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 همچنـین . پـردازد  مـی  اطالعـات  علـوم  در شـناختی  رویکردهـاي  کاربرد و جایگاه نقد و تحلیل به حاضر مقاله : هدف

   .کند می معرفی اطالعات علوم در شناختی پژوهش انجام براي جدیدي هاي افق
   .است شده استفاده موضوع تحلیل و بررسی براي علمی منابع از. است تحلیلی - مروري نوع از و توصیفی پژوهش این :روش
 اطالعـات  بازیـابی  حـوزه . اسـت  بـوده  مـؤثّر  اطالعات علوم مسائل حل و تحقیقات جریان بر شناختی رویکرد :ها افتهی

 کـه  مـؤثّري  نتـایج  و مزایا علیرغم. است پذیرفته تأثیر شناختی رویکرد از  گسترده، نحو به ها حوزه سایر به نسبت
 ظهـور  بـه  انتقادات این. شد روبرو انتقاداتی با ولی داشت، اطالعات هاي پژوهش در کالسیک شناختی رویکرد
 در کـاربر  اجتمـاعی  شـرایط  و بافـت  رویکـرد،  این در. شد منجر اطالعات علوم در اجتماعی -شناختی رویکرد
   .یافت اهمیت اطالعاتی سیستم با تعامل

 باهم را شناختی نیز و اجتماعی کردروی عناصر بتواند که است یکپارچه نظري هاي چهارچوب نیازمند اطالعات علوم: گیري نتیجه
ـاهیم  مطالعه براي تواند می شناختی رویکرد. گیرد به کار خود تحقیق مسائل حل جهت در  در کـه  متعـددي  فراینـدهاي  و مف

ـناختی  علوم از استفاده که است مهم همچنین. گیرد قرار استفاده مورد هستند، حیاتی آن انتقال و پخش اطالعات، توزیع  بـه  ش
  .یابد توسعه بعدي چند مطالعات دامنه و یابد گسترش اطالعات علوم دیگر هاي حوزه
 اطالعـات،  بازیابی بافت، اجتماعی، -شناختی رویکرد اطالعات، بازیابی اطالعات، علوم شناختی، علوم: ها کلیدواژه

   .دانش سازماندهی اطالعات، جستجوي
   
                                                                                                                   

شناختی است. در سراسر متن مقاله اگـر اصـطالح    -ویکرد شناختی سنتی و اجتماعیمنظور از رویکردهاي شناختی شامل ر 1
شناختی  -صورت رویکرد اجتماعی  رویکرد شناختی به تنهایی استفاده شود مراد رویکرد شناختی کالسیک است و در غیر این

هاي اطالعاتی است. همچنین علومی که   شناسی، علم رایانه، سیستم  است. منظور از علوم اطالعات شامل علم اطالعات و دانش
به طور اخص با اطالعات سروکار دارند یا اطالعات موضوع بررسی آنها است. در این مقاله به طور اخص، مراد علم اطالعات 
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  مقدمه 
بـر   1950ن یک حـوزه مطالعـاتی بـه اواسـط دهـه      مبدأ فکري و ظهور علوم شناختی به عنوا

گردد. ظهور آن مصادف با زمانی بود که محقّقان مختلـف نظریـاتی دربـاره ذهـن ارائـه       می
 3). علـوم شـناختی  1993مبتنی بود (امیریان، 2هاي محاسباتی  و روال 1دادند که بر بازنمایی  می

پـردازد و شـامل علـوم     و هوش میاي است که به مطالعه ذهن  رشته  یک حوزه مطالعاتی بین
اســت  6شناســی شناســی و انســان ، زبــان5، علــم اعصــاب4فلسفه،روانشناســی،هوش مصــنوعی

در این اصطالح به معنی هر گونه ساختار یا عملیات ذهنی است کـه  » شناختی«(همان). واژه 
در  8ی). جامعه علـوم شـناخت  7،1999توان آن را مورد مطالعه قرار داد (الکوف و جانسون  می

برگـزار   1979سازمان یافت، نخستین گردهم آیی سالیانه خود را در سال  1970اواسط دهه 
). از آن زمـان تـاکنون   9،2002منتشر شـد (یورلنـد   1977کرد و مجله علوم شناختی در سال 

هـایی در زمینـه علـوم     بیش از نود دانشگاه در آمریکاي شمالی، اروپا، آسیا و استرالیا برنامـه 
  ). 1993اند (امیریان،  اندازي کرده  راهشناختی 

                                                                                                                   
1 representation 
2 Computational procedure 
3 Cognitive science 
4 artificial intelligence 
5 neuroscience 
6 anthropology 
7 Lakoff&Johnson 
8 Cognitive Science Society 
9 Hjorland 
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اي را  ها توانسته اسـت فضـاي پژوهشـی گسـترده     علوم شناختی با همکاري دیگر رشته
علوم اطالعـات اثـر   ها از جمله  براي مطالعه ذهن بگشاید و از سوي دیگر بر بسیاري از رشته

در تعامـل بـا علـوم    هاي تحقیقاتی جدیـدي   بگذارد. بر این اساس، در علوم اطالعات جریان
شناختی به وجود آمدند و یا مسائل و موضوعات قدیمی از رویکرد شـناختی مـورد مطالعـه    
قرار گرفتند. این مشارکت سازنده موجـب شـد کـه دانـش و شـناخت بیشـتري از مسـائل و        

  هاي اطالعاتی براي متخصصان علوم اطالعات به دست آید.  پدیده
هـاي علـوم و     ه ظهـور و اسـتفاده از نظریـات و یافتـه    کنـد کـ    ) بیـان مـی  1999( 1اینگورسن

هـا رویکردهـاي     آغاز شـد. در طـول ایـن سـال     1997رویکرد شناختی در علوم اطالعات از سال 
اند، از جملـه رویکـرد     شناختی مختلفی در علوم اطالعات ظهور یافتند و در گذر زمان تغییر کرده

تفاده از نظریـات شـناختی کالسـیک اغلـب بـه      اجتماعی. اسـ  – شناختی سنتی و رویکرد شناختی 
هاي نظري و عملی در حوزه بازیـابی اطالعـات بـه      حوزه بازیابی اطالعات محدود بود و پیشرفت
هـاي علـوم اطالعـات انـدك و محـدود بـوده و بـه         وجود آورد. اما کاربرد آن در دیگـر حـوزه  

گـذر زمـان، رویکـرد شـناختی     ). در 2،2011گستردگی بازیابی اطالعات نبود (افضل و تامپسـون 
کـرد. ایـن    کالسیک با انتقاداتی روبرو شـد، از جملـه ایـن کـه بـه ماهیـت اجتمـاعی توجـه نمـی         

 - گیري رویکرد جدیدي در داخل علوم اطالعات به نام رویکرد شـناختی  انتقادات منجر به شکل
در ایـن مقالـه    اجتماعی گردید. در این رویکرد، بافت و موقعیت کاربر مورد توجه قـرار گرفـت.  

اجتمـاعی و تبیــین جایگــاه و   - ضـمن بررســی رویکـرد شــناختی کالســیک و رویکـرد شــناختی   
هـاي   کاربرد آنها در علـوم اطالعـات، بـه نقـد و بررسـی آن خـواهیم پرداخـت. همچنـین حـوزه         

  تواند در آنها نقش داشته باشند، معرفی خواهند شد.      موضوعی جدیدي که رویکرد شناختی می

  علوم شناختیپیشینه 
و بــه خصــوص  3ســابقه تــالش بــراي درك ذهــن و نحــوه عملکــرد آن بــه یونانیــان باســتان 

                                                                                                                   
1 Ingwersen 
2 Afzal & thompson 
3 Ancient Greeks 
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گردد که سعی در تببین ماهیـت دانـش انسـانی     بر می 2و ارسطو 1فیلسوفانی از جمله افالطون
 - بـود  تجربـی شناسی  که مقارن با پیدایش روان -میالدي  ذهن تا قرن نوزده داشتند. مطالعه
شناسـی علمـی نیـز     مکاتـب اولیـه روان   ).1393قرار داشت (امیریان،حیطه فلسفه  همچنان در

متمرکز بودنـد.   3نگري خودکاوي یا درون هاي درونی ذهن از طریق بیشتر بر بررسی جریان
خواستند  از آنها می ،ها آزمودنی برايهاي الزم  آموزشارائه پس از  ،دانشمندان این مکاتب

ترتیـب سـیر و الگـوي     خود را به دقت گـزارش کننـد تـا بـدین    هاي درونی ذهن  جریانکه 
ظهـور کـرد    4پس از چند دهه مکتب رفتارگرایی .جریانات مزبور را ترسیم و تشریح نمایند

گرفت. این  شناسی تجربی مسلط شد، دیدگاهی که عمالً وجود ذهن را نادیده می  و بر روان
شناســی تجربــی و  ا اســتفاده از روشبینــی کــارکرد رفتــار انســان بــ پــیش مکتــب بــه تبیــین و

ــه اعتقــاد داشــت (یورلنــد،   اثبــات ). از دیــدگاه رفتارشناســان از جملــه جی.بــی  1381گرایان
هاي رفتاري  شناسی باید خود را به بررسی ارتباط بین محرك بیرونی و پاسخ  ، روان5واتسون

ورد ترتیـب بحـث و بررسـی در مــ    بـدین قابـل مشـاهده یـک موجـود زنـده محـدود کنــد.       
   .)1393(امیریان، سازوکارهاي درونی ذهن عمالً براي چند دهه مسکوت ماند

، دورنماي فکري مربوط به مطالعه ذهن بـه صـورت چشـمگیري    1956از حدود سال  
هـا   . در ایـن سـال  (همـان)  دانش مربـوط بـه ذهـن دچـار تحـولی شـگرف شـد       تغییر یافت و 
شناسی، هوش مصـنوعی   شناسی، روان نچون علم اعصاب، زبا مختلفیهاي  حوزه دانشمندان

شدند که همگی سرگرم حل مسائل مشترکی در مورد کارکرد ذهن هسـتند   و فلسفه متوجه
د. ایـن  نتواند مکمـل یکـدیگر باشـ    در جهت حل این مسائل می آنها هاي متفاوت و رهیافت

سـی و تحقیـق   به برر ،هاي غیرمستقیم روشاستفاده از توان با  که می اندیشمندان معتقد بودند
شناسی بـه بررسـی رفتارهـاي     پرداخت و محدود کردن روان درباره فرایندهاي ناپیداي ذهن

عملی نادرست است. در واقع نگـاه ایـن    ،رفتارگرایان معتقد بودند طور که قابل مشاهده، آن
      و نحوه پردازش آنها بود.  بررسی بازنمودهاي ذهنی مبتنی بر ،به ذهن متفکران

                                                                                                                   
1 Plato  
2 Aristotle  
3 introspection 
4 behaviorism 
5 J. B. Watson 
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نشان داد که توانایی فکر انسـان بـا حافظـه کوتـاه      1ها مطالعات جرج میلر  طی آن سال 
در سـال   3اثر خود را دربـاره ناهمـاهنگی شـناختی    2مدت محدود شده است و لئون فستینگر

هـاي انـدکی از حضـور     ). در این دوران، اگرچه سـال 4،2011منتشر کرد (سیرینیواسان1956
، آلـن  6، ماروین مینسکی5کارتی امانی از قبیل جان مکگذشت، اما پیشگ هاي اولیه می رایانه
گذاري حوزة هوش مصنوعی بودنـد. عـالوه بـر ایـن،       در حال بنیان 8و هربرت سیمون 7نوئل

مفروضات رفتارگرایان را دربارة زبان به عنوان یک عادت اکتسابی رد کرد  9نوام چامسکی
مطـرح کـرد.    10متشکل از قواعـد و به جاي آن فهم زبان را در چهارچوب گرامرهاي ذهنی 

اي شـد   رشـته   دانش میان ظهور یکبه  منجر در نهایت این اندیشمندانهمکاري و همفکري 
  ).  1393(پژوهشکده علوم شناختی، نامند که امروزه آن را علوم شناختی می

هـاي رفتـارگرایی    در کل، عواملی از قبیل نارضایتی فزاینده نسبت به تسلط و دیـدگاه 
هـاي مهـم در ریاضـیات، علـوم اعصـاب، نظریـه        ذهـن و عملکـرد آن، پیشـرفت   در بررسی 

هاي تحـولی   اطالعات و ارتباطات، اهمیت رو به رشد هوش مصنوعی و علوم رایانه، دیدگاه
شناسی چامسکی دست به دست هم دادنـد و محـیط را بـراي ظهـور علـوم شـناختی         در زبان

ــا آن از قبیــل حافظــه، ادراك، مهیــا کردنــد تــا بتوانــد بــه مطالعــه ذهــن و مفــاه  یم مــرتبط ب
  بندي، یادگیري، پردازش اطالعات، زبان و غیره بپردازد.    طبقه

تئوري شناختی یا به طور بسـیار دقیـق، تئـوري محاسـباتی مغـز، یـک نـوع خاصـی از         
کند که در آن فراینـدهاي شـناختی (در انسـان، حیوانـات و       را بازنمایی می 11کارکردگرایی

) ممکن است در قالب پردازش اطالعات توصیف شوند. کـل رفتـار در یـک قالـب     ها  رایانه
هـاي    ها). واحدهاي اطالعاتی شکل بازنمایی  شود (اجرا شده در برنامه  درك می 12مند  قاعده

                                                                                                                   
1 George Miller  
2 Leon Festinger 
3 Cognitive Dissonance 
4 Srinivasan 
5 John McCarthy 
6 Marvin Minsky 
7 Allen Newell 
8 Herbert Simon 
9 Noam Chomsky 
10 rules 
11 functionalism 
12 rule-based 
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ذهنــی را در بردارنــد. تئــوري محاســباتی مغــز، انســان را بــه عنــوان پردازشــگران اطالعــات  
گشایند که به صـورت دقیـق     ق آنها راهی براي محققان باز میکند، از این طری  بازتعریف می

فرایندهاي ذهنی را با استفاده از ابزارهاي علم و فناوري رایانه مطالعـه کننـد و آنهـا را قـادر     
هـاي مختلـف قـرار     و در معـرض آزمـایش   1سازد که ساخت فکر را قابل مشاهده سازند  می

هـا دربـاره شـناخت      هـا و مـدل    کـه تئـوري   دهند. همچنین مشخصه علوم شناختی ایـن اسـت  
هـاي جدیـد     ها آزمون شوند و برعکس. عالوه بر ایـن پیشـرفت    انسانی ممکن است در رایانه
هاي جدیدي از شناخت انسانی بودند. قسمت اعظم زبان فنـیِ    در علم رایانه الهام بخش مدل

یانه اخـذ شـده اسـت. بخـش     استفاده شده در نظریه شناختی، از نظریه اطالعات و فناوري را
افزار ممکـن اسـت بـر      و نرم -افزار است  افزار و سخت  مهمی از این نظریه، دوگانگی بین نرم

هـا) اجـرا شـود. همچنـین یکـی از مفروضـات         افزار (مغز یا رایانـه   روي انواع متفاوت سخت
هـایی کـه     انـه تواند بـراي توسـعه رای    شناسی عمومی می  زیرین آن، این است که تحقیق روان

). 2016کننــد (هــوش مصــنوعی) اســتفاده شــود (یورلنــد،  ســازي مــی  هــوش انســانی را شــبیه
 2شود که علوم شناختی همانند نظریه اطالعـات شـانون   ) به این مسئله اشاره می2016یورلند(
ی اي در آغاز روبرو شد، اما بعدها با انتقاداتی در شـکل کلـ    العاده  بینی و هیجان فوق  با خوش

و به خصوص در علوم اطالعات روبرو شد که در ادامه مقاله به برخـی از انتقـادات از علـوم    
  شناختی کالسیک خواهیم پرداخت.   

  ریشه و جایگاه رویکردهاي شناختی در علوم اطالعات 
شـود   مربـوط مـی   1970ریشه و کاربرد علـوم شـناختی در علـوم اطالعـات بـه اواسـط دهـه        

در علـوم اطالعـات در ابتـدا    کالسـیک  دیدگاه شـناختی   ).1999،،اینگورسن3،1990(بلکین
ــ  ــط بروکـ ــین )،1980(4زتوسـ ــروکس و ) 1984،1990(بلکـ ــین، اودي و بـ و ) 1982(5بلکـ

در آن زمـان، بلکـین و اینگورسـن افـرادي بودنـد کـه       فرموله شد.  )1982،1992اینگورسن(
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بلکـین بـه خـاطر مفهـوم     بیشتر از همه با دیدگاه شناختی کالسیک مرتبط بودند (وهسـتند).  
مشهور بود. اینگورسن نیز به دلیل مباحث و نظـراتش در کتـاب   » ناهمگونی وضعیت دانش«

در زمینه پیوند محکـم تحقیـق در بازیـابی اطالعـات و جسـتجوي      » 1چرخش«خود با عنوان 
هـا مـورد    اطالعات و همچنین توجه بیشتر به درك بافتی و آگاهی موقعیتی در توسعه سیستم

  ). 2008بوده است (کرونین، توجه
) اعتقاد دارد که روند ظهور رویکردهاي کاربرمدار و شناختی در علوم 2002(2بروس

اي شـدن علـوم بـوده اسـت و علـوم       اطالعات به دنبال روند عمـومی اجتمـاعی و بـین رشـته    
  اطالعات نیز جزئی از آن است:

برمحور اشـاره داشـتند   سال گذشته، با آنچه برخـی بـه عنـوان انقـالب کـار      25ما در «
هـا و   شناسـی و عمـل طیفـی از رشـته     مشی، نظریـه، روش   ایم. این انقالب در خط روبرو بوده

هاي بکـار رفتـه بـراي توصـیف آن بـر       شناسی  هاي مطالعاتی بروز یافته است. اصطالح حوزه
اي  ها یا اعمال حرفه کنندگان خدمات، محصوالت، سیستم اساس دیدگاه ذینفعان یا دریافت
هـا،   کنند. سـازمان  هاي مربوط به کاربر نهایی را طراحی می متفاوت است. مهندسان، فناوري

محور یـا منـتج از    کنند که باید کاربر محور، مشتري موسسات و مراکز کسب و کار ادعا می
  محور است.  بازار باشند. حوزة آموزش یادگیرنده

انـد، در کـل    رمحور را ایجـاد کـرده  هاي کارب در توسعه اینترنت، ذینفعان زیادي نسخه
توانیم جابجایی از وجه فناوري به مـردم، از محصـول بـه خـدمت، از نتیجـه بـه فراینـد و         می

 -چیزهایی از این قبیل را مشاهده کنیم. زمینه مشترك همه آنها تمرکز یافتن بر مـردم اسـت  
اربر و مانند آنهـا. تمرکـز   ، پاسخگو به ک6گرا ، انسان5، مبتنی بر کاربر4مدار ، مردم3کاربرگرا

دهد  ها امکان می ها و رشته ها، رویکردها و فنون است که به حرفه بر کاربر، ترکیبی از روش
  ».  گیري و در نهایت آنها را برطرف کنند که نیازهاي مردم را تعریف، درك، بیان، اندازه
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و مبتنی بـر   هاي شناختی دیدگاهکنند که دوره دوم  ) بیان می1998(1کین وایت و مک
  در علوم اطالعات شروع شد: 1980کاربر، تقریباً از سال 

و بـه   -دهد که عالقه زیادي در وجـه شـناختی علـوم اطالعـات      اطالعات ما نشان می«
 1980ایجـاد شـده اسـت کـه دوره دوم آن تقریبـاً از سـال        -طور کلی در مطالعـات کـاربر   

هـاي کارشناسـانه اسـت، از قبیـل      اوتشروع شد. این مطلـب مؤیـد ادعاهـاي مبتنـی بـر قضـ      
) کـه از آن بـه   1996(3 اینگورسـن نامـد و   )، که آن را تغییر پارادایم مـی 1992(2ساراسویک

  ».کند یاد می» 1980-1977نقطه عطف «عنوان 
طور کـه مشـخص اسـت، برخـی از اندیشـمندان علـوم اطالعـات، ظهـور علـوم            همان

)، 1992اند (ماننـد ساراسـویک،    علمی دانسته شناختی در علوم اطالعات را همسنگ انقالب
نامیده است. الیس معتقد اسـت کـه در بازیـابی اطالعـات،     » پارادایم«) آن را 1992(4و الیس

و مجموعـه   1960در دهـه   5هـاي مشـهور کرانفیلـد    توانسـت بـا آزمـایش   » پارادایم فیزیکی«
اق جسـتجو و بـازخورد   تحقیقات آزمایشـگاهی در مـورد انطبـ   و  6هاي بازیابی متن کنفرانس

، بازیـابی  »پـارادایم شـناختی  «ربط جایگاه خود را در علوم اطالعات تثبیـت کنـد. بـا ظهـور     
هـاي ذهنـی کـاربر و     اطالعات سنتی به چالش کشیده شد. این پارادایم در صدد درك مدل

عمـل،   هاي بازیابی بسیار مؤّثر، با تأکید  بر وضعیت دانش او بود تا بدین طریق، بتوان سیستم
پـذیر   هـاي کمیـت   و دیگر سـنجه  7مانعیت-هاي جامعیت طور سنجه  ها و همین ها و نقش بافت

  ).8،2008عملکرد ایجاد کرد (کرونین
و دیگـران    -با تأکید  بر مفـاهیم سـنتی احساسـات    9و کار کولثاو -بلکین، اینگورسن

ی ارائـه کردنـد. ایـن    شناسانه به کتابداري و اطالع رسـانی بـا رویکـرد شـناخت      تأکید ي روان
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در اواخـر   1هاي  کرانفیلد رویکرد، از کارهاي قبلی در بازیابی اطالعات که غالباً به آزمایش
هاي ذهنی و دیگـر    شود متفاوت است و در آن تالش شده بود که مدل  مربوط می 1950دهه

ــداري و       ــون کتاب ــوالَ در مت ــه معم ــوعاتی ک ــانه، در موض ــدادهاي روانشناس ــر و روی عناص
شود، مورد توجه قرار گیـرد    کنندگان اطالعات ارجاع داده می  رسانی به عنوان استفاده  اطالع

  ). 2،2010(رونالد و الئو
که مباحث شناختی را در علوم اطالعات آغاز نمود، بر این عقیـده   )1999اینگورسن(
 بـراي  را صـحیحی  نظـري  بنیان انسانی، پردازش اطالعات در شناختی  روان بود که تجارب

 مهمـی  جریـان  ) این دیدگاه وي را به عنـوان 2002کند. یورلند( می فراهم رسانی اطالع علم

هـاي   ماننـد دیگـر دیـدگاه   کند کـه دیـدگاه وي نیـز     داند و تحلیل می علوم اطالعات می در
  اند از: شناختی، بر مبناي دو فرضیۀ زیربنایی قرار دارد که عبارت

کـه بـر مطالعـه عملکردهـاي شـناختی اشـخاص،       ، دیـدگاهی  3فردگرایی روش شـناختی  .1
 عمدتاً به شکل تجارب روانشناختی، متمرکز است؛

. ایـن  4گرایـی)  هـا (عقـل   هاي ذهنی و ساختارهاي عصـبی و ذاتـی در انسـان    ارتباط بین مدل .2
هـاي روانشـناختی بنیـان نهـد،       فرضیه اگر فردي بخواهد هوش مصنوعی را بـر مبنـاي مکانیسـم   

د. به خاطر این فرضیه، ارتباط نزدیکی بین علـوم شـناختی و علـوم عصـبی     کن  ضرورت پیدا می
 وجود دارد.

بـه کامپیوترهـا و   . 1شـمارد:    مـی  شـناختی بـر   دیـدگاه اینگورسن چهار ویژگـی بـراي   
اسـت،  فردانگارانـه   دیـدگاه یـک  . 2کند.   همچون بشر نگاه میمشابه آنها وسایل پردازشگر 
گیـرد کـه نظـام مقـوالت و       یک موجود مسـتقل در نظـر مـی   ا ي پردازشگر ر    یعنی هر وسیله

ي وضـع    پـردازش اطالعـات در جهـان واقعـی بـه واسـطه      . 3مفاهیم مختص به خود را دارد. 
مقصـود از وضـع معرفـت هـم عبـارت اسـت از سـاختار         .گیرد  معرفت(شناخت) صورت می
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ي   و مفـاهیم، زاییـده  نظـام مقـوالت   . 4دانش(شناخت)، انتظارات، اهداف و عالئق در فـرد.  
کند که این چهار ویژگی بیانگر خصـلت ذهنـی و     اینگورسن تأکید می ت.شناخت فردي اس

ي   دینامیک پردازشگر اطالعات است. مقصود او از پردازش دینامیـک، تغییـر خودآگاهانـه   
  ). 1387(خندان و فدایی، ها و وضع معرفت است  مدل

کـاربرد رویکـرد شـناختی در علـوم      اصـلی مفروضات نظري ) 2016به عقیده یورلند(
  : اطالعات عبارتند از

اي بکـار    هاي رایانـه   تواند به صورت مستقیم در سیستم  از ذهن انسان می 1انتزاعی هاي  مدل -
ــه  ــود و پای ــه ش ــق   گرفت ــراي تحقی ــد.   اي ب ــراهم کن ــات ف ــابی اطالع ــه  در بازی ــن زمین  در ای

 MEDIATOR) مـدل  1992ینگورسن(و ا MONSTRAT)، براي مثال، مدل 1984بلکین(
 . ندرا پیشنهاد کرد

) که بـه معنـی درك گیرنـده از وضـعیت     2005بلکین( »2وضعیت دانشدر ناهمگونی «فرضیه  -
تمایـل دارد   گیرنـده . گیرنـده ناهماهنـگ اسـت    از اهدافبرخی مفهومی دانش خود است که با 

   انگیزد.  را بر می گیرندهالعات رفتار جستجوي اط ،را حل کند و این تمایل ناهماهنگیاین   که
هـاي کیفـی کـاربر از روابـط       درك معیار اطالعات مرتبط به عنوان چیزي که بر قضـاوت  -

گیـري    توانـد انـدازه    دارد و مـی  بین اطالعات و نیاز اطالعاتی در یک زمان مشخص بستگی
 ).   4،1990؛ اسچمبر و همکاران3،2003(بورلند شود

به جاي مطالعـه  براي مثال ( ان در یک مفهوم انتزاعی یا تعیمم یافتهتأکید  بر مطالعه کاربر -
یـا مطالعـه    -»5موسسـات حافظـه  «اطالعاتی،  و خدمات ها  ها، سیستم  فرهنگ ها،  حوزه اسناد،

 فرهنگی، تاریخی و اجتماعی) هايکاربران از رویکرد
ي روانشناختی، جهان ها  هایی درباره پدیده اطالعات در مکانیسم  جوي تبیینتتمایل به جس -

  خاص فرهنگی، تاریخی و اجتماعی.   هاي  به جاي موقعیتشمول 
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یک دیـدگاه شـناختی بـراي علـوم اطالعـات پیشـنهاد       » 1مارك دومی« 1977 سال در
 به واسطه نظـامی از  ،2نمادین یا باشد ادراك حسی خواه پردازش اطالعات، هرگونه«کرد: 

» هسـتند    ي اطالعات  مدلی از جهانِ فرد پردازش کننده که گیرد  می مفاهیم انجام مقوالت یا
تواند انسان یا ماشین باشـد.    ي اطالعات می  ). در اینجا، شخص پردازش کننده2013(یورلند،

مدل جهان عبارت است از ساختارهاي دانـش یـا سـاختارهاي شـناختی. مقصـود از سـاختار       
و تعلــیم و تربیــت اســت دانــش، تجــارت یــک فــرد اســت کــه محصــول تعامــل اجتمــاعی  

کنـد کـه    ) ضمن موافقت با دیدگاه مارك دومی بیان مـی 2002). یورلند(1992(اینگورسن،
 نیـز  و رسـانی  اطـالع  علـم  در اشـاره  مـورد  مفاهیم و ها مقوله باید باال، قول درك نقل براي

 ی،شـناخت  هـاي  کـرد. دیـدگاه   شناسایی را اطالعات بازیابی در مفاهیم مورد نظر و ها مقوله

 علـم  در 3زمانـه  کننـد. روح  مـی  صـحبت  هاي ذهنی مدل یا ذهنی درباره ساختارهاي اغلب

 تجـارب  که است قرار گرفته دیدگاه این و مصنوعی  هوش مفهوم تأثیر تحت رسانی اطالع

هـاي   نظـام  و هـا  رایانـه  در کـه  کنـد   مـی  فراهم بنیادي  دانش ها، انسان به مربوط شناختی  روان
  ».  هستند جراا قابل اطالعاتی

شناسی شناختی و علوم اطالعات، بر مبناي مطالعه میلر دربـاره حافظـۀ     ارتباط بین روان
بـه ایـن معنـی کـه کـاربران توسـط اصـول         -کوتاه مدت و یک استنباط خاص از کـاربران  

شناسـی، بـه     ریـزي شـده بـود. در روان    پایـه  -شـوند   ها کنترل مـی  درونی، ساختارها، توانایی
ــوان یــک موجــود      روانخصــوص در  ــه عن ــاً انســان را ب ــاري، اساس شناســی شــناختی و رفت

گیرند. محققان دیگـر اسـاس     در نظر می 4»اختصاصی – گونه «شده توسط قواعد کلی  کنترل
انـد کـه ذهـن دقیقـاً بـه مغـز مربـوط اسـت. در نتیجـه           کار خود را بـر ایـن فـرض قـرار داده    

در  5. صرف نظـر از متغیرهـاي مشـخص بیولـوژیکی    پندارند که ذهن نیز تغییر نیافته است می
مـنعکس شـده اسـت)، ذهـن را      6هـاي بـل   گونه که براي مثال در منحنی میان جمعیت (همان
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4 species-specific 
5 biologically 
6 Bell curves 
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دانند. ایـن بـدان معنـی اسـت کـه اصـول کلّـی معینـی وجـود دارنـد کـه             می 1یک امر کلّی
شـف شـوند و   شـناختی ک  2شناسی تجربی و توسط دانش ارگونـومی   توانند از طریق روان می

هـاي اطالعـاتی بایـد از     در علم اطالعات بکار گرفته شوند، از جمله اینکـه طراحـان سیسـتم   
رنگ قرمز اجتناب کنند، زیرا درك رنگ قرمز مشکل است، یا اینکه حافظـۀ کوتـاه مـدت    
انسان ظرفیت محدودي دارد و بنابراین طراحان باید از ارائه بیش از هفـت واحـد اطالعـات    

برقـرار  » 3هاي خبـره  سیستم«خودداري کنند. این ارتباط همچنین بر پایه مفهوم در یک زمان 
شناسان شناختی و دانشمندان رایانه در توسـعۀ    شده بود و روابط و الهامات دوسویه بین روان

    ). 2013وجود داشته است (یورلند،» 4هوش مصنوعی«
اطالعـات،   علـوم  در فـاوت مت هاي  دیدگاه در بررسی )2005(5ساولینن و تومینن تلجا،

 تحــت  خــاص  بســیار  صــورت  بــه (» 6گرایــی   برســاخت « تحــت  را »شــناختی  دیــدگاه«
  نویسند:  می اند و داده قرار) »7شناختی گرایی  برساخت«

ـناختی  دیـدگاه «برچسـب   تحت معموال گرا  برساخت هاي  ایده اطالعات، علوم در مطـرح   »ش
ـناخت  ،]...[اطالعات لومع در شناختی با این حال، دیدگاه. شوند  می . کنـد   اشـاره نمـی   8گرایـی   به ش

سـاده   تشـابهات  ترسیم با مصنوعی از هوش توجهی، قابل طور به که است رویکردي گرایی  شناخت
 علــوم ). در1992دهــد (اینگورســن،  رایانــه خبــر مــی و انســانی اطالعــات پــردازش بــین و درســت
 بـه  دانـش  آن در کـه  روشـی  بـر  زیـرا  اسـت،  وتمتفـا  گرایی  شناخت از شناختی دیدگاه اطالعات،
 انفـرادي  ذهـن  شود، تأکیـد  دارد، یعنـی بواسـطه    می ساخته 9زا  سوژه معرفت توسط فعاالنه صورت
   ). 2005بیرونی (تلجا،تومینن و ساولینن، و درونی واقعیت سازماندهی به خدمت براي

کند که معنـی و    ، بیان می) ضمن موافقت با دیدگاه تلجا، تومینن و ساولینن2016یورلند(
او . ثابـت نـدارد   موقعیـت  یـک  رسـد کـه    می نظر مفهوم دیدگاه شناختی روشن نیست، زیرا به

                                                                                                                   
1 universal 
2 ergonomics 
3 expert systems 
4 artificial intelligence 
5 Talja, Tuominen and Savolainen 
6 constructivism 
7 cognitive constructivism 
8 cognitivism 
9 cognising subject 
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 بـراي  تـالش  و گرایی  شناخت شناختی، ، از نظر او دیدگاه1991سال  از دهد که پیش  ادامه می
 شـناختی  هـاي   لمـد  کـردن   فـراهم  و رایانـه  و انسـانی  اطالعات پردازش بین هاي  شباهت ترسیم
نمایانــد، امــا   را بــاز مــی   MONSTRAT ،MEDIATOR قبیــل از اطالعــات انتقــال بــراي

 دیــدگاه« عنــوان بــا خــود، دیــدگاه و گرایــی  شــناخت بــین بعــدها تمــایزي) 1992(اینگورســن
 بـراي  جـامع  شـناختی  چهـارچوب «سپس مجدداً یک ) 1996(ایجاد کرد. اینگورسن» شناختی
) در تـک نگاشـت خـود، دیـدگاه شـناختی را      1992ائـه داد. اینگورسـن (  ار »اطالعات بازیابی

تحـول از  «کنـد کـه:     نامیـد. او بیـان مـی   » 2رویکرد سـنتی «و  1ترکیبی از رویکردهاي کاربرگرا
بازیـابی     رویکردهاي کاربرگرا و سنتی به رویکرد شناختی، زمانی به وقوع پیوست که پژوهش

بـا ایـن حـال، بـه     ». مجزا را در کنار هم مد نظر قرار دهـد  هاي اطالعات در صدد برآمد تا مدل
ــی ــدگاه   نظــر م ــدار و شــناختی هــاي  رســد کــه دی ــد اینگورســن  در کاربرم ــر نســبتاً جدی  و اث
 رشـد و توسـعه   نویسـندگان  ایـن اثـر،   در اند.  جدا از هم در نظر گرفته نشده ،)2005(3جارولین
کردنـد. آنـان    بحـث  چتـر  یک تحت سو این به و 1970 دهه از را شناختی و کاربرمدار تحقیق
 عنـوان  بـه  خالصـه  صـورت  بـه  تواند  می اطالعات بازیابی به شناختی رویکرد«که  کنند  می بیان
 ) اعتقاد دارد که این بیانیـه بـه معنـی تمایـل    2016یورلند(. »شود شناسایی 4گرا  واسطه و - کاربر

  کاربرمدار متفاوت است.   کردهاياست، چون با روی شناختی براي دست کشیدن از رویکرد
 بـه  فردگرایـی  از کـه  کـرد  ادعـا  2005سـال   در علـوم اطالعـات در   شـناختی  دیدگاه

   ):2016است (یورلند، یافته چرخش اجتماعی رویکرد
 فـراهم  بـا  ...کنـد    مـی  مـنعکس  را شـناختی  دیدگاه از دیگري توسعه ....حاضر  کتاب

پیشـین   نگاشـت  تـک  در کـه  مطلق فردگرایی درویکر. مدار جامع  بافت رویکرد یک کردن
 از اسـتفاده  و جسـتجو  تولیـد،  در اجتمـاعی  موضع ریزي شده بود، به  پی) 1992اینگورسن،(

  ).2005جارولین، و اینگورسن(است  یافته گسترش اطالعات
کنـد    هاي جدید اینگورسن و جـارولین، ادعـا مـی     ) ضمن تحلیل دیدگاه2016یورلند(

                                                                                                                   
1 user-oriented approaches 
2 Traditional approach 
3 Ingwersen and Järvelin 
4 user- and intermediary-oriented 
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 تحقیـق  جملـه  از(مبتنـی بـر سیسـتم     دیـدگاه  واکنشی در مقابـل  به منزله شناختی که دیدگاه
 کــه دیــدگاه اخیــر رســد  مــی نظــر امــا بــه شــکل گرفــت، )کتابســنجی و اطالعــات بازیــابی

 نظـر  بـه  از ایـن رو، . اسـت  یافتـه  چرخش آن سوي به بعدها است که اینگورسن، رویکردي
 یـک رویکـرد   عنـوان  بـه  را خود صهمشخ شناختی اینگورسن دیدگاه تحقیق رسد که در  می
 یـا  توانـد یـک سـنت     نمی شناختی کالسیک دیدگاه بنابراین است. داده از دست تمیز، قابل
  شود.   گرفته نظر در واحد و یکپارچه نظریه

یک جایگزین براي درك ذهن به عنوان یـک سـازوکار کلـی ( بـه طـور مثـال یـک        
امر شکل گرفتۀ فرهنگی، اجتماعی و فـردي  رایانه جهانی) این است که آن را به عنوان یک 

شناسی اجتماعی بر ایـن باورنـد کـه     شناسی فرهنگی و انسان  هاي روان در نظر بگیریم. حوزه
هـاي نمـادین فرهنگـی کـه در      ها و دیگر سیستم اي ذهن بشر، از طریق زبان کارکردهاي پایه

گاه فرهنگی در تقابل شوند. این دید اند، مشخص می قلمرو یا فرهنگ مشخص آموخته شده
مرحلـه   1990با دیدگاه شناختی کالسیک در علوم اطالعات اسـت (همـان). از اوایـل دهـه     

انتقالی در رویکرد شناختی به علوم اطالعات پدیـدار شـد و بـر دیـدگاه اجتمـاعی در کنـار       
دیدگاه شـناختی کالسـیک تأکیـد  گردیـد کـه یـک نمونـه از آن رویکـرد تحلیـل حـوزه           

). در ادامه مقالـه در بخـش کـاربرد و تـاثیرات رویکـرد      1995ورلند و آلبرجستن،باشد (ی  می
اجتمـاعی و کـاربرد آن پرداختـه خواهـد      -شناختی در علوم اطالعات، به رویکرد شـناختی 

  شد. 

  کاربرد و تاثیرات رویکردهاي شناختی در علوم اطالعات 
بـه بررسـی   » اي؟  بـین رشـته  علـوم اطالعـات:تالش   «) در مقاله خـود بـا عنـوان    2008(1هولند

ماهیت مشارکت در علوم اطالعات پرداخته است. به عقیده هولند، علوم اطالعـات در دوره  
مهمــی از تــاریخ خــود، در تحقیــق و نظریــه، از علــوم شــناختی بهــره بــرده اســت. افضــل و  

                                                                                                                   
1 Holland 
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مشارکت علوم شناختی در علـوم اطالعـات: یـک    «) در مقاله خود با عنوان 2011(1تامپسون
به بررسی مشارکت علوم شناختی در علوم اطالعات بـا تأکیـد  بـر بازیـابی     » صه تحلیلیخال

هـاي مختلـف علـوم شـناختی در علـوم        اند. آنها عالوه بر مـرور مشـارکت    اطالعات پرداخته
اطالعات، مسیرهاي تحقیق جدیدي را ارائه کرده و ربط پارادایم شناختی را به ایـن مسـیرها   

 4و هـوش  3، شـهود 2عقیده آنها، سؤاالت تحقیق مرتبط با مطالعه اندیشیدناند. به   بحث کرده
با ظهور علوم شناختی اهمیت یافتند. از دیدگاه افضـل و تامپسـون، علـوم شـناختی رویکـرد      

هاي ذهنی کاربر، بافت کاربر، بازنمایی دانش، تولیـد آن و انتقـال     متفاوتی براي مطالعه مدل
این رویکرد در رشته علوم اطالعات ریشه دوانیده و بعـدها بـر   دانش به ارمغان آورده است. 

کننـد کـه کـاربرد رویکـرد       مسائل تحقیق آن اثر گذاشته است. افضل و تامپسون تأکید  مـی 
ها باید با اهمیت در نظـر گرفتـه شـود تـا اینکـه از ایـن طریـق دامنـه           شناختی براي این حوزه

 فزایش یابد. عملی و نظري رشته علوم اطالعات بتواند ا

» بازنگري اهمیت شناخت در علوم اطالعـات «) در مقاله خود با عنوان 2011(5جان باد
ها و مبادي دانـش علـوم     هایی است که در روش  کند که علوم شناختی یکی از حوزه  بیان می

هـاي    هاي اخیر، علوم شناختی با چهارچوب  اطالعات سهم داشته است. به عقیده وي در سال
ی متفاوتی روبرو بوده است. این پویایی به این امـر داللـت دارد کـه علـوم اطالعـات      مفهوم

هـاي  بسـیار پیچیـده کـاربرد بازیـابی اطالعـات، رفتـار و دیگـر           باید براي  تحقیق در چالش
افتد، داشته باشـد. جـان بـاد ضـمن       ها، توجه دقیقی به اتفافاتی که در علوم شناختی می  پدیده

کند که برخی از کارهاي اخیر در این حـوزه،    هاي علوم شناختی بیان می  بررسی چهارچوب
نویدبخش توسـعه تفکـر و تحقیـق در علـوم اطالعـات اسـت. درك پیچیـدگی فراینـدهاي         

هـایی    انفرادي در مغز انسان، روابط میان ارتبـاطگران فکـري، و روابـط مغـز و ذهـن، حـوزه      
  هستند که باید توجه خاصی به آن کرد.

                                                                                                                   
1 Afzal  and Thompson  
2 Thinking  
3 Intuition  
4 Intelligence  
5John Budd 



   
  
  

 

 36 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 5 یاپیپ شماره ،1395 زمستان ـ چهارم شماره دوم، سال 
 

ي مدرن   گانه  هاي سه  نگاهی به پارادایم«) در مقاله خود با عنوان 1387و فدایی( خندان
گانــه در علــوم اطالعــات   هــاي ســه  بــه تحلیــل و بررســی ظهــور پــارادایم» شناســی  در اطــالع

شناختی مدرن را بر اسـاس نقـش عنصـر عینیـت و       پردازند. آنها در مقاله خود آراء اطالع  می
کنند. به عقیـده آنهـا     بندي می  طبیعی، معنایی، شناختی دسته -دایم ریاضیذهنیت، به سه پارا

طبیعـی، اطالعـات فـارغ از ابعـاد معنـایی و صـرفاً در سـاحت مـاده و          – در پارادایم ریاضی 
شـناختی    گیرد. در پارادایم معنایی، اطالعات مستقل از ابعاد روان  طبیعت مورد بحث قرار می
شـناختی،   ر پـارادایم ها مورد توجه است. از نظر خندان و فـدایی د   و ضرفاً در ساحت گزاره

اي مسـتقل از فاعـلِ شناسـا)، بلکـه       (به گونه اطالعات نه در ساحت ماده و نه در ساحت زبان
در ساحت ذهنیت و نقشی که در جرح و تعدیل ساختارهاي ذهنـی بشـر دارد، مـورد بحـث     

تـن از اندیشـمندان اصـلی دیـدگاه شـناختی      آنها ضـمن تشـریح آراي چهـار     .گیرد  قرار می
(باکلند، بلکین، بروکـز و اینگورسـن)، آراي اینگورسـن را نقطـه اوج نظرگـاه شـناختی در       

  دانند.   رسانی می  ي دانش اطالع  حوزه
ــارتینز  ــو و م ــوان 2010(1دوســیلوا، روبیری ــا عن ــه خــود ب ــوم اطالعــات و « ) در مقال عل

هـاي علـوم     به بحث و تحلیل مفهوم اطالعات و بنیـان » یشناسی شناختی: رویکرد تحلیل  روان
شناسـی    ارتبـاطی و سـهمی کـه روان    -اطالعات، ابعاد شـناختی و عـاطفی پدیـده اطالعـاتی    

انـد. بـه عقیـده      ها و مسائل علوم اطالعـات داشـته باشـد، پرداختـه      تواند در پدیده  شناختی می
اولویت است. توسعه علوم شناختی و  آنها، کسب دانش درباره عملکرد شناختی کاربر یک

شناختی انسـان بهتـر درك شـوند و از      شود که عملکردهاي حافظه، زبان  اطالعاتی باعث می
هـاي اطالعـاتی قدرتمنـد مـرتبط بـا مسـائل جدیـد کـاربردي           این دانش براي خلـق سیسـتم  

یـده و متعـدد،   دکومانتاسیون و اطالعات استفاده کرد. براي دسترسی به منـابع اطالعـاتی پیچ  
هایی براي خوانـدن، جسـتجو، ارزیـابی و      کاربران باید افزون بر دانش خاص، داراي توانایی

استفاده از اطالعات باشند. فرایندهاي شـناختی در زیربنـاي ایـن اعمـال قـرار دارنـد کـه بـه         
شناسـی شـناختی    کنـد. همچنـین روان   شناسی شناختی آنها را مطالعـه مـی    صورت سنتی روان

                                                                                                                   
1 Da Silva, Ribeiro & Martins 
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هیمی از قبیل پردازش و فرایندهایی ماننـد بازنمـایی، کـارکرد و سـاختارحافظه، ادراك،     مفا
شناسـی شـناختی     کنـد. عـالوه بـر فراینـدهاي هسـته، روان       سازماندهی دانش را  مطالعـه مـی  

گیري و فرایندهاي درگیـر در جسـتجوي اطالعـات را      همچنین یادگیري،حل مسئله، تصمیم
اي یادگیري شـناختی، یـادگیري را بـه عنـوان یـک سـاخت فـردي        ه  کند. تئوري  بررسی می

بینند و بر تغییر فعال اطالعات مورد نیاز  بـراي دسـت یـافتن بـه تغییـرات در سـاختارهاي         می
هایی درباره   ها بینش  دانش فردي و خلق معنی شخصی تأکید  دارند. دانستن درباره این جبنه

یـــک توانمدســـاز یـــادگیري اســـت   دهـــد کـــه  مفهـــوم ســـواد اطالعـــاتی بدســـت مـــی 
). در حقیقت سواد اطالعاتی به معنی قدرت پردازش اطالعات و بازسازي 1،2009(مارکلس

دار است. این به شناسایی اطالعات ربط دارد. موضـوعی کـه در فراینـد      آن به صورت معنی
)، شناسـایی اعتبـار منبـع و همچنـین     2،2007جستجوي اطالعات بنیـادي اسـت (ساراسـویک   

کنـد. حـوزه     شوند، کمک مـی   هایی که در منابع داده متعدد مواجه می  ذیرش یا رد دیدگاهپ
شناختی شـناختی مطالعـه احساسـات اسـت کـه جـزء مهمـی از فعالیـت شـناختی            دیگر روان

هاي احساسی بـراي علـم اطالعـات اهمیـت زیـادي دارنـد، چـون کـاربران           هستند. این جبنه
منـدان بـه     کننـد. حرفـه    را بـه صـورت عـاطفی پـردازش مـی      اطالعات انسانند کـه اطالعـات  

اطالعاتی عالقمندند که دانش بیشتري درباره احساسات کاربران و فراتـر از همـه، اینکـه بـه     
  ). 2010کدام احساسات باید اهمیت بدهند، بدست آورند (دوسیلوا، روبیریو و مارتینز،

کنـد    در علوم اطالعات ارائه می) گزارشی از تاریخ ظهور علوم شناختی 2002یورلند(
دهـد. تحقیـق یورلنـد     به این سو نشان می 1977و شواهد قوي از مشارکت میان آنها از سال  

یک تحقیق بسیار قوي و مستدل درباره ارزش علوم شـناختی بـراي علـوم اطالعـات اسـت،      
علـوم   ولی بسیاري دیگر از محققان علوم اطالعات به شناسایی مشارکت علـوم شـناختی در  

اند یا مشارکت ارزشـمندي بـین علـوم اطالعـات و علـوم شـناختی برقـرار          اطالعات پرداخته
ــرده ــن     ک ــال: آل ــور مث ــه ط ــد (ب ــین،3،1991ان ــی،1990؛ بلک ــاي1997؛ دوم ؛ 1،2001؛ نیوب
  ). 2،2004روگرز
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) دو رویکرد شناختی در مطالعه بازیـابی اطالعـات، شناسـایی کـرده     1999اینگورسن(
  .4اجتماعی -و رویکرد شناختی 3ناختی محض یا کاربرمداراست: رویکرد ش

سـازي کـاربر،    بر مدل 1990تا اوایل دهه  1970: از اواسط دهه رویکرد کاربرمدار
هـا و افـزایش درك و فهـم     هـاي بازیـابی اطالعـات بـا اسـتفاده از الگـوریتم       طراحی سیسـتم 

هـاي    ی بتواند توسعه یابد. مدلشد تا اینکه یک مدل کاربر عموم کاربران انفرادي تأکید  می
تصاویري که اجزاي یک سیستم، خواه مردم باشـند یـا ماشـین، از    «توانند به عنوان   ذهنی می

هـاي بازیـابی    ). سیسـتم 5،1986شـوند (دانیلـز    تعریـف  » خودشان یا یکدیگر و از دنیـا دارنـد  
رض زیربنـایی چنـین   هاي ذهنی ساخته شدند و ف اطالعات متعددي با استفاده از مفاهیم مدل

هـاي ذهنـی کـاربر، سیسـتم و واسـطه را درك کنـیم،        رویکردي این بود کـه اگـر مـا مـدل    
 1980و  1970هاي بازیابی اطالعات بهتري طراحی کنیم. لذا در طول دهـه   توانیم سیستم می

سـازي شـود (افضـل و     هاي ذهنی کاربر درك و بازشناسـی و مـدل   تالش زیادي شد تا مدل
  ). 2011تامسون،

هـاي ذهنـی    هاي پژوهشی کـه از مفهـوم مـدل    ) برخی از پروژه2011افضل و تامسون(
انـد، برشـمرده اسـت: مفهـوم موقعیـت        براي تحلیل فرایند بازیـابی اطالعـات اسـتفاده کـرده    

ــئله ــاز مس ــیگ 6س ــدي 7،1979(ورس ــتم گرون ــچ 8)، سیس ــاس 9،1979(ری ــتم توم  10)، سیس
  ).  1982کتابدار (اینگورسن، -ربر)، پروتکل کالمی تعامالت کا11،1977(اودي

رویکرد شناختی کالسیک و مبتنی بر کاربر، با نقدهایی روبرو شد که در بخـش نقـد   
و بررسی به آنها خواهیم پرداخت. ولی پیامـد ایـن انتقـادات موجـب پدیـد آمـدن رویکـرد        
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هـاي آن   اجتماعی در علوم اطالعات گردید که وجه اجتماعی اطالعـات و جنبـه   – شناختی 
  را مورد توجه قرار داد. 

تغییــر موضــع در رویکــرد  1990از اوایــل دهــه اجتمــاعی:  -رویکــرد شــناختی
اجتمـاعی در علـوم اطالعـات رخ نمـود      -شناختی کالسیک حاصل شد و رویکرد شـناختی 

که بر شناخت جنبـه اجتمـاعی اطالعـات تأکیـد  داشـت. ریشـه ظهـور چنـین دیـدگاهی را          
گرایـی در علـوم و مطالعـه واقعیـت      هـاي سـاختار   یـري پـاردایم  گ توان به پیدایش و شکل  می

شـناختی   دیـدگاه  جهـات  بسـیاري  از شـناختی  -اجتمـاعی  هاي دیدگاهاجتماعی نسبت داد. 
 اهمیـت  فـردي  شـناخت  اجتمـاعی  بـه   -کردنـد. رویکـرد شـناختی    زیـر و رو  را کالسیک

اجتمـاعی مـورد    شـرایط  طریـق  از بلکـه  ذهـن،  یـا  مغـز  طریق از نه فقط آن را اما  دهد، می
 عمـل  درون بـه  بیـرون  از بیرون، به درون از به جاي ها دیدگاه این در. دهد بررسی قرار می

   .)2002شود(یورلند، می
و ربـط بـازتعریف شـده و اهمیـت      2و موقعیـت  1با ظهور این رویکـرد، مفـاهیم بافـت   

از ایـن مفـاهیم   دوچندانی در بازیابی اطالعات کسب کردند. در ادامه بـه بررسـی هـر یـک     
اجتمـاعی در بررسـی و مطالعـه آنهـا تحلیـل       – خواهیم پرداخت و نقـش رویکـرد شـناختی    

تـوان محیطـی کـه فـرد در آن قـرار گرفتـه و هـر لحظـه داراي تصـویر           شود. بافت را می می
هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی و فرهنگـی اجـزاي        خاصی است، تعریـف کـرد. مؤلفـه   

گیـرد و لـذا    اربر هستند. نیاز اطالعـاتی در یـک بافـت شـکل مـی     اثرگذار و سازنده بافت ک
تحلیل آن باید در این چهارچوب صورت گیرد. هرگونه تحلیل نیاز اطالعاتی و فراینـدهاي  

هـاي   بازیابی اطالعات، بدون توجه به بافت و موقعیت کاربر ناقص است و نافع براي سیسـتم 
اطالعـات نـه تنهـا بـا ارزش     ) «1999رسـن ( اطالعاتی نخواهد بود. بـر اسـاس دیـدگاه اینگو   

اطالعـات بـا سـاختارهاي    ». معنایی کلی خود بلکه با موقعیت در بافت پیونـد خـورده اسـت   
کنـد و سـپس سـاختارهاي دانـش را تغییـر       هـا تعامـل برقـرار مـی     شناختی افراد و نیز سیسـتم 
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حـیط اجتمـاعی،   دهد. ساختارهاي دانش بواسطه تجربه و از طریق تعامالت متعددي در م می
تـوان از   اجتماعی می -یابد. با ظهور رویکرد شناختی اقتصادي، سیاسی و فرهنگی توسعه می

  هاي شناخت اجتماعی را شناخت.   هاي شناخت ذهنی و در دیگر سو مؤلفه یک سو مؤلفه
اسـتفاده شـده   » بافـت «در علوم اطالعات، برخی اوقـات متـرادف بـا    » موقعیت«مفهوم 
تواند به عنوان جزئـی از بافـت در نظـر گرفتـه      . با این حال، موقعیت می)1،2001است (کول

تـر اسـت و     بافت تـا حـدودي از موقعیـت بـزرگ    ) «1999(2شود. بر اساس دیدگاه سوننوالد
هاي متفـاوت ممکـن اسـت داراي انـواع      ها را شامل شود؛ و بافت  ممکن است انواع موقعیت

موقعیت، ارتباط مهمی با ربط، که توصـیف خواهـد   ها باشند. این مفهوم از  متفاوت موقعیت
بنـدي شـود؛ موقعیـت      دسـته  4یـا عـادي   3سـاز  تواند بـه صـورت مسـئله    شد دارد. موقعیت می

ساز به حالت شناختی اشاره دارد که فرد با عدم قطعیت روبرو است و ممکن اسـت بـه    مسئله
ي به حالتی کـه در آن  )، در حالی که موقعیت عاد2001جستجوي اطالعات بیانجامد (کول،

سـاز،   هماهنگی بین دانش کاربر و شرایط جاري وجود دارد اشاره دارد، اما موقعیـت مسـئله  
اهمیت درك وضـعیت ناهمـاهنگی کـاربر را کـه در طـول حالـت شـناختی خـود احسـاس          

شـده بـا    سازد. تغییـر در ایـن حالـت، منـوط بـه ربـط اطالعـات بازیـابی         کند، برجسته می می
کنـد. در کـل،    بر است کـه کـارایی سیسـتم بازیـابی اطالعـات را مشـخص مـی       نیازهاي کار

اجتمـاعی بـه مطالعـه روابـط بـین سیسـتم بازیـابی         – رویکرد شناختی کالسـیک و شـناختی   
کنـد و بـراي    اطالعات و حالت شناختی کاربر در طول دوره جستجوي اطالعات کمک می

شـود. بـه طـور مثـال،       اسـتفاده مـی   هایی که کاربر با عدم قطعیت روبرو است درك موقعیت
بلکین، یک بازنمایی از حالت شناختی کاربر است که در » وضعیت ناهماهنگی دانش«مدل 

) نمونه دیگـري  1991( 5مرحله بازیابی اطالعات با آن روبرو است. مدل عدم قطعیت کولثاو
(افضـل  هاي متفاوت کاربران به صورت شناختی درك شده بودنـد   است که در آن موقعیت

  ).2011و تامسون،
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اي در بازیابی اطالعات دارد. ربـط بـه عنـوان یـک      : مفهوم ربط جایگاه برجسته1ربط
). این توصیفات مختلف در 2،1975مفهوم به طرق مختلف توصیف شده است (ساراسویک

یـا مبتنـی بـر     4یا مبتنی بر سیسـتم، و ذهنـی   3تواند به دو دسته تقسیم شوند: ربط عینی کل می
دهـد؛ بـر    اطالعات بازیـابی شـده را نشـان مـی     6گی ). ربط عینی درباره5،1992ر (هارترکارب

شـده بـا    چگونگی تطبیق موضـوع اطالعـات بازیـابی   «... )، آن به 1992اساس دیدگاه هارتر(
مربوط است. از طرف دیگر، یک قطعه اطالعاتی زمانی از نظر ذهنی مربوط » موضوع سؤال
ناختی کاربر موجب تغییر گردد. توصیفات پیشـین از عینیـت و   شود که در حالت ش  تلقی می

کند. براي نمونه، سند ممکن است بـا سـؤال تطبیـق یابـد، امـا       ذهنیت نکته جالبی را ارائه می
نتواند حالت شناختی کاربر را تغییر دهد، یا اینکه سند بـه طـور کامـل از نظـر عینـی مربـوط       

دهـد کـه    د. ربـط کاربرمـدار مـوقعیتی را نشـان مـی     باشد، اما از نظر ذهنی نامربوط تلقی شو
شـده جدیـد     کاربر بعد از تغییر در حالت شناختی کنونی خـود بـر اسـاس اطالعـات بازیـابی     

)، عوامـل آموزشـی، اجتمـاعی و    1986(7کند (همـان). از نظـر اسـپربر و ویلسـون      کسب می
توان استدالل کـرد کـه    گذارند. بنابراین می فرهنگی مختلف بر حالت شناختی کاربر اثر می

محقق با بررسی حالت شناختی کاربر به صورت ضمنی اهمیت بافتی را که کـاربر را احاطـه   
کنـد. ربـط ذهنـی، بـا مالحظـه بافـت کـاربر، چهـارجوب تحقیقـی           کرده است، تصدیق می

توانـد بـراي بررسـی رابطـه بـین تغییـر در حالـت شـناختی و          کند که می اي ارائه می گسترده
  ). 2011بازیابی شده استفاده شود (افضل و تامپسون، اطالعات

هـاي نظریـه     آموزه«) در مقاله خود با عنوان 1395زاده و رضایی شریف آبادي(  ابراهیم
شـناختی در   -بـه تحلیـل کـاربرد نظریـه اجتمـاعی     » شناختی در بازیابی اطالعـات  -اجتماعی

شـناختی کـه یورلنـد و     -جتمـاعی پردازنـد. بـه عقیـده ایشـان نظریـه ا       بازیابی اطالعـات مـی  
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اند، رسم متداول در دیدگاه شـناختی سـنتی را وارونـه کـرده اسـت.       آلبرچتسن معرفی کرده
هـا، سـاختارهاي     شـناختی کـاربران اطالعـات را در تعلقاتشـان بـه فرهنـگ       -نظریه اجتماعی

ه نشـان  دهد. ایـن مطالعـ    هاي گوناگون دانش مورد توجه  قرار می  اجتماعی مختلف و حوزه
توانـد موجـب سـازماندهی شـناختی و       شناختی در بازیـابی مـی   -دهد که نظریه اجتماعی  می

ــش و رده  ــاعی دان ــتی    اجتم ــود و در هس ــاص ش ــدي موضــوعی خ ــی  بن ــدیل    شناس ــا در تب ه
یـابی    شناسی مؤثّر است. همچنین اتخاذ ایـن رویکـرد در فراینـد اطـالع      اصطالحنامه به هستی

یـابی مـد نظـر قـرار گیرنـد. همچنـین در         اي در رفتار اطـالع   امل واسطهشود که عو  باعث می
هـاي مناسـبی     تحلیل ربط نیز در دخیل داشتن عوامـل غیـر زبـانی در درك معنـی از قابلیـت     

تـوان تنهـا از طریـق      گیرنـد کـه دیگـر نمـی      برخوردار است. نویسندگان این مقاله نتیجه مـی 
یـابی    ل مربوط به بازیابی اطالعات، ربط و رفتار اطـالع دیدگاه شناختی سنتی به بررسی مسائ

شناختی در مطالعات مربوط بـه   -پرداخت، بلکه باید تمامی عوامل دخیل در نظریه اجتماعی
  ). 1395زاده و رضایی شریف آبادي،  ها مورد توجه قرار گیرند (ابراهیم  این حوزه

اجتمـاعی   - شـناختی و شـناختی  علوم اطالعات که بـر رویکـرد    هاي  یکی دیگر از حوزه
) در مـرور  1986(1یابی یا جستجوي اطالعـات اسـت. درویـن و نـیالن      اثر گذاشته، رفتار اطالع

شان در زمینه کاربردها و نیازهاي اطالعاتی به تمرکز بر دیدگاه شناختی تأکید  داشـتند.    ادبیات
عـاتی انعکـاس یافتـه اسـت.     این تأکید  بعدها در کاربرد دیدگاه شناختی در تحقیق رفتـار اطال 

بـر شـیوع رویکـرد شـناختی در تحقیـق رفتـار        3تـی   اس،  اي،آي،  ) در بررسـی آر، 1990(2هوینز
هـایی   ) نمونه1999(4)، یون و نیالن1991)، کولثاو(1989اطالعاتی اشاره کرده است. اثر الیس(

  هند.    د هستند که کاربرد دیدگاه شناختی را در تحقیق رفتار اطالعاتی نشان می
ــوان  1393زاده و بیگــدلی(  مکــی ــا عن ــه خــود ب ــاعی:  «) در مقال ــه شــناخت اجتم نظری

بـه تحلیـل نظریـه شـناخت اجتمـاعی و اهمیـت بـه        » رویکردي مؤثّر در رفتارهاي اطالعـاتی 
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اند. به عقیده ایشان رفتار اطالعاتی فرایندي   کارگیري آن به ویژه در رفتار اطالعاتی پرداخته
ر آن افـراد پـس از احسـاس نیـاز اطالعـاتی بـراي ارضـاي آن اقـداماتی         تعاملی اسـت کـه د  

کننــده از اطالعــات صـرفاً بــه عنــوان کــاربر،    دهنــد. در مفهــوم جدیـد اســتفاده   صـورت مــی 
شـود کـه در     شود، بلکـه انسـانی در نظـر گرفتـه مـی       کننده تلقی نمی  جستجوگر و یا مصرف

اي بـه جسـتجوي     شـناختی و فیزیکـی ویـژه   شناسـی، معرفـت     شناسـی، روان   چارچوب جامعه
هـاي اطالعـاتی بـدون توجـه بـه        کند. تحلیل آنها نشان داد که فعالیـت   اطالعات مبادرت می

تواند به روشنی درك شود. رفتار، محـیط و افـراد (و باورهایشـان)      محیط و رفتار کاربر نمی
ا اینکـه کـارکرد و رفتـار    باهم تعامل دارند و این کنش متقابل سه جانبه بایـد درك شـود تـ   

اطالعاتی فرد به خوبی ادراك گردد. این رویکرد امکان بررسی و تحلیل جامع و منطبق بـر  
کند و در نتیجـه راهگشـاي     عوامل اجتماعی و فردي رفتار اطالعاتی یک جامعه را فراهم می

 . البتـه وري در جسـتجوي اطالعـات خواهـد بـود      هاي اطالعاتی و بهـره   بهبود و توسعه نظام

 شناختی -نظریه اجتماعی از متفاوت کرده، ارائه  1البرت بندورا اجتماعی که شناخت نظریه

هـاي    جنبـه  کوشـد  مـی  است. بنـدورا  شده اطالعات ارائه علوم حوزه در که باشد  می یورلند
یورلنـد   کـه  حالی در .دهد یادگیري نشان در را انسان شناخت شناختی   روان شناسی،   جامع

 تعـامالت  ایـن  بر محیطی شناختی جامعه هاي  جنبه تاثیر اطالعات و با انسان تعامل نحوه بر 

  .)1395کند (ابراهیم زاده و رضایی شریف آبادي، تاکید می
 -هاي علوم اطالعات که از رویکردهاي شناختی سنتی و شـناختی   یکی دیگر از حوزه

 در متفـاوت  رویکـرد  شـش  )2008اجتماعی بهره برده، سـازماندهی دانـش اسـت. یورلنـد(    

 سـنت  اي،  ه  چهریـز   -تحلیلـی  از: رویکـرد  عبارتنـد  کـه  است کرده ذکر دانش سازماندهی

 رویکـرد  و کتابسـنجی  رویکردهاي محور، کاربر و شناختی هاي  ه  اطالعات، دیدگا بازیابی

 ) رویکردهاي شناختی و مبتنـی بـر کـاربر بـاألخص در    2013به عقیده یورلند( .حوزه تحلیل
بـه عنـوان بخشـی از پیشـرفت کلـی در کتابـداري و اطـالع رسـانی          1980و  1970هاي  دهه

توسعه یافتند. ماهیت خاص رویکردهاي مبتنی بـر کـاربر، بـر مطالعـات تجربـی کـاربران یـا        
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 هــاي ســازماندهی دانــش اســتوار اســت.  اصــل لــزوم مشــارکت کــاربران در ایجــاد سیســتم 
هـاي   رویکردهـایی تعریـف شـوند کـه در آن سیسـتم      رویکردهاي مبتنی بر کاربر به عنـوان 

سازماندهی دانش، بر اساس اطالعـات برگرفتـه از مطالعـات تجربـی کـاربران یـا اطالعـات        
شـوند. ایـدة رویکردهـاي مبتنـی بـر کـاربر در         کاربر در طـول فراینـد طراحـی، سـاخته مـی     

هـاي   راحـی سیسـتم  سازماندهی دانش، بر این اصل استوار است که دانش مورد نیاز بـراي ط 
شود (یا مشارکت کاربران). ایـن در   سازماندهی دانش اساساً از مطالعات کاربران حاصل می

هـاي   هـاي فنـی سیسـتم    تقابل با رویکردهاي دیگر سازماندهی دانش است که عمدتاً بر جنبه
، شـامل  1هـاي دانـش و ژانرهـا    هـاي خبـره، یـا تحلیـل حـوزه      اي، تحلیل اسناد، ارزیابی رایانه
  شان، متمرکز هستند. هاي متفاوت ها و ایدئولوژي شناسی  معرفت

 در کـاربر  بـر  مبتنـی  و شـناختی  رویکردهـاي «) در مقاله خود با عنـوان  2013یورلند(

هاي سازماندهی دانش   به سه نمونه از سیستم» پژوهشی متون نظري تحلیل:دانش سازماندهی
یکــی از معــدود  بــه عقیــده وي ت.مبتنــی بــر رویکردشــناختی و کــاربر مــدار پرداختــه اســ 

هـاي توسـعه یافتـه بـر اسـاس مطالعـات شـناختی/کاربر، سیسـتم          هـاي برجسـتۀ سیسـتم    نمونه
و همکـارانش   4توسـط پجترسـن   1987) کـه در سـال   3پی ام است (یا سیسم اي 2هاوس  بوك

از توسعه یافته است. این سیستم، از جهات مختلف اثر پیشرویی است و به احتمال زیاد یکی 
 هاي بسیار برجستۀ سیستم سازماندهی دانش در قالب دیـدگاه مبتنـی بـر کـاربر اسـت.      نمونه

ــن  ــه نیلس ــداعی واژه 5لیک ــاخت      6از روش ت ــوان روش س ــه عن ــود ب ــري خ ــاله دکت در رس
). در ایـن  2002اصطالحنامه استفاده کرد که یـک رویکـرد کاربرمـدار بـود (لیکـه نیلسـن،       

رك از طریـق بیـان واژة دیگـر کـه اولـین بـار بـه ذهـن         ها به یک واژة محـ  روش، آزمودنی
یـک پایگـاه دادة    7). سیستم وردنـت 2013دهند (یورلند، رسد واکنش نشان می می  آزمودنی
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. ایـن سیسـتم را   2باشـد   خیلی بزرگ رایگـان اسـت و در اینترنـت قابـل دسـترس مـی       1لغوي
ري هـوش مصـنوعی توسـعه    روانشناس شناختی، جرج میلر به عنوان ابزاري براي توسعۀ فناو

  است (همان). 3شود که بر پایه اصول مستخرج از روانشناسی زبان داده بود و ادعا می

  نقد رویکرد شناختی کالسیک
طور که بیان شد، در طول پنجاه سـال گذشـته بـر رونـد تحقیقـات و        رویکرد شناختی، همان

سـترده و مفیـدي را فـراهم    ها دانـش گ  مسائل علوم اطالعات تاثیر گذاشته و در برخی حوزه
کرده است. مسائل بازیابی اطالعـات، جسـتجوي اطالعـات و سـازماندهی دانـش، از جملـه       

ها با بعد ذهنـی   مسائلی هستند که رویکرد شناختی بر آنها نفوذ داشته است. مسائل این حوزه
جو، طلبند. ربط، موقعیت، بافت، جسـت  سروکار دارند و لذا مشارکت رویکرد شناختی را می

بندي، نیاز اطالعاتی، سازماندهی و غیره مسائلی هستند که صرفاً عینـی نیسـتند، بلکـه از     طبقه
جنبه ذهنی برخوردارند. چه بسا در برخی موارد جنبه ذهنی بر عینی غالب باشد. به هر طریق 

 انـد،  هایی که در این حوزه توسـعه یافتـه   در بررسی آنها باید از رویکردهاي شناختی و نظریه
  استفاده کرد. 

ها تاثیر بگذارد و از آن  اي که یافته است، توانسته بر بیشتر رشته علوم شناختی با توسعه
هایی که داشته، توانسـته   شود. در علوم اطالعات نیز با پیشرفت به عنوان انقالب علمی یاد می

یرغم این است درك و دانش ما را از مسائل موجود در رشته تا حدودي افزایش دهد. اما عل
ها و تاثیراتی که داشته است، با انتقاداتی مواجه شده اسـت. در اینجـا انتقـاداتی کـه      پیشرفت
شوند، بیشتر متوجه رویکـرد شـناختی کالسـیک هسـتند و در دو بخـش ارائـه شـده         بیان می

است: ابتدا انتقاداتی که بر مفروضات خود علوم شناختی وارد است و دیگر انتقاداتی که در 
  ه با کاربرد آن در علوم اطالعات مورد توجه است.رابط

هـاي علـوم شـناختی و رایانـه      در پایان دهه هشتاد، انتقادات از علوم شناختی در حـوزه 
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). این انتقادات مربـوط بـه مفروضـات علـوم شـناختی      1،1996گرن شروع شد (هولم و کارل
  بودند. 

یـن ادعـا کـه ذهـن بـه واسـطۀ       اکنـد کـه     ) در نقد علوم شناختی بیان می1393امیریان(
کند، حدسی تجربی است و ممکـن اسـت اشتباه باشد. هرچنـد    بازنمایی و محاسـبه عمل می

بازنمایی به علوم شـناختی در تبیـین بسـیاري از ابعـاد انسـان نظیــر حـل         -رویکرد محاسباتی
ساسـاً ایـن   انـد کـه ا    امـا منتقـدان مـدعی    ،کارگیري زبان، کارآمد بـوده  مسأله، یادگیري، به

معتقدنـد کـه علـوم شـناختی، نقـش پراهمیت هیجـان، آگـاهی،    آنهارویکـرد اشـتباه است. 
. وي در ادامه مقاله خود بـه چنـد انتقـاد    گیرد  تفکر انسان نادیده می بـدن و نیـز جهـان را در

  کند:    فلسفی جدي نسبت به علوم شناختی اشاره می
دقیـق  رایانـه، همـواره بــر مبنـاي قواعـد اکیـد و     انسان بـرخالف : 2مسئله چارچوب -

کنـد، بلکه طبق فهم متعارف که تابعی از تعامـل آنهـا بـا جامعه، محـیط و روش    عمـل نمـی
در شـرایط و   ،مربوط بـودن اطالعــات بـه یکـدیگر    .نماید  زندگی کردن آنهاست، عمل می

امــا رایانــه در جامعـه     ،شـود   ین مـی کنـیم تعیـ    هاي فرهنگی کـه در آن زندگی می  زمینه  پس
  .کند و تعاملی با فرهنگ ندارد  زندگی نمی

انسان معمولی با نمادهایی سـروکار دارد کــه از ویژگـی حیـث التفـاتی     حیث التفاتی:  - 
هـاي رایانـه مسـتقل از جهـان بـوده و فاقـــد         برخوردارند و در بـارة جهـان هستند. اما بازنمـایی 

هـاي معنــایی انســان     کـه از قابلیـت ابزارهایی هستندهــا تنهــا   اســت. رایانــهحیــث التفــاتی 
  .شان را معنادار کنند  شـان با جهان، نمادهاي  توانند بر اساس تعامـل  برخوردار نبوده و نمی

بازنمـایی از ذهـن، تفکــر تنهـا در ذهـن و       -طبق نظریۀ محاسباتی: 3یافتگی  جسمیت -
طبـق نظریـۀ    .گیـرد   لذا این نظریه نقش اساسی جسم را در تفکر نادیده مـی  ،دهد  مغز رخ می

اش بــا    جسمیت یافتگی، بسیاري از ابعاد تفکـر انسان، به نوع جســم او و نحــوة همــاهنگی   
  .جهان ارتباط دارد
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توان امیـدوار بــود   برخی مسائل در ارتباط با آگاهی هستند که میتجربه پدیداري:  -
ـاي علـوم شناختی و عصبی موفق خواهند شد تبیین درسـتی از آنهـا ارائـه کننـد. امـا     ه  روش

کنـیم، یـا     هاي دیداري را تجربـه مـی    احساس زمانی که .است تجربهمسألۀ دشـوار آگـاهی، 
 ،شـود   وقتی درد داریم، با یک تجربه سوبجکتیو و آگاهانه مواجهیم. پرسشی که مطـرح مـی  

  تواند این حاالت را بـه وجود آورد؟   ستگاه شناختی میاین اسـت کـه چگونه د
هـایی روبـرو شـد.      انتقـادات و مخالفـت   بـا  دیـدگاه  ایـن  اطالعـات،  علوم در همچنین

کند که علیرغم قبـول ایـن     ها و انتقادات، بیان می  ) ضمن اذعان به این مخالفت2013یورلند(
انـد و انقـالب    نقـد و بررسـی آن پرداختـه   مسئله، اما تنها افراد اندکی در علوم اطالعـات بـه   

نـد. بـه نظـر او علـت ایـن        ا کاربرمدار و شناختی را در علوم اطالعات مورد تردید قـرار داده 
گردد به اینکه رویکـرد کاربرمـدار و شـناختی بـه عنـوان یـک نـوع بنیـان قابـل            مسئله بر می

از پرسـیدن سـؤاالت پیچیـده    منـدان اطالعـاتی     اطمینان در نظر گرفته شده بـود و لـذا حرفـه   
کردند. با این حال برخی از اندیشمندان علوم اطالعات نقدهایی را بـر   درباره آن اجتناب می

اند که در زیر بـه برخـی از     کاربرد رویکرد شناختی کالسیک در علوم اطالعات وارد کرده
  کنیم.     آنها اشاره می

ه شناختی در علوم اطالعات چنـین  گرایی و دیدگا  ) نقد خود را از شناخت1997تلجا(
  کند:   بیان می
همچنـین   و یـک فـرد   اطالعـاتی  نیازهـاي  کـه  اسـت  شـده  پذیرفته گسترده صورت به

 تحقیـق  هـر حـال،    بـه . متاثر از موقعیت اجتماعی فـرد هسـتند   سازمانی اطالعات دسترسی به
بـه   1ناختیشـ   جامعـه  -کـالن  سـطح  شناختی در دیدگاه داخل اطالعات در درباره جستجوي

چگـونگی پـردازش    دربـاره  اي  نظریـه  اساساً دیدگاه شناختی چون مشکل تبدیل شده است،
نحـوه   دربـاره  قـوي  و روشـن  هـاي   حـل   راه شـناختی  اطالعات توسـط افـراد اسـت. دیـدگاه    

کنــد   نمــی ارائــه اطالعــاتی فراینــدهاي فرهنگــی -مطالعــه بافــت اجتمــاعی و ســازي  مفهــوم
  ). 1997(تلجا،

 علـوم  در شناختی دیدگاه کند که نقد  ) ضمن تایید دیدگاه تلجا بیان می2016(یورلند
 .اسـت  یافتـه  کـاهش  اثرگـذاري رویکـرد شـناختی    رسـد   مـی  نظـر  به و است قوي اطالعات

                                                                                                                   
1 macro-sociological 
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تـوان وارد   مهمترین چالش و انتقادي که در علـوم اطالعـات بـر رویکردهـاي شـناختی مـی      
نسان است. علوم اطالعات در اکثر موارد با رفتـار  دانست، عدم توجه به بعد اجتماعی رفتار ا

انسان سروکار دارد. جستجو، ربط دادن، سازماندهی، بازیابی و دیگر مسـائل همـه در یـک    
بافت و شرایط اجتماعی قرار دارند که خود ماهیتاً متغیـر اسـت. نیـازي کـه در انسـان شـکل       

کند نیست. نیاز یـک   زندگی میگیرد، خارج از بافت و اجتماع و محیطی که فرد در آن  می
فرد معمولی و یک فرد متخصص به دلیل شغل و کار و نقشی که در اجتمـاع دارد متفـاوت   

هـایی در بررسـی نیـاز لحـاظ نشـوند، تصـویر درسـتی از آن بدسـت          است. اگر چنین مؤلفـه 
ک هاي اطالعاتی مثمرثمر نخواهد بود. البتـه یـ   نخواهد آمد و نتایج آن براي طراحی سیستم

هاي شناختی استفاده کرد. اما نگـاه   بعد نیاز و رفتار ذهنی است که باید از رویکردها و نظریه
  تک بعدي مشکل آفرین خواهد بود.   

همانطور که در مفروضات دیدگاه شناختی بیـان شـد، دیـدگاه شـناختی بـر وضـعیت       
ط اجتماعی شود که از اهمیت معرفت شناختی رواب کند و موجب می دانش فردي تأکید  می

  نویسد: و ساختارهاي اجتماعی غافل باشیم. کرونین می
هـاي معرفتـی،    هـاي فرهنـگ   کنـیم، نشـانه   نویسیم و متونی که استناد مـی  متونی که می

کننـد کـه مـا در مراحـل متفـاوت از       هـاي فیزیکـی را حمـل مـی     شناختی و محل -اجتماعی
  ). 2008ایمان به آنها متعلق هستیم (کرونین، زندگانی حرفه

لذا شناخت یک پدیده منحصراً فردي نیست که به آسانی بتوان در داخل یا خـارج از  
آزمایشگاه مورد موشکافی قرار داد، بلکه یک مسـئله چنـدوجهی و تعـاملی اسـت (همـان).      

توان این مسئله را با نظریه کنش متقابل نمادین تحلیل و تفسیر کرد. طبق این نظریه، معنـا   می
شـوند،   گیرد و این معناها براي هم منتقل مـی  ها در اجتماع شکل می ت انسانبر اساس تعامال

گذارنـد. اگـر    ها بر اساس تفسیر معنا با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و بر هم تـاثیر مـی   انسان
معنی خواهد   معنایی براي فردي قابل تفسیر نباشد یعنی نتواند آن را رمزگشایی کند، پس بی

گیرد تعاملی کـه در یـک موقعیـت اجتمـاعی      ها شکل می تعامل با انسان بود. شناخت نیز در
  است.  

هـا، اشـیاء اطالعـاتی و     ) با در نظر گرفتن ساختارهاي شـناختی در سیسـتم  1992الیس(
شناخت انسان تحت یک مدل مشابه مخالف اسـت. ایـن نقـد عمـدتاً مربـوط بـه اسـتفاده از        

 ی کاربر  بود. در علوم شـناختی کالسـیک،  سازي حاالت شناخت رویکرد شناختی براي مدل
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) در نقد مطالعات 2009بود. کرونین( شده انگاشته نادیده شناخت در جامعه نقش فرهنگ و
هــا دربــارة مســئله  بســیاري در طــول ســال«نویســد:  کاربرمــدار در جســتجوي اطالعــات مــی
ی در آنهـا وجـود   اند... امـا متأسـفانه انسـجام و انباشـتگ     جستجوي اطالعات [کاربران] نوشته

پـذیري و   بینـی  ) رویکرد شناختی فردي را به علت فقدان قابلیت پیش1997(1ویکري». ندارد
  تحقیقات عملی مورد انتقاد قرار داد.

هـاي قابـل توجـه، رویکـرد       کنـد کـه علیـرغم تـالش      ) بیـان مـی  2001در کل، نیوباي(
ت روبرو شده است. دلیـل  شناختی براي تبدیل شدن به یک رویکرد جامع و فراگیر با شکس

هـاي غیـر از علـوم رایانـه یـا علـوم         هاي مطالعـات تحقیـق حـوزه     آن عمدتاً وابستگی به یافته
بـوده  » دنیاي واقعی پیچیـده «به جاي » محیط آزمایشگاه کنترل شده«اطالعات و همچنین در 

  ).  2004است (روگرز،

  هاي جدید افق
انـد کـه رویکـرد شـناختی      شناسـایی کـرده  ) سه حـوزه موضـوعی را   2011افضل و تامسون(

، پیچیـدگی  3بنـدي اطالعـات    ، بسـته 2عدم تقارن اطالعاتی« تواند در آنها نقش ایفا کند،  می
  ».4جزئی و پویا

هاي متفاوت در یـک داد و سـتد    عدم تقارن اطالعاتی وضعیتی است که در آن بخش
). ایـن  5،2009سوگري -و ال هاي متفاوتی از اطالعات هستند (افضل، رولند داراي مجموعه
تواند به دالیل مختلفی به وجود آید: براي مثال، فروشنده یک کـاال بـه دلیـل     عدم تقارن می

اینکه صاحب محصول است، از اطالعات بیشتري درباره آن برخوردار است؛ هیئـت مـدیره   
رد؛ و اندازهاي یک شرکت به دلیل اینکه در متن آن است اطالعات بیشـتري دا  درباره چشم

اش  اي همچنین یک پزشک از اطالعات بیشـتري دربـاره بیمـاري بـه دلیـل تخصـص حرفـه       
برخوردار است. خریدار به دلیل نداشتن اطالعاتی درباره محصول، ممکـن اسـت ارزش آن   

گـذاري    اي که اطالعات زیادي دربـاره آن دارد، بـه صـورت متفـاوت ارزش     را از فروشنده

                                                                                                                   
1 Vickery 
2 information asymmetry 
3 information packaging 
4 Dynamic and detail complexity 
5 Afzal, Roland, & Al-Suqri 
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گـذاري محصـول اثـر     العات ممکن است بر فرایندهاي ارزشکند. این تفاوت در توزیع اط
بگذارد. ایده عدم تقارن اطالعاتی ممکن است براي همه انواع داد و سـتد مـرتبط باشـد (از    

توانـد بـه     جمله اقتصادي، اجتماعی و غیره)، لذا شناخت و درك عدم تقـارن اطالعـات مـی   
ک زیادي کند. در حـال حاضـر   هاي داد و ستد براي کاهش عدم تقارن اطالعات کم بخش

هاي اقتصادي و مالی بـه سـوي خـود     عدم تقارن اطالعات، توجه محققان زیادي را در رشته
جلب کرده است و این ایده نیازمند توجه بیشتري در حوزه علـوم اطالعـات اسـت. ارزیـابی     

دان توانـد دانشـمن   گیرند، مـی   فرایندهاي شناختی که در طول عدم تقارن اطالعات شکل می
اطالعات را قادر سازد که روابـط بـین مقـدار اطالعـات و حـاالت شـناختی ناشـی از آن را        

  ). 2011مطالعه کنند (افضل و تامسون،
انــد، اســتفاده از علــوم   جریــان پژوهشــی دیگــري کــه افضــل و تامپســون پیشــنهاد داده

ــایی ــه مع بنــدي اطالعــات اســت. بســته  بســته 1شــناختی در درك پوی نــی بنــدي اطالعــات ب
سازماندهی اطالعات بـا هـدف افـزایش اسـتفاده از آن اسـت، کـه بـه نوبـه خـود بـه تطبیـق            
تنگاتنگ بین نیاز کاربر و بسته اطالعاتی موجود اشاره دارد. براي خلق ایـن مطابقـت، مهـم    

اش توجـه کننـد    مندان اطالعاتی به عوامل بافتی حول کاربر و نیـاز اطالعـاتی    است که حرفه
). برخی از این عوامل بـراي نمونـه چنـین    3،2005دهلین، وینگارت و هیندز؛ 2،1982(آیپکو

است: آیا بسته اطالعاتی به دنبال پرداختن به نیاز اطالعـاتی موجـود اسـت یـا نیـاز جدیـدي       
خلق خواهد کرد؛ خصوصیات جمعیت شناختی جامعه هدف کـاربر چیسـت؛ ماهیـت خـود     

اي نیاز دیگر. کسب دانش دقیـق از خصوصـیات   نیاز چیست، آیا نیاز اولیه است یا ابزاري بر
منـدان اطالعـاتی را قـادر      کاربر، خصوصیات اطالعات، ماهیت نیاز، و عوامـل بـافتی، حرفـه   

سازد تا قالب (متن، دیداري، صوتی، یا ترکیبی از همه اینها)، ابزار (چاپی، برخط، رسـانه   می
ته اطالعـاتی مـؤثّر انتخـاب    عمومی)، و محتوي (اطالعات) را بـه درسـتی بـراي طراحـی بسـ     

کننــد. ایجــاد مطابقــت بــین بســته اطالعــاتی و نیــاز کــاربر، همچنــین مســتلزم داشــتن دانــش 
فرایندهاي شناختی مرتبط با پردازش اطالعات، بازنمایی و جـذب اسـت. درك فراینـدهاي    

                                                                                                                   
1 dynamics 
2 Aiyepeku 
3 Dahlin, Weingart, & Hinds 
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ربر بندي اطالعاتی که به نیازهـاي اطالعـاتی کـا    پیشین به دست اندرکاران اطالعاتی در بسته
  ). 2011کند (افضل و تامسون، پردازد، کمک می می

مفاهیم پیچیدگی پویایی و جزئیات، جریان پژوهشی دیگري است. پیچیدگی پویـایی  
با موضوعاتی درگیر است که در آنجا اثرات اعمـال کنـونی بـه دلیـل تـاخیر زمـانی روشـن        

آنها را با مشکل روبـرو  نیستند. چون بین علت و اثر، شکاف وجود دارد که دیدن رابطه بین 
). در دیگر سـو، پیچیـدگی جزئیـات در مسـائلی کـه در آنهـا       1،2008کرده است (ریگلوس

شود، بنابراین ترکیبی از مسـائل اطالعـات موجـود     متغیرهاي بسیاري درگیر هستند، ارائه می
دهنـده   ها در حل مسائلی که درگیر پیچیـدگی جزئیـات اسـت یـاري     کند. رایانه را ایجاد می

هـاي شـناختی    هستند؛ با این وجود، رفع مؤثّر مسائل مرتبط با پیچیـدگی پویـایی بـه توانـایی    
افراد و به ماهیت موضوعات بستگی دارد. به طور مثال، آیـا آنهـا درگیـر پیچیـدگی پویـایی      

اندرکاران اطالعات ممکن است اطالعات را بـراي تسـهیل در رفـع      هستند یا جزئیات. دست
نند. در مورد مسئله پیچیدگی پویایی، مطابقت دقیق بین حاالت شـناختی  بندي ک مشکل بسته

تواند کمک بزرگی در حل آن مسئله داشته باشـد.   هاي اطالعاتی موجود می کاربران و بسته
بندي مؤثّر اطالعـات کمـک    سازي بهتر و بسته تواند بنابراین در سفارشی دیدگاه شناختی می

  ). 2011کند (افضل و تامسون،
هاي پژوهشی که بیان شد، بازیابی تصویر حـوزه دیگـري اسـت کـه بـا علـوم         وه بر حوزهعال

شناختی در قلمرو بازیابی اطالعات مرتبط است. اهمیت درك فرایندهاي شناختی به جهـت تسـهیل   
بازیــابی تصــویر توســط محققــان مــورد تأکیــد  قــرار گرفتــه اســت؛ بــراي نمونــه، گریســدورف و   

هــاي بازیـابی بــراي بیننــده،    بـراي ارائــه قــدرت کامـل قابلیــت  «کننــد کــه   ) بیــان مـی 2002(2کونـور 
ـناختی یـک   ».  سازي تصاویر دیجیتالی باید دربردارنده خودآگاهی ذهن انسان باشد...  نمایه محیط ش

گیـرد. بـر اسـاس      هـا را در بـر مـی     فرد، در طول یک تعامل خاص، طیف خاصـی از افکـار یـا ایـده    
ــابراین در هــر زمــان مشــخص، محــیط شــناختی یــک فــرد   ) «1986ون(دیــدگاه اســپربر و ویلســ بن

ـتند. چـالش موجـود       اي از واقعیت  مجموعه ها و مفروضاتی است که براي او در آن زمان معلـوم هس
ـین کـاربر و     براي دانشمندان اطالعات بررسی این محیط شناختی است تا اینکه تعامالت اطالعـاتی ب

  ).2011با موفقیت باالیی ساخته شود (افضل و تامپسون، اطالعات سازماندهی شده بتواند
                                                                                                                   
1 Reigeluth 
2 Greisdorf and Connor 
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  گیري نتیجه
پیدایش، رشد و نفوذ رویکرد یا پارادایم شـناختی در علـوم اطالعـات اثـرات خـوبی داشـته       
است. دانـش اندیشـمندان اطالعـاتی در برخـی مسـائل و موضـوعات از جملـه ربـط، رفتـار          

شــناختی کالســیک و ریکــرد  جســتجوي اطالعــات، بافــت، موقعیــت بــه کمــک تحقیقــات
به دنبال انتقاداتی کـه بـر علـوم شـناختی کالسـیک       اجتماعی گسترش یافته است. -شناختی

اجتماعی در علوم اطالعات شکل گرفت. ایـن رویکـرد سـعی     – وارد شد، رویکرد شناختی 
رسد که رویکرد مناسبی بـراي بررسـی    کند ابعاد ذهنی و عینی را ترکیب کند. به نظر می می
هـاي بیشـتري    سائل علوم اطالعات باشد. به هر صورت هر چه در بررسی مسائل بتوان جنبهم

از آن را نمایان ساخت، به واقعیت بیشتر نزدیـک خـواهیم شـد. کـم و کیـف، عـین و ذهـن        
هاي منفک از هم نیستند، ذهن بر عین و عین بر ذهن اثـرات متقابـل دارنـد. تصـورات      مقوله

گیـري ادراکـات    هـاي محیطـی بـر شـکل     ارند. از طرف دیگر مولفهگذ ذهنی بر رفتار اثر می
گذارند، لذا براي درك بهتر واقعیت باید دو جنبه به صورت همزمان مطالعـه   ذهنی ما اثر می

گردد. البته نوع مسئله، ابزارهـا و اهـداف پـژوهش مشـخص خواهـد کـرد کـه کـدام جنبـه          
    اهمیت زیادي دارد و بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

 -رسـد کـه رویکـرد شـناختی      در حال حاضر در داخـل علـوم اطالعـات بـه نظـر مـی       
اجتماعی نسبت به رویکرد شناختی صرف یا کالسـیک مقبولیـت و اهمیـت بیشـتري داشـته      
باشد. ولی باید تأکید  کرد که در علوم اطالعات ما بـه دو طیـف از رویکردهـا نیـاز داریـم؛      

یـا صـرف و رویکـرد اجتمـاعی. از طریـق رویکـرد        رویکرد کاربرمـدار یـا شـناختی مطلـق    
هـاي ذهنـی کـاربران را     هـاي آن مـدل   توانیم بر اسـاس ابزارهـا و قابلیـت     شناختی مطلق، می

استخراج کنیم که به ما در درك بهتر نحوه تفکر و دیدگاه و وضعیت دانش و شناخت آنها 
ا عوامـل اجتمـاعی،   کمک خواهد کرد. در دیگـر سـو بـه رویکـرد اجتمـاعی نیـاز داریـم تـ        

هاي ذهنی کـاربر را بررسـی کنـیم. بنـابراین بـراي       فرهنگی، محیطی اثرگذار بر ذهن و مدل
هاي نظري یکپارچه و گسـترده هسـتیم تـا بتوانـد بـه        رسیدن به این هدف نیازمند چهارچوب

صورت همزمان متغیرهاي دو رویکرد را در کنار هم مورد توجه قرار دهد. مـا نیازمنـد ایـن    
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هاي علوم شناختی و انـواع رویکردهـاي آن در دیگـر مسـائل و       ستیم که از نظریات و یافتهه
توانـد بـراي     هاي پژوهشی علوم اطالعات استفاده کنیم. به طور مثال علوم شناختی مـی   حوزه

بررسی فرایندهاي مختلف در توزیع اطالعات، پخش و انتقال آن مورد استفاده قـرار گیـرد.   
ایـی را در داخـل علـوم اطالعـات افـزایش       گیري، گستره تحقیـق چنـد رشـته     این نوع موضع

  ). 2011دهد (افضل و تامپسون، خواهد داد و دامنه مطالعات تحقیق بعدي را توسعه می
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