات و دانش توسط افراد و ذخيره چگونگیشناختی در تشريح و درک 

های واژه کنار در واژه. اين دو (1998اسپايسر، )دارند ای ويژههمپوشانی  های مختلفگروه

، فضای 8تیمتفاوتی همچون نقشه انتزاعی، تصوير شناختی، بازنمون شناختی، طرحواره شناخ

                                                           
1. Payne 

2. Information Processing System 

3. Knowledge Elicitation 

4. Tolman 

5. Personal Constructs 

6. Kelly 

7. Eden 

8. Cognitive Schemata  
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تصوير ذهنی، نقشه ذهنی، بازنمون مدل مفهومی، شناختی، نظام شناختی، بازنمون مفهومی، 

 معادل مناسبی برایمدل ذهنی و نقشه شناختی رسد نظر میکه به اندمطرح شده .ذهنی و ..

شده است که اغلب  ارائههای بسياری تعريف نقشه شناختی نيزاز . (همانباشند )ها آن بيشتر

 یبافتدر از درک و دانش يک فرد يا يک گروه  )گرافيکی( بر وجود بازنمون تصويری هاآن

از درک  بصری بازنمونی ،با ترسيم نقشه شناختیپژوهشگر  به سخن ديگر، .ويژه تأکيد دارند

 ترسيم. کندمیتهيه نظام  يکی مربوط به هاواقعيتبرخی از درباره  افرادفرد منحصر به

نيز مورد توجه  1و دانش سازی اطالعاتبصری مرتبط باهای در پژوهش تیهای شناخنقشه

 .گيردمیقرار 

 که استابزاری برای شناسايی باورهای ذهنی و ترسيم آن باورها  شناختی نقشه، همچنين

، 2پور)منتظمی و اصفهانی کار گرفتهای اطالعاتی بهنظامدر طراحی و توسعه  توانمی از آن

 مشابه راشناختی  نقشه ،(12، ص. 1998) اسپايسر همچون برخیالبته  .(169، ص. 2009

 های شناختیتوان نقشهمیداند که را در اين میمفهوم تمايز بين اين دو . او دندانمی مدل ذهنی

 مدلنقشه شناختی نسبت به بررسی مزيت وی البته  .ترسيم کردهای ذهنی در مدل بسياری را

برای استخراج و بازنمون دانش داند که در ترسيم نقشه شناختی میخاصی  3فنونرا در ذهنی 

تواند در می افراد ذهنیهای مدلبررسی  ،اشاره شد پيشتر گونه کههمان .شودکار گرفته میبه

های اطالعاتی در طی زمان جا که نظاماز آن مورد استفاده قرار گيرد.ها نظام آن کارآمدیبهبود 

 الزم است نگاهی به تکامل مفهوم مدل ذهنی داشته باشيم. اند،ل شدهدستخوش تغيير و تکام

 هاي اطالعاتیدر بافت نظام ذهنیمدل  تکاملتوسعه و 
های ذهنی در های بسياری در زمينه بررسی مدل، پژوهشگذشته دهه 3در طول بيش از 

ين زمينه های انجام شده در اواکاوی پژوهش .های اطالعاتی انجام شده استبافت نظام

عنوان يکی از به 4بورگمنبرای نمونه،  ست.هادهنده توسعه و تکامل مفهومی اين پژوهشنشان

مدل ذهنی را  ،های اطالعاتی مطرح کرده استرا در قلمرو نظام مدل ذهنیکه  نخستين افرادی

                                                           
1. Information & Knowledge Visualization 

2. Montazemi & Esfehanipour 

3. Techniques 

4. Borgman 



     ... هاي اطالعاتیتوسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام

 ذخيره و بازيابی نظامدر ان کاربر 1داند که برای تشريح سازوکار شناختیمفهومی عام می

داند که با يک نظام می دربارهاستدالل فرد  ی ازرود. وی اين مدل را بازنمونکار میبه اطالعات

 (.1984)بورگمن،  دارتباط دار همچون تعامل با نظام و آموزش وی مباحثی

 "نظام ها در يکآنو ارتباط درونی ء درک کاربر از اجزا"مدل ذهنی را (  a1998) 2ژانگ

 متمايزرا از تعريف بورگمن اين مفهوم واقع آنچه تعريف ژانگ از در . ه استکردتعريف 

 توسط مدل ذهنیی نظام است. "اجزا"بين  "ارتباط درونی"کند، تأکيد وی بر وجود می

اطالعاتی  بنيانمعتقد است افراد وی  .جويی توصيف شده استدر بافت اطالع 3يونينیچمار

 یبخش مهم ،، مدل ذهنیفراينددر اين  و نددهتوسعه میجويی هنگام اطالعخود را  شخصی

)نقل  هاستآنرفتار در يادگيری و تغيير  ها،انتظاردهد که دربرگيرنده میرا تشکيل  بنياناز اين 

ساير پژوهشگران، در ارتباط بين مدل  تعاريف تمايز اين تعريف نسبت به. (1998aدر ژانگ، 

، طی حالبا اينبر تغيير رفتار است.  هنیمدل ذذهنی و رفتار اطالعاتی و تأکيد بر تأثير 

، ص. 200پِين )يابد. برای نمونه، ادامه می همچنان هاجنبه تکاملی اين تعريف های بعدسال

4 ) ها در نظر نظاماز های گوناگون دانش کاربران شناسايی جنبه دررا مفهوم اين کاربرد

برای درک ای را زمينهتواند و باورها( می ها، نيازها)ديدگاه هاآنمحتوای دانشِ که  گيردمی

را دانش چگونگی کارکرد نيز اين مفهوم ( 2006کری و همکاران )مَفراهم کند.  هاآنرفتار 

در يک نظام  هااجزای يک نظام، چگونگی ارتباط بين اين اجزا، فرايندهای درونی، و تأثير آن

جنبه  ،به اين مفهوم "گونگی کارکردچ"با افزودن مفاهيمی همچون  هاآن اند.تعريف کرده

اجتماعی اين مفهوم -های روانیبا تأکيد بر جنبه( 2006) 4وستبروک. بخشيدندبه آن تری عينی

های شخصی افراد در تجربه 5معنابخشیبا اشاره به فرايند های اطالعاتی و در طراحی نظام

 وی کند.ها تأکيد میبا نظامد افراهنگام تعامل  و فرايندهای آن ها، بر گسترش مدل ذهنیآن

افراد شکل گرفته و ها و دانش داند که بر اساس تجربهرا چارچوبی مفهومی می مدل ذهنی

آن نظام  ک بهتر، و تفسير و دريک نظامافراد در مواجهه با آشکار بينی نتايج رفتار برای پيش

                                                           
1. Cognitive Mechanism 

2. Zhang 

3. Marchionini 

4. Westbrook 

5. Sense Making 
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 یبازنمونمدل ذهنی را ز ني( 2009ژانگ ) همچونبرخی از پژوهشگران شود. کار گرفته میبه

بينی وضعيت برای توصيف هدف کاربر از استفاده از يک نظام، تبيين کارکرد آن، و پيش ذهنی

 .انددر نظر گرفتهآينده آن نظام 

افراد و بازنمون  بخشیمعنا( مدل ذهنی را فرآيند 2010) 1هدِن بوشنفا در همين راستا،

داند که چارچوبی برای توصيف، ها میآن 2درونی از محيط بر اساس ساختارهای دانشی

های مدلنيز  (34، ص. 2010) 3بنيون .سازدبينی وضعيت يک نظام فراهم میتشريح و پيش

کار بينی رفتار يک نظام و يا تصور کاربران از رفتار يک نظام بهبرای تشريح و پيشرا ذهنی 

را نسبت به ساير بنيون  و هدِن بوشنفاو ژانگ، ،وستبروک چه ديدگاهآن به سخن ديگر،. دبرمی

و همچنين کارکرد اين مفهوم در "افراد دانش"سازد، تأکيد بر ساختار پژوهشگران متمايز می

 .يک نظام است "بينی عملکرد يا وضعيتپيش"

که از هايی تعريفتوان از طريق گونه که اشاره شد، تکامل مفهومی مدل ذهنی را میهمان

و عام ها از نگاهی پيگيری کرد. اين تعريف ،هشگران ارائه شده استاين مفهوم توسط پژو

تر مند، کارآمدتر و اختصاصیهايی هدفنسبت به اين مفهوم آغاز شده و به پژوهشنگر کلی

به موازات  همچنين هااين بررسی تکامل پيدا کرده است.توسعه و های اطالعاتی در زمينه نظام

ها، رشد و تکامل پيدا ی اطالعاتی و اقبال کاربران به اين نظامهارشد، تکامل و گسترش نظام

های ذهنی از بررسی مدل اشاره خواهد شد، مقاله های بعدیگونه که در بخشهمان اند.کرده

ای، موتورهای کاوش های کتابخانهبه نظام های اوليه ذخيره و بازيابی اطالعات آغاز شده ونظام

با  ادامه رشد خود دراين مفهوم  پيدا کرده است. گسترشتر پيشرفته های اطالعاتیو ساير نظام

در بافت  مدل ذهنیاز ای که گونهبه پيوند خورده استنيز  4پذيریمفاهيمی همچون استفاده

، 5يزاناشنايدرمن و پلِ) استپذيری ياد شده عنوان دغدغه اساسی استفادهبه های اطالعاتینظام

200ِ2006ن مايير، سِ، نقل در پَن و ف).  
 

                                                           
1. Van Den Bossche 

2. Knowledge Structure 

3. Benyon 

4. Usability 

5. Shneiderman & Plaisant 
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را های اطالعاتی در نظامپذيری های استفادهيکی از بزرگترين تعارض( 2010) 1نيلسِن

با  های ذهنی کاربرانمدلهرچه  .داندمیهای ذهنی طراح و کاربر شکاف معمول بين مدل

و  های اطالعاتیموفقيت نظام سطحباشد ها همخوانی بيشتری داشته آننيازها و انتظارهای 

های ذهنی و مدل همخوانی بيناز  هنگامی که. البته يابدافزايش می رضايت کاربران از آن نظام

کنيم که دستيابی به آن اگر گوييم به امری نسبی اشاره میانتظارهای کاربران سخن می يا نيازها

 طيفدر . دليل اين امر هم واضح است زيرا کاربران نمايدمیغيرممکن نباشد بسيار دشوار 

 ب از يک نظامبه حد مطلو دستيابیدانش، تجربه و مهارت قرار دارند که گاه از  ایگسترده

 غيرممکن است. در عمل ها برای همه آن

و  قرار دارد آنها تحت تأثير دانش و تجربه انمدل ذهنی کاربرتوان گفت می ،بر اين اساس

اصالح و روزآمد  ی پيدا کرده است()آنچه نمود عين تعامل با نظام و از طريق تصوير نظام در

 است هايیموقعيتهای ذهنی کاربران تحت تأثير برخی از شرايط و مدل ،بيان ديگربه شود. می

است  الزمشود، طراحی میاطالعاتی  نظاميک که  هنگامی ،بنابرايند. نگيرکه در آن قرار می

ظام و مدل ذهنی کاربران تصوير نو بر شکاف بين  استفاده کنددانش و تجربه کاربران از طراح 

 کاربرانکه رسد نظر میطبيعی به درستی برآورده سازد.ها را بهتا بتواند نيازهای آن پل بزند

)مَکری و  داشته باشندی از فرايند تعامل با نظام ترگستردهو  مدل ذهنی ساختارمندتر ترباتجربه

مدل ذهنی از  يا محدودتر ترضعيفا ر مدل ذهنی کاربران( 2010نيلسِن ) .(2006ديگران، 

ها را دشوارتر از آن يک نظام کارکرد و يا استفاده ازچگونگی شود که باعث می داندمیطراحان 

استفاده از  چگونگینايی با آش برایکه جای اينبه دهندترجيح می کاربران همچنيندرک کنند. 

نظام را از ی يک نظام استفاده کنند، اهاراهنماز يا  رسمی ببينند وآموزش ، نظام اطالعاتیيک 

گيری شکلرو، از اين .(1996، 3)وارتون، ريمَن، لويز و پولسون موزندبياآن  2طريق اکتشاف

 کنند. يابی خود تجربه میاطالعدر فرايند افراد قرار دارد که عواملی  مدل ذهنی افراد تحت تأثير

                                                           
1. Nielsen 
2.  Explore 

3. Wharton, Rieman, Lewis, & Polson 
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 ي ذهنیهاگیري مدلعوامل تأثیرگذار بر شکلبرخی از 
عنوان راهکاری برای تواند بهمیهای ذهنی گيری مدلل تأثيرگذار بر شکلمبررسی عوا

 دتوانمی های ذهنیبررسی مدل های اطالعاتی در نظر گرفته شود.عملکرد نظام و ارتقاء بهبود

 1سازی ذهنیهای استداللی و شبيهمدل ذهنی و بررسی شيوه تأثيرگذار برفرايند به شناخت 

بر اين، عوامل  افزون. (6، ص. 200)پِين،  منجر شود اد هنگام استفاده از يک نظامافر

 ،غيرهو  ها، مهارتهاداشته، پيشها، شرايط روحی، انگيزههاهدفمچون فردی هتأثيرگذار 

های شناختی انسان ويژگی ،غيرهو  یمحيطشرايط تعامل،  آموزش،همچون  ديگریعوامل 

)همچون  فيزيکی هایقابليت، (غيرهو  شناختی 2یهارايط و توانايیها، ش)همچون محدوديت

بر تواند مینظام يک  یهاو قابليت هاويژگی و و غيره( ی فيزيکیهانارسايی ها،توانمندی

عوامل تأثيرگذار را به دو دسته  اين شايد بتوان .تأثيرگذار باشدگيری مدل ذهنی افراد شکل

-میمشاهده  1گونه که در نمودار شماره همان .بندی کردسيمتق محيطیو  فردیعمده عوامل 

تحت تأثير توان را می فردیدارند. عوامل  یدرهمکنش رابطه يکديگربا  ، اين عواملشود

آموزش )مستقيم را نيز تحت تأثير  محيطیفردی دانست و عوامل  شرايطها و توانمندیپيشينه، 

مورد  ی اطالعاتیهاساير نظامو  نظام يکهای ژگیيا غيرمستقيم(، تعامل با افراد ديگر، وي

 دانست.  استفاده کاربر

آموزش

پيشين دانش

تجربه

ويژگيهای يک 
نظام

ويژگيهای 
تعامل با افرادشناختی

توانايی 
فيزيکی

عوامل م یطیعوامل فردي

ساير نظامها

 
 گیري مدل ذهنیموثر در شکل م یطیو  فردي : برخی از عوامل1نمودار شماره 

 

افراد تحت تأثير تجربه را های ذهنی مدل( نيز 2012) 3فيدلهمانگونه که در باال اشاره شد، 

                                                           
1. Mental Simulation 

2. Limitation, Constraints & Abilities 
3. Fidel 
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دست از طريق آموزش رسمی بهتحت تأثير و ها برخی از اين تجربهبه نوبۀ خود  اند کهدمی

توان و میپذيرد تأثير مینيز البته اين مولفه از تجربه و دانش پيشين کاربر . (134)ص.  آيندمی

کاربران ممکن است از طريق عوامل همچنين، . کرد مطرح او تجربه با اين مولفه را در امتداد

يا حتی  و اهو کسب راهنمايی از آن ، کتابداران(کاربرانافراد )ری همچون صحبت با ديگر ديگ

کاربر هنگام  (.2010)نيلسن،  های ذهنی خود را روزآمد کنندها، مدلنظامی از راهنما يادگيری

دهد که او را در استفاده از آن نظام را در ذهن خود شکل می تعامل با يک نظام، مدلی از آن

اين مدل  و بهبود و استفاده از راهنماهای همان نظام نيز وی را در تقويت کندظام راهنمايی مین

ها و طريق مشاهده روابط بين کنشاز تواند میافراد مدل ذهنی . رساندذهنی ياری می

البته اين . (33، ص. 2010)بنيون،  کندنامه آن نيز تغيير بازخوردهای نظام و مطالعه دست

هايی برای بررسی تأثير ساير شوند و الزم است پژوهشبه موارد ياد شده محدود نمیعوامل 

 ما را تواندهايی که در اين زمينه انجام شده است میپژوهش اجمالی بررسیعوامل انجام شود. 

ها رهنمون مورد استفاده در اين نوع پژوهش فنونهای مورد بررسی و ها، نظاممولفهبه تشريح 

 سازد.
 هاپژوهشاز برخی نگاهی به 
های اطالعاتی و هايی که در زمينه مدل ذهنی و ساختار شناختی کاربران نظامپژوهش

وی با  .آغاز شد 1984در سال  ای انجام شده است از رساله دکترای بورگمنافزارهای کتابخانهنرم

ف خطاها و رديابی ، حذهای تعاملدر ايجاد روشسازی کيفی يک نظام پژوهشی تجربی به شبيه

های در استفاده از نظام هاآنهای ذهنی برای شناخت مدلرا  ایزمينه ی کاربران،محل جستجو

 هایمولفه و های شخصيتیويژگی. وی از طريق بررسی ذخيره و بازيابی اطالعات فراهم ساخت

 پی برد. کاربرانچگونگی کارکرد نظام از ديدگاه ، به موثر

تازه الکترونيکی ای های کتابخانهبه اين دليل که نظامی اين حوزه پژوهشی، گيردر ابتدای شکل

های نظام دربارهشد انجام می اين حوزه موضوعیهايی که در بيشتر پژوهشريزی شده بودند، پايه

 فناستفاده از ( در رساله خود با 1998bژانگ ) . برای نمونهگرفتصورت می بازيابی اطالعات

بررسی عملکرد جستجو و تأثير ای تحليل عاملی و تحليل خوشهو با آزمون  1مخازن شبکه

                                                           
1 Repertory Grid Technique (RGT) 
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 .های بازيابی اطالعات پرداختنظامنفر از کاربران و کتابداران  64ای های آموزشی و حرفهويژگی

های آموزشی، بايستی های بازيابی اطالعات يا توسعه برنامهنتايج نشان داد که هنگام طراحی نظام

 هم( 2001) 1ژانگ و چيگنِلدر پژوهش ا در نظر داشت. ر افراد ایآموزشی و حرفههای ويژگی

زمينه دانشگاهی و ای، زبان، پيشهای کاربران در چهار بعد وضعيت آموزشی و حرفهتأثير ويژگی

ای روش مخزن شبکهبا استفاده از ها نظام ها در استفاده ازهای ذهنی آندلای بر متجربه رايانه

زمينه دانشگاهی و ای، پيشها دريافتند وضعيت آموزشی و حرفهنآ. گرفت بررسی قرارمورد 

 ها دارد. ای تأثير معناداری در تمايزگذاری کاربران در استفاده از اين نظامهای رايانهتجربه

های کتابخانه ای وهای رايانهفهرستهای ذهنی کاربران ها به بررسی مدلبرخی از پژوهش

( با اشاره به تفاوت در 2006) شکری و همکارانمَ ،ی اختصاص داشتند. برای نمونهديجيتال

های ذهنی کاربران و طراحان به بررسی مدل ذهنی کاربران کتابخانه ديجيتالی و کتابخانه سنتی مدل

در متخصص نفر از دانشجويان  8بلندانديشی با تکنيک مصاحبه عميق و رويکرد با استفاده از 

کتابخانه ديجيتالی  در زمينه افرادتفاوت تجربه  بررسی با. آنها پرداختندل انسان و رايانه حوزه تعام

جستجويی و  راهبردهایبازنگری در ، سازماندهی مدارک ،ارزيابی محتوا نحوهبه بررسی و سنتی، 

ی و های ذهننامه خود به بررسی مدلنيز در پايان (2010) 2پريتر. پرداختندآنها  مسائل خطايابی

زن به بررسی درک و امخشبکه  فنپرداخت. وی با استفاده از ای رايانههای تجربه کاربران فهرست

ای کتابخانههای ای نسل آينده در تمايز با فهرستهای کتابخانهدريافت کاربران نسبت به فهرست

ابزارها يا  ،رای نسل آينده بيشتهای کتابخانهنتايج پژوهش وی نشان داد، فهرست پيشين پرداخت.

را  0/2های وب های نوينی که ويژگیخواهند بود تا فهرستاطالعات افزارهايی برای کشف نرم

 در اختيار دارند.

موتورهای کاوش به های ذهنی کاربران مدلها در زمينه سهم قابل توجهی از پژوهش

ربران موتورهای های ذهنی کا( مدل2001) 3موکداد و الرج ،اختصاص داشته است. برای نمونه

هنگام استفاده از اين موتورها  4اهداد و گرفت، و وجوهاهايی از پرسکاوش را از طريق نمونه

 انتظار بسياری از افراد از موتورهای کاوشنتايج اين پژوهش نشان داد . ندمورد بررسی قرار داد

                                                           
1. Chingel 

2. Preater 

3. Moukdad & Large 

4. Transaction Log Analysis (TLA) 
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 1. اسلونابی اطالعاتتا يک نظام بازيبود کتابدار مرجع تعامل انسانی با يک بيشتر مبتنی بر 

 های عمومی که از موتورهای کاوشنفر از کاربران کتابخانه 31( نيز با بررسی مدل ذهنی 2002)

استفاده از ابزارهای در کافی کردند دريافت افرادی که تجربه استفاده می ایهای رايانهفهرستو

ها با مسائل کمتری مواجه گانتری داشته و در استفاده از اين فهرستداشتند، مدل ذهنی بالغ یوب

به کشف  سازیزن و نردبانامخشبکه  فن( نيز با استفاده از 200) 2کراج و جانسونشوند. می

دانشجوی کارشناسی اطالعات و  10و تعيين مدل ارزيابی موتورهای کاوش در ميان  هاسازه

ران در مقايسه با ديدگاه درک کارب نحوهها با بررسی ارتباطات دانشگاه منچستر پرداختند. آن

های اطالعاتی مرتبط همچون های ذهنی کاربران درهمکنشی از نظاممدلدريافتند طراحان 

 است.  مانند آنهاها و های اطالعاتی، درگاهپايگاه

 ،4ليبريسای اکسافزار کتابخانهکاربران در نرم یبررسی تجربه جستجوي با( نيز 2008) 3ساده

های از تجربه روزمره در اينترنت و تأثير موتورهای کاوش و پايگاه آنهاارات تأثيرپذيری انتظبر 

رساله دکترای خود در قالب  در( 200) 5لی يد کرد.آنان تأکات اطالعاتی در ايجاد و تغيير انتظار

کاربران موتورهای نفر از  16 بر مدل ذهنیتأثيرگذار  يک پژوهش اکتشافی، به بررسی عوامل

 مدل کمال ی تعديل شده ازمقياس بهآنها،  های ذهنیبا بررسی مدل. وی اختپردکاوش وبی 

های يک از ماهيت موتور کاوش، ويژگی آنهادربرگيرنده درک و دريافت  که دست پيدا کرد 6ذهنی

بررسی ( نيز با 2012) 7خو و هال. بودموتور کاوش وبی و تعامل بين کاوشگر و موتور کاوش 

گرا بوده تا بيشتر کمال آنهامدل ذهنی  ،کتابخانه ديجيتال دريافتند یستجوکاربران بخش ج ديدگاه

 تحت تأثير موتورهای کاوش وبی همچون گوگل است. آن مدل بيشتر گرا و واقع

 های اطالعاتی نيز مورد توجه پژوهشگران قرارها و پايگاهسايتوبها، در برخی از پژوهش

و رويکرد گراندد زن امخشبکه  فنبا استفاده از  (2003) 8نگواند. برای نمونه، تان و تگرفته

                                                           
1. Slone 

2. Crudge & Jonson 

3. Sadeh 

4. Ex Libris 

5. Li 

6. Mental Model Completeness  
7. Khoo & Hall 

8.Tan & Tung 
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ژانگ  .محور را مورد بررسی قرار دادندهای مشتریسايتوب انطراح نفر از 20ديدگاه  ،1تئوری

 گيریشکلبررسی چگونگی  ، بهبرداری مفهوماستفاده از رويکرد پروتکل سياههبا ( نيز 2009)

در  های ذهنیاخت. وی دريافت که مدلپرد 2ا مدالين پالسهای ذهنی کاربران هنگام تعامل بمدل

، بازنمونی غنی از فرايندهای شناختی و سه بعد ساختار، ارزيابی/احساس، و رفتار مورد انتظار

 .احساسی هنگام تعامل با نظام اطالعاتی است

 3ينسونهای اطالعاتی اختصاص داشتند. برای نمونه ويلکها نيز به ساير نظامبرخی از پژوهش

افزارهای محصوالت وبی، گوگل و نرم طراحانمدل ذهنی کاربران و تمايز بررسی  با( 2009)

که  استعنوان عاملی ان و کاربران بهطراحدريافتند شکاف بين مدل ذهنی  ای جديدکتابخانه

( 2010) 4شريه و همکاراندهد. ای را تحت تأثير قرار میپذيری محصوالت وبی کتابخانهاستفاده

 نفر از دانشجويان در استفاده از 60های ذهنی بررسی مدلبه و ترسيم شکل  5اکتشافیبا شيوه هم

محيط درصد،  63دريافتند به ترتيب مدل پردازش با ها پرداختند. آن متفاوت مخزن سازمانی 6

ل های تشکيل دهنده مدسازه ،درصد 8با  6کلیدرصد و ديدگاه  10درصد، تعامل با  18رابط با 

 . را تشکيل داده استافراد ذهنی 

های ذهنی در اين بخش مورد مدل مطالعاتهای مربوط به که همه پژوهشبا وجود اين

که  توان دريافتمی های مطرح شدهپژوهش به نگاهی کلیبا حال اند، با ايناشاره قرار نگرفته

زن و امخ شبکه فنه از با استفاد وها با رويکرد کيفی پژوهش بيشتر شناختی،به لحاظ روش

 است.  انجام شدهساختاريافته مصاحبه نيمه
 

 گیرينتیجه
دشوار و پيچيده است  نسبتاً های ذهنی امریهمانطور که پيشتر نيز اشاره شد، بررسی مدل

های مهم در حوزه رفتار اطالعاتی است. با مندی و توجه به نظريهو بررسی آن نيازمند بهره

های جای خالی نظريه ،رايانه با رفتارهای اطالعاتی-حوزه تعامل انسانوجود ارتباط نزديک 

است. سهم قابل توجهی از  مشهودخوبی ها بهيابی در اين پژوهشرفتار اطالعاتی و اطالع
                                                           
1. Grounded Theory 

2 MedlinePlus 
3. Wilkinson 

4. Rieh, et al. 

5. Co-Discovery 

6. Global View 
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ها در اين زمينه در حوزه موتورهای کاوش و انتظارات افراد از جستجو است و پژوهش

کتابخانه ديجيتالی کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار  های اطالعاتی همچونبررسی ساير نظام

دهنده و تأثيرگذار کمتر به بررسی عوامل شکلها در اين پژوهشاين،  افزون برگرفته است. 

، 2009)ويلکينسون،  هاهای ذهنی افراد توجه شده است. همچنين در برخی از پژوهشبر مدل

های گوناگون های ذهنی گروهن مدلبه شکاف بي (200، کراج و جانسون، 2008ساده، 

همچنين لزوم توجه به طراحی اند. ( پرداختههای اطالعاتیکاربران، کتابداران و طراحان نظام)

شايسته بررسی و توجه بيشتری  ،های ذهنیو بررسی ارتباط آن با مدل 1کاربران محورتجربه

است در خارج از کشور  هايی که در اين زمينه انجام شدهاست همه پژوهشآشکار است. 

 هایپژوهشتوجه به اين مفهوم زيربنايی و مهم در رسد نظر میبهصورت پذيرفته است و 

تواند راهگشای های ذهنی میابعاد تأثيرگذار بررسی مدل اهميت بسيار زيادی دارد.داخلی 

از کشور عاتی های اطالو ساير پايگاهای افزارهای کتابخانهمناسبی برای بهبود و ارتقاء نرم

های دولتی قرار ها و سازمانتازگی مورد توجه دانشگاههکه بباشد جمله مخازن سازمانی 

های اطالعاتی نيز تقويت و های نوظهور، کاربرپسندی نظامتا همراستا با فناوریگرفته است 

برای آوری پاسخ فراهمبه تواند های زير میموضوعرسد پژوهش در به نظر می. ارتقاء گردد

های ی بهينه نظاهای ذهنی در طراحهای اساسی در زمينه جايگاه مدلبرخی از پرسش

 :اطالعاتی ياری رساند

 های نظامگوناگون  2نفعانذی های ذهنیگيری مدلشکل موثر بر بررسی عوامل

 يابیريشه تواند بهمی ،و طراحان پژوهشگران ،کتابداران ،کاربراناز جمله  اطالعاتی

 ؛کمک نمايد هاآنو انتظارهای  ها، خواستههای تأثيرگذار بر نيازهاها و مولفهينهزمپيش

 و مراکز  ی سنتیهادر کتابخانهکاربران های ذهنی گيری مدلبررسی عوامل شکل

ياری رسانی اطالعهای سنتی نظاماين ها در تواند به بررسی اين مولفهمی آرشيوی

 ؛رساند

 میهای اطالعاتی نظامانواع از  استفاده هنگامگوناگون  ادهای ذهنی افرمقايسه مدل

 ؛منجر گردد هااين نظام گوناگون کاربراناز  انهنگرترسيم الگويی کل تواند به

                                                           
1. User Experienced Design (UXD) 

2. Stakeholders 
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 نفع يک نظام اطالعاتی های گوناگون ذیبررسی شکاف شناختی در مدل ذهنی گروه

 ؛شناختی منجر گردد تواند به کاهش اين شکافمی کاربر، کتابدار، طراح(از جمله )

  تواند زمينهها میآنهای ذهنی گيری مدلبر شکل افراد سواد اطالعاتیرابطه بررسی

های اطالعاتی مورد بررسی قرار گيری از نظامرا در بهره ای و دانشی افرادهای تجربه

 ؛دهد

 یم يابیهای رفتار اطالعاتی و اطالعهای ذهنی کاربران بر اساس نظريهبررسی مدل-

 ذهنی گردد. هایتواند باعث تقويت بنيان مفهومی و نظری مدل
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