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چکیده
هدف :هدف از اين پژوهش ،شناسایی مهمترین عواملی است که بر مدلهاي ذهني کاربران در فرآیند
رفتار اطالعجويي تأثیرگذارند.
روش :این پژوهش از حیث هدف در زمرة پژوهشهای کاربردی و از نظر شیوة گردآوری دادهها
از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) با رویکرد اسنادی است .جامعة اين پژوهش شامل آن دسته از تولیدات
علمی است که در بستر رفتار اطالعجویی ،نقش یا تأثیر متغیر مدل ذهنی را مورد بحث قرار دادهاند.
یافتهها :نتایج حاصل از بررســی تولیدات علمی نشــان داد که عوامل متعددی بر ساخت مدلهای
ذهنــی در فرآینــد اطالعجویــی تأثیرگذارند کــه میتوان آنهــا را در دو گروه تفاوتهــای فردی و
عوامل محیطی دســتهبندی کرد .همچنین یافتهها نشان داد که مدل ذهنی در کاربران کم تجربه هنگام
جستوجو و در فرآیندهای حل مسئلة پیچیده ،بر فرآیند اطالعجویی تأثیر دارد .عالوه بر این روشهای
متداول استخراج مدلهای ذهنی افراد شامل مصاحبه ،مشاهده ،ترسیم ،بلنداندیشی و "تکنیک فهرست
شبکهای" 1هستند.
ارزش /اصالت :بررســی عوامل شناختی مؤثر بر رفتار اطالعجویی -از جمله مدلهای ذهنی -در
کنار سایر عوامل تأثیرگذار ،به فهم عمیقتر و چرایی بسیاری از رفتارهای جستوجوی کاربران در حین
تعامل با نظام بازیابی کمک میکند .بنابراین ،میتوان از نتایج این پژوهش برای بهبود نظامهای بازیابی
اطالعات استفاده کرد.
کليدواژهها :رفتاراطالعجویی ،علم اطالعات و دانششناسی ،مدل ذهني.

		
* استادیار علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شیراز
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مقدمه

قبل از ورود به بحث اصلی ،شاید بهتر باشد نگاهی تاریخی به شکلگیری مفهوم مدل ذهنی داشته باشیم
و برخی از مهمترین تعریفهای ارائهشده را از نظر بگذرانیم .واژة مدل ذهني بار در سال  1943توسط
کريک 2در کتابي با عنوان "ماهیت تفسیر" 3بهکار رفت .وي معتقد بود که انسان براي فهم وقايع بيروني،
آنها را به مدلهاي ذهني ترجمه ميکند ( نقل در جانسون  -لرد.)2005 ،4
در سال  1983دو کتاب با عنوان "مدلهاي ذهني" منتشر شد .موضوع اصلي اين کتابها مدل ذهني
بود ،اما نويســندگان آنها دربارة رابطة مدل ذهني با ســاختارهاي شناختي ،دیدگاههای متفاوتي داشتند
(ويلســون و رادرفورد .)1989 ،5در يکي 6از آنها فرض شــده بود که افراد از مدل ذهني برای پی بردن
8
به روابط میان پدیدهها اســتفاده میکنند (جانسون – لرد 1983 ،نقل در ساواژه )2001 ،7و در ديگري
مدل ذهني ،بازنمايي ذهني افراد در تعامل با یک ابزار فيزيکي را نشان میدهد( جنتنر و استيون1983 ،9
نقل در ساواژه.)2001 ،
نرمن 10در ســال  1984مفهوم مدل ذهني را از حوزة روانشناسي اخذ و به حوزة تعامالت انسان -
رايانه وارد کرد .از نظر وي مدل ذهني در حوزة جدید نشاندهندة تصور کاربران از نظامي بود که با آن
در تعامل بودند (استاگر و نرسيو.)1993 ،11
مشــابه تعريف نرمن ،الســون و فين )1993( 12نیز مدل ذهني را "دانشي که کاربر دربارة چگونگي
عملکــرد نظام ،بخشهاي مختلف آن ،فرآيندها ،تعامالت اجــزا و تأثيرگذاري آنها بر يکديگر دارد"
توصيف کردند.
همچنیــن ميچل و دودنــي )1998( 13مدل ذهني را "مدلهايي از نظام (يــا از جهان) که افراد براي
تسهيل تعامالت با محيط ،اشخاص ديگر و فناوري در ذهن خود ميسازند" تعريف کردند.
وســتبروک )2006( 14ديدگاه شناختي را مد نظر قرار داد و معتقد بود که "مدل ذهني ساختارهاي
شناختي دروني است که اشخاص ،صراحتاً يا ضمناً ميسازند تا يک حوزة موضوعي ،يک شيء ،يک
فعاليت يا يک حادثه را به تصوير بکشند" .در اين معنا مدلهاي ذهني چارچوبهاي مفهومي هستند که
اشــخاص بر اســاس تجربيات و دانش خود شکل ميدهند و به آنها اجازه ميدهد تا نتايج يک عمل را
پيشبيني کنند و به فهم و تفسيری از محيط پيرامون خود برسند.
با نگاهي به تعریفهای گفته شده اینگونه استنباط میشود که پيرامون مفهوم مدل ذهني وحدت
نظر وجود ندارد و بهســختي ميتوان به تعريف واحدی از اين مفهوم رســيد .شايد يکي از داليل آن،
همانگونــه که ترنر )2009( 15و ســاواژه ( )2001هم اذعان ميکنند ،ماهيت ميانرشــتهاي اين مفهوم
است؛ چرا که محققان علوم مختلف مانند روانشناسي ،تعامل انسان با رايانه ،علوم اطالعرساني و غيره
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به تناسب بافت حاکم بر حوزة مطالعاتی خویشتن ،برداشت متفاوتی از اين مفهوم داشتهاند .دليل ديگر
به اين امر بازمیگردد که نويسندگان حوزههای مختلف از اصطالحات متفاوتي چون مدل مفهومي،16
مدل کاربر 17و غيره براي اين مفهوم استفاده کردهاند.18

پيشينة مطالعات مربوط به مدلهاي ذهني در علم اطالعات و دانششناسی

به نظر میرسد مطالعة مدلهاي ذهني در حوزة علم اطالعات و دانششناسی سابقة طوالني نداشته باشد.
با بررسیهایی که پژوهشگر انجام داد ،اولين کار پژوهشي جدي در اين حوزه متعلق به بورگمن  19است
که در ســال  1984انجام شــده است؛ اما همانگونه که خود او اذعان میدارد ،به دليل کمبود تجربيات
در اين حوزة پژوهشــي ،اين مطالعه در اســتخراج مدلهاي ذهني موفق نبوده است (بورگمن.)1984 ،
از آن زمــان به بعد ،در حوزههاي مختلف علم اطالعات و دانششناســی و اغلب با همکاري محققان

رشــتههاي روانشناســي ،علوم رایانه و مديريت ،تحقيقات متعددي انجام شــده است .بهبود جنبههاي
شــناختي رابط کاربر ،طراحي و ارزيابي نظامهاي بازيابي اطالعات و رفتارهاي اطالعجويي ،سه حوزه
از علم اطالعات هستند که بيشترين تحقيقات مدلهاي ذهني در آنها انجام شده است .استفاده از مدل
ذهني با هدف بهبود جنبههاي شــناختي رابط کاربر با هدف طراحي بهتر رابطهاي نظام ،از جنبههايي
است که با پيشگامي نورمن)1988( 20مورد توجه متخصصان علوم شناختي ،علوم رايانه و علم اطالعات
قرار گرفت ،در اين دســته از تحقيقات تالش شــد تا عناصري از رابط کاربر را کشف کنندکه با مدل
ذهني کاربران سازگاری بيشتري داشتند.
طراحي و ارزيابي نظامها بســتر ديگري محسوبمیشــود که کاربرد مدل ذهني در آن از ديرباز
مورد توجه بود ه اســت .در اين تحقیقات تالش ميشــد تا از طريق شــناخت مدل ذهني کاربران ،که
انعکاسی از عاليق و ويژگيهاي آنان بود ،به طراحان نظامهاي بازيابي کمک کنند تا نظامهايي طراحي
کنند که بهجاي هماهنگ کردن رفتارهاي کاربران با نظام ،در پي سازگار کردن نسبي نظام متناسب با
رفتارهاي کاربران باشــند .از طرفي ،آگاهي از ضعفهاي مدل ذهني کاربران به طراحان نظام کمک
میکند تا مدلهايي طراحي کنند که خطاهاي انساني را به حداقل برسانند.
از ديگر بخشهايي که بهطور خاص براي محققان علم اطالعات بسيار جذاب بود ،حوزة رفتارهاي
اطالعجويي بود .در این بستر ،مفهوم مدل ذهني ،بهویژه برای توضيح علل رویکردهای متفاوت كاربران
در اطالعجويي و انتخاب راهكار جستوجو ،بسيار مورد توجه قرار گرفت (زانگ1998 ،21؛ اسلون،22
 .)2002در اين دســته از تحقيقات فرض بر اين بود که کليد فهم بسياري از رفتارهاي کاربران در گرو
مطالعة عوامل فردی تأثيرگذار بر آنهاســت .در بین تفاوتهای فردی ،تفاوتهای شناختی -بهویژه در
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دو دهة اخیر -بســیار مورد توجه پژوهشــگران علم اطالعات و دانششناســی قرار گرفته است .آنان با
بهرهگیری از دانش حوزة روانشناســی و بهویژه روانشناسی شناختی ،پژوهشهایی انجام دادهاند که
به افزایش فهم ما از فرآیندهای شناختی رفتارهای کاربران در هنگام تعامل و ارزیابی نظامهای بازیابی
اطالعات کمک شایانی میکند .یکی از تفاوتهای فردی که انتظار میرود بر رفتارهای اطالعاتی افراد
یا مؤلفههایی از این رفتار اثرگذار باشــد ،مدل ذهنی اســت .انتظار میرود با شناخت این متغیر از طریق
بررسی نتایج پژوهشهای مختلف ،بتوان زمینة انجام پژوهشهای بیشتر در این حوزه و در نتیجه درک
درست آن را فراهم کرد .با این دیدگاه ،پژوهش حاضر بر روی پژوهشهاي حوزة رفتار اطالعجویی
از علم اطالعات و دانششناسی متمرکز میشود.

هدف پژوهش

هدف از اين پژوهش بررسي پژوهشهاي انجامشده در حوزة مدلهاي ذهني در رفتارهاي اطالعجويي
است .اهداف فرعي اين پژوهش عبارتند از:
•شناسايي عوامل تأثيرگذار بر ساخت مدلهاي ذهني؛
•شناخت تأثير مدلهاي ذهني بر رفتار اطالعجويي کاربران؛
•شناسایی مدلهاي ذهني کاربران در فرآيند اطالعجويي و
•تعيين انواع تکنيکهاي استخراج مدلهاي ذهني.

پرسشهاي پژوهش

بر مبنای مطالعة متون ،این پژوهش تالش دارد تا به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
•چه عواملی بر ساخت مدلهای ذهنی کاربران در فرآیند اطالعجویی تأثیر میگذارد؟
•تأثير مدلهاي ذهني بر رفتارهاي اطالعجويي چگونه است؟
•ويژگيهاي مدلهاي ذهني کاربران در فرآيند اطالعجويي کدامند؟
•تکنيکهاي غالب استخراج مدلهاي ذهني در حوزة رفتارهاي اطالعجويي کدامند؟
•نقش مدلهاي ذهني در کدام زمينة موضوعي رفتار اطالعجويي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است؟

روش پژوهش و جامعة آماري

ایــن پژوهش از حیث هدف در زمرة پژوهشهای کاربردی و از نظر شــیوة گــردآوری دادهها ازنوع
توصیفی (غیرآزمایشی) با رویکرد اسنادی است .جامعة اين پژوهش شامل آن دسته از تولیدات علمی
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اســت که در بســتر رفتار اطالعجویی ،نقش یا تأثیر متغیر مدل ذهنی را مورد بحث قرار دادهاند .پس
از جســتوجوهاي مفصل در پايگاههاي اطالعاتي انگليســي زبان مانند پروکوســت ،23اشپرينگر،24
الزوير ،25امرالد ،26ابسکو 27و ليستا ،28ليزا 29و موتور جستوجوي گوگل 66 ،پژوهش مرتبط با رشتة
علم اطالعات و دانششناســی استخراج شد که پس از بررسي عنوان و چکيده 27 ،پژوهش که مرتبط
با حوزة رفتارهاي اطالعجويي بود ،بهعنوان جامعة آماري پژوهش انتخاب شــد .شــايان ذکر است که
براي جســتوجو از ترکيب کليدواژههاي مختلفــي چون مدل ذهني ،30رفتــار اطالعجويي ،31رفتار
اطالعيابي ،32رفتار اطالعاتي 33و علوم کتابداري و اطالع رساني 34استفاده شد .تولیدات بازیابیشده از
حیث هدف ،جامعه ،محل انجام ،روش پژوهش ،شــیوة گردآوری دادهها ،يافتههاي کليدي و بحث و
نظر برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش تجزیه و تحلیل شد.

یافتهها
عوامل تأثيرگذار بر ساخت مدلهاي ذهني

نتايج حاصل از پژوهشهاي مورد بررسي نشان ميدهد که عوامل متعددي بر ساخت مدلهاي ذهني در
فرآيند اطالعيابي تأثير دارند .اين عوامل را ميتوان در موارد زير مقولهبندي کرد:
تفاوتهاي فردي :يک دسته از اين عوامل را ميتوان در قالب تفاوتهاي فردي دستهبندي کرد.
نتایج پژوهشها نشــان میدهد که عواملی مانند وضعیت آموزشی و حرفهای افراد ،زمینة دانشگاهی،
تجربة کار با رایانه ،مهارتها و تجربیات گذشــتة فرد و جنســیت بر ساخت و تکامل مدلهای ذهنی
اثرگذار هستند .زانگ ( )1998در پژوهشی با هدف بررسی تأثیرات چهار ویژگی کاربران بر مدلهای
ذهنی و عملکرد جستوجوی آنها در هنگام کار با نظام ،متوجه شد که وضعيت آموزشي و حرفهاي
افراد ،زمينة دانشــگاهي و تجربة کار با رایانه بر مدلهاي ذهني افراد از نظام بازيابي تأثير میگذارد.
همچنین تحقیق لي )2007( 35که با هدف بررســی عوامل تأثیرگذار بر ســاخت مدلهای ذهنی 16
دانشــجوی دکتری انجام شد ،نشــان داد که مدل ذهني محيط وب و موتور جستوجوی گوگل در
دانشــجويان دکتري مرد در مقايســة با زنان ،همگوني بيشتري با يکديگر دارد .وی اشاره میکند که
برای بررسی تأثیر نقش جنسیت بر مدل ذهنی افراد در رفتارهای اطالعجویی آنان نیاز به پژوهشهای
بیشتری وجود دارد تا بتوان با اطمینان بیشتری در مورد تأثیر احتمالی جنسیت بر مدلهای ذهنی افراد
نتیجهگیری کرد .در اين پژوهش همچنين مشخص شد که بين سبک شناختي -بهعنوان یک ویژگی
شــناختی فردی -با رتبة "ســطح تکامل مدل ذهني"  36همبستگی وجود دارد .همچنين نتايج پژوهش
ساکســون )1997( 37پیرامون شکلگیری مدلهای ذهنی ،تکامل و تغییر آن در محیطهای یادگیری
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نشــان داد که مهارتها و دانش گذشتة فرد بر توسعة مدل ذهني وي تأثيرگذارند .جدول 1اطالعات
تکمیلــی در مورد پژوهشهای انجامشــده پیرامون تأثیــر عوامل فردی بر مدلهــای ذهنی کاربران
ارائه میکند.
جدول .1پژوهشهای انجامشده پیرامون تأثیر عوامل تأثیرگذار بر مدلهای ذهنی کاربران
به تفکیک نویسندگان ،هدف ،جامعه ،روش و یافتههای کلیدی
نويسندگان
(سال انتشار)

هدف

جامعه /
محیط پژوهش

روش  /شیوة
گردآوري دادهها

يافتههاي کليدي

بورگمن
()1984

مقايسة تفاوت عملکرد بين
افراد آموزشديده از طريق مدل
مفهومي نسبت به افرادي که
آموزش نديدهاند

دانشجويان
کارشناسي /نرم افزار
کتابخانهاي

ک ّمي و کيفي/
مشاهده ،مصاحبه و
پرسشنامه ،مقياس
تماميت مدل ذهني

 -آموزش مبتني بر مدلمفهومي سبب بهبود کارايي در
وظايف پيچيده مي شود
 -آموزش به تکامل مدل ذهنيمنجر ميشود

ساکسون
()1997

ک ّمي و کيفي/
 51دانش آموز/
مصاحبة ساختيافته،
بررسي شکل گيري مدل ذهني،
دايرةالمعارف چاپي و
مشاهده ،ترسيم و
تکامل و تغيير آن در محيط
الکترونيک و کالس
پرسشنامه/مقياس
يادگيري طبيعي
درس
تماميت مدل ذهني

زانگ
()1998

بررسي تأثيرات چهار ويژگي
کاربران بر مدلهاي ذهني و
عملکرد جستوجو در هنگام
کار با نظام

-وظيفه ،نظام  ،بازخورد ومهارتها و دانش گذشته بر
توسعة مدل ذهني تأثير دارند

 64نفر در  4گروه
کمي و کيفي -- ،RGT /وضعيت آموزشي و حرفهاي،
کتابداران ،دانشجويان
تجربه و سابقة دانشگاهي بر
مصاحبه و پرسشنامه /
تحصيالت تکميلي،
مدلهاي ذهني تأثير دارد
مقياس تماميت مدل
دانشجويان کارشناسی
ذهني
و دانشآموزان

ساواژه
()2001

بررسي عوامل اثرگذار بر ساخت
مدلهاي ذهني و نقش مدلهاي
ذهني در رضايت کاربران

 48دانشجوي
کارشناسي /موتور
جستوجو

ک ّمي و کيفي/
پرسشنامه ،مصاحبه،
مقياس تماميت مدل
ذهني

 -تنزل مدلهاي ذهني به واسطةعدم بازخورد نظام

موراماتسو
و ديگران
()2001

بررسي مدلهاي ذهني کاربران
از موتورهاي جستوجو

 14نفر /موتور
جستوجو

کيفي/مصاحبه

 -مدل ذهنی تکامل یافتهترافرادی که بازخورد نظام را برای
تغییر راهبرد یک پرسش مبهم
دریافت میکنند

لي ()2007

بررسي عوامل تأثيرگذار بر
مدلهاي ذهني موتورهاي
جستوجو

 16دانشجوي دکتری/
موتور جستوجوي
گوگل

ک ّمي و کيفي/
مصاحبه ،مشاهده،
و پرسشنامه ،مقياس
تماميت مدل ذهني

 -همبستگي بين سبک شناختيو سطح تکامل مدل ذهني
 -همگونی بیشتر مدل ذهنيمحيط وب و موتور گوگل
در دانشجويان دکتري مرد در
مقايسة با زنان

308

وتم رد یشهوژپ :ييوجعالطا راتفر ياهشهوژپ رد ينهذ لدم

عوامل محيطي :عواملي مانند ارائــة مدل مفهومي ،آموزش ،محيط رابــط ،بازخوردهاي نظام و
پيچيدگي وظيفه از جمله عوامل محيطي مورد بررسي در پژوهشهاي رفتار اطالعجویی هستند که بر
مدلهای ذهنی کاربران اثرگذارند .ساواژه )2001( 38در پژوهشی که با هدف شناسایی عوامل اثرگذار
بر ســاخت مدلهای ذهنی در  48دانشجوی کارشناسی انجام شد ،نشان داد افرادي که با مدل مفهومي
يک نظام جديد (که توصيفي از چگونگي کار نظام دارد) آشنا هستند ،بهتر ميتوانند مدل ذهني خود را
تکامل بخشند .این تکامل مدل ذهنی در مرحلة جستوجوی اطالعات اثرگذار است و به بهبود عملکرد
جستوجو و رضایتمندی بیشتر از نظام بازیابی منجر میشود.
همچنین در تأیید نتایج بهدســت آمده در پژوهش ساواژه ،بورگمن ( )1984نشان داد که آموزش
کاربــران (از جمله آموزش مدل مفهومی نظام) از عواملی اســت که شــاید ســبب تکامل مدل ذهنی
کاربران شود .وی در پژوهش خود به دنبال این مسئله بود که تفاوت کارایی بین دانشجویان کارشناسی
آموزشدیده (از طریق مدل مفهومی نظام) و مبتدی را با یکدیگر مقایسه کند .نتایج نشان داد آموزش
مبتني بر مدل مفهومي سبب بهبود کارايي در وظايف پيچيده و تکامل مدل ذهني میشود .وی در سال
 1999این بررسی را در یک فهرست پیوستة کتابخانهای تکرار کرد و متوجه شد که آموزش مبتنی بر
مدل ،بر بهبود کارایی مدلهای ذهنی در جستوجوهای پیچیده اثرگذار است.
همانگونه که در ســطور گذشته اشاره شــد ،وظیفه و بازخورد نظام از جمله دیگر عوامل محیطی
هســتند که شــاید بر مدل ذهنی اثر بگذارند .ساکسون ( )1997نشان داد که وظيفه و بازخورد بر توسعة
مدل ذهني تأثير دارند .در تأييد مشــاهدات ساکسون ،موروماتسو 39و دیگران ( )2001در پژوهشی که
با هدف بررسی مدلهای ذهنی کاربران از موتورهای جستوجو انجام شد ،گزارش دادند افرادي که
بازخوردهاي آشــکاری پیرامون تغيير راهبرد پرسش مبهم از يک موتور جستوجو دريافت ميکنند،
مدل جســتوجوي کاملتری دارند .همچنين ساواژه ( )2001نيز مشاهده کرد که گاهی در طول زمان
مدلهــاي ذهنــي افراد در هنگام کار با نظــام تنزل پيدا ميکند .او اين تنــزل مدلهاي ذهني را به عدم
بازخــورد نظام از کارايي کاربر نســبت داد .در جدول ،1که پیشــتر آمد ،اطالعــات تکمیلی در مورد
پژوهشهای انجامشده پیرامون تأثیر عوامل محیطی بر مدلهای ذهنی کاربران ارائه شد.

تأثير مدلهاي ذهني بر رفتار اطالعجویی

نتايج پژوهشهاي بررسيشــده نشــان ميدهــد که مدلهاي ذهنــي تأثير مهمي در رفتارهــاي افراد در
فرآينــد اطالعجویــی دارند .ديميتــروف )1992( 40د ر پژوهش خود بهدنبال رابطــة بین مدلهای ذهنی
کاربران یک نظام بازیابی ،مانند فهرســت پیوستة یک کتابخانه و خروجی جستوجوی آنها بود .نتایج
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نشــان داد دانشــجوياني که مدل ذهني کاملتري از فهرست پيوســتة یک کتابخانه دارند ،در هنگام کار
با نظام ،خطاهاي کمتري انجام ميدهند .موراماتســو ( )2001در حین بررســی مدلهای ذهنی کاربران از
موتورهای جستوجو ،متوجه شد که نقص مدلهاي ذهني در مورد موتور جستوجو ،به تصميمگيري
نادرست در حین جستوجو منجر ميشود .همچنين مارکیونینی1989( 41ب) در بررسی تأثیر راهبردهای
جستوجوی اطالعات دانشجویان ابتدایی ،مبتدیان ،متوجه شد جستوجوگران باتجربه و با مدل ذهني
کاملتر ،موفقيت بيشتري در يافتن اطالعات داشتند و زمان کمتري براي جستوجو صرف ميکردند.
به هر حال شــواهد براي تأثير مثبت مدلهاي ذهني بر کارايي کاربران هنوز قطعي نيســت و به نظر
ميرسد که به پژوهشهاي بيشتري در اين زمينه نیاز است .ساواژه ( )2001متوجه شد که گرچه افرادي
کــه مدل ذهني کاملتري دارند (نســبت به کســاني که مدلهاي ذهني ناقص از نظــام دارند) کارايي
بيشــتري در ضريب بازيافت و دقت دارنــد ،اما تفاوتها از لحاظ آماري معنادار نيســت .همچنين در

پژوهش زانگ ( 2008الف) که با هدف بررسی تأثیر مدلهای ذهنی بر رفتار جستوجوی دانشجویان
کارشناسی در محیط وب صورت گرفت ،چهار نوع مدل ذهنی کاربران از محیط وب (نگاه فنی ،نگاه
کارکردی ،نگاه فرآیندی و نگاه ارتباطی) شناسایی شد؛ اما تفاوت معناداري بين گروههاي با مدلهاي
ذهني مختلف از درک محيط وب مشاهده نکرد.
در پژوهش بورگمن ( )1984مشخص شد که در فرآيندهاي حل مسئلة ساده و وظايف معمول ،به
استفاده از مدلهاي مفهومي براي آموزش و بهبود مدل ذهني کاربران نیازی نيست ،چرا که در اينگونه
فرآيندهــا مدل ذهني افرادي که با مدل آموزش ديده بودند ،با کســاني که هيچ آموزشــي را دريافت
نکردهاند ،معادل بود ،اما در وظايف پيچيده که نياز به خالقيت دارند ،آموزش مبتني بر مدل مفهومي به
تکامل مدل ذهني و بهبود کارايي منجر ميشود.
در تأیید نتایج بهدست آمده توسط بورگمن ،پژوهشی که توسط برنت )2003( 42بهمنظور بررسی
تأثیر مدل ذهنی دانشجویان کارشناسی مبتدی ،بر کارایی جستوجوی اطالعات در اینترنت انجام شد،
نشان داد که افرادي با مدل ذهني کاملتر در محيطهاي پيچيدهاي مانند اينترنت رضايتمندي بيشتري از
نتايج بازيابي شده دارند.
مدلهــاي ذهني همچنين بر انتخاب منابع اطالعاتي کاربران و اســتفاده از ويژگيهاي جديد نظام
تأثيــر ميگذارند .اســلون 43و دیگــران ( )2002در پژوهش خود به بررســی تأثیــر مدلهای ذهنی بر
الگوهای جســتوجو در تعامل با وب در  31کاربر کتابخانة عمومی پرداختند .نتایج نشــان داد مدل
ذهني يکي از عواملی اســت که نقش تعيين کنندهاي بر رويکرد جستوجوي کاربران ،بازديد از وب
ســايتها و استفاده از منابع دارد .کاربراني که مدل ذهني ناقص از وب دارند ،بيشتر بر منابع غيرآنالين
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و فهرستهاي پيوستة کتابخانهاي تکيه ميکنند؛ اين در حالي است که کاربراني با مدل ذهني کامل از
انواع منابع اطالعاتي و ابزارهای متنوع جستوجو استفاده ميکنند .جدول  ،2خالصهای از پژوهشهای
انجامشده پیرامون تأثیر مدلهای ذهنی بر رفتار اطالعجویی را ارائه میدهد.
جدول.2پژوهشهای انجامشده پیرامون تأثير مدلهاي ذهني بر رفتار اطالعجویی
به تفکیک نویسندگان ،هدف ،جامعه ،روش و یافتههای کلیدی
نويسندگان
(سال انتشار)

بورگمن
()1984

هدف

جامعه /
محیط پژوهش

روش  /شیوة
گردآوري دادهها

يافتههاي کليدي

ک ّمي و کيفي -- /آموزش مبتني بر مدل مفهومي سبب
مقايسة تفاوت عملکرد بين
دانشجويان
مشاهده ،مصاحبه و بهبود کارايي در وظايف پيچيده ميشود
افراد آموزشديده از طريق مدل
کارشناسي /نرم افزار
 -آموزش به تکامل مدل ذهنيپرسشنامه ،مقياس
مفهومي نسبت به افرادي که
کتابخانهاي
منجر ميشود
تماميت مدل ذهني
آموزش نديدهاند

 52دانش آموز
بررسي اثر راهبردهای
مارکیونینی
ابتدايي  /دايرة
جستوجوي اطالعات مبتديان
(1989ب)
المعارف الکترونيکي
از نظر مدل ذهني آنها
بررسي رابطة بين مدلهاي ذهني
ديميتروف
کاربران نظام بازيابي کتابشناختي
()1992
و خروجي جستوجو

 20دانشجو/اپک

کيفي /مشاهده و
مصاحبه
کيفي /مصاحبه و
مشاهده ،مقياس
کامليت مدل ذهني

-موفقیتبیشترجستوجوگرانباسابقه با مدل ذهني کاملتردر يافتن
اطالعات و صرف زمان کمتر

مدلهاي ذهني کاملتر از يک اپک
به خطاي کمتر منجر ميشود
 -نقص مدل ذهني کاربران ازعملکرد موتورهاي جستوجو
 -تصمیمگیری نادرست با نقصمدلهاي ذهني در مورد موتور
جستوجو

موراماتسو
و ديگران
()2001

بررسي مدلهاي ذهني کاربران
از موتورهاي جستوجو

 14نفر /موتور
جستوجو

ساواژه
()2001

بررسي عوامل اثرگذار بر ساخت
مدلهاي ذهني و نقش مدلهاي
ذهني در رضايت کاربران

 48دانشجوي
کارشناسي /موتور
جستوجو

اسلن و
ديگران
()2002

بررسي تأثير مدلهاي ذهني و
اهداف بر الگوهاي جستوجو
در تعامل با وب

 31کاربر کتابخانة
عمومي /اپک و
اينترنت

 -معنادار نبودن تفاوت عملکردک ّمي و کيفي/
جستوجودر کاربرانی با مدل ذهني
پرسشنامه،
مصاحبه ،مقياس کاملتر نسبت به کاربرانی با مدلهاي
ذهني ناقص
تماميت مدل ذهني

 31دانشجوي
کارشناسي /اينترنت

کيفي/مصاحبه

 44دانشجوي
کارشناسی  /وب

ک ّمي و کيفي/
پرسشنامه،
مصاحبه ،ترسيم،
مقياس تماميت
مدل ذهني

رضايتمندي بهتر از نتايج در
محيطهاي پيچيده در افرادي با مدل
ذهني کاملتر

برنت
()2003

بررسي تأثير مدل ذهني
مبتديان بر کارايي جستوجوي
اطالعات در اينترنت

يانگ زانگ بررسي تأثير مدلهاي ذهني
و ديگران دانشجويان کارشناسي از محيط
وب
()2008

کيفي/مصاحبه

استفاده کاربراني با مدل ذهني کامل از
ک ّمي و کيفي/
ابزارهاي متنوع جستوجو و کاربراني
مشاهده و مصاحبه
با مدلهاي ذهني ناقص از اپکها

عدم تفاوت معنا دار بین چهار نوع
مدل ذهني از درک وب :نگاه فني،
نگاه کارکردي ،نگاه فرآيندي ،نگاه
ارتباطي
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ويژگيهاي مدلهاي ذهني کاربران در فرآيند جستوجوي اطالعات

مروري بر پژوهشهاي انجامشــده در حــوزه مدلهاي ذهني کاربــران در فرآيند اطالعجویی برخي
ويژگيهاي عام را در گروههاي مختلف کاربران اعم از کاربران کتابخانههاي عمومي تا دانشــجويان
تحصيالت تکميلي نشــان ميدهد .در برخی پژوهشها شــواهدی مبنی بر ناقص بودن مدلهای ذهنی
کاربران و تحول مداوم این مدلها گزارش شــده است .دیمیتروف ( )1992مدلهای ذهنی کاربران از
فهرست پیوستة کتابخانهای را ناقص ارزیابی کرد و متوجه شد که نقص مدلهای ذهنی به خطای بیشتر
در هنگام کار با نظام منجر میشود.
همســو با یافتة دیمیتروف ،زانگ ( )2009در بررسی فرآیند ساخت مدلهای ذهنی افراد از محیط
وب در طــول تعامــل با نظام مدالین پالس دریافــت که درک کاربران از محیط وب ناقص اســت و
کاربران با نگاه ارتباطی به این محیط نگاه میکنند .بهاین معنا که آنها وب را منبع اطالعاتی میدانند که
همه چیز در آن یافت میشــود و پایگاه مدالین پالس را با نگاه فنی یعنی مجموعهای از سخت افزار و
نرم افزار نمیبینند.
44
همچنیــن مکري و دیگران ( )2007بهمنظور کشــف تفاوت مدلهای ذهنی کاربران از کتابخانة
ســنتی و دیجیتال در هشت دانشجوی کارشناسی ارشد متوجه شــدند که مدل ذهنی کاربران پیرامون
مفاهیم مشــابهی مانند کتابخانة دیجیتال ،موتورجســتوجو ،اپک و کتابخانة سنتی بسیار ناقص است.
کاربران مدل ذهنی خود را از مفهومی مانند موتور جســتوجو به ســایر مفاهیم مشــابه نظیر کتابخانة
دیجیتال بسط میدهند.
ایــن یافته در پژوهش پیتس )1994( 45و لی ( )2007نیز به صورت جالبی مشــخص میشــود .در
پژوهش پیت مدل ذهنی دانش آموزان دربارة نیاز اطالعاتیشان ناقص بود؛ اما کتابداران کمک کنندة
جســتوجو ،تصور میکردند که آنها مدل ذهنی کاملی از نیاز خود دارند و میتوانند آن را بهصورت
پرســش بهخوبی بیان کننــد .همچنین در پژوهش لی 16 ،دانشــجوی دکتری پیرامــون جنبههای فنی
نمایهسازی و رتبهبندی نتایج در موتورجستوجوی گوگل مدلهای ذهنی ناقصی داشتند.
عالوه بر نقص مدلهای ذهنی ،در برخی پژوهشها نشان داده شده است که این مدلها اغلب شامل
خطاها و تناقضات هستند .موکداد 46و همکارانش ( )2001در بررسی نحوة شکلگیری مدلهای ذهنی
کاربران از موتورهای جســتوجو دریافتند که مدل ذهنی افراد از جســتوجو در موتور جســتوجو
ناکامل و حتی برخالف الگوریتمهای تعریفشده در موتور بود .همسو با این یافته ،مارکیونینی (1989
الف) در بررسی انطباق مدل ذهنی کاربران در گذر از دایرةالمعارف چاپی به الکترونیک دریافت که
جستوجوگران از جستوجوی خود در منابع الکترونیک رضایت نداشتند .آنها بهجای طرح پرسش
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در قالب کلیدواژهها ،از جمله اســتفاده میکردند که نشــاندهندة مدل ذهنی نادرست آنها از آن نظام
الکترونیک است .این نقصها و خطاها شاید به تصمیمگیری نادرست در جستوجوی اطالعات منجر
شود (موراماتسو.)2001،
از دیگر ویژگیهای مدلهای ذهنی در هنگام جســتوجوی اطالعات ،پیشبینی عملکرد یک
نظام بهوســیلة مدلهای ذهنی اســت (برنت2003 ،؛ چانگ .)2003 ،47ساواژه ( )2001مشاهده کرد
کــه کاربران بــراي تصميمگيري در مورد مرحلة بعد کارشــان در هنگام جســتوجو ،به مدلهاي
ذهني تکيه ميکنند .همچنین میشل )1998( 48در پژوهشی که با هدف مقایسة مدل ذهنی کاربران و
کتابداران از نظام بازیابی انجام داد ،دریافت که مدل ذهنی کاربران از نظام بازیابی بسیار ساده و مدل
ذهنی کتابداران به مدل مفهومی نظام نزدیک اســت .این نزدیکی بــه آنها اجازه میدهد تا عملکرد
نظام را بهخوبی پیشبینی کنند .مشاهدات اين پژوهشها حدس جان ليرد را (مبني بر اينکه مدلهاي

ذهني پايه و اســاس تفکر و استدالل هستند) تقويت ميکند .در جدول  3خالصة نتایج پژوهشهای
پیشگفته آورده شده است.
جدول .3پژوهشهای انجامشده پیرامون ويژگيهاي مدلهاي ذهني کاربران در فرآيند
جستوجوي اطالعات به تفکیک نویسندگان ،هدف ،جامعه ،روش و یافتههای کلیدی
نويسندگان
(سال انتشار)

هدف

جامعه /
محیط پژوهش

روش  /شیوة
گردآوري دادهها

يافتههاي کليدي

ديميتروف
()1992

بررسي رابطة بين مدلهاي
ذهني کاربران نظام بازيابي و
خروجي جستوجو

 20دانشجو/اپک

کيفي /مصاحبه و
مشاهده ،مقياس
کامليت مدل ذهني

مدلهاي ذهني کاملتر از يک
اپک به خطاي کمتر منجر ميشود

ميشل
()1998

مقايسة مدل ذهني کاربران
و کتابداران از نظام بازيابي
اطالعات

 33نفر/کتابخانة
عمومي

کيفي و ک ّمي/
مصاحبه و مشاهده

ساواژه
()2001

بررسي عوامل اثرگذار بر
ساخت مدلهاي ذهني و نقش
مدلهاي ذهني در رضايت

 48دانشجوي
کارشناسي /موتور
جستوجو

ک ّمي و کيفي/
پرسشنامه ،مصاحبه،
مقياس تماميت مدل
ذهني

مکري و
ديگران
()2007

کشف مدل ذهني افراد از
کتابخانة سنتي و ديجيتال

 8دانشجوي
کارشناسي ارشد/
کتابخانة سنتي و
ديجيتال

 -تفاوت مدل ذهني کاربران وکتابداران از نظام
 -نزديکي مدل ذهني کتابدارانبه مدل مفهومي نظام و سادگي
مدل ذهني کاربران
 -اتکای کاربران برايتصميمگيري در مورد مرحلة بعد
فرآیند جستوجو به مدلهاي
ذهني

بسط مدل ذهني موتور جستوجو
به کتابخانة ديجيتال
کيفي /مصاحبه،
-عدم تمايز و فهم دقيق ازمشاهده و بلند انديشي
مفاهيمي چون کتابخانة ديجيتال،
موتور جستوجو و اپک
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ادامهی جدول3
نويسندگان
(سال انتشار)

هدف

جامعه /
محیط پژوهش

روش  /شیوة
گردآوري دادهها

يافتههاي کليدي

موراماتسو
و ديگران
()2001

بررسي مدلهاي ذهني کاربران
از موتورهاي جستوجو

 14نفر /موتور
جستوجو

کيفي/مصاحبه

 -نقص مدل ذهني کاربران ازعملکرد موتورهاي جستوجو
 -نقص مدلهاي ذهني در موردموتور جستوجو به تصميمگيري
نادرست در جستوجو منجر
ميشود

موکداد
و ديگران
()2001

بررسي شکلگيري مدلهاي
ذهني کاربران از موتورهاي
جستوجو

 2067عبارت
جستوجو /موتور
جستوجوي وب
کراولر

ک ّمي و کيفي /تحليل
الگ و مصاحبه

مدل ذهني افراد از جستوجو
در موتور جستوجو ناکامل و
برخالف ساختار الگوريتمهاي
جستوجوي موتور بود

کيفي/مصاحبه

 -پیشبینی عملکرد یک نظام بهوسیلة مدلهای ذهنی

ک ّمي و کيفي/
پرسشنامه ،تحليل
الگ و مصاحبه

 -پیشبینی عملکرد یک نظام بهوسیلة مدلهای ذهنی

برنت
()2003

بررسي تأثير مدل ذهني
 31دانشجوي
مبتديان بر کارايي جستوجوي
کارشناسي  /اينترنت
اطالعات در اينترنت

چانگ
()2003

بررسي تأثير راهبردهاي
جستوجو و مرور بر الگوهاي
ذهني ناوبري کاربران

 24دانشجوي
کارشناسي/وب

يان زانگ
()2009

بررسي فرآيند ساخت مدلهاي
ذهني افراد از محيط وب در
طول تعامل با نظام

 39دانشجوي
کارشناسي /مدالين
پالس

روشهاي استخراج مدلهاي ذهني

-ناقص بودن درک کاربران ازکيفي /نقشة مفهومي،
محیط وب
مصاحبة نيمه
-تصور از وب بهعنوان یک منبعساختيافته و ترسيم
اطالعاتی بزرگ

تحقیقات مورد بررســي نشــان ميدهد کــه در غالب پژوهشهــا ،مجموعــهاي از تکنيکها براي
اســتخراج مدل ذهني بهکار گرفته ميشــود .دليلش شــاید این باشــد که مدلهاي ذهني بهصورت
مســتقيم مشــاهده شدنی نيســتند و اندازهگيري آنها دشــوار است .بيشــترين روشهاي استفادهشده
بهترتيب شــامل مصاحبه ( 25پژوهش) ،مشــاهده ( 12پژوهش) ،ترســيم ( 7پژوهش) ،بلندانديشــي
( 4پژوهش) و "تکنيک فهرســت شــبکهاي" 3( 49پژوهش) هســتند (جداول  2 ،1و  .)3در بســياري
از پژوهشها نيز پرسشــنامه براي گردآوري اطالعات شــخصي بهعنوان مکمــل ديگر ابزارها بهکار
گرفته شده است.
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در روش مصاحبه که اغلب ب ه شکل نيمه ساختاريافته است ،به صورت مستقيم و غيرمستقيم تالش
ميشــود که مدل ذهني افراد بهتصوير کشــيده شــود .براي مثال با بهکارگيري روش مســتقيم ،اسلون
( )2002از افراد اين پرســش را ميپرســيد" :آيا ميتوانيد اينترنت را براي من شرح دهيد؟" ،يا در روش
غيرمستقيم اسلون از کاربران خواست تا با تکميل جمالتي مانند "اينترنت شبيه است به  "...به مدل ذهني
افراد از اينترنت برسد.
چنانکه گفته شد پس از مصاحبه ،مشاهدة تعامالت کاربران با نظام در هنگام رويارويي با فعاليتهاي
مختلف معمولترين روش مطالعة مدل ذهني است .اين روش اغلب خطاها ،الگوهاي معمول يا الگوهاي
رفتاري را براي رســيدن به مدل ذهني کاربران تحليل ميکنــد (زانگ 2008 ،ب) .گرچه اين روش به
محققان اجازه ميدهد که رفتارهاي واقعي کاربران را ببيند ،اما اســتدالل فرآيندهاي شناختي از طريق
رفتار ،بسيار ذهني است و اطالعات چنداني در مورد چرايي رفتار کاربران ارائه نميدهد؛ شايد بههمين
دليل است که اين روش در هيچکدام از تحقيقات مورد بررسي بهتنهايي بهعنوان يک روش گردآوري
دادهها بهکار نرفته است (جدولهای  2 ،1و .)3
ترسيم يکي ديگر از روشهايي است که در تعدادي از پژوهشها در ترکيب با روشهاي ديگر
بهکار رفته اســت .چنانکه نتايج پژوهشهاي وستبروک ( ،)2006کل و دیگران ( )2003و ساکسون
( )1997نشــان ميدهد ،اين روش شــاید بهعنوان ابزار بســيار مفيدی برای استخراج مدل ذهني افراد
بهکار رود .نتايج پژوهشهاي انجامشده توسط زانگ ( 2008الف و ب) نيز نشان ميدهد که دادههاي
گردآوريشده به وسيلة ترسيم ،توصيف ترسيم و مصاحبه ،يکديگر را کامل و ديد کاملتري از مدل
ذهني فرد ارائه ميکنند .يکي از زير مجموعههاي ترســيم ،اســتفاده از "نقشة مفهومي" 50است .نقشة
مفهومي وســيلة دو بعدي شماتيکی براي ارائة يک دسته از مفاهيم در چارچوبي از گزارههاست .در
واقع نقشــة مفهومــي ارائة گرافيکي ارتباط يک مفهوم با مفهوم ديگــر و ارتباط آنها با ديگر مفاهيم
مرتبــط بــا يک موضوع خاص اســت .اين روش بهطور وســيعي در تحقيقات روانشناســي و علوم
تربيتي براي آشکارســازي ســاختارهاي شــناختي و مدلهاي ذهني افراد بهکار گرفته شده است .در
پژوهشهاي مورد بررســي نيز زانگ ( )2009از اين روش براي اســتخراج مدل ذهني  44دانشجوي
کارشناسي و درک آنها از محيط وب استفاده کرد .نتايج پژوهش وي نشان ميدهد که با اين روش
میتوان مدلهاي ذهني دانشــجويان را متمايز کرد و روشــي جوابگو براي بازنمايي مدلهاي ذهني
مفاهيم پيچيده و انتزاعي است.
پروتکل بلندانديشــي از ديگر روشهايي اســت که بهطور گسترده در تحقيقات مدلهاي ذهني و
بهویژه در حوزة تعامل انســان با رايانه بهکار رفته اســت .در پژوهشهاي مورد بررسي تنها چهار مورد
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از روش بلندانديشــي اســتفاده کردهاند .مکري ( )2007اشــاره ميکند که گرچه اين روش اطالعات
ارزشــمندي را در مورد فعاليتهــاي کاربران ،آنچه گمان ميكنند در حال رخ دادن اســت و چرايي

انجــام دادن يک عمــل ارائه ميکند ،تا حد زيادي بــه توانايي بيان افراد بســتگي دارد .نتايج پژوهش

وســتبروک ( )2006نيز نشان ميدهد که اين روش دادههاي ارزندهاي دربارة رفتار کاربران و وضعيت
شــناختي آنها ارائه ميدهد و نقش مهمي در آشکار کردن فرآيندهاي ذهني افراد در هنگام حل مسئله

يا تصميمگيري دارد.

تکنيک فهرســت شــبکهاي از ديگر روشهايي اســت که در مطالعات مدلهاي ذهني حوزههاي

روانشناســي و تعامل انســان  -رايانه به وفور اســتفاده شــده اســت .51در حوزة کتابــداري عالوه بر
پژوهشهاي زانگ ( )1998و کرود )2004( 52که از اين شيوه در کنار روشهاي ديگر براي بازنمايي

مدل ذهني کاربران استفاده کردهاند ،پژوهش ديگري نيز توسط التا و سويگر )1992( 53با هدف تعيين

کاربردپذيري اين تکنيک براي مدلســازی دانش کاربران انجام شــده است .نتايج اين پژوهش نشان
ميدهد که ميتوان از آن براي اســتخراج مدلهاي دانشی کاربران استفاده کرد .زانگ ( )1998اشاره
کميپذيري دادهها در اين شيوه ،يکي از مزاياي عمدة آن در قياس با ساير روشهاي
ميکند که قابليت ّ

استخراج مدلهاي ذهني است.

عالوه بر موارد گفتهشــده در تعدادي از پژوهشهاي مورد بررسي از "مقياس تماميت مدل ذهني"

براي ســنجش ميزان کامل بودن مدلهاي ذهني کاربران اســتفاده شده اســت .زانگ ( )1998از طريق
مشورت با متخصصان به مقياسي با  9مفهوم مرور ،ردهبندي ،ساختار دادهها ،محتواي مدارک ،بازخورد،

نياز اطالعاتي ،رابط کاربر ،پرســش و جســتوجو ،از نظام بازيابي رســيد .ديميتريف ( )1992بر پاية
مســتندات نظام و تجربيات خود ،مقياسي هشت جزیي تهيه کرد و کامل بودن مدلهاي ذهني کاربران
را از طريق آن ســنجيد .ساکسون ( )1997و بورگمن ( )1984نيز با مشورت با متخصصان مقياسهايي

براي سنجش سطح تکامل مدل ذهني کاربران تهيه کردند .لي ( )2007نيز با مقايسة سه مقياس بورگمن،

ساکسون و ديميتروف به مقياس جامعی رسيد.

نقش مدلهاي ذهني بر زمينههاي موضوعي رفتار اطالعجویی

مروری بر متون نشــان ميدهد که در حوزة رفتار اطالعجویی ،بســياري از پژوهشهای انجامشــده
از جملــه تحقيقــات زانــگ ( ،)2009لــي ( ،)2007کل ( )2007و غيــره بــه بحث جســتوجوي

اطالعات پرداختهاند.
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زانگ ( )2009در پژوهشی کیفی که با هدف آشنایی با فرآیند ساخت مدلهای ذهنی  39دانشجوی

کارشناسی از محیط وب طی فرآیند جستوجوی اطالعات انجام شد ،نشان داد که مدل ذهنی افراد از
محیط وب و بهطور اخص پایگاه مدالین پالس شامل سه وجه ساختار ،ارزیابی و احساسات و رفتارهای

مورد انتظار است .وی با استفاده از روشهای مختلف گردآوری دادهها از جمله نقشة مفهومی ،مصاحبة
نیمه ساختیافته و ترسیم نشــان داد که پیچیدگی پرسشها و وظایف جستوجو بر ساخت مدلهای
ذهنی دانشجویان اثرگذار است.

مشــابه پژوهش زانگ ،لی ( )2007نیز بهدنبال بررســی عوامل تأثیرگذار بر ساخت مدلهای ذهنی

کاربران در حین جستوجو با موتور جستوجوی گوگل بود .در این پژوهش از  16دانشجوی دکتری
استفاده شد و از طریق مصاحبه ،مشاهده ،پرسشنامه و مقیاس تمامیت مدل ذهنی تالش شد تا جنبههای

مختلف سطح تکامل مدل ذهنی کاربران در حین جستوجوی اطالعات مشخص شود .نتایج چنانکه

پیشتر نیز به آن اشاره شد ،نشان داد که مدل ذهنی دانشجویان دکتری بهویژه در جنبههای فنی نمایهسازی
گوگل و نحوة رتبهبندی نتایج بسیار ناقص است.

در بافتاری مشــابه دو پژوهش پیش گفته ،کل 54و دیگران ( )2007مدلهای ذهنی  80دانشــجوی

کارشناســی را در آغاز فرآیند جســتوجوی اطالعات از طریق مصاحبة ساختاریافته بررسی کردند.
برآیند مطالعة آنها ایجاد یک تاکســونومی بود که در  12مقوله ،مدلهای ذهنی رفتار جســتوجوی
اطالعات کاربران را طبقهبندی میکرد.

در تعــداد معــدودي از تحقيقات نيز تأثيــر مدل ذهني بر نــوع منبع مورد مراجعة فــرد در جریان

جســتوجوی اطالعات و درک کاربران از استفاده و جستوجوی اطالعات سنجيده شده است .اسلن
و دیگران ( )2002با پژوهشی که بر روی  31کاربر کتابخانة عمومی پیرامون تعامل آنها با محیط وب و

تأثیر مدلهای ذهنی بر این تعامل انجام دادند ،مشاهده کردند کاربراني که مدلهاي ذهني کاملی دارند،
از منابع متنوع جستوجو استفاده ميکنند ،ولي کاربراني با مدلهاي ذهني ناقص بيشتر بر اپکها و منابع

چاپي تکيه دارند .همچنین پژوهش پيت ( )1994با هدف شناســایی درک  26دانشآموز دبیرســتانی،

معلمان و کتابداران آنها از جســتوجو و اســتفاده از اطالعات (از طریق مشاهده ،مصاحبه و گردآوری

اسناد) انجام و مشخص شد که مدل ذهنی دانشآموزان از جستوجوی اطالعات ناقص است .همچنین
تصــور کتابدارانی که به آنها در فرآیند اطالعجویی کمک میکردنــد ،این بود که دانشآموزان مدل

ذهني کاملي از نياز خود دارند ،در حاليکه مصاحبهها نشان داد که بسياري از دانشآموزان تصوير دقيقي
از نياز خود نداشتند .در جدول  4اطالعات کاملتری از پژوهشهایی که پیشتر ذکر شد ،آمده است.
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جدول.4پژوهشهای انجامشده دربارة نقش مدلهاي ذهني بر زمينههاي موضوعي رفتار اطالعجویی
به تفکیک نویسندگان ،هدف ،جامعه ،روش و یافتههای کلیدی
نويسندگان
(سال انتشار)

يان زانگ
()2009

اسلن و
ديگران
()2002

هدف

بررسي فرآيند ساخت مدلهاي  39دانشجوي
ذهني افراد از محيط وب در طول کارشناسي  /مدالين
پالس
تعامل با نظام
بررسي تأثير مدلهاي ذهني و
اهداف بر الگوهاي جستوجو
در تعامل با وب

بررسي عوامل تأثيرگذار بر
لي ( )2007مدلهاي ذهني موتورهاي
جستوجو
کل و
ديگران
()2007

جامعه /
محیط پژوهش

ايجاد تاکسنومي از مدلهاي
ذهني دانشجويان در آغاز
رفتارهاي جستوجو

شناسايي درک دانشآموزان
پيت ( )1994دربارة استفاده و جستوجو از
اطالعات

بحث و نتيجهگيري

 31کاربر کتابخانه
عمومي /اپک و
اينترنت

روش  /شیوة
گردآوري دادهها

يافتههاي کليدي

-مدل ذهني شامل سه وجهکيفي /نقشة مفهومي( ،ساختار ،ارزيابي و احساسات و
رفتارهاي مورد انتظار)
مصاحبة نيمه
ساختيافته و ترسيم  --پيچيدگي وظيفة تأثيرگذار بر
ساخت مدل ذهني

-کاربراني که مدلهاي ذهنيکامل دارند از ابزارهاي متنوع
ک ّمي و کيفي /مشاهده
جستوجو استفاده ميکنند ،ولي
و مصاحبه
کاربراني با مدلهاي ذهني ناقص
بيشتر بر اپکها تکيه دارند

ک ّمي و کيفي/
 16دانشجوي دکتری
مصاحبه ،مشاهده و
 /موتورجستوجوي
پرسشنامه ،مقياس
گوگل
تماميت مدل ذهني

-مدل ذهني ناقص دانشجوياندکتری از جنبههاي فني
نمايهسازي و رتبهبندي نتايج

80دانشجوي
کارشناسي  /کالس
درس

-ايجاد طرح ردهبندي 12کيفي/مصاحبة ساختار
مقولهاي از مدل ذهني رفتار
يافته
جستوجوي اطالعات

 26دانشآموز
دبيرستان ،معلمان و
کتابداران

کيفي /مشاهده،
مصاحبه و گردآوري
اسناد

-مدل ذهني ناقص دانشآموزان -کتابداران فرض ميکردند کهدانشآموزان مدل ذهني کاملي از
نياز خود دارند و ميتوانند آن را
بهصورت پرسش بيان کنند

حدود ســه دهه (از سال  )1984از شــروع مطالعات مدلهاي ذهني در پژوهشهاي رفتار اطالعجویی
در رشــتة علم اطالعات و دانششناسی ميگذرد .در اين دوران توجه عمده بر تأثير مدلهاي ذهني بر
کمي به کشف عوامل تأثيرگذار بر ساخت
رفتارهاي جســتوجوي اطالعات بوده است و تالشهاي ّ
مدلهــاي ذهني در زمينههای ديگري چون نياز اطالعاتي و اســتفاده از منابع متمرکز شــدهاند؛ انجام
پژوهشهــاي مدلهــاي ذهني در دو زمينة اخير مکمل ديگر تحقيقات شــناختي بوده اســت و به فهم
عميقتر عوامل مؤثر بر نياز اطالعاتي و استفاده از منابع کمک میکند.
مســئلة ديگر اينکه عمده پژوهشهاي انجامشــده به مدلهاي ذهني بهعنوان فرآيندی ايســتا نگاه
ميکنند .اين درحالي اســت که اين مدلها بنا بر شواهد تحقيقاتی چون ساواژه ( )2001پوياست و طي
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زمان تغيير ميکنند .در معدودي از تحقيقات از جمله پژوهش ساکسون ( )1997و زانگ ( )2009سعي
شــده است که فرآيند بررسي مدلهاي ذهني بهصورت فرآيندي پويا و طي زمان سنجيده شود .گرچه
اين امر شــاید يکي از محدوديتهاي پژوهشهاي شناختي باشــد ،پژوهش اخير زانگ ( )2009نشان
ميدهدکه ميتوان اين مدلها را بهصورت پويا نيز بررسي کرد.
نکتة حائز اهميت ديگري که از نتايج اين پژوهش بهدســت آمــد اين بود که در تمامي تحقيقات
کمي  -کيفي در پيوند با دو يا چند روش گردآوري
مورد بررسي رويکرد کيفي يا تلفيقي از رويکرد ّ
داده انتخاب شده است .اين امر نشان ميدهد که بررسي نظامشناختي پيچيدة انسان نيازمند انجام شدن
پژوهشهاي کيفي است که بهصورت عميق به کشف سازوکارهاي حاکم بر ذهن به عنوان پيچيدهترين
واحد جهان برسد.
در بخش يافتهها نشــان داده شــد که عمده پژوهشها در يک دهة اخير انجام شده است .از طرفي

عمــده نظامهايي که در پژوهشهاي مدل ذهنــي در حوزة رفتار اطالعجویی بيشــتر مورد توجه قرار
گرفتهاند ،عبارتند از فهرســتهاي رايانهاي پيوســته ،اينترنت ،وب و موتورهاي جســتوجو .در واقع
ميتوان چنين نتيجه گرفت که فناوري و محيطهاي جديد به جهشــي در تحقيقات مدلهاي ذهني در
حوزة رفتار اطالعجویی شدهاند.
در پژوهشهاي انجامشــده اغلب جامعــة پژوهش از بين گروههاي مختلف دانشــگاهي و بهویژه
دانشجويان کارشناسي انتخاب شده است .گرچه در اين گروهها نيز رفتارهاي اطالعجویی وجود دارد،
بهنظر ميرسد که اين امر در بين دانشجويان تحصيالت تکميلي سهم بيشتري را شامل شود .بنابراين لزوم
انجام شدن تحقيقات بيشتر در اين گروه از افراد ،ضروري بهنظر ميرسد .مسئلة ديگر اين است که در
اين مطالعه ،پژوهشي مشاهده نشد که به بررسی مدلهاي ذهني استادان دانشگاه پرداخته باشد .اين مسئله
شاید خوراک پژوهشي خوبي براي تحقيقات آتي فراهم آورد.
گرچه تحقيقات بهنسبت شــایان توجهي به شناسايي نقش تفاوتهاي فردي در مدل ذهني افراد
در رفتار اطالعجویی پرداختهاند ،کشف تأثير عواملي مانند جنسيت ،سبک يادگيري ،سبک شناختي
و توانايي فضايي از جمله عواملي هســتند که چندان مورد توجه قــرار نگرفتهاند و نيازمند تحقيقات
بيشتري هستند.
سخن آخر اينکه با وجود اهميت اين موضوع و تحقيقاتي که در اين زمينه در رشتة علم اطالعات
و دانششناسی در خارج از کشور انجام شده است ،جاي خالي تحقيقاتي از اين دست در ادبيات رشتة
مذکور احســاس میشود .اين در حالي اســت که بنا بر تصديق محققان ،تفاوتهاي فرهنگي يکي از
عواملي است که بر مدلهاي ذهني افراد تأثیر ميگذارد.
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