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چکیده
هدف :مقاله حاضر تالش دارد تا به معرفی مدل ذهنی افراد در استفاده از نظامهای اطالعاتی به منزله
يک حوزه پژوهشی بپردازد.
روش :روش پژوهش تحليل مفهومی است .پژوهشگر از طريق مرور پژوهشهای مرتبط ،به مفهوم
پردازی مدل ذهنی و عوامل موثر بر آن در بافت نظامهای اطالعاتی از ديدگاه پژوهشگران پرداخته
است.
یافتهها و نتیجهگیري :واکاوی پژوهشها نشان میدهد بيشتر آنها با رويکرد کيفی و با استفاده از فن
شبکه مخازن و مصاحبه نيمهساختاريافته انجام شده است .همچنين با وجود ارتباط نزديک حوزه
تعامل انسان و رايانه با رفتار اطالعاتی ،توجه به نظريههای اين حوزه و عوامل شکلدهنده و
تأثيرگذار بر مدلهای ذهنی افراد کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .با وجود اينکه در
برخی پژوهشها به شکاف بين مدلهای ذهنی ذینفعان (کاربر و طراح) اشاره شده است ،مقايسه
مدلهای ذهنی افراد گوناگون و توجه به مهمترين عوامل تأثيرگذاری همچون تجربهها ،آموزش،
پيشينه شغلی و مانند اينها بر شکلگيری مدلهای ذهنی افراد از اهميت زيادی برخوردار است.
كلیدواژهها :مدل ذهنی ،نقشه شناختی ،نظامهای اطالعاتی

 .1اين مقاله برگرفته از رساله دکترا است.
 .2استاديار پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران (ايرانداک)
.3استاد علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه فردوسی مشهد
.4استاد علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمه
انسانها همواره تالش کردهاند درباره چگونگی تعامل با محيط ،نظامها ،اشياء و عناصر
پيرامون خود بينديشند .بسياری از انسانهای امروزی با انواع نظامهای اطالعاتی در تعامل
هستند و درک چگونگی تعامل انسان با نظامهای اطالعاتی نيز مدتهاست مورد توجه
متخصصان حوزه تعامل انسان-رايانه قرار گرفته است .در واقع بررسی درک و دريافت انسان
از نحوه کارکرد اين نظامها میتواند ما را در بهبود کارآمدی آنها ياری کند .درک اينکه اهداف
انسان در استفاده از يک نظام چيست ،چه رويکردی برای استفاده از آن نظام در پيش میگيرد،
و انتظارها و نيازمندیهای اساسی وی در استفاده از آن نظام اطالعاتی چيست ،در حوزه
بررسی مدل ذهنی 1افراد قرار دارد .بررسی مدلهای ذهنی کاربران در واقع به ما کمک میکند
تا درک عميقتری از انگيزهها و فرايندهای فکری و چشمانداز احساسی و فلسفی آنها نسبت
به عملکرد نظامهای اطالعاتی بهدست آوريم ( .)Young, 2008, p. 2-3در اين مقاله تالش
شده است با بررسی مدل ذهنی و نقشه شناختی کاربران در بافت نظامهای اطالعاتی ،به تکامل
و توسعه اين مفاهيم در طول سه دهه گذشته تشريح شود .همچنين با نگاهی گذرا به عوامل
فردی و محيطی تأثيرگذار بر شکلگيری مدل ذهنی ،شناختی از پژوهشهای مرتبط با اين
حوزه موضوعی ارائه میشود.
همانطور که گفته شد ،بررسی مدلها به پژوهشگران کمک میکند تا شناخت بهتر و
کاملتری نسبت به نيازهای کاربران بهدست آورند .اين شناخت ،میتواند مبنای طراحی
نظامهای اطالعاتی برای طراحان قرار گيرد .برای اينکه يک کاربر بتواند از يک نظام استفاده
کند ،بايد با چگونگی کار با آن نظام آشنا شود .زمانی که کاربر چگونگی تعامل با يک نظام را
آموخت ،دانشی درباره چگونگی عملکرد آن نظام و روابط ساختارمند بين اجزای آن بدست
آورده است .اين دانش را مدل ذهنی از آن نظام مینامند ( Cañas, Antoli & Quesada,
 .)2001هر فرد برای بهرهبرداری از هر يک از نظامها ،از مدل ذهنی خود برای استفاده از آن
نظام بهره میبرد .مدل ذهنی در واقع بازنمونی 2از واقعيت بيرونی نظام در ذهن کاربر در حال
تعامل با همان نظام است .به همين دليل است که بررسی ارتباط بين مدل ذهنی و تعامل انسان
Mental Models
Representation
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و رايانه ،دانشِ کاربران درباره آن نظام لقب گرفته است (Payne, 2003, p. 135؛ Payne,
 .)2005, p. 64بديهی است دانشی که کاربران در فرايند تعامل با نظامهای اطالعاتی کسب
میکنند ،دانشی ضمنی 1است (.)Kuhn, Erni & Nierstrasz, 2010
برای تشريح بهتر مفهوم مدل ذهنی ،ابتدا الزم است با برخی از تعريفهای گوناگون و
متفاوتی که درباره اين مفهوم مطرح شده است ،آشنا شويم .سخن گفتن از مدل ذهنی به دليل
بافتوابسته بودن 2اين مفهوم کمی دشوار است و اگر به اين امر ،گوناگونی حوزههای
مطالعاتی ،روشهای استخراج 3و واکاوی آنرا نيز بيفزاييم ،به دامنه وسيعتری میرسيم که بر
دشواری تعريف اين مفهوم میافزايد .در واقع اين مفهوم در حوزههای گوناگونی مورد توجه
قرار گرفته است (برای نمونه Aitchison in Spicer, 1998 :در حوزه زبانشناسی؛
 Kim,1993در حوزه يادگيری سازمانی؛  Spicer, 2000در حوزه نظامهای اطالعاتی).
بنابراين بهتر است مدل ذهنی را در بافت موضوعی آن تعريف کنيم .در کنار مفهوم مدل ذهنی،
نقشه شناختی 4نيز توسط پژوهشگران مطرح شده است که به معنای ترسيم مدل ذهنی در قالب
يک طرح يا نقشه در نظر گرفته میشود .در اين نوشتار ،به تشريح اين دو مفهوم در بستر
نظامهای اطالعاتی میپردازيم.

مدل ذهنی و نقشه شناختی
طبق اظهار يانگ ،)2008( 5مدل ذهنی يا نظريه مدلهای ذهنی برای اولين بار در سال
 1943توسط کرِيک 6مطرح شد .به باور او ،افراد در ذهن خود ،مدلی در ابعاد کوچک از
کارکرد دنيای پيرامون ايجاد میکنند ( )Jones, Ross, Lynam, Perez & Leitch , 2011و
از طريق اين مدل به برقراری ارتباط با محيط خود میپردازند .همچنين ،اسپايسر )1998( 7به
نقل از جانسون-ليرد 8مدل ذهنی را مدلی با مقياس کوچک از واقعيت میداند که میتواند به
1. Implicit
)2 . Context Dependent (Specific
3. Elicit
4. Cognitive Map
5. Young
6. Craik
7. Spicer
8. Johnson-Laird

مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال هفتم ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1394

4

شناخت از درک افراد درباره يک موضوع ياری رساند .وی مدل ذهنی را "سادهسازی يا ارائه
بازنمونی از درک انسان که میتواند از يک تصوير يا شکل ساده در ذهن گرفته تا پيشنمونی

1

پيچيده ،انتزاعی يا مفهومی باشد که از طريق آن میتوان درک مشروحتری [از يک مفهوم يا
محصول] بوجود آورد" تعريف میکند (همان).
با اينحال ،سنگه 2با تشريح روانشناختی اين مفهوم ،مدل ذهنی را پيشفرضها ،تعميمها،
يا تصاويری میداند که بهطوری عميق در ذهن افراد ريشه دوانده و بر چگونگی درک و اقدام
آنها در برابر پديدهها تأثيرگذار است (نقل در مَکری 3و ديگران .)2006 ،جونز و همکارانش

4

( )2011مدل ذهنی را بازنمونی ذهنی (شناختی )5از واقعيت بيرونی میدانند که در زندگی
افراد تجربه يا درک شده و پايهای برای کسب آگاهی و شناخت از رفتار فردی و تصميمگيری
وی فراهم میکند .برخی همچون اسپايسر ( )2000بر اهميت اين مدلها در دستيابی به دانشی
که در ذهن افراد ذخيره شده است ،تأکيد میکنند .وی اين اطالعات و دانش را دربرگيرنده
امور روزمره افراد میداند که باعث هدايت رفتار آنها میشود و چارچوبهايی برای درک
عميقتر داليل انجام اين امور روزمره فراهم میکند (همان) .البته نورمَن 6آنرا مدلی میداند که
افراد در تعامل با محيط خود تجربه کرده ،ياد گرفته و آموزش میبينند (نقل در پَن و فِسِن
مايير .)2006 ،7با توجه به مباحثی که توسط پژوهشگران در زمينه مدل ذهنی مطرح شده است
میتوان تعريفهای مطرح شده را در قالب دو رويکرد کلی دستهبندی کرد:
)1

رويکرد شناختی به مدل ذهنی :اين رويکرد ميان صاحبنظران حوزه شناخت (مانند

روانشناسی و علوم سازمانی) از جمله سنگه ،جانسون-ليرد بهکار گرفته شده است .اين
رويکرد ،با دانش و فرايندهای درک و استدالل دانشی افراد همراه است (جنتنر )2002 ،8که
میتوان با بررسی محتوای ذهن انسان (آنچه میداند و باور دارد) رفتار او را مورد بررسی قرار

1 Archetype
2. Senge
3. Makri, et al.

4. Jones, et al.
5. Mental (Cognitive) Representation
6. Norman
7. Fesenmaier
8. Gentner
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داد (پِين ،2003 ،1ص .)139 .اين رويکرد به دليل عام بودن  ،مورد استفاده و يا اشاره ساير
قلمروهای علمی نيز قرار گرفته است .اين مفهوم در مطالعات دانشمندان شناختی بهعنوان
بخشی از تالشهايی در نظر گرفته میشود که برای فهم چگونگی دانستن ،درک ،تصميمگيری
و شکلگيری رفتار انسان بررسی میشود ( .)Wikipedia, Mental Modelدر اين رويکرد
الزم است ،ويژگیها ،شرايط و محدوديتهای نظام پردازش اطالعات 2در ذهن انسان مورد
توجه قرار گيرد .به همين دليل ،حضور متخصصان و استفاده از نظريههای مهم و تأثيرگذارِ در
اين حوزه موضوعی میتواند ما را در فهم بهتر اين مفهوم در رويکرد بافتوابسته ياری رساند.
)2

رويکرد کاربردی به مدل ذهنی (نظامهای اطالعاتی) :از زيرساخت مفهومی مدل

ذهنی میتوان در حوزه تعامل انسان-رايانه و بررسی نظامهای اطالعاتی بهکار گرفت .درک
اينکه افراد درباره يک نظام اطالعاتی چگونه میانديشند در قالب بررسی مدلهای ذهنی افراد
بهکار گرفته میشود (اسپايسر .)1998 ،میتوان گفت بررسی مدلهای ذهنی افراد ،دانشی
فراهم میسازد که در درک رفتار آنها در استفاده از آن نظام اطالعاتی سودمند است .هنگامی که
از استخراج دانش 3افراد و بررسی مدل ذهنی آنها سخن به ميان میآيد ،مفهوم نقشه شناختی
نيز مطرح میشود .اين مفهوم گاهی در برخی از پژوهشها ،بهجای مدل ذهنی نيز استفاده شده
است.
نقشه شناختی اولين بار در سال  1948توسط تالمَن 4مطرح شد که برای ترسيم سازههای
شخصی 5مطرح شده توسط کِلی 6مورد استفاده قرار گرفت (ايدن .)1992 ،7در واقع اين
نقشهها ،توصيفی گرافيکی از ديدگاه افراد در يک زمينه ارائه میدهند .مدل ذهنی و نقشه
شناختی در تشريح و درک چگونگی ذخيرهسازی و انتقال اطالعات و دانش توسط افراد و
گروههای مختلف همپوشانی ويژهای دارند (اسپايسر .)1998 ،اين دو واژه در کنار واژههای
متفاوتی همچون نقشه انتزاعی ،تصوير شناختی ،بازنمون شناختی ،طرحواره شناختی ،8فضای
1. Payne
2. Information Processing System
3. Knowledge Elicitation
4. Tolman
5. Personal Constructs
6. Kelly
7. Eden
8. Cognitive Schemata
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شناختی ،نظام شناختی ،بازنمون مفهومی ،مدل مفهومی ،تصوير ذهنی ،نقشه ذهنی ،بازنمون
ذهنی و  ...مطرح شدهاند که بهنظر میرسد مدل ذهنی و نقشه شناختی معادل مناسبی برای
بيشتر آنها باشند (همان) .از نقشه شناختی نيز تعريفهای بسياری ارائه شده است که اغلب
آنها بر وجود بازنمون تصويری (گرافيکی) از درک و دانش يک فرد يا يک گروه در بافتی
ويژه تأکيد دارند .به سخن ديگر ،پژوهشگر با ترسيم نقشه شناختی ،بازنمونی بصری از درک
منحصر بهفرد افراد درباره برخی از واقعيتهای مربوط به يک نظام تهيه میکند .ترسيم
نقشههای شناختی در پژوهشهای مرتبط با بصریسازی اطالعات و دانش 1نيز مورد توجه
قرار میگيرد.
همچنين ،نقشه شناختی ابزاری برای شناسايی باورهای ذهنی و ترسيم آن باورها است که
از آن میتوان در طراحی و توسعه نظامهای اطالعاتی بهکار گرفت (منتظمی و اصفهانیپور،2
 ،2009ص .)169 .البته برخی همچون اسپايسر ( ،1998ص ،)125 .نقشه شناختی را مشابه
مدل ذهنی میدانند .او تمايز بين اين دو مفهوم را در اين میداند که میتوان نقشههای شناختی
بسياری را در مدلهای ذهنی ترسيم کرد .البته وی مزيت بررسی نقشه شناختی نسبت به مدل
ذهنی را در فنون 3خاصی میداند که در ترسيم نقشه شناختی برای استخراج و بازنمون دانش
بهکار گرفته میشود .همانگونه که پيشتر اشاره شد ،بررسی مدلهای ذهنی افراد میتواند در
بهبود کارآمدی آن نظامها مورد استفاده قرار گيرد .از آنجا که نظامهای اطالعاتی در طی زمان
دستخوش تغيير و تکامل شدهاند ،الزم است نگاهی به تکامل مفهوم مدل ذهنی داشته باشيم.

توسعه و تکامل مدل ذهنی در بافت نظامهاي اطالعاتی
در طول بيش از  3دهه گذشته ،پژوهشهای بسياری در زمينه بررسی مدلهای ذهنی در
بافت نظامهای اطالعاتی انجام شده است .واکاوی پژوهشهای انجام شده در اين زمينه
نشاندهنده توسعه و تکامل مفهومی اين پژوهشهاست .برای نمونه ،بورگمن 4بهعنوان يکی از
نخستين افرادی که مدل ذهنی را در قلمرو نظامهای اطالعاتی مطرح کرده است ،مدل ذهنی را

1. Information & Knowledge Visualization
2. Montazemi & Esfehanipour
3. Techniques
4. Borgman
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مفهومی عام میداند که برای تشريح سازوکار شناختی 1کاربران در نظام ذخيره و بازيابی
اطالعات بهکار میرود .وی اين مدل را بازنمونی از استدالل فرد درباره يک نظام میداند که با
مباحثی همچون تعامل با نظام و آموزش وی ارتباط دارد (بورگمن.)1984 ،
ژانگ )1998 a( 2مدل ذهنی را "درک کاربر از اجزاء و ارتباط درونی آنها در يک نظام"
تعريف کرده است .در واقع آنچه تعريف ژانگ از اين مفهوم را از تعريف بورگمن متمايز
میکند ،تأکيد وی بر وجود "ارتباط درونی" بين "اجزا"ی نظام است .مدل ذهنی توسط
مارچيونينی 3در بافت اطالعجويی توصيف شده است .وی معتقد است افراد بنيان اطالعاتی
شخصی خود را هنگام اطالعجويی توسعه میدهند و در اين فرايند ،مدل ذهنی ،بخش مهمی
از اين بنيان را تشکيل میدهد که دربرگيرنده انتظارها ،يادگيری و تغيير در رفتار آنهاست (نقل
در ژانگ .)1998a ،تمايز اين تعريف نسبت به تعاريف ساير پژوهشگران ،در ارتباط بين مدل
ذهنی و رفتار اطالعاتی و تأکيد بر تأثير مدل ذهنی بر تغيير رفتار است .با اينحال ،طی
سالهای بعد جنبه تکاملی اين تعريفها همچنان ادامه میيابد .برای نمونه ،پِين ( ،2005ص.
 )54کاربرد اين مفهوم را در شناسايی جنبههای گوناگون دانش کاربران از نظامها در نظر
میگيرد که محتوای دانشِ آنها (ديدگاهها ،نيازها و باورها) میتواند زمينهای را برای درک
رفتار آنها فراهم کند .مَکری و همکاران ( )نيز اين مفهوم را دانش چگونگی کارکرد
اجزای يک نظام ،چگونگی ارتباط بين اين اجزا ،فرايندهای درونی ،و تأثير آنها در يک نظام
تعريف کردهاند .آنها با افزودن مفاهيمی همچون "چگونگی کارکرد" به اين مفهوم ،جنبه
عينیتری به آن بخشيدند .وستبروک )( 4با تأکيد بر جنبههای روانی-اجتماعی اين مفهوم
در طراحی نظامهای اطالعاتی و با اشاره به فرايند معنابخشی 5افراد در تجربههای شخصی
آنها ،بر گسترش مدل ذهنی و فرايندهای آن هنگام تعامل افراد با نظامها تأکيد میکند .وی
مدل ذهنی را چارچوبی مفهومی میداند که بر اساس تجربهها و دانش افراد شکل گرفته و
برای پيشبينی نتايج رفتار آشکار افراد در مواجهه با يک نظام ،و تفسير و درک بهتر آن نظام

1. Cognitive Mechanism
2. Zhang
3. Marchionini
4. Westbrook
5. Sense Making
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بهکار گرفته میشود .برخی از پژوهشگران همچون ژانگ ( )نيز مدل ذهنی را بازنمونی
ذهنی برای توصيف هدف کاربر از استفاده از يک نظام ،تبيين کارکرد آن ،و پيشبينی وضعيت
آينده آن نظام در نظر گرفتهاند.
1

در همين راستا ،فاندِن بوشه ( )مدل ذهنی را فرآيند معنابخشی افراد و بازنمون
درونی از محيط بر اساس ساختارهای دانشی 2آنها میداند که چارچوبی برای توصيف،
تشريح و پيشبينی وضعيت يک نظام فراهم میسازد .بنيون ،( 3ص )34 .نيز مدلهای
ذهنی را برای تشريح و پيشبينی رفتار يک نظام و يا تصور کاربران از رفتار يک نظام بهکار
میبرد .به سخن ديگر ،آنچه ديدگاه وستبروک ،ژانگ ،وفاندِن بوشه و بنيون را نسبت به ساير
پژوهشگران متمايز میسازد ،تأکيد بر ساختار "دانش افراد"و همچنين کارکرد اين مفهوم در
"پيشبينی عملکرد يا وضعيت" يک نظام است.
همانگونه که اشاره شد ،تکامل مفهومی مدل ذهنی را میتوان از طريق تعريفهايی که از
اين مفهوم توسط پژوهشگران ارائه شده است ،پيگيری کرد .اين تعريفها از نگاهی عام و
کلینگر نسبت به اين مفهوم آغاز شده و به پژوهشهايی هدفمند ،کارآمدتر و اختصاصیتر
در زمينه نظامهای اطالعاتی توسعه و تکامل پيدا کرده است .اين بررسیها همچنين به موازات
رشد ،تکامل و گسترش نظامهای اطالعاتی و اقبال کاربران به اين نظامها ،رشد و تکامل پيدا
کردهاند .همانگونه که در بخشهای بعدی مقاله اشاره خواهد شد ،بررسی مدلهای ذهنی از
نظامهای اوليه ذخيره و بازيابی اطالعات آغاز شده و به نظامهای کتابخانهای ،موتورهای کاوش
و ساير نظامهای اطالعاتی پيشرفتهتر گسترش پيدا کرده است .اين مفهوم در ادامه رشد خود با
مفاهيمی همچون استفادهپذيری 4نيز پيوند خورده است بهگونهای که از مدل ذهنی در بافت
نظامهای اطالعاتی بهعنوان دغدغه اساسی استفادهپذيری ياد شده است (اشنايدرمن و پلِيزان،5
 ،2005نقل در پَن و فِسِن مايير.)2006 ،

1. Van Den Bossche
2. Knowledge Structure
3. Benyon
4. Usability
5. Shneiderman & Plaisant
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نيلسِن )( 1يکی از بزرگترين تعارضهای استفادهپذيری در نظامهای اطالعاتی را
شکاف معمول بين مدلهای ذهنی طراح و کاربر میداند .هرچه مدلهای ذهنی کاربران با
نيازها و انتظارهای آنها همخوانی بيشتری داشته باشد سطح موفقيت نظامهای اطالعاتی و
رضايت کاربران از آن نظام افزايش میيابد .البته هنگامی که از همخوانی بين مدلهای ذهنی و
نيازها يا انتظارهای کاربران سخن میگوييم به امری نسبی اشاره میکنيم که دستيابی به آن اگر
غيرممکن نباشد بسيار دشوار مینمايد .دليل اين امر هم واضح است زيرا کاربران در طيف
گستردهای از دانش ،تجربه و مهارت قرار دارند که گاه دستيابی به حد مطلوب از يک نظام
برای همه آنها در عمل غيرممکن است.
بر اين اساس ،میتوان گفت مدل ذهنی کاربران تحت تأثير دانش و تجربه آنها قرار دارد و
در تعامل با نظام و از طريق تصوير نظام (آنچه نمود عينی پيدا کرده است) اصالح و روزآمد
میشود .به بيان ديگر ،مدلهای ذهنی کاربران تحت تأثير برخی از شرايط و موقعيتهايی است
که در آن قرار میگيرند .بنابراين ،هنگامی که يک نظام اطالعاتی طراحی میشود ،الزم است
طراح از دانش و تجربه کاربران استفاده کند و بر شکاف بين تصوير نظام و مدل ذهنی کاربران
پل بزند تا بتواند نيازهای آنها را بهدرستی برآورده سازد .طبيعی بهنظر میرسد که کاربران
باتجربهتر مدل ذهنی ساختارمندتر و گستردهتری از فرايند تعامل با نظام داشته باشند (مَکری و
ديگران .)2006 ،نيلسِن ( )مدل ذهنی کاربران را ضعيفتر يا محدودتر از مدل ذهنی
طراحان میداند که باعث میشود چگونگی کارکرد و يا استفاده از يک نظام را دشوارتر از آنها
درک کنند .همچنين کاربران ترجيح میدهند بهجای اينکه برای آشنايی با چگونگی استفاده از
يک نظام اطالعاتی ،آموزش رسمی ببينند و يا از راهنماهای يک نظام استفاده کنند ،نظام را از
طريق اکتشاف 2آن بياموزند (وارتون ،ريمَن ،لويز و پولسون .)1996 ،3از اينرو ،شکلگيری
مدل ذهنی افراد تحت تأثير عواملی قرار دارد که افراد در فرايند اطالعيابی خود تجربه میکنند.

1. Nielsen
2. Explore
3. Wharton, Rieman, Lewis, & Polson
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برخی از عوامل تأثیرگذار بر شکلگیري مدلهاي ذهنی
بررسی عوامل تأثيرگذار بر شکلگيری مدلهای ذهنی میتواند بهعنوان راهکاری برای
بهبود و ارتقاء عملکرد نظامهای اطالعاتی در نظر گرفته شود .بررسی مدلهای ذهنی میتواند
به شناخت فرايند تأثيرگذار بر مدل ذهنی و بررسی شيوههای استداللی و شبيهسازی ذهنی

1

افراد هنگام استفاده از يک نظام منجر شود (پِين ،2005 ،ص .)65 .افزون بر اين ،عوامل
تأثيرگذار فردی همچون هدفها ،انگيزهها ،شرايط روحی ،پيشداشتهها ،مهارتها و غيره،
عوامل ديگری همچون آموزش ،تعامل ،شرايط محيطی و غيره ،ويژگیهای شناختی انسان
(همچون محدوديتها ،شرايط و توانايیهای 2شناختی و غيره) ،قابليتهای فيزيکی (همچون
توانمندیها ،نارسايیهای فيزيکی و غيره) و ويژگیها و قابليتهای يک نظام میتواند بر
شکلگيری مدل ذهنی افراد تأثيرگذار باشد .شايد بتوان اين عوامل تأثيرگذار را به دو دسته
عمده عوامل فردی و محيطی تقسيمبندی کرد .همانگونه که در نمودار شماره  1مشاهده می-
شود ،اين عوامل با يکديگر رابطه درهمکنشی دارند .عوامل فردی را میتوان تحت تأثير
پيشينه ،توانمندیها و شرايط فردی دانست و عوامل محيطی را نيز تحت تأثير آموزش (مستقيم
يا غيرمستقيم) ،تعامل با افراد ديگر ،ويژگیهای يک نظام و ساير نظامهای اطالعاتی مورد
استفاده کاربر دانست.
عوامل فردي

عوامل م یطی

تجربه

آموزش

ويژگيهای
شناختی

دانش پيشين
توانايی
فيزيکی

تعامل با افراد

ويژگيهای يک
نظام

ساير نظامها

نمودار شماره  :1برخی از عوامل فردي و م یطی موثر در شکلگیري مدل ذهنی

همانگونه که در باال اشاره شد ،فيدل )2012( 3نيز مدلهای ذهنی را تحت تأثير تجربه افراد

1. Mental Simulation
2. Limitation, Constraints & Abilities
3. Fidel
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میداند که به نوبۀ خود برخی از اين تجربهها تحت تأثير و از طريق آموزش رسمی بهدست
میآيند (ص .)134 .البته اين مولفه از تجربه و دانش پيشين کاربر نيز تأثير میپذيرد و میتوان
اين مولفه را در امتداد با تجربه او مطرح کرد .همچنين ،کاربران ممکن است از طريق عوامل
ديگری همچون صحبت با ديگر افراد (کاربران ،کتابداران) و کسب راهنمايی از آنها و يا حتی
يادگيری از راهنمای نظامها ،مدلهای ذهنی خود را روزآمد کنند (نيلسن .)2010 ،کاربر هنگام
تعامل با يک نظام ،مدلی از آن نظام را در ذهن خود شکل میدهد که او را در استفاده از آن
نظام راهنمايی میکند و استفاده از راهنماهای همان نظام نيز وی را در تقويت و بهبود اين مدل
ذهنی ياری میرساند .مدل ذهنی افراد میتواند از طريق مشاهده روابط بين کنشها و
بازخوردهای نظام و مطالعه دستنامه آن نيز تغيير کند (بنيون ،2010 ،ص .)33 .البته اين
عوامل به موارد ياد شده محدود نمیشوند و الزم است پژوهشهايی برای بررسی تأثير ساير
عوامل انجام شود .بررسی اجمالی پژوهشهايی که در اين زمينه انجام شده است میتواند ما را
به تشريح مولفهها ،نظامهای مورد بررسی و فنون مورد استفاده در اين نوع پژوهشها رهنمون
سازد.

نگاهی به برخی از پژوهشها
پژوهشهايی که در زمينه مدل ذهنی و ساختار شناختی کاربران نظامهای اطالعاتی و
نرمافزارهای کتابخانهای انجام شده است از رساله دکترای بورگمن در سال  1984آغاز شد .وی با
پژوهشی تجربی به شبيهسازی کيفی يک نظام در ايجاد روشهای تعامل ،حذف خطاها و رديابی
محل جستجوی کاربران ،زمينهای را برای شناخت مدلهای ذهنی آنها در استفاده از نظامهای
ذخيره و بازيابی اطالعات فراهم ساخت .وی از طريق بررسی ويژگیهای شخصيتی و مولفههای
موثر ،به چگونگی کارکرد نظام از ديدگاه کاربران پی برد.
در ابتدای شکلگيری اين حوزه پژوهشی ،به اين دليل که نظامهای کتابخانهای الکترونيکی تازه
پايهريزی شده بودند ،بيشتر پژوهشهايی که در اين حوزه موضوعی انجام میشد درباره نظامهای
بازيابی اطالعات صورت میگرفت .برای نمونه ژانگ ( )1998bدر رساله خود با استفاده از فن
شبکه مخازن 1و با آزمون تحليل عاملی و تحليل خوشهای بررسی عملکرد جستجو و تأثير
)Repertory Grid Technique (RGT

1
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ويژگیهای آموزشی و حرفهای  64نفر از کاربران و کتابداران نظامهای بازيابی اطالعات پرداخت.
نتايج نشان داد که هنگام طراحی نظامهای بازيابی اطالعات يا توسعه برنامههای آموزشی ،بايستی
ويژگیهای آموزشی و حرفهای افراد را در نظر داشت .در پژوهش ژانگ و چيگنِل )( 1هم
تأثير ويژگیهای کاربران در چهار بعد وضعيت آموزشی و حرفهای ،زبان ،پيشزمينه دانشگاهی و
تجربه رايانهای بر مدلهای ذهنی آنها در استفاده از نظامها با استفاده از روش مخزن شبکهای
مورد بررسی قرار گرفت .آنها دريافتند وضعيت آموزشی و حرفهای ،پيشزمينه دانشگاهی و
تجربههای رايانهای تأثير معناداری در تمايزگذاری کاربران در استفاده از اين نظامها دارد.
برخی از پژوهشها به بررسی مدلهای ذهنی کاربران فهرستهای رايانهای و کتابخانههای
ديجيتالی اختصاص داشتند .برای نمونه ،مَکری و همکارانش ( )با اشاره به تفاوت در
مدلهای ذهنی کاربران و طراحان به بررسی مدل ذهنی کاربران کتابخانه ديجيتالی و کتابخانه سنتی
با استفاده از رويکرد مصاحبه عميق و تکنيک بلندانديشی با  8نفر از دانشجويان متخصص در
حوزه تعامل انسان و رايانه پرداختند .آنها با بررسی تفاوت تجربه افراد در زمينه کتابخانه ديجيتالی
و سنتی ،به بررسی نحوه ارزيابی محتوا ،سازماندهی مدارک ،بازنگری در راهبردهای جستجويی و
مسائل خطايابی آنها پرداختند .پريتر )( 2نيز در پاياننامه خود به بررسی مدلهای ذهنی و
تجربه کاربران فهرستهای رايانهای پرداخت .وی با استفاده از فن شبکه مخازن به بررسی درک و
دريافت کاربران نسبت به فهرستهای کتابخانهای نسل آينده در تمايز با فهرستهای کتابخانهای
پيشين پرداخت .نتايج پژوهش وی نشان داد ،فهرستهای کتابخانهای نسل آينده بيشتر ،ابزارها يا
نرمافزارهايی برای کشف اطالعات خواهند بود تا فهرستهای نوينی که ويژگیهای وب  2/0را
در اختيار دارند.
سهم قابل توجهی از پژوهشها در زمينه مدلهای ذهنی کاربران به موتورهای کاوش
اختصاص داشته است .برای نمونه ،موکداد و الرج )( 3مدلهای ذهنی کاربران موتورهای
کاوش را از طريق نمونههايی از پرسوجوها ،و داد و گرفتها 4هنگام استفاده از اين موتورها
مورد بررسی قرار دادند .نتايج اين پژوهش نشان داد انتظار بسياری از افراد از موتورهای کاوش
1. Chingel
2. Preater
3. Moukdad & Large
)4. Transaction Log Analysis (TLA
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بيشتر مبتنی بر تعامل انسانی با يک کتابدار مرجع بود تا يک نظام بازيابی اطالعات .اسلون

1

( )نيز با بررسی مدل ذهنی  31نفر از کاربران کتابخانههای عمومی که از موتورهای کاوش
وفهرستهای رايانهای استفاده میکردند دريافت افرادی که تجربه کافی در استفاده از ابزارهای
وبی داشتند ،مدل ذهنی بالغتری داشته و در استفاده از اين فهرستگانها با مسائل کمتری مواجه
میشوند .کراج و جانسون )( 2نيز با استفاده از فن شبکه مخازن و نردبانسازی به کشف
سازهها و تعيين مدل ارزيابی موتورهای کاوش در ميان  10دانشجوی کارشناسی اطالعات و
ارتباطات دانشگاه منچستر پرداختند .آنها با بررسی نحوه درک کاربران در مقايسه با ديدگاه
طراحان دريافتند مدلهای ذهنی کاربران درهمکنشی از نظامهای اطالعاتی مرتبط همچون
پايگاههای اطالعاتی ،درگاهها و مانند آنها است.
4

ساده )( 3نيز با بررسی تجربه جستجويی کاربران در نرمافزار کتابخانهای اکسليبريس ،
بر تأثيرپذيری انتظارات آنها از تجربه روزمره در اينترنت و تأثير موتورهای کاوش و پايگاههای
اطالعاتی در ايجاد و تغيير انتظارات آنان تأکيد کرد .لی )( 5در رساله دکترای خود در قالب
يک پژوهش اکتشافی ،به بررسی عوامل تأثيرگذار بر مدل ذهنی  16نفر از کاربران موتورهای
کاوش وبی پرداخت .وی با بررسی مدلهای ذهنی آنها ،به مقياسی تعديل شده از کمال مدل
ذهنی 6دست پيدا کرد که دربرگيرنده درک و دريافت آنها از ماهيت موتور کاوش ،ويژگیهای يک
موتور کاوش وبی و تعامل بين کاوشگر و موتور کاوش بود .خو و هال )( 7نيز با بررسی
ديدگاه کاربران بخش جستجوی کتابخانه ديجيتال دريافتند ،مدل ذهنی آنها بيشتر کمالگرا بوده تا
واقعگرا و آن مدل بيشتر تحت تأثير موتورهای کاوش وبی همچون گوگل است.
در برخی از پژوهشها ،وبسايتها و پايگاههای اطالعاتی نيز مورد توجه پژوهشگران قرار
گرفتهاند .برای نمونه ،تان و تونگ )( 8با استفاده از فن شبکه مخازن و رويکرد گراندد

1. Slone
2. Crudge & Jonson
3. Sadeh
4. Ex Libris
5. Li
6. Mental Model Completeness
7. Khoo & Hall

8.Tan & Tung
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تئوری ،1ديدگاه  20نفر از طراحان وبسايتهای مشتریمحور را مورد بررسی قرار دادند .ژانگ
( )نيز با استفاده از رويکرد پروتکل سياههبرداری مفهوم ،به بررسی چگونگی شکلگيری
مدلهای ذهنی کاربران هنگام تعامل با مدالين پالس 2پرداخت .وی دريافت که مدلهای ذهنی در
سه بعد ساختار ،ارزيابی/احساس ،و رفتار مورد انتظار ،بازنمونی غنی از فرايندهای شناختی و
احساسی هنگام تعامل با نظام اطالعاتی است.
برخی از پژوهشها نيز به ساير نظامهای اطالعاتی اختصاص داشتند .برای نمونه ويلکينسون

3

( )با بررسی تمايز مدل ذهنی کاربران و طراحان محصوالت وبی ،گوگل و نرمافزارهای
کتابخانهای جديد دريافتند شکاف بين مدل ذهنی طراحان و کاربران بهعنوان عاملی است که
استفادهپذيری محصوالت وبی کتابخانهای را تحت تأثير قرار میدهد .ريه و همکارانش)( 4
با شيوه هماکتشافی 5و ترسيم شکل به بررسی مدلهای ذهنی  60نفر از دانشجويان در استفاده از
 6مخزن سازمانی متفاوت پرداختند .آنها دريافتند به ترتيب مدل پردازش با  63درصد ،محيط
رابط با  18درصد ،تعامل با  10درصد و ديدگاه کلی 6با  8درصد ،سازههای تشکيل دهنده مدل
ذهنی افراد را تشکيل داده است.
با وجود اينکه همه پژوهشهای مربوط به مطالعات مدلهای ذهنی در اين بخش مورد
اشاره قرار نگرفتهاند ،با اينحال با نگاهی کلی به پژوهشهای مطرح شده میتوان دريافت که
به لحاظ روششناختی ،بيشتر پژوهشها با رويکرد کيفی و با استفاده از فن شبکه مخازن و
مصاحبه نيمهساختاريافته انجام شده است.

نتیجهگیري
همانطور که پيشتر نيز اشاره شد ،بررسی مدلهای ذهنی امری نسبتاً دشوار و پيچيده است
و بررسی آن نيازمند بهرهمندی و توجه به نظريههای مهم در حوزه رفتار اطالعاتی است .با
وجود ارتباط نزديک حوزه تعامل انسان-رايانه با رفتارهای اطالعاتی ،جای خالی نظريههای
رفتار اطالعاتی و اطالعيابی در اين پژوهشها بهخوبی مشهود است .سهم قابل توجهی از
1. Grounded Theory
2 MedlinePlus
3. Wilkinson
4. Rieh, et al.
5. Co-Discovery
6. Global View
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پژوهشها در اين زمينه در حوزه موتورهای کاوش و انتظارات افراد از جستجو است و
بررسی ساير نظامهای اطالعاتی همچون کتابخانه ديجيتالی کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار
گرفته است .افزون بر اين ،در اين پژوهشها کمتر به بررسی عوامل شکلدهنده و تأثيرگذار
بر مدلهای ذهنی افراد توجه شده است .همچنين در برخی از پژوهشها (ويلکينسون،2009 ،
ساده ،2008 ،کراج و جانسون )2007 ،به شکاف بين مدلهای ذهنی گروههای گوناگون
(کاربران ،کتابداران و طراحان نظامهای اطالعاتی) پرداختهاند .همچنين لزوم توجه به طراحی
تجربهمحور کاربران 1و بررسی ارتباط آن با مدلهای ذهنی ،شايسته بررسی و توجه بيشتری
است .آشکار است همه پژوهشهايی که در اين زمينه انجام شده است در خارج از کشور
صورت پذيرفته است و بهنظر میرسد توجه به اين مفهوم زيربنايی و مهم در پژوهشهای
داخلی اهميت بسيار زيادی دارد .ابعاد تأثيرگذار بررسی مدلهای ذهنی میتواند راهگشای
مناسبی برای بهبود و ارتقاء نرمافزارهای کتابخانهای و ساير پايگاههای اطالعاتی کشور از
جمله مخازن سازمانی باشد که بهتازگی مورد توجه دانشگاهها و سازمانهای دولتی قرار
گرفته است تا همراستا با فناوریهای نوظهور ،کاربرپسندی نظامهای اطالعاتی نيز تقويت و
ارتقاء گردد .به نظر میرسد پژوهش در موضوعهای زير میتواند به فراهمآوری پاسخ برای
برخی از پرسشهای اساسی در زمينه جايگاه مدلهای ذهنی در طراحی بهينه نظاهای
اطالعاتی ياری رساند:
 بررسی عوامل موثر بر شکلگيری مدلهای ذهنی ذینفعان 2گوناگون نظامهای
اطالعاتی از جمله کاربران ،کتابداران ،پژوهشگران و طراحان ،میتواند به ريشهيابی
پيشزمينهها و مولفههای تأثيرگذار بر نيازها ،خواستهها و انتظارهای آنها کمک نمايد؛
 بررسی عوامل شکلگيری مدلهای ذهنی کاربران در کتابخانههای سنتی و مراکز
آرشيوی میتواند به بررسی اين مولفهها در اين نظامهای سنتی اطالعرسانی ياری
رساند؛
 مقايسه مدلهای ذهنی افراد گوناگون هنگام استفاده از انواع نظامهای اطالعاتی می
تواند به ترسيم الگويی کلنگرانه از کاربران گوناگون اين نظامها منجر گردد؛
)1. User Experienced Design (UXD
2. Stakeholders
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 بررسی شکاف شناختی در مدل ذهنی گروههای گوناگون ذینفع يک نظام اطالعاتی
 طراح) میتواند به کاهش اين شکاف شناختی منجر گردد؛، کتابدار،(از جمله کاربر
 بررسی رابطه سواد اطالعاتی افراد بر شکلگيری مدلهای ذهنی آنها میتواند زمينه
های تجربهای و دانشی افراد را در بهرهگيری از نظامهای اطالعاتی مورد بررسی قرار
دهد؛
- بررسی مدلهای ذهنی کاربران بر اساس نظريههای رفتار اطالعاتی و اطالعيابی می
.تواند باعث تقويت بنيان مفهومی و نظری مدلهای ذهنی گردد
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