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  چکیده

تواند تأثیر زیادي  فرایند شناخت کاربر به عنوان جستجوگر اطالعات در یک نظام ذخیره و بازیابی اطالعات، می 
س از بیان شرحی مختصر از روانشناسی شـناختی و  ربـط و ارزیـابی آن،        مقاله حاضر پ  . بر ارزیابی او از ربط داشته باشد      

و » توجـه «، »ادراك«هـا   این حوزه. نماید هاي شناختی کاربر را که بر ارزیابی ربط تأثیرگذار هستند، بررسی می            حوزه
وزه قلمـداد شـود، بـه    تواند مبناي تحقیقات عمیقی در ایـن حـ   این مقاله عالوه بر اینکه می  . گیردرا در بر می   » قضاوت«

گرا، به طراحی نظامهـاي ذخیـره و بازیـابی     کند تا با رویکردي شناخت   طراحان نظامهاي ذخیره و بازیابی نیز کمک می       
   . اطالعات بپردازند
  ارزیابی ربط، ربط شناختی، روانشناسی شناختی، ربط : ها  کلیدواژه

 
  
  مقدمه

آوري زمینه براي بازیـابی اطالعـات مـرتبط از سـوي          اهماز آنجا که هدف نظامهاي ذخیره و بازیابی، فر        
امـا از آنجـا کـه ارزیـابی     . کنـد  گونه نظامها اهمیت فراوانی پیـدا مـی   کاربران نظام می باشد، ارزیابی ربط در این    

کننده از محتواي پیام و نیاز اطالعاتی، هدف ارزیـابی و   ربط، یک موضوع ذهنی است، بر حسب درك ارزیابی    
  ).1380ویکري، (ینه کلی انجام ارزیابی، ممکن است ارزیابی متفاوتی اتفاق بیفتد همچنین زم

رسد فرایند شناختی هر شخص می تواند بـر ارزیـابی او از ربـط اطالعـات بازیـابی شـده تـأثیر         به نظر می  
ن آن شک، این عامل تأثیر بسیار مهمی بر قـضاوت ربـط و در نتیجـه بـر نـسبی بـود      بی). 2006، 3یونگ(بگذارد  

به بیان دیگر، نظر جستجوگر درباره میزان مرتبط بودن نتایج بازیابی نسبت به شناخت وي در زمـان مـرور                . دارد
در ایـن مقالـه   . پـذیرد خودِ شناخت نیز از عوامل مختلفی تـأثیر مـی  ). 1383فتاحی، (گیرد   نتایج بازیابی شکل می   

ند شناختی فرد، مسئله ارزیـابی ربـط مـورد بررسـی قـرار         تالش شده با تأکید بر عوامل تأثیرگذار در جریان فرای         
بـر ارزیـابی ربـط از سـوي کـاربران نظـام       » قـضاوت «و  » ادراك«،  »توجـه «در این رابطه، تأثیر سـه مؤلفـه         . گیرد

همچنین، تالش گردیده با معرفی مدلهاي ربطِ شناختی، بازتاب آنهـا بـر   . اطالعاتی مورد توجه قرار گرفته است     
اران و اطالع رسانان به عنوان متخصصان ذخیره و بازیابی اطالعات و رابط بین کاربران و نظامهاي        فعالیت کتابد 

  . اطالعاتی، مورد بحث قرار گیرد
 

  ارزیابی ربط
یـک نظـام ذخیـره و بازیـابی اسـت و از ربـط       » ارزیابی عملکـرد «هاي   ارزیابی ربط یکی از عوامل و راه 

به زبان ساده عبارت است از میزان ارتباط نتـایج بازیـابی   » ربط«). 1383ی، اخوت(تعاریف زیادي ارائه شده است   
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نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات در طـول زمـان بـه    . شده از یک نظام ذخیره و بازیابی به نیاز یا پرسش کاربر       
گیـري انجـام    از آنجا که جـستجوي اطالعـات بـا هـدف تـصمیم     . اند دنبال ارائه اطالعات مرتبط به کاربران بوده 

شود، چنانچه اطالعاتی از سوي نظام ذخیره و بازیابی اطالعات ارائه شود و کاربر نظام به عنـوان گیرنـده آن       می
توان گفـت اطالعـات    را دریافت کند و اطالعات دریافتی باعث ایجاد تغییراتی در ساختار دانش فرد گردد، می      

العات به شکل اثربخشیِ نتـایج بازیـابی شـده، صـورت گرفتـه           بوده و مبادله اط   » مربوط«ارائه شده براي گیرنده     
  .در چنین شرایطی می توان به ارزیابی میزان اثر بخشی نتایج بازیابی شده نیز پرداخت. است

توان گفت ارزیابی ربط زمینه ساز ارزیابی اثربخشی یک نظام ذخیره و بازیابی اطالعات نیز        در واقع، می  
ممکن است ارزیابی ربط اطالعات بازیابی شده کار آسانی به نظر برسـد، امـا واقعیـت    به ظاهر، . آید به شمار می 

این است که به دلیل دخالت عوامل مختلف از جمله دانش کاربر، عمق نیاز، محیط بازیابی و شناخت کـاربر از               
اي خاصـی نیـز   هـ  ارزیابی ربط عالوه بر دشواري پیچیـدگی ) 4،2004هاگالند(نیاز خود و اطالعات بازیابی شده       

جهان هـستی،  (در حقیقت، ربط شناختی به میزان زیادي، به شناخت موجود فرد از وضعیت           ). 1379پائو،  (دارد  
حتـی در مواجهـه بـا    . بـستگی دارد ) هـا اطالعات و پیش داشته(و دانش پیشین او  ) موقعیت خود فرد، وظیفه فرد    

فرد تـأثیر زیـادي بـر قـضاوت بعـدي وي از ربـط نتـایج        ها و سابقه ذهنی یک نظام ذخیره و بازیابی، پیش داشته    
در واقـع،  . باید توجه داشت، اعتبار خود نظام ذخیره و بازیابی هم بر ربط، بـسیار تأثیرگـذار اسـت            . بازیابی دارد 

محتـوا  : این عوامل عبارتنـد از . گذاردیک نظام ذخیره و بازیابی اطالعات از ابعاد مختلف بر مسئله ربط تأثیر می 
وشش اطالعات در نظام، نوع و سطح منابع ذخیره شده در نظام، پوشش زمانی منابع در نظام اطالعاتی، خـط   و پ 

بـا  ). 1383فتـاحی،  (مشی و کیفیت سازماندهی و بازنمایی اطالعات و قابلیتهاي نظام در بازخوردگیري از کاربر    
  .شود ربط، بیش از پیش برجسته میتوجه به همین پیچیدگیها، ضرورت توجه به عناصر شناختی در ارزیابی 

  
  فرایندِ شناخت 

گیرنـد،   کنند، یـاد مـی   شود که افراد چطور اطالعات را درك می فرایند شناخت به این مسائل مربوط می 
یک روانشناس شناختی بر روي مسائلی از قبیل اینکه افـراد چگونـه   . کنند سپارند و دربارة آنها فکر می      به یاد می  

سـپارند و برخـی دیگـر را     ا درك می کنند؛ آنهـا چـرا برخـی از واقعیتهـا را بـه خـاطر مـی       موضوعات مختلف ر 
کنند؛ چـرا بـسیاري از    گیرند یا چگونه براي حل مسئله فکر می کنند؛ چگونه زبان جدیدي را فرا می    فراموش می 
انـد، فرامـوش    شـناخته  آورند ولی نام افرادي را که سـالها پـیش آنهـا را مـی          هاي خاصی را به یاد می       مردم تجربه 

شـوند   شوند، اما هنگامی که خودرو سوار می  کنند؛ چرا برخی افراد هنگام مسافرت با هواپیما دچار ترس می            می
اي بـسیار   هیچ ترسی آنها  را آزار نمی دهد و این در حالی است که آمار مرگ و میر ناشـی از تـصادفات جـاده      

کننـد و  ها احساس تـرس مـی    چرا افراد در مواجهه با برخی سامانه  .بیشتر از مرگهاي ناشی از سوانح هوایی است       
این موارد، سؤالهایی هـستند کـه بـا مطالعـۀ روانـشناسی       . تواند داشته باشد  این ترس چه تأثیري در بیان نیازها می       

  ).2،ص5،1996استرنبرگ(شناختی پاسخ داده می شوند 
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 شود و شناخت حاصل شده نیز بر نحـوة  شناخت در نتیجه پردازش اطالعات توسط اشخاص حاصل می       
در کل، روانشناسی شناخت با نحوه کسب اطالعـات از  . تعبیر و تفسیر اطالعات به دست آمده، تأثیر می گذارد    

جهان، شیوه بازنمایی این اطالعات و تبدیل آن به دانش، نحوه ذخیره آن و شیوة استفاده از آن به منظور جهت              
گیـرد؛ از   روانشناسی شناخت سراسر گسترة فرایندهاي روانـشناختی را در بـر مـی          . ددهی به رفتارها سروکار دار    

احساس گرفته تا ادراك، بازشناسی طرحها، توجه، یادگیري، حافظه، تشکیل مفهوم، تفکر، تصویرسازي ذهنی،  
 دهــد بــه خــاطر ســپردن، زبــان، هیجانهــا، فراینــدهاي رشــد و همــه میــدانهاي رفتــار را تحــت پوشــش قــرار مــی 

  ).19،ص1371سولسو،(
چنانچه فرایند اطالع یابی از طریق یک نظم ذخیره و بازیابی اطالعات را نیـز بـه عنـوان قـسمتی از یـک            
فرایند شناختی در نظر بگیریم که چگونگی تشخیص نیـاز، تـشخیص منبـع اطالعـاتی و ارزیـابی محتـواي منـابع              

نقـل کـرد کـه    ) 2000 (6»سـاکچا نانـد  «تـوان از    مـی شـود،  مذکور در ارتباط با نیاز شناخته شده خود مربوط مـی   
هاي مربوط به فرایند شناخت در امر بازیابی اطالعات، بر فرایندهاي ذهنی درونی متمرکز اسـت و بـه ایـن        نظریه

البتـه، بـه نظـر    . شـوند  پردازد که چطور اطالعات ذخیره، بازیابی و در یک فرایند یادگیري استفاده مـی    مسئله می 
تا این . ند یادگیري را نیز در این فرایند دخیل کرده است که بر ظرافت و پیچیدگی بحث می افزاید        رسد فرای   می

مرحله از مقاله می توان نتیجه گرفت عالوه بر ربط ظاهري که بر میزان تطابق فیزیکی کلیدواژه هاي موجود در            
وع دیگري از ربط نیز وجـود دارد کـه   منابع بازیابی شده با کلیدواژه هاي موجود در پرسش کاربر می پردازد، ن     

ایـن نـوع ربـط،    . بر میزان انطباق بین محتواي منابع بازیابی شده و تکامل فرایندهاي شناختی کـاربر داللـت دارد         
  . نامیده می شود» ربط شناختی«

  
  ماهیت ربطِ شناختی

 این مفهـوم در علـم   از. ربطِ شناختی با به حداکثر رساندن شناخت و تکامل فرایندهاي آن سروکار دارد     
ربط شناختی بر این فـرض  . شود اطالع رسانی به رضایتمندي از نتایج حاصل از جستجوي اطالعات نیز تعبیر می         

کند و با کشف هر سند مرتبط، این فرایند متحول می شود و  استوار است که فرایند شناختی جستجوگر تغییر می      
رسد؛ زیرا رسیدن به نقطه نهایی یک  ایی تکامل، نامتناهی به نظر می    البته، نقطه نه  . انجامد  در نهایت به تکامل می    

فرایند تکاملی معموالً با شروع نقطه دیگري از فرایند تکاملی همزمان می شود و به همین دلیل میل به تکامل در           
  . ناپذیر است انسان، یک میل تمام نشدنی و سیري

رسد باید تعریفی متفاوت از ربط در نظامهاي ذخیـره    میبا توجه به سیري ناپذیري میل به تکامل، به نظر           
تاکنون فرض اولیه رضایتمندي در نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات، ایجـاد دسترسـی بـه         . و بازیابی ارائه شود   

توان گفت میزان موفقیت یک  اما بر اساس ربط شناختی، می. خواست، استوار بوده و هست تمام آنچه کاربر می   
یـک نظـام ذخیـره و بازیـابی اطالعـات بـه هـر        . اي جدید در راستاي شـناخت نهفتـه اسـت       ایجاد حلقه نظام، در   

اي که بتواند کاربر را در رسیدن به نقطه شروع دیگري رهنمون شود، به همان اندازه توانسته اسـت نقـشی          اندازه
خواهد مورد توجه نیست، بلکـه   در این رویکرد، ارائه تمام و کمال آنچه می. در گسترش شناخت او داشته باشد 
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» قـضاوت «و » توجـه «، »ادراك«. باشـد  میزان موفقیت تـابعی از میـزان مـشارکت در گـسترش شـناخت فـرد مـی            
  . باشند هایی از شناخت هستند که در این فرایندها به صورت هم افزا در تعاملِ تکاملی می جنبه

  
  مدلهاي ربط شناختی

بـر ارزیـابی   ) ادراك، توجه و قـضاوت (افزایی که پیشتر اشاره شد     فرایند شناخت بر اساس سه عنصر هم      
از سوي دیگر، مدلهایی نیـز بـراي ربـط شـناختی ارائـه شـده اسـت کـه بـه نحـوي بـر ایـن               . گذارد  ربط تأثیر می  

  . شود در ادامه، مدلهایی از ربط شناختی معرفی می. افزایی تأکید دارند هم
» اینگورسـن «ل در یک سیستم بازیابی اطالعات کـه توسـط       مدل شناختی تعام   :7مدل اینگورسن ) الف

شناسـایی و تـشریح فراینـدهاي مربـوط بـه شـناخت در عناصـر موجـود در بازیـابی              : مطرح شد، عبارت است از    
هاي بازیابی اطالعات، محتـواي اطالعـاتی، رابـط کـاربر، فـضاي       این عناصر اطالعاتی همچون سامانه  . اطالعات

اي از فراینـدهاي   تعامـل در بازیـابی اطالعـات، مجموعـه       .  اجتماعی یا سـازمانی اسـت      شناختی کاربران و محیط   
کاربران تنها با سیستمها تعامل ندارند . افتد شناختی است که در درون و یا بین عناصر بازیابی اطالعات اتفاق می             

.  برقـرار مـی کننـد   بلکه با متون که ساختارهاي شناختی نویسندگان در یک فضاي اطالعـاتی اسـت نیـز ارتبـاط            
در ایـن مـدل،   . شـود  فرایندهاي تعاملی، به بازنمون اطالعات به طور همزمان براي تعداد زیادي از افراد منجر می     

شود، اما انطباق عناصـر اطالعـاتی بـا فـضاي شـناختی و فـضاي محیطـی کـاربر،          اگرچه ربط مستقیماَ مطرح نمی   
  .ظام بازیابی اطالعات و کاربران استاي بارز از توجه به ربط در تعامل بین ن نمونه

  
  
  
  

  مدل شناختی اینگِوِرسن. 1شکل
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حیطهاي اجتمـاعی، فـضاي شـناختی    شود، تعامل بین و همچنین درون م    چنانکه در مدل فوق مشاهده می     

کاربر و کاربر با رابط کاربري همگی تعامل شناختی است و ارزیابی و داوریهـا همـه براسـاس تغییـر یـا تکامـل                 
  .شناخت اتفاق می افتد

بر این فرض اسـتوار  » گردآوري، شناخت و کاربرد«مدل  .8مدل گردآوري ـ شناخت ـ کاربرد  ) ب 
اطالعات گـردآوري شـده   . پردازند  از اطالعات، به جستجو و گردآوري آن می       است که کاربران براي استفاده    

شـود و سـپس اطالعـات     گیرد و به تعبیر دیگـر جـذب مـی    شود؛ یعنی در فرایند شناخت فرد قرار می     شناخته می 
  . گیرد جذب شده براي حل یک مسئله مورد استفاده قرار می

ر وضعیت شناختی، شبیه روابـط موجـود در یـک اکوسیـستم     روابط بین رایانه، رابط کاربر، و کاربر با ه      
توان گفت رابط کاربر نقش بسیار مهمـی در شـکل دهـی یـا تأثیرگـذاري بـر فراینـد            به عبارت دیگر، می   . است

شناختی کاربر دارد؛ یعنی اگر رابط کاربر به بهترین نحو طراحی شده باشد و تعاملهاي شناختی شخص به تغییـر        
  . توان به موفقیت نظام ذخیره و بازیابی اطالعات امیدوار بود املی بینجامد مییا سیر فرایند تک

با توجه به وضعیت واقعی نظامهاي ذخیره و بازیـابی اطالعـات کـه    » گردآوري، شناخت و کاربرد  «مدل  
 شـده  تـشکیل » رایانـه «و » رابـط کـاربر  «، »کـاربر «کنند، از سه قسمت اصـلی   ها نقش اساسی در آن ایفا می      رایانه
 وجــود دارد و در قــسمت رایانــه، شــناختیدر قــسمت کــاربر، فراینــدهاي فیزیولــوژیکی، روانــشناسی و . اســت

از طریـق یـک رابـط کـاربر بـا        » رایانه«و  » کاربر«. فرایندهاي فیزیکی، سمبولیکی و الگوریتمی موجود می باشد       

                                                        
1. Acquisition – Cognition – Application. 

  تمهای اطالعاتیيآ 
 دانشی /بازنمونهای متنی 
 یيتهای معنايموجود... / ر يتمام متنها، تصاو 

  فضای شناختی کاربر شخصی
 عالقه کاری/ فه ي وظ - 
 ت شناختی کنونیيوضع - 

  سازمانی/ ط اجتماعی يمح
  دامنه ها - 
 

 هاهدف/ ردها  راهب - 
 اهميف و تنظيوظا - 

 هدف/ لهئ مس - 
 داریي ناپا - 
 از اطالعاتیي ن - 
 رفتار اطالعاتی - 

 

 ابیيره و بازي نظام ذخهايميتنظ
 ابیيره و بازيفنون ذخ/  زبان جستجو  - 
 گاه اطالعاتي ساختار پا - 
 منطق پردازش/ ه سازیي قواعد نما - 

 
  :ر شناختیيثأانتقال و ت

  
  :ی شناختی تعاملی ساختارهاهايارتباط

 

 مدلها مدلها

 مدهلا

 مدلها

 درخواست پرسش

 هامدل

 عملکردها

  واسط/ رابط کاربر 
 



عاتی بهتر و بیشتر تعامل برقـرار کنـد کـه سـطح     تواند با رایانه و منابع اطال       کاربر زمانی می  . یکدیگر تعامل دارند  
گونه که در مدل اینگورسن بررسی شد، عوامل دیگر از قبیـل موقعیـت و      البته، همان . شناختیِ باالیی داشته باشد   

با وجود چنـین فراینـد شـناختی، کـاربر بـا متـون مختلـف در منـابع         . محیط نیز می تواند در این تعامل مؤثر باشد     
کند، سپس در قالب فرایندهاي شناختی خـود، مـتن دریافـت شـده را تعبیـر، تفـسیر،               ط برقرار می  اطالعاتی ارتبا 

  ).2شکل ) (1996، 9ساراسویک(درك، پردازش و در نهایت میزان ربط را ارزیابی می کند 
  

  
 »گردآوري، شناخت و کاربرد«مدل .  2شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یابی ربط، موقعیت و فراینـدهاي شـناختی فـرد در کنـار       چنانکه در شکل باال مشاهده می شود، براي ارز        
  . سایر عوامل با یکدیگر تعامل دارند

» قـضاوت «و » توجـه «، »ادراك«گـذارد،   هایی از روانشناسی شناختی که بر ارزیابی ربط تـأثیر مـی           حوزه
  .شودته میدر ادامه به بررسی نحوه تأثیر هر یک از آنها بر ارزیابی ربط از سوي کاربران پرداخ. است

  
  ادراك و ربط

از روانشناسی شناختی است کـه مـستقیماً درگیـر ردیـابی و تفـسیر محرکهـاي حـسی                  ادراك، شاخه اي  
وقتـی افـراد   . از آنجا که ادراك با تفسیر سـروکار دارد، در ارزیـابی ربـط نیـز تفـسیر نقـش مـستقیم دارد                 . است

کننـد، ابتـدا بـه     خیره و بازیابی اطالعـات در یافـت مـی   اطالعاتی را از محیط بیرونی خود یا از طریق یک نظام ذ 

                                                        
2. Saracevic. 

 محیط

 موقعیت

  :كاربر
  دانش 
 هدف 
 وظيفه 
 عقايد 
 فرایند شناختی 

 پرسش

 رابط کاربر
 رایانه

 منابع اطالعاتی

استفاده از 
 اطالعات

 ارزيابي ربط



در نظـام  ) 8، ص 1998 ( 10»کارسـتون «از نظـر  . تفسیر آن می پردازند تا در مورد میزان ربـط آن قـضاوت کننـد        
  :ذخیره و بازیابی اطالعات، ادراك بر اساس چهار پیش فرض زیر می باشد

حتمـل را داراسـت، کـه همـه ایـن تفـسیرها بـا         هر یـک از عناصـر اطالعـاتی، تنـوعی از تفـسیرهاي م             . 1
  .شوند، هماهنگند اطالعاتی که از نظر زبانشناختی کشف می

افتند؛ براي مثال، برخـی از معـانی ممکـن اسـت بـراي       همه این تفسیرها همزمان براي کاربر اتفاق نمی     . 2
 . درك به تالش بیشتري نیاز داشته باشند

 .اً منحصر به فردي براي ارزیابی تعابیر داردهر کاربري معیارهاي واحد و تقریب. 3

این معیارها به اندازه کافی قدرتمندند تا کاربر را قادر سازند تعبیر مورد نظر را به محض اینکـه بـا آن           . 4
ایـن معیارهـا بـر    . شود، تشخیص دهد، بدون اینکه مجبور باشد یک سلسله تعابیر مشابه را ارزیابی کند     مواجه می 

 .اینکه شناخت انسان یک فرایند ربط ـ محور است: رض اساسی درباره شناخت انسان استف اساس یک پیش

با توجه به مطالب فوق، به نظر می رسد ادراك به عنوان بخشی از شناخت فـرد، در ارزیـابی ربـط منـابع         
اربر محـور  اطالعاتی بازیابی شده نقش دارد و بررسی عمقی آن به طراحی و ارائه نظامهاي ذخیره و بازیـابی کـ               

  .تواند مؤثر باشد می
  

  توجه و ربط
اسـاس  . توجه، تمرکز ذهن است به شیئی از میان اشیا یا رشته اي از اندیشه ها در شکلی روشـن و زنـده     «

توجه مستلزم کناره گیري از برخی اشیا براي برخـورد مـؤثر بـا اشـیاي دیگـر      . آن تمرکز، تراکم و آگاهی است 
  ).117، ص1371سولسو،(» است

شـماري در برابـر و    هاي بی سیاري از مفاهیم جدید در باب توجه بر این فرض استوارند که همواره نشانه   ب
قدر محدود است که نمـی توانـد همـه میلیونهـا        ظرفیت عصب شناختی ما آن    . گر قرار دارند    در دسترس مشاهده  

ز توان پردازش همـه آنهـا   محرك خارجی را حس کند، ولی، حتی اگر ردیابی همه این محرکها ممکن بود، مغ  
سیـستم حـسی مـا، چـون دیگـر وسـایل ارتبـاطی، در        . پردازي ما بـسیار محـدودتر اسـت        ظرفیت اطالع . را ندارد 

بـار زیـاد،   . صورتی خوب عمل می کند که میزان اطالعاتی که باید پردازش شود، در حیطـه ظرفیـت آن باشـد              
  . موجب از کار افتادن سیستم خواهد شد

سان بتواند از عهده جریان عظیم اطالعات در دسترس برآید، به طور انتخابی، تنها به برخـی   براي اینکه ان  
  ).118، ص1371سولسو، (از نشانه ها توجه کرده و بقیه را نادیده می گیرد 

محرکهاي . بر مفهوم ربط در یک نظام ذخیره و بازیابی اطالعات، بسیار تأثیر گذار است           » توجه«مبحث  
توجه مـا در آن  . گذارند ر دائم از سوي محیط ذخیره  بازیابی اطالعات بر شناخت فرد تأثیر می    شماري به طو    بی

تواند ناشی از هدف یا انگیزه  گذارد، می آنچه بر انتخاب ما تأثیر می. شود واحد به عالیم نسبتاً اندکی هدایت می
 کنیم، یا حتی ممکن است فقط به این اي باشد که در ذهن داریم، یا اهمیت عملیِ عالیمی باشد که دریافت می

بـراي مثـال، عنـوان یـک مقالـه در فهرسـت       . دلیل باشد که عالمت ارسال شـده بـسیار برانگیزاننـده بـوده اسـت              
                                                        

1. Carston. 



هاي دیگر نیـز بـه انـدازة آن مقالـه      هر چند ممکن است مقاله. تر از بقیه بوده است هاي بازیابی شده، جذاب    مقاله
کنـد، امـا بـه     نیز این بحث را تأیید مـی  » ویکري«. مانند  وزه شناختی ما بیرون می    مشخص مرتبط باشند، ولی از ح     

شـود کـه بیـشترین توجـه را      وي معتقد است بیشترین فعالیت ذهن به سوي عالیمی هـدایت مـی        . شکلی متفاوت 
  ).59، ص1380ویکري، (جلب کرده است 

با اینکـه   .باشدبسیار گیج کننده ست ممکن ا ،شود دو نفر ادراك و تحلیل می    توسط  میزان اطالعاتی که    
 مشهود است که در شرایط معمـولی در توجـه بـه میـزان و نـوع         ،ما مخلوقات گردآوري کننده اطالعات هستیم     

 ،اگر راهنماهاي حسی بسیاري در یک زمان مشخص بر ما تحمیـل شـود        . منیک  بسیار انتخابی عمل می    ،اطالعات
 ، کنـیم »توجـه «کوشیم به رویدادهاي بسیاري در یـک زمـان خـاص        و یا اگر ب    سرریز اطالعات حاصل می شود    

  ).27، ص1371سولسو،  (ناتوان احساس کنیمممکن است خود را 
شماري از نتـایج بازیـابی    در یک نظام ذخیره و بازیابی اطالعات نیز زمانی که کاربر بخواهد به تعداد بی         

از طرف دیگـر، میـزان توجـه شـخص بـه      . سایی نمایدرا شنا مربوط کند، قطعاً نخواهد توانست نتایجتوجه شده  
  . گذاردنتایج بازیابی شده از نظام بازیابی اطالعات، بر قضاوت او از ربط آنها تأثیر می

  
  قضاوت و ربط

در داوري ربـط، نظـر کـاربر بـه     . نامیـد » داوري ربـط «توان تحت عنوان  ارتباط بین قضاوت و ربط را می 
انـد  به عبارت دیگر، نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات، بدین منظور ایجاد شده. عنوان یک اصل تلقی می شود   

بنابراین، هماهنگی میان آنچـه کـاربر بـه    ). 1383حري،(که بتوانند آنچه را مورد نیاز کاربران است، فراهم کنند        
به همـین  ). 1970ساراسویک،(دست آورده با آنچه مورد نیاز او بوده، فقط توسط خود کاربر قابل داوري است    

، داوري ربط ممکن است در طول زمان تغییر کند، چون حالت شناختی کاربر تغییر   »ساراسویک«دلیل، به گفته    
به عنوان مثال، یک کاربر ممکن است منبعـی را  . خود قضاوت تابعی از اطالعات در دسترس می باشد     . می کند 

یـا بـرعکس، آنچـه در شـروع     .  غیرمرتبط تلقی کنـد داند، در اواسط تحقیق که در شروع تحقیق خود مرتبط می   
  .تحقیق غیرمرتبط بود، پس از گردآوري اطالعات بیشتر و دستیابی به شناخت بیشتر، با داوري مرتبط شود

  :این عوامل عبارتند از. بنابراین، عوامل مختلفی می تواند در داوري ربط تأثیر گذار باشد
 کامل؛ که شناخت شخص را در مورد یک مـدرك تکمیـل    نوع متن، توصیفگرهاي عنوان و یا متن    . 1
  .می کند

 سوابق فرد از قبیل نوع تخصص، میزان تحصیالت و توانایی زبانشناختی او که به حصول شناخت او          . 2
 .کمک می کند

 .بندي و بیان پرسش که بازتابی از شناخت کاربر در آن زمان معین است  نحوه صورت . 3

دهـد    نظام ذخیره و بازیابی اطالعات که به فرد امکان شـناخت مـی       زبان، ساختار و دیگر ویژگیهاي     . 4
 ).1970ساراسویک، (



بـه  . تواند بر قضاوت در مورد ربـط مـدارك تأثیرگـذار باشـد    شایان ذکر است، قضاوت روانشناختی می    
ودن عبارت دیگر، چنانچه شخص توانایی قضاوتِ روانشناختی باالیی داشته باشد، در مورد مربـوط بـودن یـا نبـ             

  .تواند قضاوت کند مدارك بازیابی شده از یک نظام نیز بهتر می
  

  درك شهودي ربط و  فرایند شناخت
ما در ارتباطات خود با دیگران، در جستجوي اطالعات و رجوع به عناصر اطالعات، در افکار و اندیـشه      

ین زدن، ارزیابی کردن، رده بنـدي  براي فیلتر کردن، تخم . بارها استفاده می کنیم   » ربط«ها و  تعاملهاي خود، از       
بنـدي نمـودن، و بـه طـور کلـی بـراي تعیـین میـزان             کردن، استنباط کردن، پذیرش یا رد، تداعی کـردن، گـروه          

بـه هـر   . کنـیم  ما فعاالنه از ربـط اسـتفاده مـی   . کارآمدي یا شایستگی یک منبع اطالعاتی، به ربط آن می اندیشیم 
شـود، برداشـت مـا از ربـط      کند یا منبع اطالعاتی موجود اصالح مـی      غییر می میزان هدفها و بینشهاي شناختی ما ت      

توان در قالب یک تعریف کلی به این صورت مطرح نمود کـه  شهود را نیز می. منابع اطالعاتی نیز تغییر می کند     
 ).1383داورپنـاه و رمـضانی،   (» واسـطه و مـستقیم از امـور اسـت    شهود، بصیرت، درك و معرفتـی درونـی، بـی      «

و دیگـران بـه شـهودي    » ساراسویک«نویسندگانی مانند . شود ربط اصوالً ماهیتی شهودي دارد     بنابراین، گفته می  
اي از شـهود و نحـوه حـصول آن نیـاز       البته این مفهوم، به یک درك بین رشـته        . بودن تشخیص ربط نیز معتقدند    

  . دارد
ه اسـت، بـدون اینکـه بخواهـد آگاهانـه بـه       تردید، ذهن انسان به طور دائم درگیر مسئله ربط و مقایـس           بی

یک تـصور شـناختی بـسیار اساسـی در انـسان اسـت کـه        » ربط«به عبارت دیگر، . مفهوم و ماهیت ربط فکر کند 
ربـط یـک مکـانیزم ذاتـی و درونـی      . گیرد اغلب به وسیله ذهن ما در موقع تعامل با محیط مورد استفاده قرار می          

راه است؛ یعنی افراد به طـور شـهودي و بـه سـادگی مفهـوم ربـط را درك        است که همیشه با فرایند شناخت هم      
  .کنند می

  :از درك شهودي ربط می توان نتیجه گرفت که ربط داراي ویژگیهاي زیر است
  ربط بر اساس شناخت است -
 ربط یک فرایند فعال است -

 ربط با شایستگی یا کارآمدي سروکار دارد -

 .کند یک منبع تجلی پیدا میربط در یک رخداد، پدیده، شیء و مفهوم  -

ربـط نیـز از جملـه ایـن     . بسیاري از اصطالحات، عالوه بر یک معنی عمومی، معانی تخصصی نیـز دارنـد   
گیرد، اما معناي تخصصی را   هرچند این اصطالح به طور وسیعی مورد استفاده عموم قرار می          . اصطالحات است 

رسـانی   به طور کلی، مفهوم ربط در علم اطـالع . رسانی دارد هاي مختلف علوم و از جمله علم اطالع نیز در زمینه  
  ).1996ساراسویک، (ریشه در درك شهودي افراد از این اصطالح دارد 

 
  ضرورت توجه متخصصان اطالع رسانی به ارتباط شناخت و ربط



ازیـابی  رسانی با توجه به ماهیت کار خود به عنوان رابط بین منابع و نظامهاي ذخیره و ب       متخصصان اطالع 
اطالعات از یک سو و نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعـات و کـاربران از سـوي دیگـر، بـا مـسئله ربـط بـیش از                  

فالن مدرك «یا » مدرك به درد من نخورد«شنوند که فالن  آنها مدام از کاربران خود می  . دیگران درگیر هستند  
به راستی، یک متخصص .  که به آنها پرداخته شد همه اینها از مفهومی حکایت دارد     .... و  » خیلی به دردم خورد   

  رسانی چرا باید در تعامل خود با یک نظام ذخیره و بازیابی و یا یک کاربر به مسئله شناخت توجه کند؟ اطالع
گنجـد، امـا بـه صـورت خالصـه       هرچند پاسخ کامل به پرسش بنیادي فوق در ایـن سـطور مختـصر نمـی        

رسانی، از دو جنبه قابل بررسـی   له شناخت از جانب یک متخصص اطالع  توان گفت که اهمیت توجه به مسئ        می
رسـانی بـه عنـوان     متخصص اطالع. 2 متخصص اطالع رسانی به عنوان بخشی از نظام بازیابی اطالعات   -1: است

  .گر تعامل بین کاربر و نظام بازیابی اطالعات تسهیل
  
  اطالعاتمتخصص اطالع رسانی به عنوان بخشی از نظام بازیابی . 1

رسانی مشغول تغذیه اطالعاتی نظام ذخیره و بازیابی اسـت، نـاگزیر بـه      هنگامی که یک متخصص اطالع    
پردازد، یا براي نظام  ها و نظیر آن می بازنمایی محتواي منابع اطالعاتی در قالب سرعنوانهاي موضوعی، کلیدواژه      

ــه مــی   ــا تهی ــابی اطالعــات راهنم ــره و بازی ــشغول ته  ذخی ــا م ــد و ی ــستندات و   کن ــد م ــاي کمکــی مانن ــه ابزاره ی
فایده نخواهد بود اگر فرایندهاي شناختی کاربران کـه از طریـق    در هر مقامی، بی. هاي مناسب است   اصطالحنامه

هـا براسـاس    کلیـدواژه . تجربه براي متخصص شناخته شده است، در همـه ایـن مراحـل مـورد توجـه قـرار گیـرد              
 داده شود، راهنماها بر همین اساس تهیه شـود یـا امکـان تغییـر مـداوم      فرایندها و سطوح شناخت افراد اختصاص  

رسانی و  چنانچه فرایند شناخت مورد توجه متخصص اطالع  . آنها براساس سطح شناختی افراد وجود داشته باشد       
حتی طراحان نظام ذخیره و بازیابی اطالعات قرار گیرد، یک نظام کاربر مدار و شناخت محـور تـدوین و ارائـه                 

  . در غیر این صورت، تعامل میان کاربر و نظام اطالعاتی به شکل مناسب برقرار نخواهد شد. خواهد شد
  . گر تعامل بین کاربر و نظام بازیابی اطالعات رسانی به عنوان تسهیل متخصص اطالع. 2

و بـه  در این مرحله، متخصص اطالعاتی از پشت پرده نظامهاي ذخیره و بازیـابی اطالعـات بیـرون آمـده      
به کاربر کمک می کند تا نیـاز خـود را   . عنوان واسط بین کاربر و نظام ذخیره و بازیابی اطالعات عمل می کند       

بیان کند، آن را درقالب عبارت جستجو به نظام ذخیره و بازیابی اطالعات ارائه دهد و در نهایت در مورد نتـایج       
رسـانی، از فراینـد شـناختی کـاربران      تخصـصان اطـالع  در این مرحله نیز چنانچـه م . به دست آمده قضاوت نماید   

اي جدید براي آغاز یک زنجیرة  توانند در جهت تکامل شناختی و همچنین ایجاد حلقه  شناخت داشته باشند، می   
  .شناختی نوین نقش بسزایی ایفا کنند

اي ذخیـره  رسانی با تقویت توانایی خود در تشخیص فرایندهاي شناختی کاربران نظامه       متخصصان اطالع 
این توانایی، در نتیجـه تعامـل بـا کـاربر     . کمک کنند» مربوط«توانند به بازیابی اطالعات       و بازیابی اطالعات، می   

  ).2005، 11هدمن(تقویت می شود 
  

                                                        
1. Hedman. 



  گیري نتیجه
در این مقاله با تأکید بر اهمیت ارزیابی ربط در نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات، به صـورت ویـژه بـه      

اخت و فرایندهاي شناختی در ارزیابی ربط پرداخته شد، مـدلهاي شـناختی ربـط مـورد بررسـی قـرار                جایگاه شن 
رسـانی   گرفت و عوامل شناختی تأثیرگذار بر ارزیابی ربط معرفی و در انتها بر ضرورت توجه متخصصان اطـالع   

ین اسـت کـه شـناخت داراي    توان ارائه کرد ا گیري می آنچه به عنوان نتیجه  . به ارتباط شناخت و ربط تأکید شد      
اي است و نحوة تأثیرگذاري آن بر ارزیابی ربط از سوي کاربران نیز نکته مهمی اسـت کـه پـیش       مراحل پیچیده 

اي کـه   امروزه با پیـشرفتهاي گـسترده  . رسانی و ذخیره و بازیابی اطالعات قرار دارد   روي متخصصان علوم اطالع   
سـازي فراینـدهاي    ده است، ضـرورت توجـه بـه شـناخت و همگـام       در حوزه ذخیره و بازیابی اطالعات انجام ش       

اما تحقیقاتی که در این زمینه انجـام شـده   . بازیابی اطالعات با فرایندهاي شناختی بیش از پیش احساس می شود   
بنابراین، این مقاله با چندین سـؤال زمینـه را بـراي    . است به هیچ روي مناسب نیازهاي تحقیقاتی این حوزه نیست     

  : کند ان بعدي آماده میمحقق
اي دارد و حـوزه شـناخت یـک حـوزه      چنانچه فراینـدهاي شـناختی در ارزیـابی ربـط جایگـاه ویـژه            -
 اي است، چه کسانی باید در این زمینه تحقیق و تفحص کنند؟ گسترده

 توان فرایندهاي شناختی را در فرایندهاي ذخیره و بازیابی اطالعات ادغام کرد؟ چگونه می -

وان در نتیجه ادغام فرایندهاي شناختی در نظامهاي مذکور، نتایج بهینه و مـرتبط حاصـل        ت  چگونه می  -
  کرد؟
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