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  چکیده

هاي  رسانی و بازیابی اطالعات را بررسی و تفاوت ـ شناختی در علم اطالع این مقاله دیدگاه اجتماعی
وار  اي را به طـور فهرسـت   وزه ـ شناختی یا تحلیل ح  ّتی ودیدگاه اجتماعی هاي شناختی سن بین دیدگاه
اي اطالعات،  هاي مقدماتی در بازیابی رایانه این مقاله مدعی است که با فرض وجود مهارت. کند بیان می

هایی از نوشتارهاي موضوعی در بازیابی اطالعات تعامل برقرار        توانند به طور مبنایی با بازنمون       افراد می 
. شـود   هایی از نوشـتارهاي موضـوعی نیـز بحـث مـی             ا بازنمون نوع دانش موردنیاز براي تعامل ب     . کنند

شـده بـه     هاي مختلف در نوشتارهاي بازنمون      ها یا انگاره    شود که چگونه رویکرد     همچنین نشان داده می   
تواننـد   که کاربران نوعـاً نمـی       از جمله این  (کنند    نیازهاي اطالعاتی و معیارهاي ربط متفاوتی اشاره می       

تواند عمدتاً بـر مطالعـات کـاربران        رسانی نمی   بی بیان کنند و اینکه چرا علم اطالع       نیازهایشان را به خو   
گرایـی، روان     این اصـول بـا رویکردهـایی در روانـشناسی ماننـد رفتـارگرایی، شـناخت               ). اعتماد کند 
معیارهاي ربط که بـه طـور   . شود هایی تشریح می شناسی مقایسه شده و با ذکر نمونه   گري و عصب    تحلیل
بـراي اثبـات ادعاهـاي نظـري از     . شـوند   وار بیان مـی     حی در هر موقعیت وجود دارند نیز فهرست       تلوی
تـرین سـطح معیارهـاي     شود که عمومی همچنین نشان داده می. هاي واقعی نیز استفاده شده است   داده

  .شناختی اشاره دارند هاي معرفت ربط به نظریه

  مقدمه
هـا در طـول زمـان تغییـر      شناختی وجـود دارد و ایـن دیـدگاه   رسانی بیشتر از یک دیدگاه    در علم اطالع  

 یا 3»علوم شناختی«نام  اي به رشته رسانی از جنبشی بین هاي شناختی در علم اطالع سخن گفتن از دیدگاه. اند کرده
 و 6گـردد   در روانـشناسی برمـی  1956این جنبش عمدتاً به سـال     . 5 سرچشمه گرفته است   4»انقالب شناختی «حتی  

» نورمن« با انتشار کتب 1975در سال . شود   نزدیکی به توسعۀ هوش مصنوعی در علم رایانه نیز مربوط می           طور  به
 شـروع شـد و   1977در سـال    » علـوم شـناختی   «انتشار مجلـه    . وجود آمد   اي به   یک زمینۀ بین رشته   » راملهارت«و  
هـاي   این موارد برخی از مشخـصه . د برگزار کر1979نیز اولین همایش ساالنه را در سال      » انجمن علوم شناختی  «

  .اي هستند به عنوان یک زمینۀ بین رشته» علوم شناختی«گیري  رسمی مربوط به شکل
یـا رویکردهـا و   » علـوم شـناختی   «هـایی بـراي       تـوان جـایگزین     را مـی  » ـ شـناختی    هاي اجتماعی   دیدگاه«
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وسـیلۀ نوشـتارها و    ویکردهـا بـه  عبـارت دیگـر، ایـن ر    بـه . حـساب آورد  هاي درونی در علوم شـناختی بـه     جنبش
عرضـه و بحـث   » علـوم شـناختی  «شوند، اما به طور روزافزونی در  هایی از بیرون علوم شناختی پشتیبانی می       سنت
اندازهاي   پژوهشگري در زمینۀ هوش مصنوعی است که در یک موقعیت شناختی، چشم7»تیمپکا«مثالً . شوند می

شناسی توجه اساسی به شـناخت داشـته    در طول تاریخ، جامعه   «: کند  میشناختی مختلف را این چنین بیان         جامعه
از ایـدئولوژي و هوشـیاري طبقـاتی و روش       » مـارکس «از نمایندگان جمعـی، بحـث       » دورکهایم«تحلیل  . است

»Verstehen «  تـري در شـناخت    حتی به طـور مـرتبط  . هاي شناختی هستند ها و مدل ، همه داراي تحلیل »وِبر«از
شـود   انسان به دو بخش شناخت و عاطفه تقسیم می» خود «8دربارة شناخت اجتماعی، » مید«هاي     نظریه بالینی، در 

هـاي شـناختی    نتیجه اینکه، قابلیـت . شود پذیري با محیط اجتماعی حاصل می   که شناخت از طریق فرآیند تطبیق     
  9.»آیند دست نمی کامل بدون تعامل در یک جامعه به

ـ شناختی، از دامنـۀ مباحـث ایـن      هاي شناختی و اجتماعی     خی جامع از دیدگاه   ارائۀ تحلیل فلسفی و تاری    
تـأثیرات  . رسانی خواهد بود  ـ شناختی درعلم اطالع     درنتیجه، تمرکز بر ارائۀ دیدگاه اجتماعی     . مقاله خارج است  

  .هاي تجربی براي تأمین روایی آن نیز بیان خواهد شد ضمنی آن و پشتیبانی

  رسانی ـ شناختی در علم اطالع  اجتماعیهاي شناختی و دیدگاه
  :رسانی پیشنهاد کرد یک دیدگاه شناختی براي علم اطالع» مارك دومی «1977در سال 

هـا یـا مفـاهیم      از طریق یـک نظـام از مقولـه   10هرگونه پردازش اطالعات، خواه ادراکی باشد یا نمادین،    «
  11.» هستند]فرد[یک مدل از جهان مربوط به آن گیرد که، در ارتباط با ابزار پردازش اطالعات،  انجام می

بندي با ادعاي مطـرح   ممکن است کسی بگوید که این فرمول. بندي خاص موافق هستم من با این فرمول   
هاي  اما تشریح این فرمول، تفاوت. شده در هرمنوتیک، یعنی وابستگی ادراك ما به ادراکات پیشین، یکی است 

تی ودیدگاه هاي شناختی سن  عمده بین دیدگاه   ــ شـناختی را نمایـان خواهـد      ّت اجتماعی هاي مربوط به یک ماهی ّ
  .کرد

ها و مفـاهیم   رسانی و نیز مقوله ها و مفاهیم مورد اشاره در علم اطالع براي درك نقل قول باال، باید مقوله   
هاي  ي روانی یا مدل هاي شناختی اغلب دربارة ساختارها      دیدگاه. موردنظر در بازیابی اطالعات را شناسایی کرد      

 تأثیر مفهوم هوش مصنوعی و این دیدگاه قـرار   رسانی تحت   در علم اطالع   12روح زمانه . کنند  روانی صحبت می  
هاي  ها و نظام آورد که در رایانه اي را فراهم می ها دانش پایه گرفته است که تجارب روانشناختی مربوط به انسان  

  .اطالعاتی قابل اجرا هستند
رسانی را آغـاز نمـود و    که بحث دیدگاه شناختی در علم اطالع13»پیتر اینگوِرسن« پرفسور 1999در سال  

 را به عنوان منبع درسی مقطع کارشناسـی ارشـد دانـشکده         14»نورمن«و  » لیندسی«کند، کتاب     هنوز هم بحث می   
 آنچه کـه دیـدگاه   گیرم بر من این واقعیت را گواهی می . رسانی در کپنهاگ برگزید     سلطنتی کتابداري و اطالع   

کنم دیـدگاه وي، یعنـی ایـن عقیـده کـه       فکرمی. کرده است در آن زمان بر آن داللت می » اینگوِرسن«شناختی  
کند،  رسانی فراهم می تجارب روانشناختی در پردازش اطالعات انسانی، بنیان نظري صحیحی را براي علم اطالع   

هـاي   ایـن دیـدگاه، ماننـد دیگـر دیـدگاه     . شته نمایان شـد از این پس به عنوان جریان مهمی در روح زمانۀ این ر   
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  :اند از شناختی، برمبناي دو فرضیۀ زیربنایی قرار دارد که عبارت
 دیدگاهی که تمرکز آن بر مطالعۀ عملکردهاي شناختی اشخاص و عمدتاً به           15شناختی،  فردگرایی روش  .1

  16شکل تجارب روانشناختی قرار دارد؛
 ایـن فرضـیه وقتـی    17).گرایـی  عقـل (ها   ساختارهاي عصبی و ذاتی در انسانهاي روانی و    ارتباط بین مدل   .2

در . کندکه فرد بخواهد هوش مصنوعی را بر پایۀ سازوکارهاي روانشناختی قـرار دهـد    ضرورت پیدا می  
 .این فرضیه، ارتباط نزدیکی بین علوم شناختی و علوم عصبی وجود دارد

ها را به  توان آن اند، اما می به طور آشکار بحث نشده    ) 1977(» نورمن«و  » لیندسی«این فرضیات درکتاب    
تـوان از   گرایی را نیز مـی  ارتباط آن با عقل. شده و پوشش موارد عصبی استنباط نمود آسانی از نوع تجارب ارائه   

. زبانشناس درك کـرد » نوام چامسکی«طریق آثار یکی از مؤثرترین پژوهشگران دورة اولیۀ علوم شناختی یعنی  
با این حال، بیشتر . کند عنوان یک شخصیت پیشاهنگ اشاره می به» رنه دکارت«گرایی  آشکارا به سنت عقلوي 

شـناختی را بـراي فرآینـدهاي شـناختی مـدنظر       گرفته از رویکردهاي شـناختی، مبنـاي عـصب     هاي الهام   پژوهش
فرضـیات تلـویحی   «ت که به دلیل  اندازهایی اس   هاي شناختی، نوع چشم     غالباً مسئلۀ عمده در پژوهش    . اند  نداشته
  .اند  حذف شده18»گرایانه عقل

براي (هاي شناختی  گرایی در دیدگاه در همان زمان، من توسعۀ یک جایگزین را براي فردگرایی و عقل         
. تـر آغـاز کـردم    مند اي نظام گونه به) »اینگورسن«یافته توسط  گرایی بطور کلی و دیدگاه شناختی توسعه    شناخت

رویکـرد  «هـاي مختلفـی، بـویژه      مـن از نـام  19.باره به زبان دانمـارکی انجـام شـد        ي اصلی من در این    اولین کارها 
  21.ام  استفاده کرده20»اي ـ حوزه تحلیلی«و رویکرد » شناختی ـ معرفت شناختی جامعه

نکتۀ مهم در رویکرد موردنظر من این ادعا است کـه ابزارهـا، مفـاهیم، معـانی، سـاختارهاي اطالعـاتی،               
یـک جامعـۀ   . گیرند هاي علمی شکل می ، مثالً در رشته22هاي اطالعاتی و معیارهاي ربط در جوامع سخنوري نیاز

این ارتباط بوسـیلۀ  . شود  انجام می23یافته و همبسته اي است که در آن یک فرآیند ارتباطی نظم    سخنوري، جامعه 
 ایـن  26.شـود  سـاختارمند مـی  ، 25هـاي گفتـاري    و تـسلط سـخنگاه  24یک ساختار مفهومی، محصورسازي سازمانی  

را به تمرکز بر اجتماع، فرهنـگ و جهـان علمـی تغییـر     ) ها یا رایانه(رسانی بر اشخاص  دیدگاه تمرکز علم اطالع 
یکی از تأثیرات ضمنی مهم آن این اسـت کـه سـاختارهاي شـناختی مناسـب، عمـدتاً از یـک ماهیـت         . دهد  می

ــ   رویکـرد فرهنگـی  «وین این دیدگاه دریافتم که پـشتیبانی از  در هنگام تد  . تاریخی برخوردارند تا روانشناختی   
، 27»دیـویی «در علم روانشناسی توسـط افـرادي ماننـد    » ـ شناختی دیدگاه اجتماعی «و  » نظریۀ فعالیت «یا  » تاریخی

 بیـان شـده   30»کارپاتشف«توسط » نظریۀ فعالیت «معرفی روزآمد   .  انجام شده است   29»لئونیتف« و   28»ویگوتسکی«
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هـاي داراي برچـسب دیـدگاه      مرور مفیـدي از بیـشتر پـژوهش   31»شاو«و » جاکوب«رسانی،    علم اطالع در  . است
  .اند ـ شناختی انجام داده اجتماعی

 مربـوط  33»فلورز«و » وینوگراد«، و 32»رافائل کاپارو«یافته توسط  کار من از بسیاري جهات به رویکرد توسعه     
همچنـین بـه   . کنـد  انی و ماهیـت اجتمـاعی دانـش تأکیـد مـی     رسـ  هـاي هرمنـوتیکی علـم اطـالع     شود و بـر جنبـه      می

 و دیگران مطـرح  36»تومینن «35،»فرومن«مثل  که توسط افرادي 34»گرایی اجتماعی  ساخت«هایی با رویکرد    دیدگاه
پـذیري    این است که فرض سـنجش     » شناختی  فردگرایی روش «علیه  » تومینن«بحث اصلی   . شود  شده، مربوط می  

  .، اشتباه است37د خاص از طریق گفتارهاي روانی یک فر مدل
بـر طبـق نظـر    . انـد   یافتـه  طـورکلی، رویکردهـاي مـشابهی پیـشنهاد شـده و توسـعه       در علـوم شـناختی بـه   

در علم شـناختی ابتـدایی،   . شناسی است    از زبان  38گرایانه  تغییر متناسب، تغییر جهت عمل    ) 1999(» گاردنفورس«
و پیـروان او، اشـخاص ماننـد    » چامـسکی «از نظـر . شـته شـده بـود   نقش فرهنگ و جامعه در شناخت نادیـده انگا        

 هستند که ساختارهاي نحوي را براساس یک نظام تقریباً ذاتی از قواعد دستوري پردازش        39هاي تورینگ   ماشین
بدون درنظرگرفتن مسائل مربوط به استفادة زبان در ارتباط، وابستگی سؤاالتی که دربارة معناي لغـات     . کنند  می
عـرف عملگرایانـۀ جدیـد، رویکـرد     . شود ، به یک نظریه شناختی، در زبانشناسی به درستی مشاهده نمی        شود  می

تـرین   عنـوان اساسـی   هـاي انـسان بـه    در ایـن عـرف، اعمـال و فعالیـت    . شناختی کالسیک را زیرورو کرده است   
مـال زبانـشناختی؛    متـشکل شـده اسـت از قواعـدي بـراي اَع     40اند؛ کاربردشناسی ها درنظر گرفته شده     موجودیت
، وقتی که سیاق عبـارت بـراي     43که نحو    درنهایت این  42.شده   عبارت است از کاربردشناسی متعارف     41معناشناسی

  .کند هاي دستوري را اضافه می رفع ابهام کافی نباشد، براي کمک به رفع ابهام در معانی، نشانه
ها نیز  آن. کنند اه شناختی را زیرورو میـ شناختی از بسیاري جهات دیدگ هاي اجتماعی رو، دیدگاه از این

ّا به بررسی آن نه از طریق فقط مغز یا ذهن، بلکه از طریق شرایط اجتمـاعی   دهند، ام  به شناخت فردي اهمیت می    
من ایـن توسـعه را بـا    . شود ها نه از درون به بیرون، بلکه از بیرون به درون فعالیت می           در این دیدگاه  . پردازند  می

بخـشی دو نـوآوري     کـه اقـدام بـه پـشتیبانی و الهـام       موافـق یـافتم، فـردي   44»بوگـدان «شده توسـط   توصیف بیان 
تحلیل باال بـه پـایین   «ها،  یکی از آن. ها را تحسین نموده است شناختی جدید در علوم شناختی کرده و آن     روش

 اجرایـی و سـپس   هـاي شـناختی   رسـانی بـه برنامـه    اسـت کـه یـک زنجیـرة تبیینـی را از کـار اطـالع             » کالسیک
نوآوري دیگر که جدیدتر نیز هست، یک تحلیل تکاملی است . کند ها توصیه می سازوکارهاي اجراکنندة برنامه

کننـد، یعنـی بـه عنـوان یـک       شناسان هر اندام را بررسی مـی  کند که زیست اي بررسی می که شناخت را به شیوه 
  .45»انطباق«

در علــم » دیــدگاه شــناختی« کــه خــود را طرفــدار و افــراد دیگــري» اینگورســن«هــاي  تفــسیر واکــنش
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ــ   اجتمـاعی «یـا  » اي ــ حـوزه   تحلیلـی «دانند، نسبت به پیشنهادهاي مطـرح شـده توسـط دیـدگاه        رسانی می   اطالع
 در 2001 ماه مه 14واقعیت این است که وي در سخنرانی افتتاحیه خود در . تا حد زیادي مشکل است   » شناختی

ــ   اجتمـاعی «در کپنهـاگ، از عبـارت    » رسـانی   شکده سلطنتی علوم کتابداري و اطالع     دان«مراسم انتصاب اساتید    
 اشاره داشته است که زمینۀ پژوهـشی مـورد     46در حین بیان نظرات خود استفاده کرده و در جاي دیگر          » شناختی

ی کـه در   دیدگاه شناختی وي، ارتباط خود را با روانـشناسی شـناخت  47.است» اي تحلیل حوزه «عالقۀ او، دیدگاه    
ــظ نکــرده اســت 1990آغــاز دهــۀ  ــود، حف ــن.  مــدعی آن ب ــا وجــود ای » Polyrepresentation«کــه مفهــوم  ب

 که برمبناي نظـرات  48»یورلند«شده توسط     هاي ارائه   ّا با ایده    از خاستگاه متفاوتی برخوردار است، ام     » اینگورسن«
 توسـعه یافـت   51»یورلنـد «اختی از ربط توسط ـ شن تصور اجتماعی. شود  قرار دارد، مربوط می    50»پائو« و   49»ورثن«

 ماه 14در » اینگورسن« مورد استفاده قرار گرفت و اکنون در سخنرانی افتتاحیۀ 52»اروم«که براي اولین بار توسط 
  .شود  نقل می2001مه 

نشان داده » اینگورسن«گونه که توسط   حداقل آن (دهد که دیدگاه شناختی       ها نشان می    ّت  همۀ این واقعی  
اگر این امر صحیح باشد، پس اختالفات اساسی نیز نبایـد       . اي نزدیک شده است     ـ حوزه   به دیدگاه تحلیلی  ) هشد

آیا در عمـل ایـن وضـع وجـود دارد،     .  باشیم 53وجود داشته باشد و امروز ما همگی باید شناختگراهاي اجتماعی         
  .موردي است که در قسمت بعدي بیشتر به آن پرداخته خواهد شد

  اي لیل حوزهدو نوع تح
اي بـه    ارائـه داد، از تحلیـل حـوزه   55رسانی امریکـا  اي که در انجمن علوم اطالع  در مقاله54»لیکی نیلسن ««

اي  اي و شیوه این مقاله تفاوت بین تبیین من از تحلیل حوزه . اي براي ساخت اصطالحنامه بحث کرد       عنوان شیوه 
که این پژوهش را  با این. کند طرح شده است را آشکار میکه این اصطالح اخیراً در ارتباط با دیدگاه شناختی م

اي در مفهومی متفاوت از آنچه مدنظر من است، بـه     کنم که تحلیل حوزه     بسیار مهم و شایسته یافتم، اما فکر می       
  .کار گرفته شده

» ناینگورسـ «اي را بـه    مفهـوم تحلیـل حـوزه   56ارائه کـرده » پاورپوینت«اي که در قالب      در مقاله » نیلسن«
  : اسامی چند فرد دیگر را ذکر کرده و نوشته57منتشر نموده» اف دي پی«اي که به صورت  ّا در مقاله نسبت داده، ام

از ایـن جهـت کـه بایـد مبنـاي توسـعه و بهبـود نظـام            » اي  تحلیل حـوزه  «دربارة مفهوم   ) 1997(» یورلند«
کنـد کـه بـراي      بر نوعی دانش تأکید می   او نیز عمدتاً   58»سورگل«همچون  . کند   قرار گیرد بحث می    ]اطالعاتی[

هـاي پژوهـشی قابـل     نظام اطالعاتی و کاربران آن باید به دست آورد، اما فقـط اطالعـات انـدکی دربـارة روش           
  .استفاده براي گردآوري دانش موردنیاز، ارائه کرده است

 از 59ام ولـین بـار در مقالـه   من بـراي ا . ام را از نظر تاریخی صحیح نیافته    » اینگورسن«که من اعتبار      اول این 
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تا .  آن را ادامه دادم60»آلبرکتسن«و » یورلند«در زبان انگلیسی استفاده کردم و سپس در مقالۀ     » اي  تحلیل حوزه «
از این اصطالح و مفاهیم زیربنـایی آن  ) »نیلسن«و دیگر افراد ذکرشده درمقالۀ  (» سورگل«دانم،    آنجا که من می   

در بـین  .  در علم رایانه به کار برده اسـت 61»نیبرز«را براي اولین بار  » اي  تحلیل حوزه «اصطالح  . اند  استفاده نکرده 
کنم اولین شخصی هـستم کـه ایـن اصـطالح و نظریـۀ       ها استناد کرده، فکر می      به آن  62»لیکی نیلسن «افرادي که   

  .ام شناسی آن را به کار برده زیربنایی و روش
هـاي پژوهـشی قابـل اسـتفاده بـراي           عات انـدکی دربـارة روش     فقط اطال ... یورلند  «که، عبارت     دوم این 

اندیـشۀ کامـل بـراي    . یک عبارت نسبتاً منفی و به نظر مـن اشـتباه اسـت        » گردآوري دانش مورد نیاز ارائه کرده     
توسعۀ یک دیدگاه، البته بهبود پژوهشی در آن زمینه است و چنانچه به این هدف کمکی نکند، یقینـاً شکـست        

شـامل اصـطالحنامه و   (شناسـی سـازماندهی دانـش       مدعی هستم که بـه تبیـین و توسـعۀ روش           من. خورده است 
هــاي  روش) الـف : انــد از ام کـه عبـارت   مـن چهـار روش مبنــایی را کـشف کــرده   . ام کمـک کــرده ) بنـدي  رده
نجی هاي کتابس مانند روش (64هاي تجربی روش) ؛ ب)اي ـ چهریزه مانند روش رانگاناتان و تحلیلی    (63گرایی  عقل

هـا   ، کـه بـر اهـداف و ارزش   67گرایانـه  هـاي عمـل   روش) ؛ د66هاي تـاریخی  روش) ؛ ج65)و تحلیل هم ـ استنادي 
  .شود متمرکز است و مثالً به رویکردهاي فمینیستی و انتقادي به سازماندهی دانش مربوط می

. ه اسـت ها در پژوهش من مـورد تأکیـد بـود    همۀ این چهار نوع روش، نقاط قوت و ضعف مربوط به آن 
ها با یکدیگر مقایسه شـده و بطـور مفـصل در یـک بررسـی مـوردي روانـشناسی، مـورد بحـث قـرار                       این روش 

  68.اند گرفته
 براي ساخت اصطالحنامه عبارت اسـت از ترکیبـی از       69»لیکی نیلسن «شناسی توصیف شده توسط       روش

ل محتوا و تحلیـل گفتـار بـراي    ها و تحلی   براي گردآوري داده   70هاي تداعی لغت    هاي گروهی و آزمون     مصاحبه
با توجـه بـه   . ، یک شرکت داروسازي خاص در دانمارك است»جامعۀ گفتاري«یا »  حوزه«. ها کردن داده   تحلیل

شـده نـدارم؛ بـرعکس،     کارگرفتـه  هاي به هدف و شرایط موردنظر در این پژوهش، من هیچ ایراد جدي به روش  
کـه  هـاي اطالعـاتی    گونـه پـژوهش   ما به این. کنم قانه تحسین میاین ابتکار را به عنوان یک مورد مناسب و خال       

کننـد،   هـا ایجـاد مـی    ترین اطالعات آن دهند و ابزارهایی را براي گردآوري مناسب    را پوشش می   71هاي بیگانه   زمینه
طـابق بـا   به درستی انتخاب شده و آیـا م » اي تحلیل حوزه«دانم که آیا اصطالح  حال، من نمی با این. خیلی نیاز داریم 

  .مفهوم موردنظر من یا دیگران هست یا نه
اند، در حـوزة هـوش مـصنوعی بـا       توصیف شده  72»لیکی نیلسن «ها که توسط      هاي گردآوري داده    روش

چنانچه قصد دارید یک نظـام خبـره بـسازید، بایـد      . شوند   شناخته می  73هاي فراخوانی دانش    عنوان فنون یا روش   
حل آشکار براي این منظور، فراخـوانی دانـش موردنیـاز از     راه. دست بیاوریددانش خبره را از کسی یا جایی به       
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گونه فنون فراخوانی دانـش،    دامنۀ متنوعی از این 74»کوك«مثالً  . کسی است که در آن کار یا مسئله خبره است         
یـت  هـایی بـا ماه   هـا عمـدتاً روش   گونـه روش  ایـن . کنـد  از جمله مباحث گروهی و ارتباطـات آزاد را بیـان مـی      

ام  هـا سـخن گفتـه    اي که مـن از آن  هاي تحلیلی ـ حوزه  که روش شوند، در صورتی روانشناختی درنظر گرفته می
  .شناختی هستند شناختی و معرفت عمدتاً داراي یک ماهیت جامعه

در . اي متخصـصان موضـوعی را ارزیـابی کـرد     تـوان دانـش حـوزه    سؤال مهم این است که چگونـه مـی      
هاي علمـی، اسـتخدام متخصـصان موضـوعی بـراي       هاي اطالعاتی رشته  پژوهشی و پایگاههاي مدیریت کتابخانه 

هاي سازماندهی دانش، یک شـیوة متـداول    بندي مدارك و همچنین ساخت و نگهداشت نظام       سازي و رده    نمایه
 حال، استخدام متخصص موضوعی یا یک فرد خبره، مسائل روش شناختی سازماندهی دانش را حل با این. است
متخـصص موضـوعی، ایـن    : گردانـد و آن اینکـه   شده را یک قدم به عقب برمی کند، بلکه فقط سؤال مطرح   نمی

منظـور سـاخت ـ مـثالً ـ یـک        هـایی کـه متخصـصان موضـوعی بـه      آورد؟ شـیوه  دسـت مـی   دانش را چگونـه بـه  
 یـک اصـطالحنامه   رسانی براي سـاخت  هایی که متخصص اطالع   اند؟ شیوه   اصطالحنامه باید به کار گیرند کدام     

هـاي   رسـانی بایـد راهنمـایی    اند؟ علم اطـالع  کند کدام   رسانی، استفاده می    در زمینۀ علمی خود، یعنی علم اطالع      
افراد خبره . نفسه کافی نداند اي را فی ها را ارائه کند و فقط دانش حوزه گونه نظام شناختی براي ساخت این روش

انـد؟ آیـا انـواع     ها از این جهت تا چـه انـدازه بـا یکـدیگر متفـاوت      وزهبه چه میزان با این عمل موافق هستند؟ ح 
شناسـی وجـود دارنـد؟     هاي معرفـت  ها و دیدگاه هاي نظري، انگاره   مندتري از اختالفات دربارة مثالً دیدگاه       نظام

ـت مـسائل زیـر    هاي اخیر در هوش مـصنوعی بـر اهمـی        ها چیست؟ پیشرفت     در طراحی نظام   75نتایج این ابردانش   ّ 
  :ورزند تأکید می

رسند و تقریباً هرگز فرصتی را براي یـک حکـم      هاي خبره هرگز به هوشمندي خبرگان انسانی نمی         نظام
هـایی، دانـش جـامعی را     مسئلۀ زیربنایی این است که چنین نظام. کنند هاي واقعی فراهم نمی  در موقعیت  76قطعی

بدون چنـین ابردانـشی، یـک نظـام     . کنند ها ارائه می آناند، اما به سختی دانشی دربارة روایی       در خود جاي داده   
هـاي   درنتیجـه، نظـام  . گیري صحیح قـرار داد  توان آن را مبناي یک تصمیم توانایی قضاوت معتبر را ندارد و نمی   
  78.شوند  نامیده می77»هاي پشتیبانی تصمیم نظام«اند و امروزه  خبره به درجات پایینی تنزل کرده

هـا اسـتفاده کـرده بـراي طراحـی        از آن79»لیکـی نیلـسن  «ي فراخوانی دانـش کـه   ها رسد روش  به نظر می  
اند، اما به نظر من بـراي تحلیـل یـک حـوزه چنـدان مناسـب        اصطالحنامه براي یک شرکت خاص بسیار مناسب  

یـک تحلیـل   . شـوند  شناختی از دیدگاه شناختی سنتی مربـوط مـی       ها بیشتر به فردگرایی روش      این روش . نیستند
فقط یک شرکت، بلکه یـک زمینـۀ علمـی را در مـدنظر داشـته باشـد کـه مفـاهیم             ي باید در وهلۀ اول نه     ا  حوزه

هـا ممکـن اسـت سـطوح      گونـه زمینـه   در این. مشترك، اصطالحات و دانش آن در حال توسعه و اشتراك است 
وشناسی عصبی و انـواع  گرایی وجود داشته باشند، مثالً از علوم طبیعی گرفته تا داروشناسی، دار        مختلفی از کلی  
هـاي    به شـکل ]طورکلی به[گرایی  گرایی موضوعی و خاص خاص(گرایی در داروشناسی عصبی   مختلف خاص 

  ).شود هاي کاربردي و بنیادي، مثالً داروشناسی عصبی بالینی مربوط می گوناگون پژوهش
گرایـی مـوردنظر    اصگام بعدي در تحلیل حوزه، بررسی ماهیت و ساختار دانش و ارتباط آن با سطح خ     

  .باشد می
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کننده  توان یک تکمیل را می» دیدگاه شناختی« و 80»لیکی نیلسن«شده توسط     حال، رویکرد استفاده    بااین
 نقاط قـوت و ضـعف نـسبی     81من در یک مقالۀ دردست انتشار     . اي دانست   براي دیگر رویکردهاي تحلیل حوزه    

تولیـد  . 2، 82تولید راهنماهـاي نوشـتاري  . 1: اند از بارتام، که ع  رویکرد در تحلیل یک حوزه را بحث کرده        11
مطالعـۀ تجربـی اسـتفاده    . 4نویـسی،   سـازي و چکیـده   هـاي نمایـه   پژوهش دربارة ویژگی.3هاي خاص،  بندي  رده

مطالعـات معرفـت     .8،  83مطالعات سندي و نـوع ادبیـاتی      . 7مطالعات تاریخی،   . 6مطالعات کتابسنجی،   . 5کننده،  
مطالعـۀ سـاختارها و   . 10شناسی، زبان تخصـصی و مطالعـات گفتـاري،          مطالعات اصطالح . 9،  شناختی و انتقادي  

آخـرین رویکـرد،   . اي و هـوش مـصنوعی   اي در شـناخت حرفـه   تحلیل حوزه . 11ها در ارتباطات علمی،       انجمن
. تند رویکرد از وضعیت مـشابهی برخـوردار نیـس       11این  .  به کار گرفته شد    84»نیلسن«رویکردي است که توسط     

  .براي تفسیر نتایج رویکردهاي دیگر ضروري هستند) شناختی مثالً مطالعات معرفت(برخی رویکردها 
هـاي   در بازیابی اطالعـات، و تحلیـل حـوزه   » اي دیدگاه تحلیلی حوزه«هاي مهم مربوط به    برخی از جنبه  

توان در ایـن مقالـه    اي مهم را نمیه با این حال، بسیاري از جنبه. شوند موضوعی در ادامۀ این مقاله شرح داده می  
  .ارائه کرد و باید منتظر آثار بعدي بود

  بازیابی اطالعات
  :در بازیابی اطالعات، افراد با سطوح مختلفی در تعامل هستند، مثالً

  ـ با یک رایانۀ شخصی و سیستم عامل مربوط به آن؛
  جستجو و سازماندهی فایل مربوط به آن؛و موتور) 85»دیالوگ«مانند (دور  اي از راه ـ با یک سیستم رایانه

  ؛)هاي کتابشناختی مانند پیشینه(هایی از مدارك  ـ با بازنمون
پیوسـته و   هـم  بیش با یکـدیگر بـه   و که کم ( در یک یا چند حوزه       86هایی از ادبیات موضوعی     ـ با بازنمون  

  ).اند متجانس
در اصـطالح  . (ز همۀ این سطوح داشته باشندبراي اقدام به بازیابی اطالعات، کاربران باید دانش مناسبی ا  

بسیار مهم است که بتوان این ). دیدگاه شناختی، کاربران باید مدل روانی مناسبی از همۀ این سطوح داشته باشند
هـاي روانـی    هاي مقدماتی بازیابی اطالعات بر ارائۀ مدل  در دوره. طور تحلیلی از یکدیگر جدا نمود   سطوح را به  

بـا  . شـود  تأکید مـی ) اي و عبارتی و غیره سازي واژه هاي مقلوب، منطق بولی، نمایه فایل( رایانه  خوبی براي سطح  
هـاي روانـی ادبیـات     نماید، مدل تر می سازي و بازیابی مهم هاي مربوط به نمایه  این حال، آنچه در ارتباط با سؤال      

  .موضوعی است
تواننــد بــا  العـات، کــاربران ضــرورتاً مـی  اي اط هــاي مقـدماتی بازیــابی رایانــه  بـه فــرض داشـتن مهــارت  

به نظر من، این یـک مهـارت مقـدماتی    . هایی از ادبیات موضوعی در یک یا چند حوزه در تعامل باشند            بازنمون
  .اي، واقعیت را نادیده انگاشته است است که تا اندازه

مـثالً یـک فـرد خـاص     . مسائل مربوط به بازیابی اطالعات از نظر ماهوي با یکدیگر تفاوت اساسی دارند   
هـاي اطالعـاتی کتابـشناختی و مـتن      تواند همۀ مدارك مرتبط با تصادف قطاري خاص را در پایگـاه       چگونه می 

                                                
80 . Nielsen, 2000a. 
81 . Hjørland, 2002. 
82 . Producing literature Guides 
83 . Document and Genre Studies 
84 . Nielsen, 2000a. 
85 . Dialog 
86 . Representations of the Subject Literature 



هـاي آشـکار را    هـاي اطالعـاتی و برخـی واژه        کامل در جهان شناسایی کند؟ این جـستجوگر برخـی از پایگـاه            
حال، آنچه بـراي   با این.  را بازیابی خواهد کرداقبال باشد برخی از مدارك مرتبط    کند و اگر خوش     شناسایی می 

، »قطـار «هـاي   جستجوگر خیلی آشکار نیست این است که بسیاري از مدارك مرتبط دیگر، ممکـن اسـت واژه                
مدارك مرتبط ممکن است وقـایع منجـر بـه     . ها را در خود نداشته باشند       یا مترادفات آشکار این واژه    » تصادف«

از . انـد  شناختی به مدارك مربوط بـه خـود تـصادف پیونـد نخـورده       نظر اصطالح تصادف را تشریح کنند که از     
 88 زبان طبیعی نیست، بلکه مسئله دانش واقعی 87رو، موضوع بازیابی اطالعات فقط موضوع قدرت بیان خالق          این

در فرآینـد بازیـابی اطالعـات، جـستجوگران بایـد دربـارة       . نیـز هـست  ) مـثالً تـصادف  (شـود    آنچه جستجو مـی   
پردازنـد آگـاهی کـسب کننـد و سـپس بـه منظـور توسـعۀ                جودیتی که به جستجوي اطالعات دربارة آن می       مو

مـثالً یـک تـصادف ممکـن اسـت         . کار بگیرند    این دانش موضوعی را به     89)جستجوي مکرر (معیارهاي جستجو   
تواند یـک   نیز میدلیل نقص در یک عالمت رانندگی خاص اتفاق بیفتد؛ بنابراین نام سازندة عالمت رانندگی      به

از ایـن رو، جـستجوگران بـا    . کند هیچ نظریۀ زبانشناختی چنین دانشی را فراهم نمی. واژة جستجوي مرتبط باشد 
  :اند از شوند، که عبارت بینی سه سطح تعامل با مسائل روبرو می پیش
تـر و   واقعیت امر ـ مثالً دالیل تصادف قطار چیست؟ این یک دانـش اساسـی، و در یـک سـطح اساسـی       .1

  شناختی است؛ تر، یک دانش هستی کلی
هـاي   صورت مطالعات مهندسی دربـارة تـصادف قطـار یـا گـزارش      اي ـ مثالً به  این که مسئله به چه شیوه .2

هـا   این. اي دربارة تصادف قطارـ شناخته و توصیف شده تا بتواند بازیابی شود و قابل اعتماد باشد      روزنامه
 شوند؛ مطالعات علم و نظریۀ منابع اطالعاتی مربوط میمواردي هستند که به نظریۀ دانش، 

 زبان معمـولی، دانـش مربـوط بـه      90شناسی مهندسی، زبان حقوقی،     ـ مثالً اصطالح    شده  این که دانش ثبت    .3
شناسـی،   این سطح بطور ویژه دانش اصطالح. شود ـ چگونه توصیف می      و ارتباط گفتاري   91انشاء مدرك 

 .گیرد رسانی را دربرمی زبانشناسی، و کتابداري و اطالع
شوند نیستند؛ بـا ایـن حـال     ها تدریس می ها مشابه دانش موضوعی که معموالً در دانشگاه       گونه دانش   این

شــناختی، الگوهـاي انتــشاراتی و   افـراد داراي دانـش موضــوعی، معمـوالً دانــشی تلـویحی دربــارة مـسائل روش     
هـاي جـستجو و بازیـابی     رو، نظریـه  از ایـن  .  خبـره نیـستند    گونـه مـسائل     ّا عموماً در این     شناسی دارند؛ ام    اصطالح

رسـانی   از این جهت متخصصان اطـالع . گونه سؤاالت فراهم کند اطالعات باید دانش آشکار بیشتري دربارة این    
نـسبت بـه متخصـصان    ... و ) اي مـثالً اصـطالحنامه  (شـناختی     براي مطالعۀ الگوهاي کتابسنجی، مـسائل اصـطالح       

  .هایی برخوردار هستند مزیتموضوعی عادي از 
انـد، بلکـه عمـدتاً     رسانی از جهت نظري بطور جدي مطرح نشده گونه مسائل در علم اطالع حال، این   تا به 

هـا پرداختـه     به آن93شناسی و نظریۀ متن   ، معرفت 92شناسی  وسیلۀ رویکردهاي داراي حس مشترکی مانند هستی        به
 بـراي  94هـا، عمومـاً فراخـوانی جـستجوگران     طالعـات و واژگـان  شده براي انتخـاب ا     هاي کنترل   نظام. شده است 

بازیابی مدارك، مثالً دربارة تصادفات قطار، از یک مجلـه یـا پایگـاه    . دهند بینی چنین دانشی را کاهش می  پیش
اطالعاتی تخصصی دربـارة پـژوهش و پیـشگیري از تـصادف، در مقایـسه بـا یـک مجلـه یـا پایگـاه اطالعـاتی                     
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هـاي علمـی و نوشـتارها     سازماندهی شناختی و اجتماعی دانش در رشته. تر است  خیلی مشکل95شده،  ادغام  درهم
دهـد و بازیـابی    را کـاهش مـی  ) و پراکنـدگی میـان مـدارك    (فاصلۀ معناشناختی بین مـدارك و جـستجوگران         

تی را توانـد اطالعـا   شـده مـی   طراحـی  مثالً یک اصـطالحنامۀ خـوب  . کند  اطالعات را به میزان زیادي تسهیل می      
  .دربارة سازندگان عالئم رانندگی در اختیار قرار دهد

گونه که در باال اشاره شد، مسئلۀ اصـلی در بازیـابی اطالعـات، یـک مدلـسازي روانـی مناسـب از                 همان
  کنیم چیستند؟ ها صحبت می ها و مفاهیمی که ما دربارة آن مقوله. نوشتارهاي موضوعی است

  :اند از وضوعی، با چیزهاي دیگري نیز در تعامل هستندکه عبارتکاربران در تعامل با نوشتارهاي م
  هاي دانش با سازماندهی شناختی و اجتماعی متفاوت؛ ـ انواع مختلف زمینه

  ؛96هاي مختلف براي اهداف خاص ـ زبان
  هاي پژوهش؛ ـ انواع مختلف روش

  ـ انواع مختلفی از منابع دست اول، دست دوم و دست سوم؛
  ؛97 از اقتدار شناختیـ الگوهاي مختلفی

  .98ها و مدارك هاي معناشناختی مختلف بین سؤال ـ فاصله
یـک  (کننـدة عینیـت پـژوهش     اصوالً همۀ این مسائل داراي یک ساخت اجتماعی هـستند کـه مـنعکس     

ترین درك از این مسائل  ترین و کلی اساسی. و همچنین هنجار رایج مؤثر بر جوامع علمی هستند       ) واقعیت عینی 
  .پذیر است شناختی امکان هاي معرفت هاي دانش یعنی نظریه نظریهبوسیلۀ 

  شناسی هاي معرفت ها و دیدگاه انگاره
ایـم و بیـشتر بـه دانـش،      هـاي روانـی داشـته    اي، تمایل کمتري بـراي پـرداختن بـه مـدل            در تحلیل حوزه  

کنـیم   ا عمدتاً مـشاهده مـی  م. شناسی پرداخته شده است هاي معرفت  ها و دیدگاه    ها، انگاره    نظریه 99قضاوت،  پیش
هـاي مختلفـی قـرار گرفتـه کـه اغلـب        شناسی و انگـاره   هاي معرفت   ها، دیدگاه   که فرد خاصی تحت تأثیر نظریه     

شناسـی   هاي معرفـت  ها و دیدگاه ها، نظریه انگاره. شوند اند یا توسط فرد، نادیده انگاشته می      صورت ناخودآگاه   به
شناختی، کتابسنجی و دیگـر رویکردهـا مـورد بررسـی      ، تاریخی، جامعهتوان از طریق رویکردهاي فلسفی   را می 

 101»هـاي علمـی   تجسم انگاره« موضوع خاصی با عنوان 100»رسانی و فناوري امریکا مجله انجمن اطالع «. قرار دارد 
رویکردهاي مختلف » کوهن«اما . شود  نسبت داده می  102»کوهن«اصطالح انگاره عمدتاًً به     . را مطرح کرده است   

  .علوم اجتماعی را به عنوان انگاره نپذیرفته استدر 
 مـدنظر داشـته   103»هـین اندرسـون   «شناس دانمـارکی      من این اصطالح را در مفهومی مشابه با آنچه جامعه         

  :کنم است، استفاده می
مـن ایـن اصـطالح را    . مفهوم انگاره و جایگاه آن در علوم اجتماعی به طور جـامعی بحـث شـده اسـت            «

 105هاي معرفتـی  آل و ایده) آشکار یا تلویحی(هایی از فرضیات زیربنایی        براي درك نظام   104»ومترنب«گونه که     آن
انگـاره، یـک سـاختار فراشخـصی از معـانی اسـت کـه در        . گیـرم  هاي علمی مطرح کـرده بـه کـار مـی       در رشته 

                                                
95 . Merged Journal or Database 
96 . LSP 
97 . Cognitive Authority 
98 . Brooks, 1995. 
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  .شود گیرد و بازتولید می اي، تدریس و ارتباطات علمی شکل می گرایی رشته جامعه
ها و عقایدي دربـارة علـم، ماننـد معیارهـا،      آل ایده. 1: شوم ها بین عناصر زیر تمایز قائل می      همن در انگار  

فرضیات مربـوط بـه دیـدگاه    . 2ها و اهداف معرفتی در تولید و ارزیابی نتایج علمی در درون رشتۀ علمی؛             شیوه
جهان که در درون رشتۀ علمی شناختی اجتماعی دربارة بخشی از  نسبت به جهان، شامل فرضیات زیربنایی هستی

شده در درون رشتۀ علمـی، ماننـد اهمیـت     هاي مربوط به اهمیت فراعلمی دانش تولید آل ایده. 3شود؛   مطالعه می 
  106.آن براي فرهنگ و اجتماع، براي استفادة عملی و براي روشنگري
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  سال

هاي شناختی، رفتاري، روان  هاي مرتبط با دانشکده که کلیدواژه» Flagship«هاي منتشرشده در انتشارات درصد مقاله. 1نمودار 
  108). استفاده شد107»عملکرد هموارسازي«هاي خام از  براي تبدیل داده: تذکر ( هستندشناسی را دارا  عصبوگري  تحلیل

هـاي مختلـف در      در قالب یک نمونۀ تجربی، چگونگی توسعۀ رویکردهـا یـا انگـاره             1109نمودار شماره   
  .دهد  نشان می1995 تا 1950روانشناسی مدرن را از سال 
گرایی به عنوان انگارة حـاکم در روانـشناسی،    اخت شن1971دهد که از حدود سال        این نمودار نشان می   

رو، ادعاي من دربارة ماهیت تاریخی سـاختارهاي شـناختی را بـه طـور            از این (جایگزین رفتارگرایی شده است     
شناسی در روانشناسی  گري و عصب تحلیل هاي روان این نمودار همچنین وضعیت دانشکده). کند مستند تأیید می

  .دهد را نشان می
بودن سـاختارهاي بـسیار گونـاگون و بـزرگ، تحـت تـأثیر بـسیاري از         ها با وجود دارا    این دانشکده  همۀ

از . هاي متقابل نیز با یکدیگر دارنـد  ها و برخی همپوشانی البته شباهت. گیرند شناسی قرار می    هاي معرفت   دیدگاه
شناختی، دقـت کـافی داشـته     ۀ معرفتدادن یک دانشکدة روانشناختی به فقط یک نظری رو، فرد باید در تنزل   این
شناسـی   هـاي معرفـت   هـا و دیـدگاه   با توجه به این مالحظات، مشخص شد که روابط آشکاري بین انگـاره   . باشد

کـه   دارد، در صورتی) و پوزیتیویسم منطقی (110گرایی کالسیک رفتارگرایی رابطۀ نزدیکی با تجربه  . وجود دارد 

                                                
106 . Enlightenment 
107  . Smoothing function 
108 . Source: American Psychological Association, 1999. 
109 . Source: Robins, Gosling & Craik, 1999, p.122. 
110 . Classical Empiricism 

  هاي شناختي دانشكده
   r  
  هاي رفتاري دانشكده

   ò  
  p   گري تحليل هاي روان دانشكده
 ö   شناسي هاي عصب دانشكده



شـناختی،   هـاي معرفـت   گونـه نظریـه   با آگاهی از ایـن . تر است دیک نز111گرایی کالسیک   گرایی به عقل    شناخت
تواننـد برخـی از مزایـا و     توانند الگوهاي بزرگ اثرگذاري تاریخی را تفسیر کنند و همچنین مـی            دانشمندان می 

کردن  مشخص. بندي کنند هاي مختلفی که از طریق تاریخ علم آموخته شده، فرمول معایب عمده را در موقعیت    
هـاي   هاي معرفت شناختی به درستی بهتـرین مـدل   این نظریه. پذیر است  ها نیز امکان    ز تأثیرات ضمنی آن   برخی ا 
مـثالً  . اي تـشخیص داده شـده اسـت    ها به میـزان گـسترده   نگري هستند که ما در اختیار داریم و اهمیت آن          کلی
ــه   مــی ــشمندان و متخصــصان علــوم اجتمــاعی ب ــسیاري از دان عنــوان بخــشی از دورة  تــوان مــشاهده کــرد کــه ب

شناسـی در   هـاي معرفـت   هـا و دیـدگاه   با اینکه انگاره. گذرانند  هایی را دربارة فلسفۀ علم می       شان، دوره   آموزشی
) مانند علوم اجتمـاعی (هاي علمی دیگر  در زمینه) شناسی  مانند شیمی و زیست   (هاي علمی     مقایسه با برخی زمینه   

ها در برخی سطوح همیشه قابل اعمـال هـستند و در ایـن     ین است که آن شوند، اما فرضیۀ من ا      بیشتر مشاهده می  
  .ها تعمیم داد ها را به نیازهاي اطالعاتی و معیارهاي ربط در عرض حوزه توان آن سطوح است که می

هـاي   اي نیز داشته باشند، بـه نظـر مـن بهتـرین مـدل      هایی عمده شناختی اگر محدودیت  هاي معرفت   نظریه
هاي روانشناختی که به یک ماهیت  هاي معرفت شناختی با نظریه   کردن نظریه   تند و جایگزین  شناختی موجود هس  

رسـانی را   درواقع، رویکردهاي روانشناختی، به نظر من، علم اطـالع . انگیزتر خواهند بود کلی اشاره دارند، مسئله 
  . علمی خواهد داشتاندازند که پیامدهاي جدي براي این رشتۀ مقصد خیلی طوالنی می در یک داالن بی

هـا یـا    هـایی در مـدل    را بـه عنـوان توسـعه   1هاي نظري نشان داده شـده در نمـودار شـماره            ما باید توسعه  
البته . کنندة دانش در این دوره مدنظر قرار دهیم ساختارهاي شناختی روانشناسان جستجوکنندة اطالعات و تولید

با وجـود ایـن،   . هاي روانی وجود داشته باشد  افراد، مدل  ها شخصی هستند و ممکن است به تعداد         گونه مدل   این
تري را تـشکیل   هاي کلی رسانی را توسعه دهیم، نیاز داریم چارچوب   چنانچه بخواهیم دانش کلی در علم اطالع      

هاي روانی را  پذیرترین مدل هاي معرفت شناختی تعمیم    همانگونه که قبالً اشاره شد، به ادعاي من، نظریه        . بدهیم
  .کنند  ما فراهم میبراي

  .بـی  . جـی  «1913مـثالً در سـال   . کنند برخی افراد، فرضیات خود را در قالب یک تز آشکار تعریف می       
 تز زیربنـایی  112.بندي کرد  شده فرمول   ریزي  رفتارگرا، فرضیات رفتارگرایی خود را در یک مقالۀ برنامه        » واتسون

 113.کند ها و حیوانات را مطالعه می ار قابل مشاهدة انسانوي این بود که روانشناسی یک علم طبیعی است که رفت 
رفتـارگراي نـوین اصـالح    » تـولمن «هاي خیلی مهمی توسط   به شیوه1932قبل از این در سال » واتسون«دیدگاه  

  115.هاي غیرقابل مشاهده را تشریح کرد گر و مطالعۀ موجودیت  وي متغیرهاي مداخله114.شد
انـد و نـه همـآرایی خـود را بـا        هـاي خـود را تـشریح کـرده          نـه دیـدگاه   حال، اکثریت روانشناسان      با این 

عنـوان مـؤثرترین روانـشناس، از خـود           ، بـه  116»وودورث. اس. آر«. انـد   شده ابراز نمـوده     بندي  هاي فرمول   دیدگاه
 117.داند و بیشتر از این هم برایش اهمیتی نـدارد  پاسخ او این بود که نمی. پرسد که آیا او یک رفتارگرا است       می

هاي روانی، عمـدتاً   ها یا مدل گونه دانشکده هاي مربوط به این بندي، و ارزیابی فعالیت     بندي، عنوان   تعریف، طبقه 
  .ها خبرگان واقعی در این موضوع هستند آن. شود نویسان و فیلسوفان علم انجام می توسط تاریخ

 118»کـوهن «شـده توسـط    شریحشناختی ت واقعیت این است که بسیاري از دانشمندان به مالحظات معرفت      
                                                

111 . Classical Rationalism 
112 . Watson, 1913. 
113 . Stimuli and Responses. (S-R) Psychology 
114 .Tolman, 1932. 
115 . S-O-R Psychology 
116 . Woodworth, 1939. 
117 . Danziger, 1997, p. 159. 
118 . Kuhn, 1962. 1970. 



که با یک  شان را صرف اینگونه مسائل کنند، مگر این بینند که وقت دانشمندان نیازي نمی  . دهند  توجه نشان نمی  
. رسـانی بـه همـراه دارد    این امر پیامدهاي مثبت و منفی براي علـم اطـالع     . بحران درمسائل پژوهشی روبرو شوند    

ت آن براي کاربران ممکن است مشکل باشد     جنبۀ منفی آن این است که تشریح اهمی        جنبۀ مثبت آن این است . ّ
کنـد تـا جـستجوي اطالعـات و بازیـابی اطالعـات را بـه         رسـانی فرصـتی فـراهم مـی     که براي دانشمندان اطـالع    

فردتري از مهارت را توسعه دهند که بتوان به  شناسی مرتبط کنند و نوع منحصربه شناسی پژوهش و معرفت روش
  .آموزش دادکاربران 

دار به نظر برسـند، امـا    شناختی ممکن است مشکل و مسئله مهم این است که اگرچه رویکردهاي معرفت    
شناسی عبارت است از تفـسیر و تعمـیم تجـارب جمعـی           معرفت. رو داریم   ممکن است تنها راهی باشد که پیش      

  .خود دانشمندان

  نیازهاي اطالعاتی
  شود که در شـخص توسـعه پیـدا    عنوان چیزي درنظر گرفته می   به در دیدگاه شناختی، نیازهاي اطالعاتی    

وسـیلۀ عوامـل اجتمـاعی و      شناختی، نیازهـاي اطالعـاتی بـه      ـ   اي و اجتماعی     در دیدگاه تحلیلی حوزه    119.کند  می
هـر دو نـوع نیـاز    . نیازهاي اطالعاتی ممکن است با نیازهاي آموزشـی مقایـسه شـوند   . آیند  فرهنگی به وجود می   

. یابنـد  هـا تولیـد شـده، توسـعه مـی      ی براي چیرگی بر بعضی مسائل که قبل از این دانشی چند دربارة آن   اطالعات
هاي اطالعـاتی نیـز    شان را بیان کنند، کاربران نظام گونه که دانشجویان اغلب قادر نیستند نیازهاي آموزشی   همان

ی براي حل مـسئلۀ مـورد نظرشـان مناسـب       یعنی اینکه چه اطالعات   (توانند نیازهاي اطالعاتی خودشان       اغلب نمی 
یک نیـاز اطالعـاتی اسـت،     » N«عبارت  . نیاز اطالعاتی با مفهوم ربط در ارتباط است       . را مشخص نمایند  ) هست

چنانچـه یـک شـخص یـا سـازمان خـاص بـه        (»  بتواند پیـدا شـود  Nمدارك یا اطالعات مرتبط با «یعنی این که    
، پس آن شخص یا سازمان باید نیاز بـه پـژوهش یـا تولیـد اطالعـات را      اطالعاتی نیاز دارد که هنوز تولید نشده     

دهد که چگونه نیازهاي اطالعاتی و معیارهـاي ربـط ممکـن اسـت از همـدیگر           نمونۀ زیر نشان می   ). مطرح کند 
  :تشخیص داده نشوند

باط الزاویه درگیر است، ممکن است ارت دانشجویی که در حل یک مسئلۀ هندسی، با یک مستطیل قائم     «
  120.»تشخیص ندهد» قانون فیثاغورثی«آن را با 

ت دانش موجـود، و شایـستگی اسـتفاده    نیازهاي اطالعاتی به نوع مسائلی که باید حل شوند، ماهی   کننـده   ّ
هـا   از آنجا که بیشتر مسائل اطالعاتی بسیار پیچیده هستند، نیازهاي اطالعاتی نیز بـه وسـیلۀ انگـاره            . وابسته است 

شـده توسـط کـاربران،     اطالعـات مطالبـه  . دهنـد  شدن تمایل نشان مـی        تعدد، به سمت اجتماعی   وتأثیرات نظري م  
  .ها متفاوت باشد شان که ممکن است با نیازهاي عینی و واقعی آن عبارت است از بیان نیازهاي اطالعاتی ذهنی

وجودآمـدن    بـه بندي کردند که علـت  اي را فرمول  نظریه121»ویکلند«و » هلی«، »جکسون«، »باتسون«مثالً  
درمـانی کـه    هـاي روان  این نظریه با بیـشتر نظریـه  . دانست  مادر و کودك می122»ارتباط مضاعف «اسکیزوفرنی را   

در اولـین گـام، انجـام مطالعـات     . دانستند، در تضاد بود علت اسکیزوفرنی را عوامل شیمیایی و فیزیولوژیکی می  
در دومـین گـام، انجـام    .  بود یا مناسب تشخیص داده شـد خانواده براي پژوهش یا درمان اسکیزوفرنی مورد نیاز    

  .مطالعات داروشناختی مناسب تشخیص داده شد

                                                
119 . e.g. Talyor, 1968. 
120 . Lakemeyer. 1997, p. 138. 
121 . Bateson, Jackson, Haley and Weakland, 1963. 
122 . Double-binding 



ترین  دو نظریۀ متفاوت دربارة یک مسئلۀ خاص، به نیازهاي اطالعاتی و معیارهاي ربط متفاوت در عمیق        
 دربـارة یـک مـسئلۀ خـاص     هاي نظـري متفـاوت   بنابراین، نیاز اطالعاتی به وسیلۀ دیدگاه   . سطح خود اشاره دارد   

هاي  در یک جامعۀ گفتاري فرضی، همواره دیدگاه. اند گیرد که توسط اشخاص در اجتماع تولید شده شکل می 
  .کم و بیش متناقضی دربارة آنچه مورد نیاز یا مرتبط است، وجود دارد

هـاي    وهـشی، اولویـت  هـاي پژ   هاي آموزشی، اولویت برنامه  هاي غالب، معموالً در طرح درس برنامه     دیدگاه
کنندگان، معیارهاي انتخـاب مجـالت بـراي     ویراستاري در مجالت علمی، انتخاب مجاري اطالعاتی توسط استفاده     

کنند،  گیرند یا تغییر می ها شکل می گونه که انگاره همان. شوند منعکس می... هاي اطالعاتی، و  شدن در پایگاه   نمایه
افرادي که با دیدگاه غالب موافق نباشند، براي دسـتیابی  . کنند یابند یا تغییر می یها نیز سروسامان م    گونه اولویت   این

  .به اطالعات جایگزین و تالش براي تغییر دیدگاه متداول باید کار سختی را انجام دهند
. اي بـا یکـدیگر دارنـد    افراد ممکن است نیازهاي اطالعاتی زیادي داشته باشند که روابط بـسیار پیچیـده       

که مقاله چاپ  از این زمان تا زمانی. ایم کند که تصمیم به نوشتن یک مقاله گرفته تر وقتی بروز می ز دقیقیک نیا
کند و تصمیماتی را دربارة مـواردي   پردازد، اطالعات راگزینش می  شود، نویسنده به جستجوي اطالعات می       می

 مآخذ در مقاله، فقط یک مرحله در توسعۀ نیاز وجود منابع و  . کند  شود اتخاذ می    ها استناد می    که در مقاله به آن    
شـده، آشـکارترین،    حـال، وجـود منـابع و مآخـذ در مقالـۀ چـاپ             بـا ایـن   . دهـد   اطالعاتی نویسنده را نـشان مـی      

اي است که چگونگی ادراك و حل نیازهاي اطالعـاتی نویـسنده را نـشان     ترین نشانه   ترین، و دردسترس    عمومی
هاي مفهومی نویسندگان را ارزیابی نمایـد،   تواند افق پردازد، می  تفسیر مقاالت میفردي که به مطالعه و  . دهد  می
حـال،   بـا ایـن  . ها را بررسـی نمایـد و میـزان اثرگذاریـشان را بـسنجد      ها را با یکدیگر مقایسه کند، توسعۀ آن       آن

هاي رفتـاري اسـتفاده    ههاي دیگري غیر از شیو شان از شیوه دانشمندان ممکن است براي تعیین نیازهاي اطالعاتی    
میـل   ّا نسبت به ایدة کلی سنجش یا تعیین نیاز اطالعاتی به شیوة موردنظر در رویکرد رفتاري، کامالً بی            کنند؛ ام 
دهند، عبارت است از مطالعۀ میزان اثرگذاري تـاریخی و میـزان         عنوان یک عرف انجام می      آنچه آنان به  . هستند

هاي فرهنگی  هاي علمی مختلف و دیگر موقعیت  ها و رشته    کشورها، دوره هاي مختلف در      پذیرش آثار و نظریه   
  .ـ اجتماعی

رو، دو رویکــرد بـسیار متفـاوت کـه مبتنـی بــر      از ایـن .  اسـت 123»تحلیــل میـزان پـذیرش  «ایـن شـیوه یـک نـوع     
  ).1جدول شماره (شناسی متفاوت هستند، وجود دارد  هاي معرفت گاه دید

  شناختی شده از دو دیدگاه معرفت نیازهاي اطّالعاتی مطرح. 1جدول 

به نیازهاي اطالعاتی » رویکرد علوم رفتاري«
  )شناسی پوزیتیویستی معرفت(

 به نیازهاي اطالعاتی 124»رویکرد علمی«
  )شناسی هرمنوتیک معرفت(

شود نیازهاي اطالعاتی بوسیلۀ   سعی میمثالً
مصاحبه یا الگوهاي کتابسنجی مورد سنجش 

لی را در بین متغیرها الگوهاي ک. دنقرار گیر
  .کند جستجو می

  125یونیورسالیسم: فرضیۀ تلویحی

مطالعه و تفسیر مقاالت، مطالعۀ منابع و مآخذ 
ها و میزان پذیرششان در نوشتارها، ارزیابی  آن
ها با  هاي مفهومی نویسندگان، مقایسۀ آن افق

ها و چگونگی  یکدیگر و مطالعۀ توسعۀ آن
  126.اثرگذاریشان، بررسی تاریخی

                                                
123 . Reception Analysis 
124 . Scholarly Approach 
125 . Universalism 
126 . Historizing 



گرایی فرهنگی و  نسبیت: فرضیۀ تلویحی
  127اي حوزه

بـرداري توسـط دیگـر     کـه قابـل کپـی   ( اسـت   128ـ ذهنیتی   شناختی در عرف پوزیتیویستی، میان      آل روش   ایده
بـا ایـن حـال، آنچـه در     . سـازد    این شیوه، به مفهومی مطالعۀ نیازهاي اطالعاتی را عینی مـی          ). پژوهشگران نیز هست  
در اینجـا بـا یـک مـسئلۀ     . هایی ذهنی از نیازهاي اطالعاتی افراد است     گیرد فقط بیان     قرار می  این شیوه مورد مطالعه   
نماینـد؛ از   هـاي ذهنـی را آشـکار مـی        رویکردهـاي عینـی و محکـم پوزیتویـستی فقـط بیـان            . متناقض روبرو هستیم  

هـاي تفـسیري    یگـر، شـیوه  از طـرف د . دهنـد  آلیسم ذهنی را نـشان مـی   گرایی و ایده رو، گرایشی قوي به ذهنیت  این
هاي ذهنی نیازهـاي اطالعـاتی را آشـکار     سست و ذهنی از ماهیت هرمنوتیک ممکن است مبانی ایدئولوژیکی بیان          

هـاي   در ارتبـاط بـا شـیوه   » عینیـت «طریق، معناي کلمه  بدین. تر را منعکس کند نماید و در نهایت یک واقعیت عینی  
  .کند پژوهشی تغییر می

  129ربط
شـود کـه از    گونه بررسی مـی  ربط این. رسانی، درك روانشناختی از ربط حاکم شده است در علم اطالع 

ـا   ام. ها چیـست  دانند، یا معیارهاي ربط از نظر آن   شود چه مدارکی را مرتبط می       کاربران پرسیده می    130»کـوهن «ّ
.  درست و یک سؤال قابل پرسـش اي عبارت است از رابطۀ بین یک پیشنهاد کند که ربط غیرمکالمه   پیشنهاد می 

گویـد، معتبربـودن دلیـل بـه موفقیـت بحـث        که شخص خاصی دلیل پذیرش یک پیشنهاد را به شما می         هنگامی
دلیل ممکن است معتبر باشد، هرچند شما در متقاعدکردن خودتان موفق نباشید؛ یا ممکـن اسـت          . وابسته نیست 

متقابالً، شما بدون تشخیص مرتبط بودن یک پیشنهاد، ممکن . غیرمعتبر باشد، هر چند درواقع متقاعد شده باشید      
است حقیقت را از آن پیشنهاد که با پرسش شما مرتبط است دریابید، یا ممکن است فکر کنید که مرتبط است، 

با توجه به این مباحث، فقط مطالعۀ تجربی معیارهـاي ربـط کـاربران کـافی نیـست، بلکـه         . هر چند مرتبط نباشد   
  .دهندة حوزه را مدنظر داشت نشان داده شد، باید قوانین خاص پوشش» کوهن« که توسط گونه همان

تر مربوط به  ها و معیارهاي کلی  و به همین نحو برخی فرضیه131اي ـ نظریه ها فرضیات فرا ها یا انگاره    دانشکده
گـري و   تحلیـل  ایـی، روان گر بنـابراین، معیارهـاي ربـط بـراي مـثالً رفتـارگرایی، شـناخت           . ربط را بـه همـراه دارنـد       

جدول (کنند  کار می) مثل اسکیزوفرنی(که بر روي یک مسئلۀ مشابه  شناسی خیلی متفاوت است، حتی زمانی عصب
  ).2شماره 

  شده در چهار انگارة روانشناختی معیارهاي ربط ساده. 2جدول 

  گري تحلیل روان  شناسی عصب  گرایی شناخت  رفتارگرایی

 پاسخ اطالعاتی دربارة: مرتبط
. ها به انواع خاصی از محرك

نوع یا ارگانیسم از اهمیت 
اولویت (دار است رکمی برخو

شدة  هاي کنترل بسیاري به داده
  )شود ذهنی داده می درون
نگر،  هاي درون داده: غیرمرتبط

تجارب  به مفاهیم،که هایی  داده
ها توجه   محركیا معانی روانی

اطالعات مربوط به (دارد 
  ).زفرآیندهاي مغ

 :مرتبط
اطالعات 
مربوط به 
ها و  مکانیسم

پردازش 
  اطالعات
روانی، 
هاي  قیاس
 فرآیندهاي بین

و  روانشناختی
  ...و ،اي رایانه

: مرتبط
اطالعات 
مربوط به 
فرآیندها 

یا 
ساختارهاي 

مغز در 
هایی  شکل

از رفتار یا 
  تجربه

اطالعاتی دربارة : مرتبط
هاي  رؤیاها، نمادها، تداعی

ی شخصی مربوط روانی، معان
هاي  ؛ داده... و،ها به محرك
هاي  شده در جلسه گردآوري

درمانی توسط درمانگران 
توانند  اي که می دیده آموزش

بنابراین (ها را تفسیر کنند  داده
تري به اطالعات  اولویت پایین

ذهنی داده  شدة درون کنترل
  )شود می

                                                                                                                                       
127 . Cultural and domain relativism 
128 . Intersubjectivity 
129 . Relevance 
130 . Kohn, 1994. 
131 . Meta-Theoretical 



ویکردهـا، مجـالت تخصـصی خـاص خـود، و      شـود، ایـن ر   مـی  گونه که در جدول زیر نشان داده   همان
، »روبـین «. ها و مجالت خودشان را دارند به اطالعات مربوط به دیدگاه ) و استناد (گرایش خیلی قوي به استفاده      

جـدول شـماره   (مجالت هستۀ زیر را در هر یک از این چهار رویکرد شناسایی کردند    » کریک«و  » گوسلینگ«
3.(  

  132چهار انگارة روانشناختیمجالت هستۀ مربوط به . 3جدول 

- Journal of Experimental Analysis of Behavior 1958 
- Behaviour Research and Therapy 1963 
- Journal of Applied Behaviour Analysis 1968 
- Behaviour Therapy 1970 

  مجالت هستۀ رفتارگرایی

- Cognitive Psychology 1970 
- Cognition 1972 
- Memory and Cognition 1973 
- Journal of Experimental  Psychology: Learning, 
Memory, and Cognition 1975 

  گرایی مجالت هستۀ شناخت

- Journal of Neurophysiology 1938 
- Annual Review of Neuroscience 1978 
- Trends in Neuroscience 1978 
- Journal of Neuroscience 1981 

  شناسی مجالت هستۀ عصب

- International Journal of Psychoanalysis, 1920 
- Psychoanalysis Quarterly 1932 
- Journal of the American Psychoanalysis 
Association 1953 
- Contemporary Psychoanalysis 1964 

  گري تحلیل مجالت هستۀ روان

هـا را بـا کلمـۀ      انتخـاب، و آن   133»یـۀ اسـتنادي علـوم اجتمـاعی       نما«من هر گـروه از ایـن مجـالت را در            
این مجموعه . بندي شدند ها رتبه سپس مجموعۀ نتایج برمبناي بیشترین استناد به آن. ترکیب کردم» اسکیزوفرنی«

مجموعـۀ نتـایج جـستجو در    ( محـدود شـود   134اي هاي رایانـه  نیز محدود شد تا هزینه» 1999سال انتشار «نتایج به  
هاي زیر را تولیـد کـردم تـا در هـر      برمبناي این پروفایل جستجو، من جدول). شود   مشاهده می  1 شمارة   پیوست

  ).7 تا 4هاي شمارة  جدول(بندي منابع اطالعاتی داراي بیشترین استناد را نشان بدهم  رویکرد، رتبه

  بحث و بررسی
تـرین   ان داده شـده، واضـح  هاي سمت راست جداول نـش     که در ستون   1999الگوي کلی استناد در سال      

از شـش  . نشانه از گرایش رویکردهاي مختلف به استفاده از اطالعاتی است که دیدگاه زیربنایی مشابهی دارنـد         
اند، چهار منبـع همـان    منبعی که در بین مجالت هستۀ رفتارگرایی باالترین رتبۀ استناد را به خود اختصاص داده              

از هفـت منبعـی کـه در بـین     . ها از رویکردهاي دیگر نیستند ک از آنمجالت هستۀ رفتارگرایی هستند و هیچ ی 
اند، چهار منبع همـان مجـالت هـستۀ     گرایی باالترین رتبۀ استناد را به خود اختصاص داده    مجالت هستۀ شناخت  

از هفده منبعی که در بین مجالت هستۀ . ها از رویکردهاي دیگر نیستند    گرایی هستند و هیچ یک از آن        شناخت
شناسـی    اند، چهار منبع همان مجـالت هـستۀ عـصب        شناسی باالترین رتبۀ استناد را به خود اختصاص داده          بعص

 ,Scienceشناسی هستند یا به مجالت علمی کلی بسیار مشهور مانند  ها از دیگر مجالت عصب هستند و بقیۀ آن

Nature  گري باالترین رتبۀ استناد را به خود  تحلیل  از پنج منبعی که در بین مجالت هستۀ روان        . شوند   مربوط می
منبعی هم که رتبۀ اول استناد را به خود   . شناسی هستند   اند، چهار منبع همان مجالت هستۀ عصب        اختصاص داده 

گـري   تحلیـل  اسـت کـه آشـکارا یـک منبـع روان     » Sigmund Freud's Standard Edition«اختـصاص داده،  

                                                
132 . Source: Robins, Gosling & Craik, 1999. 
133 . SSCI 
134 . Computer Expenses 



  .باشد می
   رفتارگراییۀاستناد در مجالت هستمنابع داراي بیشترین . 4جدول 

  1999محدود به سال   »اسکیزوفرنی«دربارة 
= بندي رتبه» DIALOG«بندي شدة جستجو در  نتایج رتبه

» CW« پیشینه در فیلد 52 تا 1 در 1 پیوست 24جستجوي شماره 
  ). واژه یافت شد328 پیشینه با 52بندي در  فیلدهاي رتبه( 7در فایل 

= بندي رتبه» DIALOG«دة جستجو در بندي ش نتایج رتبه
در » CW« در فیلد 278 تا 1 در 1 پیوست 28جستجوي شمارة 

  ) واژه انجام شد1778 پیشینه با 275بندي در  فیلدهاي رتبه (7فایل 

م به  شده به درصد بندي اصطالح رتبه
قال
ا

 
صد

در
  

انی
راو
ف

  
  رتبه

م به  بندي شده به درصد رتبه اصطالح
قال
ا

 
صد

در
  

انی
راو
ف

  

  تبهر

AM J PSYCHIAT 2/19  10  1  BEHAV RES THER 2/34  94  1  
ARCH GEN PSYCHIAT 2/19  10  2  J CONSULT CLIN PSYCH 1/29  80  2  

SCHIZOPHRENIA B 3/17  9  3  J EXP ANAL BEHAV 2/26  72  3  
BRIT J PSYCHIAT 4/15  8  4  PSYCHOL BULL 2/26  72  4  

SCHIZOPHRENIA BULL 4/15  8  5  JAPPLBEHAV ANAL 6/23  65  5  
DIAGN STAT MAN MENT 5/13  7  6  BEHAV THER 3/23  64  6  

J ABNORM PSYCHOL 5/13  7  7  J ABNORM PSYCHOL 8/21  60  7  
J NERV MENT DIS 5/13  7  8  ARCH GEN PSYCHIAT 4/20  56  8  

J CONSULT CLIN PSYCH 6/9  5  9  DIAGN STAT MAN MENT 9/18  52  9  
PSYCHOL BULL 6/9  5  10  CLIN PSYCHOL REV 5/18  51  10  

CLIN PSYCHOL REV 7/7  4  11  J EXPT ANAL BEHAVIOR [=3]2/18  50  11  
HOSP COMMUNITY PSYCH 7/7  4  12  PSYCHOL REV 5/17  48  12  

PSYCHIAT RES 7/7  4  13  AM J PSYCHIAT 1/17  47  13  
SCHIZOPHR RES 7/7  4  14  AM PSYCHOL 2/14  39  14  

SOCIAL SKILLS TRAINI 7/7  4  15  BRIT J PSYCHIAT 5/13  37  15  
AM PSYCHOL 8/5  3  16  J ANXIETY DISORD 5/13  37  16  

J APPL BEHAV ANAL  8/5  3  17  J EXP PSYCHOL ANIM B 7/12  35  17  
BEHAV THE 8/5  3  18  J EXPT ANAL BEHAV [=3] 12  33  18  

BIOL PSYCHIAT 8/5  3  19  J PERS SOC PSYCHOL 3/11  31  19  
BRIT J SOC CLIN PSYC 8/5  3  20  ANIM LEARN BEHAV 5/10  29  20  

BEHAV RES THER 8/5  3  21  COGNITIVE THER RES 5/10  29  21  
J CLIN PSYCHOPHARM 8/5  3  22  BEHAV MODIF 7/8  24  22  

J PSYCHIAT RES 8/5  3  23  J BEHAV THER EXP PSY 7/8  24  23  
PSYCHIATRY 8/5  3  24  J EXPT PSYCHOL ANIMA 4/8  23  24  

PSYCHOL MED 8/5  3  25  BRIT J CLIN PSYCHOL 6/7  21  25  
SCALE ASSESSMENT NEG 8/5  3  26  LEARN MOTIV 6/7  21  26  

SCHIZOPHRENIA 8/5  3  27  RES DEV DISABIL 6/7  21  27  
SCIENCE 8/5  3  28  SCIENCE 9/6  19  28  

SOC PSYCH PSYCH EPID 8/5  3  29  PSYCHOL REC 5/6  18  29  
ACTA PSYCHIAT SCAND 8/3  3  30  PSYCHOL REP 5/6  18  30  
  گرایی منابع داراي بیشترین استناد در مجالت هستۀ شناخت. 5جدول 

  1999محدود به سال   »اسکیزوفرنی«دربارة 

 پیشینه در فیلد 2 تا 1 در 1 پیوست 25جستجوي شمارة = بندي رتبه
»CW « واژه انجام شد70 پیشینه با 2بندي فیلدها در  ربته( 7در فایل .(  

 =بندي رتبه» DIALOG«بندي شدة جستجو در  نتایج رتبه
» CW« پیشینه درفیلد 278 تا 1 در 1 پیوست 29جستجوي شمارة 

  ). واژه انجام شد2405 پیشینه با 275بندي فیلدها در  رتبه( 7در فایل 

الم  شده به درصد  بندي اصطالح رتبه
اق

صد  
 در
 به

  

انی
راو
ف

  

  تبهر

الم  بندي شده به درصد رتبه اصطالح
اق

صد  
 در
 به

  

انی
راو
ف

  

  رتبه

BRAIN 100  2  1  PSYCHOL REV 6/71  197  1  
NEURO PSYCHOLOGIA 100  2  2  J EXP PSYCHOL LEARN 3/71  196  2  



PSYCHIAT RES 100  2  3  MEM COGNITION  4/68  188  3  
PSYCHOL MED 100  2  4 COGNITIVE PSYCHOL 2/54  149  4  

SCHIZOPHR RES 100  2  5  J EXP PSYCHOL GEN 5/46  128  5  
SCHIZOPHENIA BULL 100  2  6  J MEM LANG 5/46  128  6  

ACT PSYCHIAT SCAND 50  1  7  COGNITION  9/42  118  7  
AGNECY ITS ROLEMENT 50  1  8  J EXPT PSYCHOL HUMAN 5/38  106  8  

AM J PSYCHIAT 50  1  9 J EXPT PSYCHOL LEARN 8/37  104  9  
AM PSYCHOL 50  1  10  J VERB LEARN VERB BE 5/37  103  10  

ARCH GEN PSYCHIAT 50  1  11  J EXP PSYCHOL 32  88  11  
AUTISM EXPLANING EN 50  1  12  PSYCHOL BULL 8/29  82  12  
BEHAVIORAL BRAIN SCI 50  1  13  J EXP PSYCHOL HUMAN 28  77  13  

BIOL PSYCHIAT 50  1  14  PSYCHOL SCI 6/27  76  14  
BRIT J CLIN PSYCHOL 50  1  15  SCIENCE 3/27  75  15  
BRIT J DEV PSYCHOL 50  1  16  Q J PSYCHOL 5/26  73  16  

BRIT J PSYCHIAT 50  1  17  PSYCHON B REV 2/26  72  17  
BRIT J PSYCHOL 50  1  18  PERCEPT PSYCHOPHYS 1/25  69  18  

CHILD DEV 50  1  19  PSYCHOL LEARN MOTIV 8/21  60  19  
CHILDRENS THEORIES M 50  1  20  J EXPT PSYCHOL GENER 20  55  20  
CHILDS THEORY MIND 50  1  21  ATTENTION PERFORM 5/17  48  21  

COGNITION 50  1  22  AM J PSYCHOL 1/17  47  22  
COGNITIVE DEV 50  1  23  CHILD DEV 1/17  47  23  

COGNITIVE NEUROPSYCH 50  1  24  BRIT J PSYCHOL 7/16  46  24  
COGNITIVE PSYCHOL 50  1  25  NATURE 7/16  46  25  

    B PSYCHONOMIC SOC 3/15  42  26  
       ACTA PSYCHOL 5/14  40  27  
       CONGNITIVE SCI 5/14  40  28  
       CAN J PSYCHOL 8/13  38  29  
     AM PSYCHOL 5/13  37  30  

  شناسی  عصبمنابع داراي بیشترین استناد در مجالت هستۀ. 6جدول 
  1999محدود به سال   »اسکیزوفرنی«دربارة 

» CW« پیشینه در فیلد 41 تا 1 در 1 پیوست 26جستجوي شمارة = بندي بهرت
ا 40بندي فیلدها در  رتبه (7در فایل    .) واژه انجام شد292 پیشینه ب

 پیشینه در فیلد 42 تا 1 در 1 پیوست 30جستجوي شمارة = بندي رتبه
»CW « واژه انجام شد646 پیشینیه با 40بندي فیلدها در  رتبه( 7در فایل .(  

الم  شده به درصد بندي اصطالح رتبه
اق

صد  
 در
 به

  

انی
راو
ف

  
  رتبه

الم  بندي شده به درصد رتبه اصطالح
اق

صد  
 در
 به

  

انی
راو
ف

  
  رتبه

LANCET 40  16  1  NEUROSCI 7/85  36  1  
TRENDS NEUROSCI 40  16  2  SCIENCE 4/71  30  2  
ARCH GEN PSYCHIAT 5/37  15  3  NATURE 7/66  28  3  
BRIT J PSYCHIAT 5/37  15  4  P NATL ACAD SCI USA 5/59  25  4  
SCIENCE 5/37  15  5  BRAIN RES 1/57  24  5  
AM J PSYCHIAT 5/32  13  6  J NEUROPHY SIOL 8/54  23  6  
NATURE 30  12  7  EXP BRAIN RES 4/52  22  7  
BIOL PSYCHIAT 5/25  9  8  BEHAV NEUROSCI 5/40  17  8  
DEMENTIA PRAECOX GRO 20  8  9  BEHAV BRAIN RES 7/35  15  9  
LIFE SCI 5/17  7  10  NEUROREPORT 7/35  15  10  
ARCH GEN PSYCHIATRY 15  6  11  NEURON 3/33  14  11  
J NERV MENT DIS 15  6  12  SOC NEUR ABSTR 3/33  14  12  



PSYCHOPHARMACOLOGY 15  6  13  CURR OPIN NEUROBIOL 6/28  12  13  
BRIT MED J 5/12  5  14  J COGNITIVE NEUROSCI 6/28  12  14  
P NATL ACAD SCI USA 5/12  5  15  J COMP NEUROL 6/28  12  15  
PSYCHOL MED 5/12  5  16  TRENDS NEUROSCI 6/28  12  16  
TRANSMISSION SCHIZOP 5/12  5  17  ANNU REV NEUROSCI 2/26  11  17  
ACT PSYCHIAT SCAND 10  4  18  BRAIN 2/26  11  18  
BRAIN RES 10  4  19  CEREB CORTEX 2/26  11  19  
J NEURAL TRANSM 10  4  20  NEUROPSYCHOLOGIA 2/26  11  20  
J PSYCHIAT RES 10  4  21  PSYCHOL BULL 2/26  11  21  
PSYCHOL BULL 10  4  22  PSYCHOL REV 2/26  11  22  
PSYCHOPHARMACOLOGIA 10 4  23  NEUROSCIENCE 8/23  10  23  
SCHIZOPHR B 10  4  24  J COMP PHSYOL PSYCH 4/21  9  24  
SCHIZOPHRENIA B 
SCHIZOPHRENIA BULL 10  4  25  J EXP PSYCHOL HUMAN 4/21  9  25  

AM J MED GENET 10  4  26  NEUROLOGY 4/21  9  26  
ANN NEUROL 5/7  3  27  NEUROSCI LETT 4/21  9  27  
BRAIN 5/7  3  28  ANNU REV PSYCHOL 19  8  28  
DEMENTIA 5/7  3  29  J PHYSIOL LONDON 19  8  29  
PRAECOX PAR 5/7  3  30  PSYCHOL NEUROBIOL LEARN MEM 19  8  30  
DIAGNOSTIC STATISTIC 5/7  3  31  CELL 7/16  7  31  
EUR ARCH PSY NEUR SC 5/7  3  32  J MOTOR BEHAV 7/16  7  32  

  گري تحلیل الت هستۀ روانمنابع داراي بیشترین استناد در مج. 7جدول 
  1999محدود به سال   »اسکیزوفرنی«دربارة 

= بندي رتبه» DIALOG«بندي شدة جستجو در  نتایج رتبه
» CW« پیشینه در فیلد 36 تا 1 در 1 پیوست 27جستجوي شمارة 
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گردنـد و تاحـدي از    ها بسیار کوچکتر می محدود کنیم، نمونه» اسکیزوفرنی«اگر جستجویمان را مثالً به   
مجالت هستۀ رفتارگرایی . کند شود؛ اما باز هم تز مورد نظر ما را تصدیق می     نحوة توزیع کاسته می   بودن    آشکار

پزشـکی، مجـالت عمـومی در روانـشناسی و مجـالت       بیشترین استناد را به منابعی مانند مجالت عمومی در روان   
هـم از مجموعـۀ مجـالت هـستۀ     حال، هنـوز   با این. اند پردازند، داشته هاي اسکیزوفرنی می خاصی که به پژوهش 

در . رفتارگرایی، به سه مجله بیشتر از مجالتی استناد شده است که در رویکردهاي دیگـر، مجلـۀ هـسته هـستند             
درواقـع  (هـا قابـل تفـسیر نبـود       رو داده   مجموع، مجالت شناختی فقط دو مورد دربارة اسکیزوفرنی بـود، از ایـن            

شـناختی    شـناختی، مجـالت عـصب       درمجموع مجالت عصب  ). ودندشناختی ب   بیشترین منابع مورد استناد، عصب    
دیگر همراه با مجالت علمی عمومی، روانپزشکی عمومی، روانشناختی عمومی و اسکیزوفرنی عمومی بیـشترین          

گري است و  تحلیل گري، تمرکز بسیار زیادي بر روي منابع خاص روان  تحلیل  در روان . منابع مورد استناد هستند   
ة این است که میزان اجماع و تمرکز بر منابع اطالعاتی از یک رویکرد به رویکرد دیگر متفاوت دهند  خود نشان 

ارتباط بیـشتري دارنـد و خـود    » عمومی«همچنین برخی رویکردها نسبت به رویکردهاي دیگر با مجالت         . است
ـ          نشان االتري برخوردارنـد و  دهندة این است که برخی رویکردها در مقایسه با دیگر رویکردها از درجـۀ تـأثیر ب

رسد که درجۀ پایینی از یکپارچگی  گري به نظر می تحلیل در مورد روان. آیند تر به حساب می جزء جریان غالب
تواند به عنوان گـرایش بـه      این امر می  . بین منابع اطالعات علمی عمومی، روانپزشکی یا روانشناختی وجود دارد         

حـال، آنچـه بایـد در نظـر داشـته       با این. هاي غالب درنظر گرفته شود سمت انزواگرایی یا عدم ارتباط با پژوهش  
  .هاي متفاوت را ارزیابی نمود باشیم این است که هیچ سکوي خنثی وجود ندارد که از طریق آن بتوان موقعیت

تـرین رویکـرد مطـرح شـود، کـه البتـه        جریان غالب فکري تمایل دارد که به عنوان علمـی، عینـی، مثمرثمـر و درسـت              
اي انجـام شـود، بلکـه بایـد بـا       هـاي عقیـده   گیـري  گیري دربارة سؤاالت علمی هرگز نباید با رأي     تصمیم. تواند تغییر پیدا کند     می

تواننـد    گـاهی اوقـات مـی   135که پژوهشگران منتقد، مثالً ساختارگراهاي اجتماعی،      این. مدنظر قراردادن دقیق مباحث انجام گیرد     
اي مطـرح   دار، بطـور برجـسته    چرا یک دیدگاه معین، با وجود داشتن یک مبناي علمی مـسئله   از مباحث محکم پرده بردارند که     

  .اي است از یک نقد بسیار مطلوب از روانشناسی جریان غالب ، خود نمونه136شده
شناسـی و   گرایـی، عـصب   دهنـد کـه اگـر مـا رفتـارگرایی، شـناخت       آمده آشکارا نشان می    دست  نتایج به 

عنوان رویکردهاي مختلـف در روانـشناسی درنظـر بگیـریم و اگـر بپـذیریم کـه مجـالت            گري را به    تحلیل  روان

                                                
135 . Social Constructionists 
136 . Danziger, 1990, 1997. 



ها  منابع اطالعاتی هسته در هریک از این دیدگاه   ) 1999(» کریک«و  » گوسلینگ«،  »روبینز«شده توسط     مشخص
رسـانی   العطور جدي استفاده از منابع اطالعاتی و آن چیزي که در کتابداري و اطـ  ها به هستند، پس این دیدگاه   

شاید براي بیشتر خوانندگان این مطلب یـک امـر نـسبتاً        . کنند  شود را تعیین می     نامیده می » ربط«و  » نیاز اطالعاتی «
کنـد   هاي مطالعۀ نیازهاي اطالعاتی و ربط، ایـن مطلـب ثابـت مـی      عادي به نظر آید، اما در ارتباط با نظریه یا روش          

هـاي روانـی، تولیـدات تـاریخی، فرهنگـی و       گونـه مـدل   ایـن شـناختی ضـروري اسـت و         که یک رویکـرد معرفـت     
رسـانی   سـنتی تقریبـاً یـک انقـالب را در علـم اطـالع      » دیدگاه شـناختی  «این دیدگاه در مقایسه با      . اجتماعی هستند 

  .وجود آورده است به
ش کـه کـم و بـی   (شـود   شناختی فراهم می هاي معرفت وسیلۀ نظریه باالترین سطح تعمیم معیارهاي ربط به    

  ).8جدول شمارة ) (دهند هاي علمی خاص را تحت تأثیر قرار می رویکردهاي رشته
  شناختی معیارهاي ربط ساده شده در چهار دانشکدة معرفت.  8جدول 

  اصالت تجربه
. اي هاي مشاهده قیاس از مجموعۀ داده. هاي حسی مشاهدات و داده: مرتبط

  137.»بین ذهنی«هاي کنترل شدة  داده
ماهیت  (138»ها دانش کتاب«. قات نظري و دانش منتقل شده از بزرگانتحقی: نامرتبط

  کنندگان هاي مشاهده قضاوت هاي مربوط به فرضیات و پیش داده). ها خواندن نه کتاب

  اصالت عقل
اي، اصول  فکر خالص، منطق، مدلهاي ریاضی، مدلسازي رایانه: مرتبط

  .ها بدیهی، تعاریف و برهان
ها باید  گونه داده شود، چون این هاي تجربی داده می به داده» یّ اولویت کم«

  .دهی شود اند، نظم برطبق اصولی که از تجربه گرفته نشده

  اصالت تاریخ
ها، مفاهیم، قراین،  ها، نظریه قضاوت اي مربوط به پیش دانش زمینه: مرتبط

  .اندازهاي تکاملی هاي تاریخی و چشم توسعه
  راشود، چون معانی  داده می139»قراینیغیر«هاي  به داده» ّی اولویت کم«
اغلب غیرعلمی فرض » بین ذهنی«هاي کنترل شدة  داده. کردتوان تفسیر  نمی

  .شود می

  اصالت عمل
اطالعاتی دربارة اهداف و ارزشها و همچنین پیامدهاي درگیر با : مرتبط

  ).آزمودنی و شیء(پژوهشگران و شیء مورد پژوهش 
طرفانه یا آزاد ارزشی مورد  به اطالعات بی) پرده یا تردید بی(» اولویت کمی«

طرفی اطالعات   بیدر» شناسی فمینیستی معرفت«براي مثال، . شود ادعا داده می
  .تولید شده در یک جامعۀ مردساالر تردید دارد

معیارهاي تلویحی ربط در رویکردهاي مختلف نه فقط یک پژوهـشگر خـاص، بلکـه سـازماندهی نظـام         
این مورد عمیقاً به . دهند شود تحت تأثیر قرار می و همۀ فرآیندهایی را که در این نظام انجام می     اطالعات علمی   

شـناختی مختلـف ـ     نگاشت علمی، هنجارهاي معرفت طرح و نقش مقالۀ علمی و تک. کند قلب نظام راه پیدا می
شـناختی ممکـن    هـاي معرفـت   یهرو، نظر   از این . کند   نشان داده شدـ را منعکس می      140»بازرمن«مانند آنچه توسط    

بـه  . هاي غیرعلمـی ارائـه کننـد    هاي اطالعاتی علمی و همچنین نظام      است قادر باشند تبیینی را براي ساخت نظام       
رسـانی نادیـده    انداز فلسفی در مورد ربط تقریبـاً در علـم اطـالع    ، این چشم142»سوانسون« و 141»فوسکت«استثناي  

  143.انگاشته شده است
آمده مختص روانشناسی است، یـا در   دست است این سؤال مطرح شود که آیا نتایج به حال، ممکن     با این 

بدیهی است که شناسایی رویکردهـا یـا    . هاي علمی کمتررشدیافته نیز صادق است       مورد علوم اجتماعی یا زمینه    
ن ربـط و  پاسخ من این است که اگرچه تعیی. تر است شناسی یا شیمی بسیار مشکل     هاي مختلف در زیست     انگاره

هاي علمی ممکـن اسـت درجـۀ بـاالیی از      نیازهاي اطالعاتی همواره با مسائل نظري مواجه بوده، اما برخی زمینه         

                                                
137 . Intersubjectively controlled data 
138 . Book Knowledge 
139 . decontextualized data 
140 . Bazerman, 1988. 
141 . Foskett, 1972. 
142 . Swanson, 1986. 
143 . Hiørland, 2000a. 



تعیین درجۀ اجماع در یک زمینۀ علمی، یک مـسئلۀ      . هاي زیربنایی داشته باشند     اجماع را دربارة نظریات و یافته     
  .سفی استروانشناختی و شناختی نیست، بلکه یک مسئلۀ نسبتاً فل

درجۀ موافقت با ربط یک منبع اطالعاتی فرضی در بین افـراد، بایـد در بـین افـراد واجـد صـالحیت در                     
هـاي انـسانی مبتنـی بـر یـک نظریـۀ        اي را در ارتباط بـا فعالیـت      شده  که مدارك، نقش تعریف   (هاي علمی     زمینه
هایی که در  بط باید در جوامع و فعالیتبرعکس، درجۀ موافقت با ر. باالتر باشد ) کنند  شده ایفا می    تعریف  خوب
  .تر باشد ها و مدارك، مبهم و گوناگون هستند، پایین ها، نظریه آن

  گیري نتیجه
رسانی این است که افراد به منظور سازماندهی و جستجو و همچنین برآوردن          مسئلۀ اصلی در علم اطالع    

» اندازشـناختی  چـشم «راد ممکن اسـت ایـن مـورد را    برخی اف. کنند نیازهاي اطالعاتی، منابع را چگونه تفسیر می     
هـاي    نیـستند، بلکـه دیـدگاه      144گونه نظریات تفسیري، نظریـات شخـصی و غیرتـاریخی           اما این . گذاري کنند   نام

دیـدگاه  «. انـد  هایی هستند که بطور تـاریخی، فرهنگـی، اجتمـاعی و علمـی توسـعه یافتـه        شناختی و ایده    معرفت
دارد، امـا  ) یعنی مطالعۀ دانش از طریق مطالعۀ افراد(شناختی  کردن مسائل معرفت یگرایش به روانشناس » شناختی

کـردن مـسائل    شـناختی  اسـت کـه گـرایش بـه معرفـت     » ــ شـناختی     دیدگاه اجتمـاعی  «آنچه که موردنیاز است،     
  .دارد) انداز تاریخی، فرهنگی و اجتماعی یعنی مشاهدة دانش افراد در یک چشم(روانشناختی 

توانـد جـایگزین دانـش موضـوعی مـثالً مربـوط بـه         شناسی یـا نظریـۀ تفـسیري نمـی      ه معرفت هیچ دیدگا 
اي براي نظریات کلی مربـوط بـه    رشته شناختی یک زیربناي میان حال، دانش معرفت  با این . سازي منابع شود    نمایه

ایـن مـورد   . کنـد  مـی رسـانی فـراهم    سازماندهی دانش، بازیابی اطالعات، و دیگر مسائل زیربنایی در علم اطالع     
  .ممکن است تنها زیربناي کلی باشد که امکان تشکیل آن وجود دارد

رسـانی   شناسی و علمی مهمترین زمینۀ مربوط به علم اطالع اگر این تحلیل صحیح باشد، مطالعات معرفت   
  .آیند به حساب می

یـابی اطالعـات نقـش ایفـا     ها و مفـاهیمی بطـور زیربنـایی در باز      چه مقوله : ام  من به این سؤال پاسخ گفته     
بـا توسـعه و تعریـف موشـکافانۀ     . شـناختی  ها و مفاهیم معرفـت  اند از نظریه ها عبارت بنابر پاسخ من، آن   . کنند  می
هاي اطالعاتی تـدوین   توان معیارهاي دقیقی براي سازماندهی دانش، بازیابی اطالعات، و طراحی نظام          ها، می   آن
روي  هـاي پـیش   که دیگر شیوه از آب دربیاید، نباید ناامید شد، مگر این  چنانچه این شیوه یک کار سخت       . کرد

  .بتوانند انجام یک کار بهتر را به اثبات برسانند
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