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چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی مهم ترین عواملی است که بر مدل هاي ذهني کاربران در فرآیند 
رفتار اطالع جویي تأثیرگذارند. 

روش: این پژوهش از حیث هدف در زمرة پژوهش های کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده ها 
از نوع توصیفی )غیرآزمایشی( با رویکرد اسنادی است. جامعة این پژوهش شامل آن دسته از تولیدات 

علمی است که در بستر رفتار اطالع جویی، نقش یا تأثیر متغیر مدل ذهنی را مورد بحث قرار داده اند.
یافته ها: نتایج حاصل از بررســی تولیدات علمی نشــان داد که عوامل متعددی بر ساخت مدل های 
ذهنــی در فرآینــد اطالع جویــی تأثیرگذارند کــه می توان آنهــا را در دو گروه تفاوت هــای فردی و 
عوامل محیطی دســته بندی کرد. همچنین یافته ها نشان داد که مدل ذهنی در کاربران کم تجربه هنگام 
جست وجو و در فرآیندهای حل مسئلة پیچیده، بر فرآیند اطالع جویی تأثیر دارد. عالوه بر این روش های 
متداول استخراج مدل های ذهنی افراد شامل مصاحبه، مشاهده، ترسیم، بلند اندیشی و "تکنیک فهرست 

شبکه ای"1 هستند.
ارزش/ اصالت: بررســی عوامل شناختی مؤثر بر رفتار اطالع جویی- از جمله مدل های ذهنی- در 
کنار سایر عوامل تأثیرگذار، به فهم عمیق تر و چرایی بسیاری از رفتارهای جست وجوی کاربران در حین 
تعامل با نظام بازیابی کمک می کند. بنابراین، می توان از نتایج این پژوهش برای بهبود نظام های بازیابی 

اطالعات استفاده کرد.

کلیدواژه ها: رفتاراطالع جویی، علم اطالعات و دانش شناسی، مدل ذهني.
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مقدمه
قبل از ورود به بحث اصلی، شاید بهتر باشد نگاهی تاریخی به شکل گیری مفهوم مدل ذهنی داشته باشیم 
و برخی از مهم ترین تعریف های ارائه شده را از نظر بگذرانیم. واژة مدل ذهني بار در سال 1943 توسط 
کریک2 در کتابي با عنوان "ماهیت تفسیر"3 به کار رفت. وي معتقد بود که انسان براي فهم وقایع بیروني، 

آنها را به مدل هاي ذهني ترجمه مي کند ) نقل در جانسون - لرد4، 2005(.
در سال 1983 دو کتاب با عنوان "مدل هاي ذهني" منتشر شد. موضوع اصلي این کتاب ها مدل ذهني 
بود، اما نویســندگان آنها دربارة رابطة مدل ذهني با ســاختارهاي شناختي، دیدگاه های متفاوتي داشتند 
)ویلســون و رادرفورد5، 1989(. در یکي6 از آنها فرض شــده بود که افراد از مدل ذهني برای پی بردن 
به روابط میان پدیده ها اســتفاده می کنند )جانسون – لرد، 1983 نقل در ساواژه7، 2001( و در دیگري8 
مدل ذهني، بازنمایي ذهني افراد در تعامل با یک ابزار فیزیکي را نشان می دهد) جنتنر و استیون9، 1983 

نقل در ساواژه، 2001(. 
نرمن10 در ســال 1984 مفهوم مدل ذهني را از حوز ة روان شناسي اخذ و به حوز ة تعامالت انسان - 
رایانه وارد کرد. از نظر وي مدل ذهني در حوزة جدید نشان دهندة تصور کاربران از نظامي بود که با آن 

در تعامل بودند )استاگر و نرسیو11، 1993(. 
مشــابه تعریف نرمن، الســون و فین12 )1993( نیز مدل ذهني را "دانشي که کاربر دربارة چگونگي 
عملکــرد نظام، بخش هاي مختلف آن، فرآیندها، تعامالت اجــزا و تأثیرگذاري آنها بر یکدیگر دارد" 

توصیف کردند.
همچنیــن میچل و دودنــي13 )1998( مدل ذهني را "مدل هایي از نظام )یــا از جهان( که افراد براي 

تسهیل تعامالت با محیط، اشخاص دیگر و فناوري در ذهن خود مي سازند" تعریف کردند. 
وســتبروک14 )2006( دیدگاه شناختي را مد نظر قرار داد و معتقد بود که "مدل ذهني ساختارهاي 
شناختي دروني است که اشخاص، صراحتًا یا ضمنًا مي سازند تا یک حوزة موضوعي، یک شيء، یک 
فعالیت یا یک حادثه را به تصویر بکشند". در این معنا مدل هاي ذهني چارچوب هاي مفهومي هستند که 
اشــخاص بر اســاس تجربیات و دانش خود شکل مي دهند و به آنها اجازه مي دهد تا نتایج یک عمل را 

پیش بیني کنند و به فهم و تفسیری از محیط پیرامون خود برسند. 
با نگاهي به تعریف های گفته شده این گونه استنباط می شود که پیرامون مفهوم مدل ذهني وحدت 
نظر وجود ندارد و به ســختي مي توان به تعریف واحدی از این مفهوم رســید. شاید یکي از دالیل آن، 
همان گونــه که ترنر15 )2009( و ســاواژه )2001( هم اذعان مي کنند، ماهیت میان رشــته اي این مفهوم 
است؛ چرا که محققان علوم مختلف مانند روان شناسي، تعامل انسان با رایانه، علوم اطالع رساني و غیره 
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به تناسب بافت حاکم بر حوزة مطالعاتی خویشتن، برداشت متفاوتی از این مفهوم داشته اند. دلیل دیگر 
به این امر بازمی گردد که نویسندگان حوزه های مختلف از اصطالحات متفاوتي چون مدل مفهومي16، 

مدل کاربر17 و غیره براي این مفهوم استفاده کرده اند18. 

پيشينة مطالعات مربوط به مدل هاي ذهني در علم اطالعات و دانش شناسی 
به نظر می رسد مطالعة مدل هاي ذهني در حوزة علم اطالعات و دانش شناسی سابقة طوالني نداشته باشد. 
با بررسی هایی که پژوهشگر انجام داد، اولین کار پژوهشي جدي در این حوزه متعلق به بورگمن 19 است 
که در ســال 1984 انجام شــده است؛ اما همان گونه که خود او اذعان می دارد، به دلیل کمبود تجربیات 
در این حوزة پژوهشــي، این مطالعه در اســتخراج مدل هاي ذهني موفق نبوده است )بورگمن، 1984(. 
از آن زمــان به بعد، در حوزه هاي مختلف علم اطالعات و دانش شناســی و اغلب با همکاري محققان 
رشــته هاي روان شناســي، علوم رایانه و مدیریت، تحقیقات متعددي انجام شــده است. بهبود جنبه هاي 
شــناختي رابط کاربر، طراحي و ارزیابي نظام هاي بازیابي اطالعات و رفتارهاي اطالع جویي، سه حوزه 
از علم اطالعات هستند که بیشترین تحقیقات مدل هاي ذهني در آنها انجام شده است. استفاده از مدل 
ذهني با هدف بهبود جنبه هاي شــناختي رابط کاربر با هدف طراحي بهتر رابط هاي نظام، از جنبه هایي 
است که با پیشگامي نورمن20 )1988(مورد توجه متخصصان علوم شناختي، علوم رایانه و علم اطالعات 
قرار گرفت، در این دســته از تحقیقات تالش شــد تا عناصري از رابط کاربر را کشف کنندکه با مدل 

ذهني کاربران سازگاری بیشتري داشتند.
 طراحي و ارزیابي نظام ها بســتر دیگري محسوب  می شــود که کاربرد مدل ذهني در آن از دیرباز 
مورد توجه بوده  اســت. در این تحقیقات تالش مي شــد تا از طریق شــناخت مدل ذهني کاربران، که 
انعکاسی از عالیق و ویژگي هاي آنان بود، به طراحان نظام هاي بازیابي کمک کنند تا نظام هایي طراحي 
کنند که به جاي هماهنگ کردن رفتارهاي کاربران با نظام، در پي سازگار کردن نسبي نظام متناسب با 
رفتارهاي کاربران باشــند. از طرفي، آگاهي از ضعف هاي مدل ذهني کاربران به طراحان نظام کمک 

می کند تا مدل هایي طراحي کنند که خطاهاي انساني را به حداقل برسانند. 
از دیگر بخش هایي که به طور خاص براي محققان علم اطالعات بسیار جذاب بود، حوزة رفتارهاي 
اطالع جویي بود. در این بستر، مفهوم مدل ذهني، به ویژه برای توضیح علل رویکردهای متفاوت كاربران 
در اطالع  جویي و انتخاب راهكار جست وجو، بسیار مورد توجه قرار گرفت )زانگ21، 1998؛ اسلون22، 
2002(. در این دســته از تحقیقات فرض بر این بود که کلید فهم بسیاري از رفتارهاي کاربران در گرو 
مطالعة عوامل فردی تأثیرگذار بر آنهاســت. در بین تفاوت های فردی، تفاوت های شناختی- به ویژه در 
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دو دهة اخیر- بســیار مورد توجه پژوهشــگران علم اطالعات و دانش شناســی قرار گرفته است. آنان با 
بهره گیری از دانش حوزة روان شناســی و به ویژه روان شناسی شناختی، پژوهش هایی انجام داده اند که 
به افزایش فهم ما از فرآیندهای شناختی رفتارهای کاربران در هنگام تعامل و ارزیابی نظام های بازیابی 
اطالعات کمک شایانی می کند. یکی از تفاوت های فردی که انتظار می رود بر رفتارهای اطالعاتی افراد 
یا مؤلفه هایی از این رفتار اثرگذار باشــد، مدل ذهنی اســت. انتظار می رود با شناخت این متغیر از طریق 
بررسی نتایج پژوهش های مختلف، بتوان زمینة انجام پژوهش های بیشتر در این حوزه و در نتیجه درک 
درست آن را فراهم کرد. با این دیدگاه، پژوهش حاضر بر روی پژوهش هاي حوزة رفتار اطالع جویی 

از علم اطالعات و دانش شناسی متمرکز می شود.

هدف پژوهش
هدف از این پژوهش بررسي پژوهش هاي انجام شده در حوزة مدل هاي ذهني در رفتارهاي اطالع جویي 

است. اهداف فرعي این پژوهش عبارتند از:
شناسایي عوامل تأثیرگذار بر ساخت مدل هاي ذهني؛	 
شناخت تأثیر مدل هاي ذهني بر رفتار اطالع جویي کاربران؛	 
شناسایی مدل هاي ذهني کاربران در فرآیند اطالع جویي و	 
تعیین انواع تکنیک هاي استخراج مدل هاي ذهني.	 

پرسش هاي پژوهش
بر مبنای مطالعة متون، این پژوهش تالش دارد تا به پرسش های زیر پاسخ دهد:

چه عواملی بر ساخت مدل های ذهنی کاربران در فرآیند اطالع جویی تأثیر می گذارد؟	 
تأثیر مدل هاي ذهني بر رفتارهاي اطالع جویي چگونه است؟	 
ویژگي هاي مدل هاي ذهني کاربران در فرآیند اطالع جویي کدامند؟	 
تکنیک هاي غالب استخراج مدل هاي ذهني در حوزة رفتارهاي اطالع جویي کدامند؟	 
نقش مدل هاي ذهني در کدام زمینة موضوعي رفتار اطالع جویي بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟	 

روش پژوهش و جامعة آماري 
ایــن پژوهش از حیث هدف در زمرة پژوهش های کاربردی و از نظر شــیوة گــردآوری داده ها ازنوع 
توصیفی )غیرآزمایشی( با رویکرد اسنادی است. جامعة این پژوهش شامل آن دسته از تولیدات علمی 
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اســت که در بســتر رفتار اطالع جویی، نقش یا تأثیر متغیر مدل ذهنی را مورد بحث قرار داده اند. پس 
از جســت وجوهاي مفصل در پایگاه هاي اطالعاتي انگلیســي زبان مانند پروکوســت23، اشپرینگر24، 
الزویر25، امرالد26، ابسکو27 و لیستا28، لیزا29 و موتور جست وجوي گوگل، 66 پژوهش مرتبط با رشتة 
علم اطالعات و دانش شناســی استخراج شد که پس از بررسي عنوان و چکیده، 27 پژوهش که مرتبط 
با حوزة رفتارهاي اطالع جویي بود، به عنوان جامعة آماري پژوهش انتخاب شــد. شــایان ذکر است که 
براي جســت وجو از ترکیب کلیدواژه هاي مختلفــي چون مدل ذهني30، رفتــار اطالع جویي31، رفتار 
اطالع یابي32، رفتار اطالعاتي33 و علوم کتابداري و اطالع رساني34 استفاده شد. تولیدات بازیابی شده از 
حیث هدف، جامعه، محل انجام، روش پژوهش، شــیوة گردآوری داده ها، یافته هاي کلیدي و بحث و 

نظر برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش تجزیه و تحلیل شد.  

يافته ها
عوامل تأثيرگذار بر ساخت مدل هاي ذهني

نتایج حاصل از پژوهش هاي مورد بررسي نشان مي دهد که عوامل متعددي بر ساخت مدل هاي ذهني در 
فرآیند اطالع یابي تأثیر دارند. این عوامل را مي توان در موارد زیر مقوله بندي کرد:

تفاوت هاع فردع: یک دسته از این عوامل را مي توان در قالب تفاوت هاي فردي دسته بندي کرد. 
نتایج پژوهش ها نشــان می دهد که عواملی مانند وضعیت آموزشی و حرفه ای افراد، زمینة دانشگاهی، 
تجربة کار با رایانه، مهارت ها و تجربیات گذشــتة فرد و جنســیت بر ساخت و تکامل مدل های ذهنی 
اثرگذار هستند. زانگ )1998( در پژوهشی با هدف بررسی تأثیرات چهار ویژگی کاربران بر مدل های 
ذهنی و عملکرد جست وجوی آنها در هنگام کار با نظام، متوجه شد که وضعیت آموزشي و حرفه اي 
افراد، زمینة دانشــگاهي و تجربة کار با رایانه بر مدل هاي ذهني افراد از نظام بازیابي تأثیر می گذارد. 
همچنین تحقیق لي35 )2007( که با هدف بررســی عوامل تأثیرگذار بر ســاخت مدل های ذهنی 16 
دانشــجوی دکتری انجام شد، نشــان داد که مدل ذهني محیط وب و موتور جست وجوی گوگل در 
دانشــجویان دکتري مرد در مقایســة با زنان، همگوني بیشتري با یکدیگر دارد. وی اشاره می کند که 
برای بررسی تأثیر نقش جنسیت بر مدل ذهنی افراد در رفتارهای اطالع جویی آنان نیاز به پژوهش های 
بیشتری وجود دارد تا بتوان با اطمینان بیشتری در مورد تأثیر احتمالی جنسیت بر مدل های ذهنی افراد 
نتیجه گیری کرد. در این پژوهش همچنین مشخص شد که بین سبک شناختي- به عنوان یک ویژگی 
شــناختی فردی- با رتبة "ســطح تکامل مدل ذهني" 36 همبستگی وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش 
ساکســون37 )1997( پیرامون شکل گیری مدل های ذهنی، تکامل و تغییر آن در محیط های یادگیری 
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نشــان داد که مهارت ها و دانش گذشتة فرد بر توسعة مدل ذهني وي تأثیرگذارند. جدول1 اطالعات 
 تکمیلــی در مورد پژوهش های انجام شــده پیرامون تأثیــر عوامل فردی بر مدل هــای ذهنی کاربران 

ارائه می کند.

 جدوم1. پپوهش های انيام شده پیرا دم تأثیر  دا ل تأثیرگذار بر  دم های ره ی کاربرام 
به تفکیک ندیس دگام، هدف، جا عه، روش و یافته های کلیدی

ندیس دگام      
 جا عه / هدف)سام انتشار(

 حیط پپوهش
روش / شیدة 

یافته هاع کلیدعگردآورع داده ها

بورگمن 
)1984(

مقایسة تفاوت عملکرد بین 
افراد آموزش دیده از طریق مدل 

مفهومي نسبت به افرادي که 
آموزش ندیده اند

دانشجویان 
کارشناسي/ نرم افزار 

کتابخانه اي

کّمي و کیفي/ 
مشاهده، مصاحبه و 
پرسشنامه، مقیاس 
تمامیت مدل ذهني

-- آموزش مبتني بر مدل 
مفهومي سبب بهبود کارایي در 

وظایف پیچیده مي شود
-- آموزش به تکامل مدل ذهني 

منجر مي شود

ساکسون 
)1997(

بررسي شکل گیري مدل ذهني، 
تکامل و تغییر آن در محیط 

یادگیري طبیعي

51 دانش آموز/ 
دایرةالمعارف چاپي و 
الکترونیک و کالس 

درس

کّمي و کیفي/ 
مصاحبة ساخت یافته، 

مشاهده، ترسیم و 
پرسشنامه/مقیاس 
تمامیت مدل ذهني

--وظیفه، نظام ، بازخورد و 
مهارت ها و دانش گذشته بر 
توسعة مدل ذهني تأثیر دارند

زانگ  
)1998(

بررسي تأثیرات چهار ویژگي 
کاربران بر مدل هاي ذهني و 

عملکرد جست وجو در هنگام 
کار با نظام

64 نفر در 4 گروه 
کتابداران، دانشجویان 
تحصیالت تکمیلي، 

دانشجویان کارشناسی 
و دانش آموزان 

 ،RGT /کمي و کیفي
مصاحبه و پرسشنامه /
مقیاس تمامیت مدل 

ذهني

-- وضعیت آموزشي و حرفه اي، 
تجربه و سابقة دانشگاهي بر 

مدل هاي ذهني تأثیر دارد

ساواژه 
)2001(

بررسي عوامل اثرگذار بر ساخت 
مدل هاي ذهني و نقش مدل هاي 

ذهني در رضایت کاربران

48 دانشجوي 
کارشناسي/ موتور 

جست وجو

کّمي و کیفي/ 
پرسشنامه، مصاحبه، 
مقیاس تمامیت مدل 

ذهني

-- تنزل مدل هاي ذهني به واسطة 
عدم بازخورد نظام

موراماتسو 
و دیگران 

)2001(

بررسي مدل هاي ذهني کاربران 
از موتورهاي جست وجو

14 نفر/ موتور 
کیفي/مصاحبهجست وجو

--  مدل ذهنی تکامل یافته تر 
افرادی که بازخورد نظام را برای 
تغییر راهبرد یک پرسش مبهم 

دریافت می کنند

لي )2007(
بررسي عوامل تأثیرگذار بر 
مدل هاي ذهني موتورهاي 

جست وجو 

16 دانشجوي دکتری/ 
موتور جست وجوي 

گوگل

کّمي و کیفي/ 
مصاحبه، مشاهده، 

و پرسشنامه، مقیاس 
تمامیت مدل ذهني

-- همبستگي بین سبک شناختي 
و سطح تکامل مدل ذهني

-- همگونی بیشتر مدل ذهني 
محیط وب و موتور گوگل 

در دانشجویان دکتري مرد در 
مقایسة با زنان 
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 دا ل  حیطش: عواملي مانند ارائــة مدل مفهومي، آموزش، محیط رابــط، بازخوردهاي نظام و 
پیچیدگي وظیفه از جمله عوامل محیطي مورد بررسي در پژوهش هاي رفتار اطالع جویی هستند که بر 
مدل های ذهنی کاربران اثرگذارند. ساواژه38 )2001( در پژوهشی که با هدف شناسایی عوامل اثرگذار 
بر ســاخت مدل های ذهنی در 48 دانشجوی کارشناسی انجام شد، نشان داد افرادي که با مدل مفهومي 
یک نظام جدید )که توصیفي از چگونگي کار نظام دارد( آشنا هستند، بهتر مي توانند مدل ذهني خود را 
تکامل بخشند. این تکامل مدل ذهنی در مرحلة جست وجوی اطالعات اثرگذار است و به بهبود عملکرد 

جست وجو و رضایتمندی بیشتر از نظام بازیابی منجر می شود. 
همچنین در تأیید نتایج به دســت آمده در پژوهش ساواژه، بورگمن )1984( نشان 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 
آموزش دیده )از طریق مدل مفهومی نظام( و مبتدی را با یکدیگر مقایسه کند. نتایج نشان داد آموزش 
مبتني بر مدل مفهومي سبب بهبود کارایي در وظایف پیچیده و تکامل مدل ذهني می شود. وی در سال 
1999 این بررسی را در یک فهرست پیوستة کتابخانه ای تکرار کرد و متوجه شد که آموزش مبتنی بر 

مدل، بر بهبود کارایی مدل های ذهنی در جست وجوهای پیچیده اثرگذار است.
همان گونه که در ســطور گذشته اشاره شــد، وظیفه و بازخورد نظام از جمله دیگر عوامل محیطی 
هســتند که شــاید بر مدل ذهنی اثر بگذارند. ساکسون )1997( نشان داد که وظیفه و بازخورد بر توسعة 
مدل ذهني تأثیر دارند. در تأیید مشــاهدات ساکسون، موروماتسو39 و دیگران )2001( در پژوهشی که 
با هدف بررسی مدل های ذهنی کاربران از موتورهای جست وجو انجام شد، گزارش دادند افرادي که 
بازخوردهاي آشــکاری پیرامون تغییر راهبرد پرسش مبهم از یک موتور جست وجو دریافت مي کنند، 
مدل جســت وجوي کامل تری دارند. همچنین ساواژه )2001( نیز مشاهده کرد که گاهی در طول زمان 
مدل هــاي ذهنــي افراد در هنگام کار با نظــام تنزل پیدا مي کند. او این تنــزل مدل هاي ذهني را به عدم 
بازخــورد نظام از کارایي کاربر نســبت داد. در جدول1، که پیشــتر آمد، اطالعــات تکمیلی در مورد 

پژوهش های انجام شده پیرامون تأثیر عوامل محیطی بر مدل های ذهنی کاربران ارائه شد.

تأثير مدل هاي ذهني بر رفتار اطالع جويی
نتایج پژوهش هاي بررسي شــده نشــان مي دهــد که مدل هاي ذهنــي تأثیر مهمي در رفتارهــاي افراد در 
فرآینــد اطالع جویــی دارند. دیمیتــروف40 )1992( در  پژوهش خود به دنبال رابطــة بین مدل های ذهنی 
کاربران یک نظام بازیابی، مانند فهرســت پیوستة یک کتابخانه و خروجی جست وجوی آنها بود. نتایج 
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نشــان داد دانشــجویاني که مدل ذهني کامل تري از فهرست پیوســتة یک کتابخانه دارند، در هنگام کار 
با نظام، خطاهاي کمتري انجام مي دهند. موراماتســو )2001( در حین بررســی مدل های ذهنی کاربران از 
موتورهای جست وجو، متوجه شد که نقص مدل هاي ذهني در مورد موتور جست وجو، به تصمیم گیري 
نادرست در حین جست وجو منجر مي شود. همچنین مارکیونی نی41 )1989ب( در بررسی تأثیر راهبردهای 
جست وجوی اطالعات دانشجویان ابتدایی، مبتدیان، متوجه شد جست وجوگران باتجربه و با مدل ذهني 

کامل تر، موفقیت بیشتري در یافتن اطالعات داشتند و زمان کمتري براي جست وجو صرف مي کردند.
به هر حال شــواهد براي تأثیر مثبت مدل هاي ذهني بر کارایي کاربران هنوز قطعي نیســت و به نظر 
مي رسد که به پژوهش هاي بیشتري در این زمینه نیاز است. ساواژه )2001( متوجه شد که گرچه افرادي 
کــه مدل ذهني کامل تري دارند )نســبت به کســاني که مدل هاي ذهني ناقص از نظــام دارند( کارایي 
بیشــتري در ضریب بازیافت و دقت دارنــد، اما تفاوت ها از لحاظ آماري معنادار نیســت. همچنین در 
پژوهش زانگ )2008 الف( که با هدف بررسی تأثیر مدل های ذهنی بر رفتار جست وجوی 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 بین گروه هاي با مدل هاي 

ذهني مختلف از درک محیط وب مشاهده نکرد. 
در پژوهش بورگمن )1984( مشخص شد که در فرآیندهاي حل مسئلة ساده و وظایف معمول، به 
استفاده از مدل هاي مفهومي براي آموزش و بهبود مدل ذهني کاربران نیازی نیست، چرا که در این گونه 
فرآیندهــا مدل ذهني افرادي که با مدل آموزش دیده بودند، با کســاني که هیچ آموزشــي را دریافت 
نکرده اند، معادل بود، اما در وظایف پیچیده که نیاز به خالقیت دارند، آموزش مبتني بر مدل مفهومي به 

تکامل مدل ذهني و بهبود کارایي منجر مي شود. 
در تأیید نتایج به دست آمده توسط بورگمن، پژوهشی که توسط برنت42 )2003( به منظور بررسی 
تأثیر مدل ذهنی دانشجویان کارشناسی مبتدی، بر کارایی جست وجوی اطالعات در اینترنت انجام شد، 
نشان داد که افرادي با مدل ذهني کامل تر در محیط هاي پیچیده اي مانند اینترنت رضایتمندي بیشتري از 

نتایج بازیابي شده دارند.
 مدل هــاي ذهني همچنین بر انتخاب منابع اطالعاتي کاربران و اســتفاده از ویژگي هاي جدید نظام 
تأثیــر مي گذارند. اســلون43 و دیگــران )2002( در پژوهش خود به بررســی تأثیــر مدل های ذهنی بر 
الگوهای جســت وجو در تعامل با وب در 31 کاربر کتابخانة عمومی پرداختند.  نتایج نشــان داد مدل 
ذهني یکي از عواملی اســت که نقش تعیین کننده اي بر رویکرد جست وجوي کاربران، بازدید از وب 
ســایت ها و استفاده از منابع دارد. کاربراني که مدل ذهني ناقص از وب دارند، بیشتر بر منابع غیرآنالین 
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و فهرست هاي پیوستة کتابخانه اي تکیه مي کنند؛ این در حالي است که کاربراني با مدل ذهني کامل از 
انواع منابع اطالعاتي و ابزارهای متنوع جست وجو استفاده مي کنند. جدول 2، خالصه ای از پژوهش های 

انجام شده پیرامون تأثیر مدل های ذهنی بر رفتار اطالع جویی را ارائه می دهد.

 جدوم2.پپوهش های انيام شده پیرا دم تأثیر  دم هاع ره ش بر رفتار اطالع جدیی 
به تفکیک ندیس دگام، هدف، جا عه، روش و یافته های کلیدی

ندیس دگام      
 جا عه / هدف)سام انتشار(

 حیط پپوهش
روش / شیدة 

یافته هاع کلیدعگردآورع داده ها

بورگمن 
)1984(

مقایسة تفاوت عملکرد بین 
افراد آموزش دیده از طریق مدل 

مفهومي نسبت به افرادي که 
آموزش ندیده اند

دانشجویان 
کارشناسي/ نرم افزار 

کتابخانه اي

کّمي و کیفي/ 
مشاهده، مصاحبه و 
پرسشنامه، مقیاس 
تمامیت مدل ذهني

-- آموزش مبتني بر مدل مفهومي سبب 
بهبود کارایي در وظایف پیچیده مي شود

-- آموزش به تکامل مدل ذهني 
منجر مي شود

 مارکیونینی 
)1989ب(

بررسي اثر راهبردهای 
جست وجوي اطالعات مبتدیان 

از نظر مدل ذهني آنها

52 دانش آموز 
ابتدایي / دایرة 

المعارف الکترونیکي

کیفي/ مشاهده و 
مصاحبه

--موفقیت بیشترجست وجوگران 
باسابقه با مدل ذهني کامل تردر یافتن 

اطالعات و صرف زمان کمتر

دیمیتروف 
)1992(

بررسي رابطة بین مدل هاي ذهني 
کاربران نظام بازیابي کتابشناختي 

و خروجي جست وجو
20 دانشجو/اپک

کیفي/ مصاحبه و 
مشاهده، مقیاس 

کاملیت مدل ذهني

مدل هاي ذهني کامل تر از یک اپک 
به خطاي کمتر منجر مي شود

موراماتسو 
و دیگران 

)2001(

بررسي مدل هاي ذهني کاربران 
از موتورهاي جست وجو

14 نفر/ موتور 
کیفي/مصاحبهجست وجو

-- نقص مدل ذهني کاربران از 
عملکرد موتورهاي جست وجو

-- تصمیم گیری نادرست با نقص 
مدل هاي ذهني در مورد موتور 

جست وجو 

ساواژه 
)2001(

بررسي عوامل اثرگذار بر ساخت 
مدل هاي ذهني و نقش مدل هاي 

ذهني در رضایت کاربران

48 دانشجوي 
کارشناسي/ موتور 

جست وجو

کّمي و کیفي/ 
پرسشنامه، 

مصاحبه، مقیاس 
تمامیت مدل ذهني

-- معنادار نبودن تفاوت عملکرد 
جست وجودر کاربرانی با مدل ذهني 
کامل تر نسبت به کاربرانی با مدل هاي 

ذهني ناقص 
اسلن و 
دیگران 
)2002(

بررسي تأثیر مدل هاي ذهني و 
اهداف بر الگوهاي جست وجو 

در تعامل با وب

31 کاربر کتابخانة 
عمومي/ اپک و 

اینترنت

کّمي و کیفي/ 
مشاهده و مصاحبه

استفاده کاربراني با مدل ذهني کامل از 
ابزارهاي متنوع جست وجو و کاربراني 
با مدل هاي ذهني ناقص از اپک ها   

برنت 
)2003(

    بررسي تأثیر مدل ذهني 
مبتدیان بر کارایي جست وجوي 

اطالعات در اینترنت

31 دانشجوي 
کیفي/مصاحبهکارشناسي/ اینترنت

 رضایتمندي بهتر از نتایج در 
محیط هاي پیچیده در افرادي با مدل 

ذهني کامل تر

یانگ زانگ 
و دیگران 

)2008(

بررسي تأثیر مدل هاي ذهني 
دانشجویان کارشناسي از محیط 

وب 

44 دانشجوي 
کارشناسی / وب

کّمي و کیفي/ 
پرسشنامه، 

مصاحبه، ترسیم، 
مقیاس تمامیت 

مدل ذهني

عدم تفاوت معنا دار بین چهار نوع 
مدل ذهني از درک وب: نگاه فني، 
نگاه کارکردي، نگاه فرآیندي، نگاه 

ارتباطي
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ويژگي هاي مدل هاي ذهني کاربران در فرآيند جست وجوي اطالعات
مروري بر پژوهش هاي انجام شــده در حــوزه مدل هاي ذهني کاربــران در فرآیند اطالع جویی برخي 
ویژگي هاي عام را در گروه هاي مختلف کاربران اعم از کاربران کتابخانه هاي عمومي تا دانشــجویان 
تحصیالت تکمیلي نشــان مي دهد. در برخی پژوهش ها شــواهدی مبنی بر ناقص بودن مدل های ذهنی 
کاربران و تحول مداوم این مدل ها گزارش شــده است. دیمیتروف )1992( مدل های ذهنی کاربران از 
فهرست پیوستة کتابخانه ای را ناقص ارزیابی کرد و متوجه شد که نقص مدل های ذهنی به خطای بیشتر 

در هنگام کار با نظام منجر می شود. 
همســو با یافتة دیمیتروف، زانگ )2009( در بررسی فرآیند ساخت مدل های 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 می کنند. به این معنا که آنها وب را منبع اطالعاتی می دانند که 
همه چیز در آن یافت می شــود و پایگاه مدالین پالس را با نگاه فنی یعنی مجموعه ای از سخت افزار و 

نرم افزار نمی بینند. 
همچنیــن مکري44 و دیگران )2007( به منظور کشــف تفاوت مدل های ذهنی کاربران از کتابخانة 
ســنتی و دیجیتال در هشت دانشجوی کارشناسی ارشد متوجه شــدند که مدل ذهنی کاربران پیرامون 
مفاهیم مشــابهی مانند کتابخانة دیجیتال، موتورجســت وجو، اپک و کتابخانة سنتی بسیار ناقص است. 
کاربران مدل ذهنی خود را از مفهومی مانند موتور جســت وجو به ســایر مفاهیم مشــابه نظیر کتابخانة 

دیجیتال بسط می دهند. 
ایــن یافته در پژوهش پیتس45 )1994( و لی )2007( نیز به صورت جالبی مشــخص می شــود. در 
پژوهش پیت مدل ذهنی دانش آموزان دربارة نیاز اطالعاتی شان ناقص بود؛ اما کتابداران کمک کنندة 
جســت وجو، تصور می کردند که آنها مدل ذهنی کاملی از نیاز خود دارند و می توانند آن را به صورت 
پرســش به خوبی بیان کننــد. همچنین در پژوهش لی، 16 دانشــجوی دکتری پیرامــون جنبه های فنی 

نمایه سازی و رتبه بندی نتایج در موتورجست وجوی گوگل مدل های ذهنی ناقصی داشتند.
عالوه بر نقص مدل های ذهنی، در برخی پژوهش ها نشان داده شده است که این مدل ها اغلب شامل 
خطاها و تناقضات هستند. موکداد46 و همکارانش )2001( در بررسی نحوة شکل گیری مدل های ذهنی 
کاربران از موتورهای جســت وجو دریافتند که مدل ذهنی افراد از جســت وجو در موتور جســت وجو 
ناکامل و حتی برخالف الگوریتم های تعریف شده در موتور بود. همسو با این یافته، مارکیونی نی )1989 
الف( در بررسی انطباق مدل ذهنی کاربران در گذر از دایرة المعارف چاپی به الکترونیک دریافت که 
جست وجوگران از جست وجوی خود در منابع الکترونیک رضایت نداشتند. آنها به جای طرح پرسش 
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در قالب کلیدواژه ها، از جمله اســتفاده می کردند که نشــان دهندة مدل ذهنی نادرست آنها از آن نظام 
الکترونیک است. این نقص ها و خطاها شاید به تصمیم گیری نادرست در جست وجوی اطالعات منجر 

شود )موراماتسو،2001(.
 از دیگر ویژگی های مدل های ذهنی در هنگام جســت وجوی اطالعات، پیش بینی عملکرد یک 
نظام به وســیلة مدل های ذهنی اســت )برنت، 2003؛ چانگ47، 2003(. ساواژه )2001( مشاهده کرد 
کــه کاربران بــراي تصمیم گیري در مورد مرحلة بعد کارشــان در هنگام جســت وجو، به مدل هاي 
ذهني تکیه مي کنند. همچنین میشل48 )1998( در 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 می دهد تا عملکرد 
نظام را به خوبی پیش بینی کنند. مشاهدات این پژوهش ها حدس جان لیرد را )مبني بر اینکه مدل هاي 
ذهني پایه و اســاس تفکر و استدالل هستند( تقویت مي کند. در جدول 3 خالصة نتایج پژوهش های 

پیش گفته آورده شده است. 

 جدوم3. پپوهش های انيام شده پیرا دم ویپگش هاع  دم هاع ره ش کاربرام در فرآی د 
جست وجدع اطال ات به تفکیک ندیس دگام، هدف، جا عه، روش و یافته های کلیدی

ندیس دگام      
 جا عه / هدف)سام انتشار(

 حیط پپوهش
روش / شیدة 

یافته هاع کلیدعگردآورع داده ها

دیمیتروف 
)1992(

بررسي رابطة بین مدل هاي 
ذهني کاربران نظام بازیابي و 

خروجي جست وجو
20 دانشجو/اپک

کیفي/ مصاحبه و 
مشاهده، مقیاس 

کاملیت مدل ذهني

مدل هاي ذهني کامل تر از یک 
اپک به خطاي کمتر منجر مي شود

میشل 
)1998(

مقایسة مدل ذهني کاربران 
و کتابداران از نظام بازیابي 

اطالعات

33 نفر/کتابخانة 
عمومي 

کیفي و کّمي/ 
مصاحبه و مشاهده

-- تفاوت مدل ذهني کاربران و 
کتابداران از نظام

-- نزدیکي مدل ذهني کتابداران 
به مدل مفهومي نظام و سادگي 

مدل ذهني کاربران

ساواژه 
)2001(

بررسي عوامل اثرگذار بر 
ساخت مدل هاي ذهني و نقش 

مدل هاي ذهني در رضایت 

48 دانشجوي 
کارشناسي/ موتور 

جست وجو

کّمي و کیفي/ 
پرسشنامه، مصاحبه، 
مقیاس تمامیت مدل 

ذهني

-- اتکای کاربران براي 
تصمیم گیري در مورد مرحلة بعد 
فرآیند جست وجو به مدل هاي 

ذهني

مکري و 
دیگران 
)2007(

کشف مدل ذهني افراد از 
کتابخانة سنتي و دیجیتال 

8 دانشجوي 
کارشناسي ارشد/ 
کتابخانة سنتي و 

دیجیتال

کیفي/ مصاحبه، 
مشاهده و بلند اندیشي

بسط مدل ذهني موتور جست وجو 
به کتابخانة دیجیتال 

--عدم تمایز و فهم دقیق از 
مفاهیمي چون کتابخانة دیجیتال، 

موتور جست وجو و اپک  
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ندیس دگام      
 جا عه / هدف)سام انتشار(

 حیط پپوهش
روش / شیدة 

یافته هاع کلیدعگردآورع داده ها

موراماتسو 
و دیگران 

)2001(

بررسي مدل هاي ذهني کاربران 
از موتورهاي جست وجو

14 نفر/ موتور 
کیفي/مصاحبهجست وجو

-- نقص مدل ذهني کاربران از 
عملکرد موتورهاي جست وجو

-- نقص مدل هاي ذهني در مورد 
موتور جست وجو به تصمیم گیري 

نادرست در جست وجو منجر 
مي شود

موکداد 
و دیگران 

)2001(

بررسي شکل گیري مدل هاي 
ذهني کاربران از موتورهاي 

جست وجو 

2067 عبارت 
جست وجو/ موتور 
جست وجوي وب 

کراولر

کّمي و کیفي/ تحلیل 
الگ و مصاحبه

مدل ذهني افراد از جست وجو 
در موتور جست وجو ناکامل و 
برخالف ساختار الگوریتم هاي 

جست وجوي موتور بود

برنت 
)2003(

    بررسي تأثیر مدل ذهني 
مبتدیان بر کارایي جست وجوي 

اطالعات در اینترنت

31 دانشجوي 
-- پیش بینی عملکرد یک نظام به کیفي/مصاحبهکارشناسي / اینترنت

وسیلة مدل های ذهنی

چانگ 
)2003(

بررسي تأثیر راهبردهاي 
جست وجو و مرور بر الگوهاي 

ذهني ناوبري کاربران

24 دانشجوي 
کارشناسي/وب 

کّمي و کیفي/ 
پرسشنامه، تحلیل 
الگ و مصاحبه

-- پیش بینی عملکرد یک نظام به 
وسیلة مدل های ذهنی

یان زانگ 
)2009(

بررسي فرآیند ساخت مدل هاي 
ذهني افراد از محیط وب در 

طول تعامل با نظام 

39 دانشجوي 
کارشناسي/ مدالین 

پالس

کیفي/ نقشة مفهومي، 
مصاحبة نیمه 

ساخت یافته و ترسیم

--ناقص بودن درک کاربران از 
محیط وب 

--تصور از وب به عنوان یک منبع 
اطالعاتی بزرگ 

روش هاي استخراج مدل هاي ذهني
تحقیقات مورد بررســي نشــان مي دهد کــه در غالب پژوهش هــا، مجموعــه اي از تکنیک ها براي 
اســتخراج مدل ذهني به کار گرفته مي شــود. دلیلش شــاید این باشــد که مدل هاي ذهني به صورت 
مســتقیم مشــاهده شدنی نیســتند و اندازه گیري آنها دشــوار است. بیشــترین روش هاي استفاده شده 
به ترتیب شــامل مصاحبه )25 پژوهش(، مشــاهده )12 پژوهش(، ترســیم )7 پژوهش(، بلنداندیشــي 
)4 پژوهش( و "تکنیک فهرســت شــبکه اي"49 )3 پژوهش( هســتند )جداول 1، 2 و 3(. در بســیاري 
 از پژوهش ها نیز پرسشــنامه براي گردآوري اطالعات شــخصي به عنوان مکمــل دیگر ابزارها به کار 

گرفته شده است.

ادا ه ی جدوم3
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در روش مصاحبه که اغلب به  شکل نیمه ساختاریافته است، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تالش 
مي شــود که مدل ذهني افراد به تصویر کشــیده شــود. براي مثال با به کارگیري روش مســتقیم، اسلون 
)2002( از افراد این پرســش را مي پرســید: "آیا مي توانید اینترنت را براي من شرح دهید؟"، یا در روش 
غیرمستقیم اسلون از کاربران خواست تا با تکمیل جمالتي مانند "اینترنت شبیه است به ..." به مدل ذهني 

افراد از اینترنت برسد.
چنانکه گفته شد پس از مصاحبه، مشاهدة تعامالت کاربران با نظام در هنگام رویارویي با فعالیت هاي 
مختلف معمول ترین روش مطالعة مدل ذهني است. این روش اغلب خطاها، الگوهاي معمول یا الگوهاي 
رفتاري را براي رســیدن به مدل ذهني کاربران تحلیل مي کنــد )زانگ، 2008 ب(. گرچه این روش به 
محققان اجازه مي دهد که رفتارهاي واقعي کاربران را ببیند، اما اســتدالل فرآیندهاي شناختي از طریق 
رفتار، بسیار ذهني است و اطالعات چنداني در مورد چرایي رفتار کاربران ارائه نمي دهد؛ شاید به همین 
دلیل است که این روش در هیچ کدام از تحقیقات مورد بررسي به تنهایي به عنوان یک روش گردآوري 

داده ها به کار نرفته است )جدول های 1، 2 و 3(. 
ترسیم یکي دیگر از روش هایي است که در تعدادي از پژوهش ها در ترکیب با روش هاي دیگر 
به کار رفته اســت. چنانکه نتایج پژوهش هاي وستبروک )2006(، کل و دیگران )2003( و ساکسون 
)1997( نشــان مي دهد، این روش شــاید به عنوان ابزار بســیار مفیدی برای استخراج مدل ذهني افراد 
به کار رود. نتایج پژوهش هاي انجام شده توسط زانگ )2008 الف و ب( نیز نشان مي دهد که داده هاي 
گردآوري شده به وسیلة ترسیم، توصیف ترسیم و مصاحبه، یکدیگر را کامل و دید کامل تري از مدل 
ذهني فرد ارائه مي کنند. یکي از زیر مجموعه هاي ترســیم، اســتفاده از "نقشة مفهومي"50 است. نقشة 
مفهومي وســیلة دو بعدي شماتیکی براي ارائة یک دسته از مفاهیم در چارچوبي از گزاره هاست. در 
واقع نقشــة مفهومــي ارائة گرافیکي ارتباط یک مفهوم با مفهوم دیگــر و ارتباط آنها با دیگر مفاهیم 
مرتبــط بــا یک موضوع خاص اســت. این روش به طور وســیعي در تحقیقات روان شناســي و علوم 
تربیتي براي آشکارســازي ســاختارهاي شــناختي و مدل هاي ذهني افراد به کار گرفته شده است. در 
پژوهش هاي مورد بررســي نیز زانگ )2009( از این روش براي اســتخراج مدل ذهني 44 دانشجوي 
کارشناسي و درک آنها از محیط وب استفاده کرد. نتایج پژوهش وي نشان مي دهد که با این روش 
می توان مدل هاي ذهني دانشــجویان را متمایز کرد و روشــي جوابگو براي بازنمایي مدل هاي ذهني 

مفاهیم پیچیده و انتزاعي است. 
پروتکل بلنداندیشــي از دیگر روش هایي اســت که به طور گسترده در تحقیقات مدل هاي ذهني و 
به ویژه در حوزة تعامل انســان با رایانه به کار رفته اســت. در پژوهش هاي مورد بررسي تنها چهار مورد 
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از روش بلنداندیشــي اســتفاده کرده اند. مکري )2007( اشــاره مي کند که گرچه این روش اطالعات 
ارزشــمندي را در مورد فعالیت هــاي کاربران، آنچه گمان مي كنند در حال رخ دادن اســت و چرایي 
انجــام دادن یک عمــل ارائه مي کند، تا حد زیادي بــه توانایي بیان افراد بســتگي دارد. نتایج پژوهش 
وســتبروک )2006( نیز نشان مي دهد که این روش داده هاي ارزنده اي دربارة رفتار کاربران و وضعیت 
شــناختي آنها ارائه مي دهد و نقش مهمي در آشکار کردن فرآیندهاي ذهني افراد در هنگام حل مسئله 

یا تصمیم گیري دارد.
تکنیک فهرســت شــبکه اي از دیگر روش هایي اســت که در مطالعات مدل هاي ذهني حوزه هاي 
روان شناســي و تعامل انســان - رایانه به وفور اســتفاده شــده اســت51. در حوزة کتابــداري عالوه بر 
پژوهش هاي زانگ )1998( و کرود52 )2004( که از این شیوه در کنار روش هاي دیگر براي بازنمایي 
مدل ذهني کاربران استفاده کرده اند، پژوهش دیگري نیز توسط التا و سویگر53 )1992( با هدف تعیین 
کاربردپذیري این تکنیک براي مدل ســازی دانش کاربران انجام شــده است. نتایج این پژوهش نشان 
مي دهد که مي توان از آن براي اســتخراج مدل هاي دانشی کاربران استفاده کرد. زانگ )1998( اشاره 
مي کند که قابلیت کّمي پذیري داده ها در این شیوه، یکي از مزایاي عمدة آن در قیاس با سایر روش هاي 

استخراج مدل هاي ذهني است.
عالوه بر موارد گفته شــده در تعدادي از پژوهش هاي مورد بررسي از "مقیاس تمامیت مدل ذهني" 
براي ســنجش میزان کامل بودن مدل هاي ذهني کاربران اســتفاده شده اســت. زانگ )1998( از طریق 
مشورت با متخصصان به مقیاسي با 9 مفهوم مرور، رده بندي، ساختار داده ها، محتواي مدارک، بازخورد، 
نیاز اطالعاتي، رابط کاربر، پرســش و جســت وجو، از نظام بازیابي رســید. دیمیتریف )1992( بر پایة 
مســتندات نظام و تجربیات خود، مقیاسي هشت جزیي تهیه کرد و کامل بودن مدل هاي ذهني کاربران 
را از طریق آن ســنجید. ساکسون )1997( و بورگمن )1984( نیز با مشورت با متخصصان مقیاس هایي 
براي سنجش سطح تکامل مدل ذهني کاربران تهیه کردند. لي )2007( نیز با مقایسة سه مقیاس بورگمن، 

ساکسون و دیمیتروف به مقیاس جامعی رسید. 

نقش مدل هاي ذهني بر زمينه هاي موضوعي رفتار اطالع جويی
مروری بر متون نشــان مي دهد که در حوزة رفتار اطالع جویی، بســیاري از پژوهش های انجام شــده 
 از جملــه تحقیقــات زانــگ )2009(، لــي )2007(، کل )2007( و غیــره بــه بحث جســت وجوي 

اطالعات پرداخته اند.
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 زانگ )2009( در پژوهشی کیفی که با هدف آشنایی با فرآیند ساخت مدل های ذهنی 39 دانشجوی 
کارشناسی از محیط وب طی فرآیند جست وجوی اطالعات انجام شد، نشان داد که مدل ذهنی افراد از 
محیط وب و به طور اخص پایگاه مدالین پالس شامل سه وجه ساختار، ارزیابی و احساسات و رفتارهای 
مورد انتظار است. وی با استفاده از روش های مختلف گردآوری داده ها از جمله نقشة مفهومی، مصاحبة 
نیمه ساخت یافته و ترسیم نشــان داد که پیچیدگی پرسش ها و وظایف جست وجو بر ساخت مدل های 

ذهنی دانشجویان اثرگذار است. 
مشــابه پژوهش زانگ، لی )2007( نیز به دنبال بررســی عوامل تأثیرگذار بر ساخت مدل های ذهنی 
کاربران در حین جست وجو با موتور جست وجوی گوگل بود. در این پژوهش از 16 دانشجوی دکتری 
استفاده شد و از طریق مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و مقیاس تمامیت مدل ذهنی تالش شد تا جنبه های 
مختلف سطح تکامل مدل ذهنی کاربران در حین جست وجوی اطالعات مشخص شود. نتایج چنانکه 
پیشتر نیز به آن اشاره شد، نشان داد که مدل ذهنی دانشجویان دکتری به ویژه در جنبه های فنی نمایه سازی 

گوگل و نحوة رتبه بندی نتایج بسیار ناقص است. 
در بافتاری مشــابه دو پژوهش پیش گفته، کل54 و دیگران )2007( مدل های ذهنی 80 دانشــجوی 
کارشناســی را در آغاز فرآیند جســت وجوی اطالعات از طریق مصاحبة ساختاریافته بررسی کردند. 
برآیند مطالعة آنها ایجاد یک تاکســونومی بود که در 12 مقوله، مدل های ذهنی رفتار جســت وجوی 

اطالعات کاربران را طبقه بندی می کرد.
 در تعــداد معــدودي از تحقیقات نیز تأثیــر مدل ذهني بر نــوع منبع مورد مراجعة فــرد در جریان 
جســت وجوی اطالعات و درک کاربران از استفاده و جست وجوی اطالعات سنجیده شده است. اسلن 
و دیگران )2002( با پژوهشی که بر روی 31 کاربر کتابخانة عمومی پیرامون تعامل آنها با محیط وب و 
تأثیر مدل های ذهنی بر این تعامل انجام دادند، مشاهده کردند کاربراني که مدل هاي ذهني کاملی دارند، 
از منابع متنوع جست وجو استفاده مي کنند، ولي کاربراني با مدل هاي ذهني ناقص بیشتر بر اپک ها و منابع 
چاپي تکیه دارند. همچنین پژوهش پیت )1994( با هدف شناســایی درک 26 دانش آموز دبیرســتانی، 
معلمان و کتابداران آنها از جســت وجو و اســتفاده از اطالعات )از طریق مشاهده، مصاحبه و گردآوری 
اسناد( انجام و مشخص شد که مدل ذهنی دانش آموزان از جست وجوی اطالعات ناقص است. همچنین 
تصــور کتابدارانی که به آنها در فرآیند اطالع جویی کمک می کردنــد، این بود که دانش آموزان مدل 
ذهني کاملي از نیاز خود دارند، در حالي که مصاحبه ها نشان داد که بسیاري از دانش آموزان تصویر دقیقي 

از نیاز خود نداشتند. در جدول 4 اطالعات کامل تری از پژوهش هایی که پیشتر ذکر شد، آمده است. 
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 جدوم4.پپوهش های انيام شده دربارة نقش  دم هاع ره ش بر ز ی ه هاع  دضد ش رفتار اطالع جدیی 
به تفکیک ندیس دگام، هدف، جا عه، روش و یافته های کلیدی

ندیس دگام      
 جا عه / هدف)سام انتشار(

 حیط پپوهش
روش / شیدة 

یافته هاع کلیدعگردآورع داده ها

یان زانگ 
)2009(

بررسي فرآیند ساخت مدل هاي 
ذهني افراد از محیط وب در طول 

تعامل با نظام 

39 دانشجوي 
کارشناسي / مدالین 

پالس

کیفي/ نقشة مفهومي، 
مصاحبة نیمه 

ساخت یافته و ترسیم

--مدل ذهني شامل سه وجه 
)ساختار، ارزیابي و احساسات و 

رفتارهاي مورد انتظار( 
-- پیچیدگي وظیفة تأثیرگذار بر 

ساخت مدل ذهني

اسلن و 
دیگران 
)2002(

بررسي تأثیر مدل هاي ذهني و 
اهداف بر الگوهاي جست وجو 

در تعامل با وب

31 کاربر کتابخانه 
عمومي/ اپک و 

اینترنت

کّمي و کیفي/ مشاهده 
و مصاحبه

--کاربراني که مدل هاي ذهني 
کامل دارند از ابزارهاي متنوع 

جست وجو استفاده مي کنند، ولي 
کاربراني با مدل هاي ذهني ناقص 

بیشتر بر اپک ها تکیه دارند  

لي )2007(
بررسي عوامل تأثیرگذار بر 
مدل هاي ذهني موتورهاي 

جست وجو 

16 دانشجوي دکتری 
/ موتورجست وجوي 

گوگل

کّمي و کیفي/ 
مصاحبه، مشاهده و 

پرسشنامه، مقیاس 
تمامیت مدل ذهني

--مدل ذهني ناقص دانشجویان 
دکتری از جنبه هاي فني 

نمایه سازي و رتبه بندي نتایج

کل و 
دیگران 
)2007(

ایجاد تاکسنومي از مدل هاي 
ذهني دانشجویان در آغاز 

رفتارهاي جست وجو

80دانشجوي 
کارشناسي / کالس 

درس

کیفي/مصاحبة ساختار 
یافته

--ایجاد طرح رده بندي 12 
مقوله اي از مدل ذهني رفتار 

جست وجوي اطالعات

پیت )1994(
شناسایي درک دانش آموزان 

دربارة استفاده و جست وجو از 
اطالعات 

26 دانش آموز 
دبیرستان، معلمان و 

کتابداران

کیفي/ مشاهده، 
مصاحبه و گردآوري 

اسناد

--مدل ذهني ناقص دانش آموزان
-- کتابداران فرض مي کردند که 
دانش آموزان مدل ذهني کاملي از 

نیاز خود دارند و مي توانند آن را 
به صورت پرسش بیان کنند 

بحث و نتيجه گيري
حدود ســه دهه )از سال 1984( از شــروع مطالعات مدل هاي ذهني در پژوهش هاي رفتار اطالع جویی 
در رشــتة علم اطالعات و دانش شناسی مي گذرد. در این دوران توجه عمده بر تأثیر مدل هاي ذهني بر 
رفتارهاي جســت وجوي اطالعات بوده است و تالش هاي کّمي به کشف عوامل تأثیرگذار بر ساخت 
مدل هــاي ذهني در زمینه های دیگري چون نیاز اطالعاتي و اســتفاده از منابع متمرکز شــده اند؛ انجام 
پژوهش هــاي مدل هــاي ذهني در دو زمینة اخیر مکمل دیگر تحقیقات شــناختي بوده اســت و به فهم 

عمیق تر عوامل مؤثر بر نیاز اطالعاتي و استفاده از منابع کمک می کند. 
مســئلة دیگر اینکه عمده پژوهش هاي انجام شــده به مدل هاي ذهني به عنوان فرآیندی ایســتا نگاه 
مي کنند. این درحالي اســت که این مدل ها بنا بر شواهد تحقیقاتی چون ساواژه )2001( پویاست و طي 
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زمان تغییر مي کنند. در معدودي از تحقیقات از جمله پژوهش ساکسون )1997( و زانگ )2009( سعي 
شــده است که فرآیند بررسي مدل هاي ذهني به صورت فرآیندي پویا و طي زمان سنجیده شود. گرچه 
این امر شــاید یکي از محدودیت هاي پژوهش هاي شناختي باشــد، پژوهش اخیر زانگ )2009( نشان 

مي دهدکه مي توان این مدل ها را به صورت پویا نیز بررسي کرد. 
نکتة حائز اهمیت دیگري که از نتایج این پژوهش به دســت آمــد این بود که در تمامي تحقیقات 
مورد بررسي رویکرد کیفي یا تلفیقي از رویکرد کّمي - کیفي در پیوند با دو یا چند روش گردآوري 
داده انتخاب شده است. این امر نشان مي دهد که بررسي نظام شناختي پیچیدة انسان نیازمند انجام شدن 
پژوهش هاي کیفي است که به صورت عمیق به کشف سازوکارهاي حاکم بر ذهن به عنوان پیچیده ترین 

واحد جهان برسد.
در بخش یافته ها نشــان داده شــد که عمده پژوهش ها در یک دهة اخیر انجام شده است. از طرفي 
عمــده نظام هایي که در پژوهش هاي مدل ذهنــي در حوزة رفتار اطالع جویی بیشــتر مورد توجه قرار 
گرفته اند، عبارتند از فهرســت هاي رایانه اي پیوســته، اینترنت، وب و موتورهاي جســت وجو. در واقع 
مي توان چنین نتیجه گرفت که فناوري و محیط هاي جدید به جهشــي در تحقیقات مدل هاي ذهني در 

حوزة رفتار اطالع جویی شده اند.
در پژوهش هاي انجام شــده اغلب جامعــة پژوهش از بین گروه هاي مختلف دانشــگاهي و به ویژه 
دانشجویان کارشناسي انتخاب شده است. گرچه در این گروه ها نیز رفتارهاي اطالع جویی وجود دارد، 
به نظر مي رسد که این امر در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلي سهم بیشتري را شامل شود. بنابراین لزوم 
انجام شدن تحقیقات بیشتر در این گروه از افراد، ضروري به نظر مي رسد. مسئلة دیگر این است که در 
این مطالعه، پژوهشي مشاهده نشد که به بررسی مدل هاي ذهني استادان دانشگاه پرداخته باشد. این مسئله 

شاید خوراک پژوهشي خوبي براي تحقیقات آتي فراهم آورد. 
گرچه تحقیقات به نسبت شــایان توجهي به شناسایي نقش تفاوت هاي فردي در مدل ذهني افراد 
در رفتار اطالع جویی پرداخته اند، کشف تأثیر عواملي مانند جنسیت، سبک یادگیري، سبک شناختي 
و توانایي فضایي از جمله عواملي هســتند که چندان مورد توجه قــرار نگرفته اند و نیازمند تحقیقات 

بیشتري هستند.
سخن آخر اینکه با وجود اهمیت این موضوع و تحقیقاتي که در این زمینه در رشتة علم اطالعات 
و دانش شناسی در خارج از کشور انجام شده است، جاي خالي تحقیقاتي از این دست در ادبیات رشتة 
مذکور احســاس می شود. این در حالي اســت که بنا بر تصدیق محققان، تفاوت هاي فرهنگي یکي از 

عواملي است که بر مدل هاي ذهني افراد تأثیر مي گذارد. 
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