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 مقدمه
، روابط موجود بین اجزای آن و نتایج حاصل از کنش و واکنش مدل تصویری از واقعیت

بازسازی کوچکی است از ساختمان، وسایل نقلیه،  یک مدل فیزیکی. (7831ست)الوانی، هاآن

مدل شیوه کنترلی است که امکان اثبات و شرح  ،0از دیدگاه بودون (.0272، 7)النگمن ماشین و غیره

ثابت  روابطی که به طور تجربی و با آزمایش بدلی آن ؛بین دو متغیر را دارد روابط واقعی

 های پیچیده و یاپدیده بینیپیشها و تعامالت را به منظور (.مدل، کنش7811شود)ساروخانی، نمی

طرح اصلی یک پدیده بزرگ  ( و7838امیری،  و ولهماس د)اصغرپورکنسازی میشبیه هاآنبازتولید 

از طریق آن بازنمایی ها و همین طور الگوی روابط آن شامل الگوی واحدهای آن پدیده

 (.7831صفرزاده،  و )فرهنگیشودمی

را به دو گروه اصلی تقسیم کرد: گروه  هاآنتوان تعاریف گوناگونی از مدل وجود دارد که می

در  هامانهایی که از ساختنخست که مدل را به معنای شبیه و نمونه تعریف کرده است. ماکت

است. تعریف دوم از نگاه متخصصان علوم انسانی  هامدلای از این شود، نمونهمعماری ساخته می

طراحی دستگاهی برای اندیشیدن یا  سازیمدلنامند و است که مدل را یک دستگاه اندیشه می

یند تعامل بین امدل دستگاهی است که بیانگر چگونگی فر ،ای از اندیشیدن است. از این نظرنحوه

توان یک مجموعه یا اجزای آن را ها، مفاهیم، مصادیق و موضوعات است که به کمک آن میپدیده

دستگاه فکری است که با هدف یافتن ای، مدل رشتههای میاننقد و بررسی کرد. در عرصه دانش

 کار، مظفرکند)نقرههای گوناگون را در قالب یک کل ساماندهی میپاسخ یک مسئله، خروجی عرصه

 (.7833کار، نقره و

اند که همه مردم از جمله دانشمندان بر این عقیدهکاربرد دارند.  علوم تمام تقریبا در هامدل

انجام  از آن توان برآورد خوبیمی سازیمدلتسخیر واقعیت اگرچه کار دشواری است، اما به وسیله 

 (. 7331، 8تر ویچ مان، مولر ولسگه) داد

                                                           
1. Longman  

2. Boudon 

3 .Hegselmann, Mueller, & Troitzsch 
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 کنندتر میفهم علمی واقعیت را ساده د،ابزارهایی برای یادگیری درباره جهان هستن هامدل

در شرایط خاص درست عمل کنیم )رزاقی،  تاآموزند ( و به ما می0270، 7و هارتمان فریگ)

در متون به طور گسترده یاد شده است، به نحوی که  هامدل(. از نقش شناختی و ادراکی 7831

اند که شیوه استدالل به وجود آورده یجدیداستداللی  یشیوه هامدلکه اند برخی بر این عقیده

با  هامدلدر علم تا جایی است که فالسفه به اهمیت  هامدلنقش . محور نامیده شده است-مدل

های علمی بازی در پژوهش هامدلکه را های در خور توجهی توجهی روزافزون اقرار کرده و نقش

 (.0270، و هارتمان فریگ)دهندکنند مورد بررسی قرار میمی

تر عوامل و متغیرهای موجود در مورد مساله به کار به منظور شناخت بهتر و ساده سازیمدل

آید که یک یا چند عامل با هم به میان می سازیمدل(. زمانی سخن از 7831)الوانی،  شودگرفته می

 (.7811، ساروخانی)بر هم نیز اثر متقابل داشته باشند  ،ثیر بر یک متغیرأعمل کنند و ضمن ت

د. دانشمندان زمان زیادی را صرف های علمی نقش مرکزی داربافت در بسیاری از یسازمدل

کنند و فضای زیادی از نشریات به معرفی، کاربرد و می هامدلساختن، آزمودن، مقایسه و بازبینی 

یکی از ابزارهای  هامدلتوان گفت که تفسیر این ابزارهای ارزشمند اختصاص دارد. در کل می

سازی از در معماری و ساختمانبرای نمونه،  (.0270و هارتمان،  فریگاصلی علم امروز هستند)

هندسه بنا، ارتباطات فضایی، اطالعات  اطالعات ساختمان، سازیمدلشود. استفاده می سازیمدل

موارد مورد نیاز و ت فهرسها، ای ساختمان، تخمین هزینهجزهای اجغرافیایی، مقدار و ویژگی

زارعی و همکاران  (.7838جالینوس،  و کند)محسنی، سلطانیجداول پروژه را مشخص می

کمک به بهبود ایمنی کار  سازیمدلآمیز در تاسیسات صنعتی مخاطره(، بر این باورند که 7830)

 کند.می

ها متخصصی به نام هنامبیمه زمینه نقش به سزایی دارد. در  سازیمدلدر تعیین میزان حق بیمه  

یا زمان وقوع  هاآنوجود دارد که کار وی ارزیابی و تحلیل وقایعی است که وقوع 0سنج()بیماکچوئر

                                                           
1. Frigg, R. and Hartmann 

2. Actuary 
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ی ریاضی هامدلنامشخص است. وی با استفاده از تجارب خود و آمارهای قبلی به ایجاد  هاآن

را محاسبه و حق بیمه متناسب نامه کند تا به وسیله آن بتوان ریسکهای موجود در هر بیمهاقدام می

ای است که نامشخص نامه عمر طول زمان حیات فرد مسئلهدر بیمه ،. برای مثالنمود با آن را تعیین

است و اکچوئر باید به طراحی مدلی از نرخ مرگ و میر بپردازد تا بتواند میزان حق بیمه را مشخص 

 (.7830)نیاکان،  کند

بخشد، دقت اطالعات را باال هماهنگی را بهبود می سازی،برای ساختمان مدلسازیاستفاده از 

 کندپذیر میهای دیگر امکانتر را نسبت به شیوهدهد و تصمیمات دقیقبرد، پسماند را کاهش میمی

 (.0278و همکاران،  7)الو

اهمیت یک مدل اجتماعی به  رود.های علوم اجتماعی نیز به کار میدر حوزهحتی  سازیمدل

 و مولر هگسلمان،) سبب نشان دادن تاثیر یک عنصر در ارتباط با دیگر عناصر محیط اجتماعی است

علوم اجتماعی نشان داد که  سازیمدل( در مورد 7831) نتایج بررسی پیروزنیا (.7331، تسشیترو

مناسبی برای مطالعات نظری در تواند شیوه شده برای آن میتطبیقی و روش طراحی سازیمدل

 شناسی و فهم ابهامات آن باشد. جامعه

یکی از حوزه هایی که مدلهای زیادی توسط متخصصان آن ارائه شده است، رفتار اطالعاتی 

است. با توجه به تعدد مدلهای رفتار اطالعاتی مسئله جالب توجه نقش مدلسازی در رفتار 

رفتار در حوزه  سازیمدل، بررسی پردازدبه آن میه این مقاله آنچاطالعاتی است، نظر به این مهم، 

 و به این منظور ابتدا به انواع مدلبا هدف تعیین نقش و کارکرد آن در این حوزه است.  اطالعاتی

در حوزه رفتار اطالعاتی پرداخته  سازیمدلبه  و سپس اشاره اصطالحات مشابهتمایز آن از 

 .شودمی

 

 هامدلنواع ا
( و از طیف کامال 0270، و هارتمان فریگ، 7831دارای انواع بسیاری هستند)الوانی،  هامدل

                                                           
1. Love  
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، 7)کیس گیرندهای ریاضی و تصویری است در بر میکه شامل منطق را عملی و توصیفی تا رسمی

 .شود( که در ادامه به برخی از انواع آن اشاره می7838

 هامدل(. این دسته از 7831)رزاقی، پدیده هستندیزیکی: شامل قطعات شیء یا ف هایمدل ،

ها و .. ساخته ها، هواپیماها، کشتیی چوبی که از پلهامدلی مادی و ملموس هستند. هامدل

شناسی، پزشکی و سایر علوم ی جاندار که در زیستهامدلشود، در این دسته قرار دارند. می

 (. 0270، و هارتمان فریگزیکی قرار دارند)ی فیهامدلرود نیز در دسته کار میه وابسته ب

 به جای اینکه در آزمایشگاه باشند و به طور  هامدل: این گونه 0)خیالی(ذهنی هایمدل

( 7377) 8به ویهینگر هامدلفیزیکی درک و آزموده شوند، در ذهن دانشمند هستند. سابقه این گونه 

را  هامدل( نیز 7333)1گیره .گردد که به اهمیت خیال در استدالل علمی تاکید کردآلمانی برمی

تصویر ذهنی را  هامدل(. این دسته از 0270، و هارتمان فریگخواند )های انتزاعی میموجودیت

 (. 7831)رزاقی، دهندنشان میما به 

 (. 7831)رزاقی، هستندبه صورت حروف و ارقام  ها: این نوع از مدل1نمادین هایمدل 

 گردد. ( برمی7312) 1به زوپه هامدل: سابقه این 1ایی دارای ساختار نظریه مجموعههامدل

ی ریاضی شناخته هامدلاند، برخی اوقات به عنوان گره خورده که با ریاضی هامدلاین 

 .(0270، و هارتمان فریگ)شوندمی

 دانشمندان در مقاالت علمی یا متون کتابها به عنوان مدل ارائه  ی توصیفی: آنچههامدل

؛ 7310، 7؛ بلک7313، 3دهد)آچینستینهایی از سیستم اصلی ارائه میدهند، کم و بیش توصیفمی

 .(0270، و هارتمان فریگنقل در 

                                                           
1  . Case 

2  . Fictional model 

3. Vaihinger 

4. Giere 

5. symbols 

6. Set-theoretic structures 

7. Suppe 

8. Achinstein 
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 شوند، : گروه دیگری که به ویژه در علم اقتصاد به عنوان مدل در نظر گرفته می0معادالت

 (.0270، و هارتمان فریگشوند)ی ریاضیات در نظر گرفته میهامدلمعادالت هستند که به عنوان 

، و هارتمان فریگباشد) هاآنهر مدل ممکن است از یکی از انواع ذکر شده یا  ترکیبی از 

به طور کلی انجام شده، پژوهشگران متعددی با توجه به  هامدلبندی که از تقسیم(. عالوه بر 0270

ارائه دادند، برای نمونه  هامدلهای گوناگونی از بندیحوزه تخصصی خود تقسیم

 کند:ی علوم اجتماعی را این گونه تقسیم میهامدل(7811)ساروخانی

 واکنش افرادی که دارای یک فرهنگ هستند را در برابر  هامدلی فرهنگی: این هامدل

و تبیین آن از طریق بازسازی  هاند. هدف شناخت گوناگونی رفتار انسانکنانگیزه معینی فراهم می

ی گوناگون با فرهنگهای مختلف بهتر صورت هاانسانی فرهنگی است تا فهم رفتار هامدلچنین 

 گیرد؛

 های متقابل عوامل اقتصادی مدنظر مناسبات و وابستگی هامدلی اقتصادی: در این هامدل

 گیرد؛قرار می

 ای های پیچیده اجتماعی توسط مجموعهمجموعه هامدلشناختی: در این ی جامعههامدل

ای در حین عمل، متغیرهای اساسی را گرفته و شود و یا اینکه از مجموعهنسبتا ساده جایگزین می

 آورد. ها را فراهم میموجبات مقایسه بین مجموعه

بندی به شرح زیر تقسیمنوعی ی ارتباطی هامدل( از 7831؛ نقل در رزاقی، 7832فرهنگی )

 دهد:ارائه می

 عوامل  دهند و به روابط پیچیده هر عنصر بایی که فقط فراگرد ارتباط را نشان میهامدل

 (؛8شانونبرای نمونه مدل اند )بیرونی کمتر پرداخته

 یی که بر یکی از عناصر فراگرد ارتباط تمرکز دارند؛هامدل 

                                                                                                                                               
1. Black 

2. equations 

3. Shannon 
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 پردازند و یی که به فراگرد ارتباط در انواع ارتباطات چهره به چهره یا گروهی میهامدل

 قابل تعمیم به فراگرد ارتباطات جمعی نیز هستند؛ هاآنمعتقدند که 

 (7831اند)نقل در رزاقی، فردی پرداختهیی که به فراگرد ارتباط جمعی بیش از میانهامدل 

 آن مدل و اصطالحات مشابه
شود که در اصطالحات مشابهی وجود دارد که در برخی موارد به اشتباه به جای مدل به کاربرده می

 شود: می هاآنسعی بر تفکیک  ،ادامه با تعریف این اصطالحات

 

 و نظريه مدل

تفکیک بین مدل و نظریه کاری مبهم است و با توجه به ادبیات خاص بسیاری از دانشمندان 

اما اغلب نظریه را یک سطح باالتر  ،اغلب کار مشکلی است که یک خط مشخص بین آن دو کشید

 دانند. در مکالمات روزمره این دو اصطالح برخی اوقات به عنوان عقیده فرد نسبت بهاز مدل می

دانند و شوند. در این گونه مکالمات هم نظریه را قدمی فراتر از مدل میبخشی از علم استفاده می

 (. 0270، و هارتمان فریگگیرند)ای از مقبولیت برای آن در نظر میدرجه

ای از واقعیت هستند و روابط بین مفاهیم را توصیف شدهنظریه و مدل هر دو نسخه ساده

عموما در قالب نمودار  هامدلبا دنیای واقعی نزدیکتر است.  هامدلکنند. با این وجود ارتباط می

 هامدلتر است. برای افراد تازه کار ساده هاآنتر بودن درک شوند و لذا به سبب عینینشان داده می

 ها(. نظریه7838موثر است)کیس،  هاآنهای بافت انتخابی بر و ویژگی تر هستندها خاصاز نظریه

جموعه نظرات منظمی هستند که ( و م7831)الوانی، کنند ها را مشخص میهروابط بین اجزای پدید

 (. 7810روند)ساروخانی، درباره موضوعی معین بکار می

 مدل و نظریه از جهاتی با هم در ارتباطند:

 انجام شود: گیرد، معموال سه فعالیت باید زمانی که یک پدیده جدید مورد بررسی قرار می

شرح و تفسیر. دو مرحله اول به ساخت مدل و مرحله سوم به ساخت نظریه  بینی،توصیف، پیش
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 (.0221، 7)بیتس شودمنجر می

 وقایع  بینیپیشبندی برای نظریه است. یک مدل مفید باید بتواند به مدل مانند اسکلت

 کمک کند و قادر به تشریح الگوهای متعدد یافت شده توسط پژوهشگر در جهان واقع باشد؛

 فرهنگی و شود)دهد که در خالل آن نظریه استنتاج یا آزمون میمدل، ساختاری ارائه می

 (.7831، صفرزاده

 توان برای تصحیح نظریه استفاده کرد؛از مدل می 

 آنها را تواند به خوبی فرایندهایی به کار رود که نظریه نمیتواند برای کشف مدل می

 (.7333، 0موریسون ورگان و)م مشخص کند

ها از نظر درست و نادرست بودن و قضاوت در خصوص نظریه و مدل متفاوت است: نظریه

اعتبار تعیین اعتبار یا عدم به فایده بودن، آن هم بر اساس میزان کمکی که دل از نظر مفید و بیم

، فرهنگی و صفرزاده؛ نقل در 7813، 8گیرند)کوهنکنند مورد قضاوت قرار مییک نظریه می

7831.) 
 

 سازيمدل و شبيه

های مدل و نشان داد که تعداد تکرار واژه 1فالسفه نامۀنمایههای انجام شده روی بررسی

مورد است. این نشان  831سازی مورد و شبیه 72178 هامدل مورد، 11کنار هم  سازی درشبیه

سازی و مدل قوی و سازی دیده شده است و روابط بین شبیهدهد که  مدل در کل مهمتر از شبیهمی

سازی را نشان منظم نیست. البته این مقایسه ساده رابطه حقیقی بین مدل و شبیه

 . (0221، 1سیمپسوندهد)نمی

                                                           
1. Bates 

2 .Morgan, Morrison 

3. Kuhn 

4. The Philosopher's Index 

5. Simpson 
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ی پویا، یعنی هامدلسازی در رابطه با ( شبیه0221)0و هامفریز (7331)7به عقیده هارتمان

سازی حل معادله حرکت این شود. هدف شبیهیی که در بردارنده زمان هستند، استفاده میهامدل

توان گفت که است و برای نشان دادن ارزیابی زمانی سیستم اصلی طراحی شده است. می هامدل

 (. 0270، و هارتمان فریگسازی تقلید یک فرایند توسط فرایند دیگر است)نقل در شبیه

برای ایجاد آن ضروری است، به این سبب که  8سازی یک فرایند است و مدلی زیربناییشبیه

-کند. با توجه به این دو پیشسازی را در فرایند مورد نظر هدایت میشبیهاین مدل است که رفتار 

سازی فرایند گام به گامی است که فعاالنه از طریق منطق یک مدل توان گفت که شبیهفرض می

 (.0221، سیمپسونشوند )زیربنایی  به جلو برده می

و اینکه الزاما باید یک  استزیساشبیهکند، لزوم پویایی سازی را از مدل تفکیک میآنچه شبیه

 سازی کرد.فرایند را شبیه
  

 مدل و الگو
ای است کند: شیء، ایده یا شخصی که نمونه( الگو را چنین تعریف می0272) 1فرهنگ النگمن

شود، به ویژه کاغذی که برای بریدن ؛ شکلی که برای ساختن چیزی استفاده میکردنبرای کپی

شود.یک دهد یا کاری انجام میشود؛ شیوه معمولی که رویدادی رخ میمیپارچه در خیاطی استفاده 

الگو باید چیزی داشته باشد که تکرار شود، خواه این تکرار دقیقا مانند اصل باشد یا اینکه تغییر 

 (. 0271، و همکاران1ن)توسایآینه سازیشکلی داشته باشد، مثل قرینه

استفاده از آن برای ساختن موارد مشابه، عناصر متمایز کننده پذیر بودن الگو و دو عامل تکرار

 الگو از مدل هستند.
 

                                                           
1. Hartmann 

2. Humphreys 

3. Underlying model 

4. Longman 

5. Toussaint  
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 هامدلساخت 
 (.7333، و موریسون)مورگانبه طور کلی قاعده و قانون ثابتی برای ساخت مدل وجود ندارد

های نظری به مدل(. 0270، و هارتمان فریگبسته به نوع مدل، ساخت و کنترل آن متفاوت است)

ی فیزیکی به نظر هامدلساخت (. 7333، شوند)مورگان و موریسونزمون و خطا طراحی میوسیله آ

شود. در حالی های آزمایشی رایج استفاده میاز بافت هاآنزیرا در ساخت  ؛رسد که ساده استمی

این گونه  سازیمدلی ذهنی چنین نیست. افراد گوناگونی سعی در تبیین مراحل هامدلکه در مورد 

 .(0270، و هارتمان فریگند)اهند که به نتایج متفاوت و گاه متناقصی دست یافتاهداشت هامدل

که آیا مدل تمامی اجزای سیستم  دل باید به آن پاسخ داد، این استهنگام ساخت مپرسشی که 

برای  (.7831واقعی را دارد یا نه و اینکه این اجزا نشانگر واقعیات موجود است یا خیر)الوانی، 

سازی ابتدا باید متغیرهای موجود در مسئله را شناسایی و سپس اثرگذاری این متغیرها بر هم و مدل

ها را به دست آورد. در مرحله بعد باید کوشید تا روابط بین متغیرها را به صورت مدل ارتباط آن

رستی نشان دهد)الوانی، ها را به دخاصی نشان داد و الگویی یافت که این متغیرها و ارتباط آن

7831.) 

 

 رفتار اطالعاتی سازيمدل
د. این نای با رویکردهای بسیار متفاوتی دارهای رفتار اطالعاتی انسان ماهیت چندرشتهپژوهش

ها با علم اطالعات، علم رفتار، علوم کامپیوتر، نظریه سازمانی و اجتماعی مرتبط دسته از پژوهش

های ، سیستمهای این حوزه. رویکرد اولیه پژوهش(0271، 7وویزی )وایدن، اشتاینروا وهستند

ها از سیستم به کاربر تمرکز این پژوهش 7312های اطالعاتی بود؛ اما از دهه بازیابی، منابع و محمل

با استفاده  پژوهشگران(. این دیدگاه به مرور گسترش یافت و 7838جلب شد)کیس،  ویو رضایت 

های مختلف فرایند رفتار اطالعاتی تمرکز کردند. برای نمونه: بر جنبه از رویکردهای گوناگون،

مدار بر  -کند،  رویکرد اجتماعی بر بافت و رویکرد تجربهرویکرد شناختی بر افراد تمرکز می

                                                           
1. Widén, Steinerová, Voisey 
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 بررسی(. امروزه مطالعات رفتار اطالعاتی 0271وویزی،  و ها تمرکز دارد)وایدن، اشتاینروافعالیت

های گوناگون از قبیل محل کار یا زندگی روزمره به مردم چگونه در بافتاست که امر این 

کنند )پتیگرو، فیدل ن استفاده میآورند و از آاطالعات نیاز دارند، آن را جستجو کرده، به دست می

به موضوعات گوناگون این  هاآناین حوزه نوشته شده و در  زیادی در طالبم(. 0227، 7بروس و

یکی از مباحثی که دانشمندان زیادی از این حوزه را درگیر خود . داخته شده استشاخه از علم پر

ی متعددی بر اساس رفتارهای اطالعاتی گوناگون افراد مختلف ایجاد هامدلاست.  سازیمدلکرده، 

، 1و و تیپتونی؛ دوناه7312، 1ر؛ ا 7313، 1لیسی؛ پ 7311، 8؛ منزل7317، 0وویتمانند ) شده است

؛ 7338، 77؛ دروین7333، 72؛ الیس7331، 3هرنون؛ 7337، 3؛ کولثاو1،7337،7333ویلسون؛ 7318

 ؛ بالدوین7331، 71کی، پتیگرو، سیلونل  ؛7331، 71رسناینگو  ؛78،7331نین ؛ ساول 70،7331مارچیونینی

 و ... (. 0221، 73؛ اسپینک و پارک0228، 71؛ مهو و تیبو7331، 71رایس و

به  ممکن استمدل  که کندهای اطالعاتی چنین بیان میمدل( در تعریف 7333ویلسون )

منجر به بیان روابط ممکن است  یا توصیف شود ومسأله  یدرباره اندیشیدنعنوان چارچوبی برای 

                                                           
1. Pettigrew, Fidel, Bruce 

2. Voight 

3 .Menzel 

4. Paisley 

5 .Orr 

6 .Donohew and Tipton 

7. Wilson 

8. Kuhlthau 
9. Hernon 
10. Ellis 

11 .Dervin 

12 .Marchionini 

13. Savolainen 

14 .Ingwersen 

15. Leckie, Pettigrew and sylvain 

16. Baldwin & Rice 

17. Meho & Tibbo 

18. Spink & Park 
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اغلب نمودهایی  هاآن .ی رفتار اطالعاتی از نوع اول هستندهامدلبین موضوعات نظری شود. اکثر 

در شکل نمودار هستند که تالش دارند یک فعالیت جستجوی اطالعات، علت و عواقب یا روابط 

پردازند. در حقیقت بین مراحل آن را توصیف کنند و به ندرت به بیان روابط بین مفاهیم نظری می

رفع نیاز  و سعی در توصیف فرایندی دارند که کاربر برای نظری هستند-در مرحله پیش هاآن

ی رفتار اطالعاتی هامدلدانشمندان گوناگونی  (.7830ادهمی، نقل در کند)اطالعاتی خود دنبال می

 اند. برای نمونه: بندی کردهرا دسته

 اند: ی رفتار اطالعاتی را به سه دسته تقسیم کردههامدل( 0271وویزی) وایدن، اشتاینروا و

 ی اکولوژی هامدل، (7333)ویلسوننگر و کلی )مدل حل مسئله ی کلهامدل

 (؛ (0270، 0277، 0272)7تاینروااش اطالعات

 برای نمونه بوستروم و  هامانی فرایندهای متخصصان در محل کار و سازهامدل(

 (؛1، فیدل8، چو0رولینای

 ی مدیریت اطالعات هامدل ،(7331، ی در بافت اطالعات روزمره )ساولیننهامدل

 شخصی(

 بیان کرده است:کلی ( این سه دسته را در قالب دو دسته 7838کیس )

 ی دانش چندگانه کاربرد هاحوزه، و هانقش، مشاغل، هابافتیی عمومی که در هامدل

(؛ دیوید 7331)ن و سیلوی (؛ لکی، پتیگرو7338)1سی جیمز کریکالهامدلدارند. برای نمونه: 

 (7333، 7337)ن (؛ و تام ویلسو7331)1نجانسو

                                                           
1. Steinerová 

2. Byström and Järvelin 

3. Choo 

4. Fidel 

5 .Krikelas 

6 .Johnson 
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 یی که بر یک بعد تاکید دارند: وظیفه یا کار، رشته علمی و غیره. برای نمونه: هامدل

(، 7312)، اور(7313، پیزلی)(7311)، منزل(7317)(، وویت7331)، مارچیونینی(7331)اینگورسون

 (7331)  7، بالدوینورایس(7333)الیس

را بر اساس جزئیاتی که به  هامدل 0(0228) یتسکاو نیدز ،بندیتقسیمعالوه بر این دو گونه 

 اند، به شکل زیر تقسیم کرده است:آن پرداخته

 دهد ی رفتار اطالعاتی یک بخش معین یا یک سلسله از فعالیتهایی را ارائه میهامدل

روی وجهی تمرکز دارند که نیاز اطالعاتی  هاآنشود. برخی از که منجر به دستیابی به اطالعات می

شود. است و به آن شناسایی مسئله، بازشناسی مسئله یا بیان کالمی مسئله گفته میبرخاسته از آن 

( فرایند 7333( و مدل حل مسئله ویلسون )7338دروین )از قبیل مدل معنابخشی  هاآنبرخی از 

از قبیل مدل  هامدل. سایر کندعقالنی حل مسئله را از بافت آن جدا کرده و روی آن تمرکز می

( حل مسئله را به عنوان عاملی مشروط به 7330) 1ر و فلچرز ( یا کت7331) 8دلگ و وینورسی

، دهند)برای نمونه ورسیگتصویر ایستایی از کاربر نشان می هامدلدهند. برخی محیط ارائه می

(. در حالی که بقیه کاربر را در 7337، 1یا پروخنیتسکا 7331نگورسن، ی؛ ا7330، 1ویندل و پالگمن

های اطالعاتی یابی، تعامل با سیستمحال پیشرفت در زمینه تعریف مسئله، اطالعحرکت و در 

، 7337،7331،مدل ویلسون :دهند)برای نمونهقطعی در مرحله استفاده و پردازش اطالعات نشان می

محدود  مرحله جستجوی اطالعاتها به (، برخی مدل7330ر و فلچر، ز، کت7333، 1نیاکژ، و7333

 یروی ویژگی چرخشی و پویای هامدل دسته از این .(7337، یا کولثاو، 7333الیس  )مانند شوندمی

 (.0228،  یتسکاو نیدز) کنندرفتار اطالعاتی تاکید می

 
                                                           
1. Baldwin & Rice 

2 .Niedźwiedzka 

3. Wersig and Windel 

4. Katzer and Fletcher 

5. Plagemann 

6 .Próchnicka 

7. Woźniak 

mailto:mxniedzw@cyf-kr.edu.pl
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 5930تابستان ، 0، شماره نهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                                     54

 ي رفتار اطالعاتیهامدلاخت س
قوه با یک مشکل، یک ی رفتار اطالعاتی این است که یک کاربر بالهامدلمنطق اصلی تمام 

ی منطقی رفتار هامدلاست پر شود، مواجه است. در  الزمگیری، یا یک شکاف که موقعیت تصمیم

یکی منطبق است،  وی رود که فرد بین دو عمل با توجه به اینکه نتیجه کدام با ترجیحاتانتظار می

ترجیح فرد برای یک تصمیم واضح نباشد، یا اینکه فرد نتایج هر عمل را  هنگامی کهانتخاب کند. را 

مسئله اصلی رفتار اطالعاتی شیوه  شود.گیرد که نیاز اطالعاتی ایجاد میدر موقعیتی قرار می نداند،

کنند که این های گوناگونی طی مینیاز اطالعاتی است. افراد برای برطرف کردن آن راهاین رفع 

 (. 7333، 7ننس )اود شود.می سازیمدلیی است که هامانه هاراه

 0های آزمایشیرفتار اطالعاتی، عموما با مشاهدات بیرونی یا بررسیدر پژوهش  سازیمدل

شوند که این رفتارها در مدلی فیزیکی توصیف می در مرحله بعد شود،رفتارهای واقعی آغاز می

انتخاب  8هایسازیمفهومیکی از  اغلب از زاویه . مدلهادهدرا نشان می هاآنی هاساختار و ویژگی

های نظری رفتار اطالعاتی باشد، یا گرایش 1هایهدستاز شوند، خواه دیده میشده توسط پژوهشگر 

، روانشناختی، هرمنوتیک، پوزیتیویست، یا 1های رفتاری، شناختی، تحلیل مباحثهاز قبیل جنبه

 . (0272، 1پدیدارشناختی )الکشمینارایان

جه به سه موضوع تویابی ی نظری اطالعهامدل( معتقد است که برای طراحی 7331جانسون )

تحوالت در رفتارهای  بینیپیش. ارائه مبنای مستحکم نظری برای 7اصلی ضروری است: 

سازی روشن رفتار . مفهوم8 و  یابی،بردهای اثربخش برای پیشبرد اطالع. طراحی راه0یابی، اطالع

 (.7838کیس، نقل در: غنی برای آن ) هاییابی و ارائه توصیفاطالع
 

                                                           
1. Audunson 

2. Experimental investigations 

3. conceptualizations 

4. categories 

5. Discourse 

6. Lakshminarayanan 



 51                               كاربران اطالعاتی  هاي مربوط به شناخت رفتارسازي در پژوهشنقش مدل

 ي رفتار اطالعاتیهامدلكاركردهاي 
 مناسب بازنمایی اطالعات، فعالیتها، روابط و محدودیتها است و رفتار اطالعاتی مدل ،

توانند از آن به عنوان ابزار تحلیلی استفاده کنند تا خالقان، فراهم کنندگان، و توزیع کنندگان می

بینی نیاز اطالعاتی، استفاده از اطالعات، را در ارزیابی محیط اطالعاتی ایجاد شده و پیش هاآن

؛ نقل در 0221در کیفیت دسترسی و منابع اطالعات یاری کند )کیس،  آنفعالیت اطالعاتی و تاثیر 

 . (0272، 7انالکشمینارایان

  العات را برای درک ما از مدیریت اط رفتار اطالعاتی پایهی هامدلشناسایی و توسعه

و رهنمود با اهمیتی از اینکه چگونه کاربران با محیط اطالعاتی خود  چندین دهه شکل داده است

 (. 0278، 0دهد)جوزف، دیبووسکی و گلدسمیتکنند، ارائه میتعامل می

 تواند به تواند بر همکنش بین متغیرها را نشان دهد و همچنین میمی رفتار اطالعاتی مدل

و معماری سازماندهی  و عات، طراحیی اطالعنوان ابزاری مستقل برای ارزیابی یا بهبود بازیاب

 . (0272، اناطالعات استفاده شود )الکشمینارایان

 یابی ممکن است درک اینکه چرا، چگونه و چه وقت اطالع به یک مدل رفتار اطالعاتی

 .(0271)وایدن، اشتاینروا، وویزی، کند، کمک میرخ دهد

  تواند به طراحی سیستم می ،گیردشکل میمدلی که با استفاده از رفتار اطالعاتی کاربران

و  زیند، تاموفر ،جستجوی بافتاری برای حوزه تخصصی آن دسته از کاربران بیانجامد. برای نمونه

بر اساس این و رفتار اطالعاتی مهندسین نرم افزار را مورد تحلیل قرار داده 8(0221)واترهاوس

 .مدلی عملی ایجاد کردند ،رفتار

  تر و روابط بین رفتارهای متعدد را خصوصیات و ساختارهای بنیادییک مدل مفهومی

 . (0272کند )الکشمینارایان، خالصه می

                                                           
1. Lakshminarayanan 

2. Joseph, Debowski, Goldschmidt 

3 .Freund, Toms and Waterhouse 
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 (؛ 0221)7ستروم و هانسنوظایف کاری که توسط بای زمینه های اطالعاتی درمدل فعالیت

ی اطالعاتی مفید است و هابرای طراحی سیستماست، مطرح شده  (7331) لینرو استروم و یایب

فرایندهای محیط کار و تجارت گسترش یابد. این رویکرد نه تنها بین  سازیمدلتواند به می

کند، بلکه به طور بالقوه این موضوعات را به برقرار می پیوندیابی و بازیابی اطالعات اطالع

 .(0271وویزی،  )وایدن، اشتاینروا و کندصل میی وفرایندهای تجار

 اکولوژی اطالعات روابط بین سازماندهی دانش و فعالیت اطالعاتی انسان )شامل  مدل

ی اجتماعی برهمکنش اطالعات و اکولوژی اطالعات اجتماعی و دنباله الگوهای کاری هاجنبه

 .(0271وویزی،  و وایدن، اشتاینروا؛ نقل در 0277، 0)هوویال کشداطالعاتی( را به تصویر می

 

 نتيجه گيري
ها عناصر اساسی ها و دادهها، نظریهگیری، آزمایشها همراه با ابزارهای اندازهمدل امروزه

های اولیه در فیزیک در نظر گرفته شوند، دیگر ها به عنوان نظریهدانش هستند و این دیدگاه که مدل

 توان به این مواردمی ها در علومنقش مدل (. از اهمیت7333، ونریسو)مورگان، م حیح نیستص

کشند، رد یا تایید یک فرضیه ها قابلیت استفاده از یک شیوه خاص را به تصویر میمدل اشاره کرد:

 (.0223، 8)شلیم کنندزدایی میوجو ابهاماز دامنه یک پرس کنند، وپذیر میرا امکان

شوند. این ها منجر به یادگیری می( اشاره کردند، مدل0270و هارتمان ) فریگهمانطور که 

یادگیری هم در فرایند ساخت مدل و هم در استفاده از مدل وجود دارد. در هنگام ساخت مدل، 

نده یادگیری گیردربر ،شودسازی که در طراحی مدل انجام میسازی و یکپارچهفرایند تفسیر، مفهوم

ها هنگام استفاده، ابزارهایی برای تحقیق فراهم کرده و به بررسی است. مدل درباره مسئله مورد

دهند. به سبب قدرت ها را میکنندگان امکان یادگیری درباره جهان و یا درباره نظریهاستفاده

های علمی و دنیای واقعی، های کالبدشناسی و توانایی در ارتباط دادن بین نظریهبازنمایی، ویژگی

                                                           
1. Byström & Hansen 

2. Huvila 

3. Schlimm 
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ها هم توان گفت که مدلد به عنوان یک عنصر قدرتمند در فرایند پژوهش عمل کنند. میتواننمی

 (.7333، و هم یک منبع دانش هستند)مورگان و موریسون یک وسیله

(. با توجه به اینکه 0221تس، یبینی یک پدیده بسیار مفید هستند)بها در توصیف و پیشمدل

 سازیمدل، (0272ر عین حال مهمی است)الکشمینارایان، رفتار اطالعاتی انسان موضوع پیچیده و د

پژوهشگران رفتار اطالعاتی  ،به عالوه ؛کندمی تراین رفتار از پیچیدگی آن کاسته و فهم آن را ساده

بینی نیاز اطالعاتی آنان و بهبود ها برای ارزیابی محیط اطالعاتی کاربران، پیشتوانند از مدلمی

 بازیابی اطالعات استفاده کنند.
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