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  چكيده
- يابي با تأكيد بر محيط شناختي در بازيابي اطالعات و رفتار اطالع هدف از مقاله حاضر بررسي نقش باورهاي معرفت :دفه

  .هاي ديجيتال است
هاي اي است و تالش شده است تا با بررسي پژوهشروش مورد استفاده در پژوهش حاضر كتابخانه :رويكرد/ روش 

  .وضوع مورد بحث بپردازدصورت گرفته در اين حوزه به تبيين م
مشخص شد كه عوامل مختلف انساني دخيل در امر بازيابي اطالعات يعني كاربران، طراحان نظام، كتابداران،  :ها يافته

در انتها نيز تالش شد تا تأثير . شناختي قرار دارند پديدآورندگان، و نمايه سازان و چكيده نويسان تحت تأثير باورهاي معرفت
  .يابي ويلسون نشان داده شود ر الگوي رفتار اطالعاين نظريه د

- هاي ذخيره و بازيابي اطالعات تالش كنند تا ضمن توجه به ديدگاهضروري است كه عوامل دخيل در نظام: گيري نتيجه

كارايي  شناختي ساير عوامل دخيل را نيز مدنظر قرار دهند، تا بدين وسيله زمينه هاي معرفت شناختي خود، ديدگاه هاي معرفت
 .رساني را فراهم كنندهاي اطالعبهتر نظام

  
  .يابي شناختي، كاربران، رفتار اطالع بازيابي اطالعات، باورهاي معرفت: ها كليدواژه

 
  مقدمه و بيان مسأله

دي شود كه شمار زيا رساني محسوب مي هاي مهم در علم كتابداري و اطالعحوزه ذخيره و بازيابي اطالعات يكي از زير شاخه
اند تا به بررسي ها تالش كرده هريك از اين پژوهش. هاي صورت گرفته در اين علم را به خود اختصاص داده است از پژوهش

مورد مطالعه قرار ... بدين منظور عوامل مختلف فناوري، زباني، انساني و . عوامل دخيل و مؤثر در ذخيره و بازيابي اطالعات بپردازند
  . گرفته است
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 & Jin(ظريه پيرامون عوامل انساني در ذخيره و بازيابي اطالعات بسيار گسترده، متنوع و درحال گسترش است پژوهش و ن

Fine, 1996 .(اي بر رفتار اطالع يابي كاربران رساني در طي چند سال گذشته به طور فزاينده حوزه پژوهش كتابداري و اطالع
  4و جاكوبسن  3، كولثاو 2، دروين 1هاي ساراسويك توان به پژوهشال ميبه عنوان مث). Heinstrom, 2003(متمركز شده است 

)Jin & Fine, 1996 ( اشاره كرد كه در هر يك برخي از عوامل فردي مؤثر بر رفتاراطالع يابي افراد مورد بررسي قرار گرفته
گذارد چرا كه كاربر به عنوان  فراد تأثير مييابي ادانش پيشين كاربران نيز يكي از عوامل مهم فردي است كه بر رفتار اطالع. است

  . گذارنداست كه بر رفتار او تأثير مي... يك انسان داراي ذهني است كه دربردارنده تجارب، دانشها، مهارتها و  
فرادي افرادي كه دانش اندكي دارند، نسبت به ا. تأثير دانش پيشين در رفتار اطالع جويي افراد بسيار پرسش برانگيز بوده است

كه دانش قبلي آنها زياد است، بيشتر در پي اطالعات هستند؛ زيرا اين افراد استانداردهايي براي ارزيابي اطالعات خويش ندارند و به 
اين افراد به علت اطالعات ناكافي و نداشتن ذهنيت ساخت . كنندطور مثال مسيرهاي موازي را براي جستجوي اطالعات طي مي

 ).1388خسروجردي، ايرانشاهي، (كاريهاي آنان بيشتر استري براي جستجوي اطالعات دارند و دوبارهيافته، اشتياق بيشت

اند تا نظريات بنيادين موجود اي خود تالش كردهرساني به دليل ماهيت بين رشته از سوي ديگر، محققان علوم كتابداري و اطالع
هاي موجود در  اين امر سبب شده است تا نظريه. را مورد بررسي قرار دهندها را در مطالعات خود وارد كرده و آنها  در ساير حوزه

بايد به اين نكته توجه كرد كه علوم . رساني گذارندعلومي مانند روانشناسي، جامعه شناسي و فلسفه پاي به علوم كتابداري و اطالع
در مورد ) Presley, 2006(ليكن پرسلي . انداند و تبديل به علمي مجزا شده مختلف در دامن فلسفه متولد شده، رشد كرده

اي پيرامون دانش است كه در علوم كتابداري و  شناسي نظريه معرفت«دارد كه  شناسي به اين مسأله اعتقاد ندارد وي بيان مي معرفت
دانش و اطالعات اصوالً شايد بتوان دليل اين امر را دانش دانست؛ چرا كه .  »رساني زاده شد و در خانه فلسفه يافت شده است اطالع

در هر صورت، اين تقابل به نوعي بيان كننده تعامل و وجود رابطه بين دو حوزة . رساني هستند موضوع علم كتابداري و اطالع
  و كتابداري نيز هست كه  -)شناختي باورهاي معرفت( شناسي فردي  شناسي اجتماعي و هم معرفت هم معرفت -شناسي  معرفت

هرچند در مقاالت خارجي متعددي اين رابطه مورد پژوهش قرار . اي مختلف اين رابطه مورد بررسي قرار گيردهبايست جنبهمي
گرفته است، اما در اين پژوهشها به بنيانهاي نظري اين مسأله كمتر پرداخته شده است؛ ضمن اينكه در ايران در اين خصوص 

شناختي  ي دارد تا به صورت نظري به شناخت و تأثير باورهاي معرفتبنابراين اين مقاله سع. پژوهشي جدي صورت نگرفته است
  .افراد در رفتار اطالع يابي آنان بپردازد

.  
  مباني نظري

شناختي و بازيابي اطالعات، نياز است تا چارچـــوبي نظري، به طريقي معنادار و  به منظور مطالعه روابط بين باورهاي معرفت
ده و راههاي ممكن براي مطالعه آن را توصيف كند؛ هرچند تعاريفي كه از باورهاي منسجم اين ساختار را تعريف كر

  . شناختي شده است، در پژوهشهاي مختلف از نظر مفهومي با يكديگر متفاوت است معرفت
معرفت را به فالطون ا. شودشناسي به پياژه، ديويي، و قبل از آن به افالطون در كتاب جمـــهوريت برمي مطالعه در زمينة معرفت

  از نظر وي چون حقيقت . دانستمنحصر مي ،ناميدمي »مثل«ايزي كه ــــمتم نوعي آگاهي يا آشنايي با جهان موجودات كامالً
از نظر افالطون ، معرفت . تواند در حال تغيير و دگرگوني باشد، پس بايد متشكل از صور يا مثلي مستقل از جهان محسوس باشدنمي

  .)8: 1374هملين،( باشد و راه شناخت اين صور مثالي ، فقط عقل است و نه حس بايد كلي و ثابت

                                                           
1 .Saracevic 
2 .Dervin 
3 .Kulthau 
4 .Jacobson 
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بسيار گسترده و : شناخت اكتسابي) الف: ليكن پياژه در مطالعات خود سه نوع از شناخت را مشخص كرده و توصيف مي كند

: شناخت غريزي) ب. آيد ه دست ميوسيع بوده و شامل دانشي است كه از طريق تجربه كردن روي اشياء و ارتباط ميان آنها ب
گيرد  ريزي شده است، اين شناخت در انسان محدود بوده و حتي مورد سؤال قرار مي شناختي است كه بطور موروثي و فطري برنامه

  در آغاز به تجربه بستگي دارد ولي به تدريج از آن مستقل: رياضي –شناخت منطقي ) ج. شوداما در حيوانات به وفور ديده مي
محسني، (گيرد انتزاعي داشته و از تركيب فعاليتـــهاي انجام شده بر روي موضــــوع خاصــــي شكل مي –شود، ماهيتي ذهنيمي 

1383.(  
هايي در خصوص دانش، دانستن، كه با سؤاالتي پيرامون منشأ،  اي از فلسفه است كه با نظريهشناسي شاخه به طور كلي، معرفت
براي نخستين ). Muis, Bendixen, & Haerle, 2006(ها، و داليل دانش انساني در ارتباط است ماهيت، محدوديتها، روش

را به منظور تبيين فرايند رشد شناختي به كار گرفت و از آن پس، گروهي از » 2شناسي تحولي معرفت«اصطالح  1بار، پياژه
گيري ها و شكلمندي منشأ بسياري از پژوهشاين عالقه. ندشناسي عالقمند شد شناسان رشد به اين نقطه تالقي فلسفه و روان روان
ها تبيين چگونگي تكوين و تحول دانش انسان و باورهاي او درباره دانش و فرايند  هدف اساسي اين مدل. هاي نظري شد مدل

  ).1386سيف، رضويه، لطيفيان، ( يادگيري بود 
هاي فردي درباره دانش و  و تربيت در حوزه پژوهش پيرامون نظريه شناسان تعليم هاي اخير، عالقه شديدي بين روان در دهه

مفهوم سازيهاي مختلفي با دو چارچوب اصلي در . ها بر يادگيري و حل مسأله، شكل گرفته است دانستن و چگونگي تأثير اين نظريه
 ,Baxterهمانند (وزان آم شناختي دانش هاي گسترشي در تفكر معرفتنخست توالي. اين حوزه پژوهشي شكل گرفته است

شناختي فردي به عنوان نظامي از  ، دوم معرفت)Kuhn & Weinstock, 2002؛ King & Kitchener, 1994؛ 1992
همچنين شناسايي ابعاد باورهاي ). Schommer, 1990؛ Qian & Alvermann, 1995همانند (باورهاي كم و بيش مستقل 

انگيزشي و شناختي مؤثر بر عملكرد فراگيران، در حيطه هاي متفاوت تحصيلي،  شناختي و رابطه اين ابعاد با عوامل معرفت
  . آيدجديدترين خط تحقيقاتي در اين زمينـــه به شمار مي
شناسي شخصي بر ماهيت دانش انسان و چگونگي آن تمركز  شناختي و معرفت به طور كلي بايد بيان داشت كه باورهاي معرفت

هاي ها و باورهايي كه افراد درباره دانستن دارند، و چگونه بنيادها و نظريه افتد، نظريه اتفاق ميچگونه دانستن افراد : دارد
 Tickle(تايكل و همكاران . گذارندشوند و روي آنها تأثير مي شناختي قسمتي از فرايندهاي شناختي، تفكر و استدالل مي معرفت

et al., 2005 (هاي رسمي و  تواند از طريق آموزشراد رشد يابنده و قابل تحول است و ميشناختي اف معتقدند كه باورهاي معرفت
دهد، تربيت و ساير تجاربي كه فرايندهاي شناختي افراد را تحــت تأثير قرار مي, اين باورها از طريق تدريس. غيررسمي متحول شود

هاي  شود كه اين امر به عنوان يكي از ويژگيتلقي مي تغيير و تحول در باورهاي معرفتي تا بدانجا مهم. قابل تغيير و دستكاري است
هاي  شناختي برخي از مدل در ادامه و به منظور شناخت بيشتر نسبت به باورهاي معرفت. بندي شده استهاي يادگيرنده دسته سازمان

  .مهم اين نظريه بيان شده است
  

  شناختي هاي باورهاي معرفت مدل
ها و الگوهاي متنوع و گوناگوني در مقاطع مختلف زماني ارائه شده است كه برخي از  مدلشناختي،  در زمينه باورهاي معرفت

گانه باورهاي هاي نه اولين مدل مورد بررسي، مدل موقعيت. ها در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است مهم ترين اين مدل
توان براي نخستين بار در دو شناختي را مي اورهاي معرفتشناسي در زمينه ب هاي روان تقريباً تمام فعاليت. شناختي پري است معرفت

شناختي را مطرح كرد كه متشكل  پري مدلي از باورهاي معرفت). Schommer, 1998(مالحظه كرد  1970مطالعه ويليام پري در
                                                           
1 .Piaget 
2 .developmental epistemology 



62  حسن بهزادي / يابي شناختي در بازيابي اطالعات و رفتار اطالع تاملي بر نقش باورهاي معرفت
و اصل مسلم آن است كه از ترتيب توالي نه موقعيتي است كه با ظهور مراحل انتقالي فرد از يك سطح به سطح ديگر ارتقا مي يابد 

وي همچون پياژه تغييرات را نتيجه عدم تعادل شناختي فرد با . شودفرد در جهان بيني خود با گذر از موقعيتها دستخوش تحول مي
دوگانه : در اين طرح نه موقعيت در چـــهار طبقه قرار داده شده اســـت. داند سازي مي سازي و بيرون محيط و به عبارت ديگر درون

  ).1386شعباني وركي، حسين قلي زاده، ( 4نگري، و توافـــق در نسبي3، نسبـــي نگري2، تعدد1نگري
شناختي  نيز با توجه به طرح پري، مدل تفكر معرفت) 1386نقل در شعباني وركي، حسين قلي زاده، : Baxter, 1992(بكستر 

مدل تفكر . هاي بنيادي دانش معطوف ساخت مفروضهخود را بر ماهيت يادگيري و شيوه هاي دانستن به جاي تأكيد بر 
  :وي چهار مقوله اصلي را در اين مدل مطرح كرد. شناختي بر مبناي درك و برداشت افراد از ماهيت دانش است معرفت

 .دانش قطعي است و از طريق مراجع بدست مي آيد: 5دانستن مطلق - 1

 .ادراك شود دانش به طور نسبي قطعي است و بايستي: 6 دانستن انتقالي - 2

 .دانش موقتي و نيازمند تفكر مستقل يا چالش فردي است: 7دانستن مستقل - 3

 .دانش وابسته به موقعيت است: 8دانستن موقعيتي - 4

شناسي فردي، شومر است كه مدل وي الهام بخش  ترين نظريه پردازان در حوزه معرفت شده يكي از مشهورترين و شناخته
شناختي و تفكر  شومر نخستين كسي است كه نظامي براي باورهاي معرفت. ر اين حوزه استبسياري از پژوهشهاي صورت گرفته د

 ,Schommer(شناختي شومر  مدل باورهاي معرفت). 1388كهن، شعباني وركي، رحيم نيا، (شناختي به كار گرفته است  معرفت

منظور از نظام اين . كم و بيش مستقل استشناختي نظامي از عقايد  بر اين فرض اساسي متكي است كه باورهاي معرفت) 1994
است كه بيش از يك عقيده وجود دارد و مقصود از كم و بيش مستقل نيز آن است كه امكان دارد فرد نسبت به آن آگاه باشد يا 

  :كندشومر در اين رابطه چهار مقوله را بدين شرح مطرح مي. نباشد
داند كه دانش مشتمل بر مجموعه اي از م ترين ويژگي دانش را اين ميبدين معني كه فرد مه: 9عقيده به ساده بودن دانش - 1

باور مثبت فرد در اين زمينه اين است كه اطالعات علمي به يكديگر مربوط و در هم . از اطالعات نامربوط و مجزا از يكديگر است
 .پيچيده است

عاتي مطلق كه امكان خطا و اشتباه در آن بدين مفهوم كه فرد يافته هاي علمي را موضو: 10عقيده به مطلق انگاري دانش - 2
 .وجود ندارد، در نظر بگيرد

اينكه فرد به ذاتي بودن توانايي يادگيري قائل باشد و يا آن را قابل پيشرفت : 11عقيده فرد در ذاتي دانستن توانايي يادگيري - 3
 .استبه عبارتي توانايي يادگيري يك امر ذاتي يا اكتسابي و قابل تغيير . و بهبود بداند

بدين مفهوم كه فرد معتقد به يادگيري سريع بوده و از درگيري و فعاليت : 12عقيده راجع به سريع بودن فرايند يادگيري - 4
 .كندمداوم براي يادگيري خودداري مي

                                                           
1 .Dualism 
2 .Multiplicity 
3 .Relativism 
4 .Commitment with relativism 
5 .Absolute 
6 .Transitional 
7 .Independent 
8 .Contextual 
9 .simplicity of knowledge 
10 .Certainty of knowledge 
11 .Fixed ability learning 
12 .Quick learning 
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هايي كه افراد براي  روش "اي را به منظور آزمودن مدلي هفت مرحله) King & Kitchener, 1994(كينگ و كيچنر 

آنها توانايي استدالل را . بنيان نهادند "هاي ربط و سازگاري باورهايشان درباره مسائلي باساختار نادرست د دانستن و شيوهدرك فراين
اين مدل شامل هفت مرحله است كه در سه دسته متوالي و سلسله مراتبي تقسيم . با مصاحبه قضاوت منطقي مورد سنجش قرار دادند

  .منطقي، تاحدودي منطقي، و منطقي –پيش : شوند كه عبارتند ازمي
اعتقاد به اينكه دانش از طريق كالم مرجعيت يا از طريق مشاهده مستقيم به دست ): 3تا  1مراحل ( 1استدالل پيش منطقي - 1
درست  دانند كامالًمعتقدند كه آنچه مي) افرادي كه چنين فرضياتي دارند. (آيد، تا اينكه، به عنوان مثال از طريق ارزيابي شواهد مي

 .اندكنند كه تمام آنها بسيار ساخت يافتهاي برخورد ميو قطعي است و با تمام مسائل به گونه

. تشخيص اينكه دانش شامل عوامل و اجزايي نامشخص و غيرقطعي است):  5و 4مراحل ( 2استدالل تا حدودي منطقي - 2
هرچند اين . دهند هاي كسب شواهد نسبت مياطالعات يا شيوهافرادي كه اين فرضيات را دارند اين عوامــــــل را به از دست دادن 

شوند، و بنابراين تمايل دارند تا قضاوتها كنند كه چگونه شواهد موجب نتيجه ميبرند، ليكن آنها درك نميافراد از شواهد بهره مي
 . را كامالً شخصي و خاص ببينند

تواند با قطعيت ايجاد اند كه طلب دانش نمي را دارند، پذيرفتهافرادي كه اين فرضيات ): 7و  6مراحل ( 3استدالل منطقي - 3
آنها معتقدند كه بايد . هستند "مستدل تر "كنند كههـــايي مي شود، بلكه، آنها قضاوت شود اما اين امر مانع از حركت آنها نمي

. اد شده است، مورد ارزيابي قرار گيردتصميماتشان را به طور مرتب ساخت دهند و طلب دانش بايد در ارتباط با موقعيتي كه ايج
 .هاي نو هستندهاي جديد يا متدولوژيمند به ارزيابي مجدد كفايت قضاوتهايشان پيرامون داده آنها همچنين به سرعت عالقه

. پردازد شان مي شناسي هاي معرفتورهاي آموزشي برمبناي بادهي افراد به محيطمدل قضاوت منطقي به بررسي چگونگي شكل
شناختي بر تفكر و فرايند استدالل مي پردازد؛ به ويژه به اين مطلب كه افراد چگونه درباره  اين مدل به نحوه تأثير باورهاي معرفت

 ,Whitmire(كنند، مسائلي با جوابهايي نادرست يا اشتباه و البته در قالب عدم قطعيت  يافته منطقي قضاوت مي مسائل بدساخت

2004.( 

بر اساس مدل شومر ) Elby, Frederiksen, Schwarz & White, 2003(ون، شوارتز و رايت الباي، فرد ريكس
اين مدل از ساختاري چهار . شناختي فراگيران درباره علوم فيزيكي كردند مبادرت به تهيه ابزاري براي سنجش باورهاي معرفت

ي فراگيران در باره علوم فيزيكي است،  با توجه به شناخت اين عوامل كه معرف چهار بعد باورهاي معرفت. عاملي برخوردار است
هاي هر عامل، تحت عنوان پيچيدگي ساختار دانش، يادگيري تدريجي و تجمعي، تغييرپذيري توانايي، و مباني نظري و ماهيت گويه
  . اند نقدپذيري دانش ناميده شده

هاي تك  مدل: شوندماً به دو دسته تقسيم ميشناختي عمو هاي موجود در خصوص سنجش باورهاي معرفت به طور كلي، مدل
در تك بعدي فرض بر اين . هاي تك بعدي و چند بعدي متوجه روابط ميان باورها در آنهاست تفاوت ميان مدل. بعدي و چندبعدي

ست كه اگر در حالي كه در چند بعدي اين گونه مطرح ا. است كه با رشد يافتن يك بعد از شناخت ابعاد ديگري نيز رشد مي يابند
به هر حال ماهيت ). Shabani Varaki, 2003(يك بعد شناختي رشد يابد، ديگر ابعاد ممكن است رشد يابند يا اينكه رشد نيابند

كردن باورهاي  افزون بر اين، تك بعدي فرض. تر از آن است كه در يك بعد تسخير شده و متمركز شوددانش بسيار پيچيده
هاي  شناختي شخصي و آشكار نشدن ارتباط هاي پيچيده معرفتث ناكامــــي در نيل به جنبهشناختي، ممكن است باعمعرفت

  ). 1387خسروجردي، ( هاي مختلف فراگيري شودشناسي شخصي و جنبه چندگانه ميان معرفت

                                                           
1 .prereflection reasoning 
2 .Quasi-Reflective Reasoning 
3 .Reflective Reasoning 
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لي مربوط به هاي مختلف، دو حوزه كتوان دريافت كه صرف نظر از ديدگاههاي ذكر شده مي از سوي ديگر، با نگاهي به مدل

هاي مختلف ماهيت دانش جنبه. 1نخست ماهيت دانش: توان مشخص كردشناختي افراد را چنين ميساختار اصلي باورهاي معرفت
گرايان، نگرش نسبت به دانش از نقطه ثابت تحول بر اساس ديدگاه. سادگي دانش. قطعيت دانش و ب. الف: مبتني بر دو بعد است

. الف: فرايند دانستن نيز به دو بعد اشاره دارد. 2دوم ماهيت يا فرايند دانستن. نسبي انگاري در حركت استو قطعي انگاري به سوي 
تر منشا و مرجعيت خارجي دارد و در سطوح باالتر، دانش در تحول گرايان بر اين باورند كه دانش در سطوح پايين: منبع دانش

همچنان . كند اين بعد به نحوه ارزيابي فرد از نگرش خود نسبت به دانش اشاره مي :توجيه دانش. ب. شودتعامل با ديگران ايجاد مي
كند و در مسير حركت خود از باورهاي دوگانه به سوي گيرد، شواهد را ارزيابي و باورها را توجـــيه و اثبات ميكه فرد ياد مي

  ).1386وركي، حسينقلي زاده، شعباني (رود پذيرش باورهاي چندگانه براي توجيه مدلل باورها پيش مي
  

  شناختي در ذخيره و بازيابي اطالعات    باورهاي معرفت
هاي تري از نظريهتواند اطالعات دقيقشناختي در هر حيطه علمي مي هوفر و پنتريچ تاكيد دارند كه ارزيابي باورهاي معرفت

رود كه باورهاي ويژه بنابراين، انتظار مي. ه فراهم سازدشخصي افراد در زمينه ماهيت دانش و چگونگي فرايند يادگيري در آن حيط
تر با يادگيري مفاهيم، اصول، روشها، و كاربردهاي آن علم و پيشرفت تر و شفافو اختصاص يافته به هر حيطه، ارتباطـــي منسجم

  ). 1388لواساني، ملت، كرمدوست، : به نقل از(يادگيري در آن حوزه علمي داشته باشند 
شناختي و بازيابي اطالعات نياز است تا نقطه مشترك موجود بين آنها كه همانا انسان  ظور درك رابطه بين باورهاي معرفتبه من

شناختي، انسان و باورهاي او پيرامون دانستن و دانش  همانگونه كه بيان شد موضوع نظريه باورهاي معرفت. است، شناسايي شود
كند و هدف غايي و نهايي هر سيستم ذخيره و انسان يا به عبارتي كاربر نقش اصلي را ايفا مي در مقوله بازيابي اطالعات نيز. است

توان در يك تقسيم بندي كلي مي. بازيابي اطالعات كمك به كاربر براي دستيابي به مرتبط ترين و مفيدترين منابع اطالعاتي است
  : به پنج گروه تقسيم بندي كرد عامل انساني دخيل در يك نظام ذخيره و بازيابي اطالعات را

افرادي كه بروندادهاي ذهني آنان در قالب محملهاي مختلف اطالعاتي در نظام ذخيره : پديدآورندگان منابع اطالعاتي  - 1
 . شده است

ها، عبارات و كساني كه وظيفه دارند تا محتواي منابع اطالعاتي را در قالب كليدواژه: نويسانسازان و چكيدهنمايه  - 2
 .هايي بيان كنندراگرفپا

هاي  هاي مربوط به سيستم را نوشته و يا طراحي قسمت ها و الگوريتم افرادي كه برنامه: طراحان نظام ذخيره و بازيابي  - 3
 .اندمختلف آن را برعهده داشته

تا با استفاده از  كنند و تالش دارندكساني كه بنا به داليل مختلف به سيستم بازيابي اطالعات مراجعه مي: كاربران نظام  - 4
 .آن نسبت به رفع نياز اطالعاتي خود اقدام كنند

كنند تا با استفاده از تجربه و دانش خود به به عنوان واسط اطالعاتي بين كاربران و نظام عمل كرده، تالش مي: كتابداران - 5
 .كاربران كمك كنند تا به آنچه كه نياز دارند، دست يابند

تواند در برخي از جنبه هاي باورهاي شناختي مخصوص به خود هستند كه مي ورهاي معرفتاين پنج گروه هريك داراي با
. شناسي داراي ديدگاههاي مشترك باشند و از سويي ديگر در پيوستاري نزديك به يكديگر قرار گرفته باشند و يا بالعكس معرفت

فاده مؤثر و كارآمد از نظام ذخيره و بازيابي اطالعات نيز تر باشد، ميزان استگروه نزديك 5هرچه ميزان اين نقاط مشترك بين اين 

                                                           
1 .Nature of knowledge 
2 .Nature of knowing 
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شناختي اين پنج گروه با يكديگر كمتر باشد، از ميزان كارآمدي نظام  شود و بالعكس هرچه ميزان قرابت باورهاي معرفت بيشتر مي

  .اين رابطه به نمايش گذاشته شده است 1در شكل . كاسته خواهد شد
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  شناختي عوامل انساني دخيل در نظام ذخيره و بازيابي اطالعات ارتباط بين باورهاي معرفت. 1شكل 
  

آيد، هر يك از دواير نشانگر يكي از گروه هاي انساني دخيل در نظام ذخيره و بازيابي اطالعات برمي 1همانگونه كه از شكل 
شناختي تقارن و عدم  بين اين عوامل از لحاظ باورهاي معرفت. استنظامي كه خود در جهان ذهني و عيني دانش شكل گرفته . است

بخش قرمز (هر چه ميزان ناحيه مشترك بين اين دواير . تقارن وجود دارد هم از نظر روابط يكي با ديگري و هم از نظر روابط كلي
به . يز غافل شد كه محيط اين دواير يكسان نيستالبته نبايد اين از اين نكته ن. يابدبيشتر باشد، ميزان كارآيي نظام افزايش مي) رنگ

به عنوان مثال، . شناختي هر يك از اين عوامل در محيط ذخيره و بازيابي اطالعات يكسان نيست عبارتي نقش باورهاي معرفت
ا كه باورهاي تري در فرايند بازيابي اطالعات هستند؛ چرهاي اطالعاتي داراي نقش متمايز و گستردهكتابداران به عنوان واسط

اين سطح از . تر استهايي كه ديده اند، نسبت به كاربران، نويسندگان، و طراحان نظام پيچيده شناختي آنان بواسطه آموزش معرفت
كند تا ضمن شناخت بهتر نسبت به دانش، از معيارهاي ارزيابي منابع مختلف شناختي به كتابداران كمك مي باورهاي معرفت

نگرند و آن را ساخت ضمن اينكه كتابداران بايد بدانند كه افراد چگــــونه به دانش مي. مل تري داشته باشنداطالعاتي آگاهي كا
كنند كه اين امر مي تواند سبب فراهم كردن اطالعات مرتبط شوند چه قضاوتي ميدهند و درباره اطالعاتي كه با آن روبرو ميمي

  . تر به آنها شود
اند تا شناختي معلمان و رفتار تدريس آنها تاكيد دارند و برآن خير بر وجود رابطه بين باورهاي معرفتاز سوي ديگر، تحقيقات ا

. گيري معلمان در كالس درس، روش تدريس معلمان، مديريت كالس و يادگيري تأثير داردشناختي بر نوع تصميم باورهاي معرفت
شناختي خام  يده برخورداند، نسبت به معلماني كه داراي باورهاي معرفتشناختي پيچ از سوي ديگر معلماني كه از باورهاي معرفت

شناختي آنها مترقي  افزون بر اين، معلماني كه باورهاي معرفت. كنند هستند، از راهبردهاي تدريس ساختارمند بيشتر استفاده مي
اين امر در مورد  ).Tickle, Brownlee & Nailon, 2005(ترند و با فراگير همدل هستند تر و دموكراتيكاست، خالق

ها برعهده دارند و همچنين تعامالت ميان آنان و مراجعان و تالش به كتابداران نيز به دليل كاركردهاي آموزشي كه در كتابخانه

 )عيني و ذهني( جهان دانش 

  
 زيابي اطالعاتنظام ذخيره و با
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توان به عبارتي مي. كندهاي مختلف اطالعاتي، نيز تا حدودي صدق مي هاي كسب اطالعات سودمند از محيط منظور آموزش روش

شناختي پيچيده برخوردارند، نسبت به كتابداراني كه داراي باورهاي  چنين بيان كرد كه كتابداراني كه از باورهاي معرفت
افزون بر اين، كتابداراني كه باورهاي . كنندشناختي خام هستند، از راهبردهاي جستجوي ساختارمند، بيشتر استفاده مي معرفت
  . ترند و با كاربر همدل هستندتر و دموكراتيكقشناختي آنها مترقي است، خال معرفت

اين افراد كه معموالً از . در فرايند ذخيره و بازيابي اطالعات، نمايه سازان و چكيده نويسان نيز داراي نقش مهـــمي هستند
شناختي باورهاي معرفت شناختي بااليي باشند، چرا كهرساني برخوردارند نيز بايد داراي باورهاي معرفت تخصص كتابداري و اطالع

هايي كه نويس بر اثر آموزشساز يا چكيدهبه هر ميزان كه يك نمايه. گذاردآنان بر شيوه سازمــــاندهي منابع اطالعاتي تأثير مي
تري برخوردار باشد، در تر و پيچيدهشناختي مترقي اي كه كسب كرده است از باورهاي معرفتديده و همچنين تجربه كاري

- كند تا كاربران مختلف با سطوح معرفتدهد و تالش ميندهي منابع اطالعاتي، مالحظات بيشتــــري را مدنظر قرار ميسازما

شناختي در علوم موقعيتهاي معرفت) Dick, 1999( ديك . سازماندهي شده دست يابند شناختي گوناگون به منبع اطالعاتي
كند و مواد دانش را فراهم مي) 1گرايي تجربه(كند كه تجربه ي پيشنهاد ميو. رساني را توصيف كرده استكتابداري و اطالع

  . افزايددهي دانش، بدان مياصولي را براي نظم 2)خردگرايي(استدالل
شناختي  هاي معرفتتوان بيان داشت كه هر يك از اين عوامل انســـاني مي بايسـت ضمن باال بردن تواناييبه طور كلي مي

شناختي خود گام بردارد، يا بنا بر مدل قضاوت منطقي به سوي مرحله استدالل  در پيوستار تحولي باورهاي معرفت خود، بكوشد تا
شناسي فرد، نسبت به پيش بيني رفتار ساير عوامل انساني  هاي معرفت كند تا ضمن پيشرفت بنياناين امر كمك مي. منطقي پيش رود

شناختي، شواهد را ارزيابي و باورها را توجـيه و اثبات  فرد در مراحل باالي باورهاي معرفتنيز گام بردارد؛ زيرا آنگونه كه ذكر شد 
  . رودكند و در مسير حركت خود از باورهاي دوگانه به سوي پذيرش باورهاي چندگانه براي توجيه مدلل باورها پيش ميمي

  
  شناختي و رفتار اطالع يابي باورهاي معرفت

هاي اطالعاتي، اينترنت و به سبكهاي شناختي و رويكردهاي مطالعه و فراگيري، درجستجوي پايگاههاي فردي مربوط تفاوت
شناختي درباره ماهيت دانش دارد  يابي افراد نقش دارد؛ زيرا هر فرد باورهايي معرفتهاي مجازي، يا به عبارتي در رفتار اطالعمحيط

شناختي در باره آنها انجام  شود قضاوتي را بر مبناي اين باورهاي معرفتبرو ميهاي اطالعاتي روو زماني كه با اطالعات در محيــط
يعني هم نظام در نتيجه باورهاي . يابي به دو صورت تأثير و تأثر استشناختي بر رفتار اطالعاالبته نقش باورهاي معرفت. دهدمي

كاهش . پذيردشناختي كاربر تأثير مي از باورهاي معرفتگذارد و هم سازان بر كاربر تأثير مي شناختي طراحان و نمايه معرفت
شناختي كاربر  تأثيرات منفي پايگاه اطالعاتي بر كاربر، ضمن افزايش دانش اكتسابي فرد، موجب تحول مثبت در باورهاي معرفت

  . نيز شود
عموالً اطالعات بايد از استانداردهاي بنابراين در يك نظام بازيابي اطالعات، به منظور اكتساب دانش از اطالعات توسط افراد، م

را از متن  باورهاييبه عنوان مثال، اطالعات بايد براي كاربران داراي جامعيت در نظم باشد تا بدين وسيله بتوانند . خاصي تبعيت كند
. ح را كسب كنندصحيباورهاي همچنين اطالعات معموالً مستلزم اين است كه درست و كامل باشد، تا افراد بتوانند . كسب كنند

). Fallis, 2004(قابل قبول كسب كنند باورهاييسرانجام اينكه اطالعات معموالً نياز دارند تا اثبات پذير باشند تا كاربران بتوانند 
  3.شناختي، نمايش داده شده است رفتار اطالع يابي كاربر با توجه به باورهاي معرفت 2در شكل 

 
                                                           
1 .Empiricism 
2 .Rationalism 

 )173ص ، 1386، برگرفته از داورپناه(  است 1981بخشي از الگوي مورد استفاده،  الگوي رفتار اطالعاتي ويلسون  - 3
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  )173ص ، 1386داورپناه، ( شناختي يابي بر مبناي باورهاي معرفتالگوي رفتار اطالع . 2شكل 

  
يابي  مشخص است مطابق با الگوي ويلسون، كاربر با درك نياز اطالعاتي خود اقدام به رفتار اطالع 2همانگونه كه در شكل 

، منابع اطالعاتي ...)بع الكترونيكي و پايگاههاي اطالعاتي، اينترنت، منا(رسانيهاي جديد اطالعهايي را به نظام كند و درخواستمي
در صورت شكست در بازيابي . كندعرضه مي...) هاي مرجع، دوستان و كتابداران، گروه( ، و افراد)ها، آرشيوهاكتابخانه( سنتي

اما در . دهدشود و فرد جستجو را مجدداً انجام ميشناختي فرد هيچ گونه تغيير مثبت حاصل نمياطالعات، در باورهاي معرفت
كند و صورت موفقيت فرد از منابع اطالعاتي بدست آمده استفاده كرده و در نتيجه اين استفاده از انجام فعل يا فكر اشتباه دوري مي

تواند سبب تغيير اين دستيابي به باورهاي صحيح و قابل قبول مي. يابدضمن كسب دانش به باورهاي صحيح و قابل قبول دست مي
  .گذارداين تغيير در باورها بر جستجوهاي بعدي كاربر تأثير مي. شناسي فرد شود مثبت در معرفت

بندي درست نكته مهم در فرايند رفتار اطالع يابي اين است كه دسترسي، تمايز، و كاربرد مؤثر منابع اطالعاتي تنها فرمول
). Fogg et al., 2003(ه شده نيز بسيار مهم است بلكه ارزيابي منابع موثق و درستي اطالعات فراهم آورد. عبارات جستجو نيست

 تغيير مثبت در باورهاي معرفت شناختي 
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در الگوي ارائه شده در باال سه دسته منبع اطالعاتي . شناختي كاربران با اين مسأله در ارتباط است بنابراين بخشي از باورهاي معرفت

به عنوان مثال، در حال . رندمتمايز شده است كه هريك از اين منابع اطالعاتي از فاكتورهايي خاصي براي اعتبار سنجي برخوردا
اينترنت محيطي پااليش نشده است و اطالعات در آن فاقد . پذيردحاضر بيشتر جستجوهاي اطالعاتي از طريق اينترنت صورت مي

به عالوه مواد . نحوه تجزيه و تحليل و ارزيابي اين اطالعات توسط جستجوكنندگان امري مهم است. نظام پااليشي خاصي است
بنابراين، اين جستجوكنندگان هستند كه بايد به قضاوت درباره اطالعاتي . همانند مواد چاپي فرايند استناد مشخصي ندارند اينترنتي

يكي از منابع نقد و شناخت اين نوع از منابع اطالعاتي، بررسي پديدآورنده و . شوند، بپردازندكه در طول جستجو با آن روبرو مي
عتباريابي در محيط وب بسيار پيچيده تر از محيط چاپي است چرا كه بسياري از فاكتورهاي اعتبارسنجي اما امر ا. اعتبار منبع است

... در منابع چاپي نويسنده، نويسنده وابسته، ناشر و . كندكه معموالً براي مواد چاپي وجود دارند، در مورد منابع اينترنتي صدق نمي
  ).Whitmire, 2003(چيزهايي كه قابل اعتماد هستند، مورد شناخت قرار گيرندمي توانند به عنوان مسؤوالن يا افراد، يا 

شناختي افراد در خصوص منبع دانش متفاوت است از اين رو افراد به منابع مختلف اطالعاتي مراجعه  همچنين، باورهاي معرفت
و مرجعيت خارجي دارد و در سطوح باالتر،  شناختي، معتقدند كه دانش منشا تر باورهاي معرفتكاربران در سطوح پايين. كنندمي

اگر . مسأله مهم ديگر باورهاي كاربران در خصوص فراگيري دانش است. شودمعتقــدند كه دانش در تعــامل با ديـگران ايجاد مي
چرا كه شواهد كاربران به اين باور دست يابند كه دانش قابل اكتساب است از محيط هاي ناآشناي اطالعاتي واهمه نخواهند داشت 

شناختي بر ميزان مشاركت فعال در يادگيري، مقاومت و پشتكار، درك مطلب و حل  دهد كه باورهاي معرفتپژوهشي نشان مي
  ). 1388رضايي، خداخواه، ( مسائل با ساختار ناقص تأثير گذارند

  

  بحث و نتيجه گيري
  ص مسأله يا موقعيتي مورد جستجو قرار جستجوي اطالعات فرايندي است كه بواسطه آن شخص دانشي را در خصو

در جامعه اطالعاتي، مهارت ارزيابي اعتبار منابع مختلف اطالعاتي هم براي ). Brown, Pitts & Wetherb, 2007(دهدمي
  ).  Wiley et al, 2009(شوداي امري مهم تلقي ميعوام و هم براي متخصصان در هر زمينه
هاي بازيابي  ها را در مواجهه خود با نظامدانش و نحوه نگرش به آن دارند، آنها اين ديدگاه كاربران باورهايي را پيرامون ساخت

شناختي پيرامون ماهيت دانش و در زمان مواجهه شدن با اطالعات دارد و برمبناي  هر فرد باورهايي معرفت. دهنداطالعات بروز مي
از اين رو مقاله حاضر ). Mason, Boldrin & Ariasi, 2010(نگرد شناختي خويش به اطالعات ميهمين باورهاي معرفت

  .شناختي افراد در رفتار اطالع يابي آنان بپردازد تالش داشت تا به صورت نظري به شناخت و تأثير باورهاي معرفت
به شدت هاي جستجو و بازيابي اطالعات همچنين مشخص شد كه عالوه بر كاربران كه به طور معمول براي انتخاب استراتژي

هاي دخيره و بازيابي اطالعات همانند نظير باورهايشان در مورد دانش هستند، ساير افراد دخيل در نظام تحت تأثير عواملي دروني
شناختي خود  سازان، كتابداران، و طراحان نظام نيز داراي باورهاي معرفتنويسان و نمايهپديدآورندگان منابع اطالعاتي، چكيده

رسد كه با توجه به اهميت و تأثير باورهاي بنابراين، چنين به نظر مي. باورها بر كاركردهاي آنان تأثير مي گذاردهستند كه اين 
يابي، ضروري است تا عوامل دخيل در اين مقوله تالش كنند ضمن شناختي افراد بر فرايند بازيابي اطالعات و رفتار اطالعمعرفت

شناختي ساير عوامل دخيل را نيز مدنظر قرار دهند، تا بدين وسيله  د، ديدگاه هاي معرفتشناختي خو هاي معرفتتوجه به ديدگاه
  . رساني را فراهم كنند زمينه كارايي بهتر نظام هاي اطالع
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