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 دهیچک

 انتظاارات  با آشنایی شد، اطالعاتی افزارهای نرم طراحی در زیاد های هزینه صرف مانع توان می که هایی روش بهترین از یکی

 چاه  هار  افازار  نرم طراحی شود می موجب که است کاربران انتظارات کردن اجرایی برای تالش و افزار نرم با تعامل از کاربران

 ییافزارهاا، شناساا   با انتظارات کاربران از تعامل با نرم ییآشنا یها روش ینتر ز مهمکاربران هماهنگ باشد. ا یازهایبا ن بیشتر

 عمومی توصیف به قادر افراد آن وسیله  به که است مکانیسمی ذهنی مدل که چراافزار است.  ها از تعامل با نرم آن یمدل ذهن

افاراد   یباا بررسا   یعباارت  باه . هساتند  نظام آینده وضعیت پیشگویی و وضعیت مشاهده آن، عملکرد بیان نظام، فرم و اهداف

 اطالعااتی  یها نظام یدانش در طراح ینبه دست آورد تا بتوان از ا اه آن یازهاینسبت به ن یتر شناخت بهتر و کامل توان یم

 ینهمچنا  ی،کاربردها و عناصر مدل ذهن یف،توجه به تعار با تا است شده سعی حاضر پژوهش در راستا همین در .کرد استفاده

 یلپژوهشاگران تساه   یهاا بارا   به آن یپژوهش شده آشکار و دسترس یها ینهحوزه، زم ینانجام شده در ا یها مرور پژوهش

 شود.

 

 افزار نرم کاربران، اطالعاتی، های نظام ذهنی، مدل :ها کلیدواژه

 

 

 

 

 

---------------------- 

 رضوی ها و مرکز اسناد آستان قدس ها، موزه سازمان کتابخانه

 .50-09صص.  ،0931یز و زمستان یپا ،00 -01شماره  ،01دوره  نشریه الکترونیکی شمسه،
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 مقدمه

ضرورت  یرونق فناور ینرخ داده است. ا یتعامل های یو استفاده از فناور یدتول ی،در طراح یادیرشد ز یر،اخ یها سال در

 ها، جنبه این از یکی. است کرده فراهم نبود، مهم چندان یساننو کاربران و برنامه یرا که قبالً برا یذهن یها اعمال جنبه

 ،9گنسالس و 2و با نظام تعامل و انطباق دارند )خوئارس کنند یکه افراد درک م یروش یعنیاست،  0رایانه و انسان تعامل

 تفسیر و درک جهت کاربران شناخت توانایی به را فناوری یک شکست یا موفقیت توان یم یزن یگرد ینگاه از(. 2109

 یها شناخت، تجربه کاربران از کار با نظام یی(. در کنار توانا2102 ،0)نش داد نسبت فناوری آن با کار روش از صحیح

تجربه کار با  افزار دارد. تعامل کاربران با نرم یفیتدر ک یمهم یرتأث یا کتابخانه یافزارها مختلف مانند نرم یاطالعات

افزار در ذهن  از کار با نرم یساختار مشخص یریگ از نحوه کار با آن، موجب شکل یشترشناخت هر چه ب ییافزار و توانا نرم

کاربر و  یتوجه به مدل ذهن بنابراین(؛ 0930 بگلو، رجبعلی) شود یم یاد 5ذهنی مدل عنوان تحت آن از که شود یفرد م

 .رسد یم به نظر یافزار ضرور نرم یدر طراح یدرک و

 یانظام  یکمنظور عملکرد و استنتاج از   به یشناخت یسممکان یک یفتوص یاست که برا یهوممف ذهنی مدل

(. مدل 0396 ،6)بورگمن رود یبه کار م شود، یم یجادخود از نظام ا یها کاربر به علت تعامل با آموخته یکه برا یمشکل

قرار دارد و از تعامل  یو یاتو تجرب یتجارب دانش یرکه تحت تأث آید یکار با نظام به وجود م یکاربر از چگونگ یذهن

 در گرچه(. 2111 ،00یکو وارو 01ریمر ،3بیوکنن ،9مکری ،1. )بلندفوردگیرد ینظام شکل م یرتصاو ینها با نظام و در ب آن

 ی( تفاوت روشن0399) 09نورمن اما شوند، یاستفاده م یکدیگر یجاه اغلب ب 02مفهومی مدل و ذهنی مدل مختلف متون

است که کاربر در ذهن خود دارد و قابل  یزیآن چ یمدل ذهن ی. از نظر وشود یقائل م یو مفهوم یذهن یها مدل ینب

)نقل در  شود ینظام القا م گر یهتجز یا یاست که به کاربر توسط طراح، مرب یزیآن چ یمدل مفهوم یول یستمشاهده ن

مدل  که ی( باشد اما هنگامیضرور یحت یا) یدوارکنندها نظام امتعامل ب یبرا تواند یمناسب م ی(. مدل ذهن0396بورگمن، 

 (.0396 بورگمن، در نقل 50، 0390 ،00یانگ) شود خطا و( غلط)تصورات  ناصحیح درک به منجر تواند ینامناسب باشد، م
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 یذهن مدل فیتعر

    را یطافراد برداشت خود از مح کار برده شد. او معتقد بود کهه ب 0کریک توسط 0309 سال در بار اولین ذهنی مدل واژه

در سال  یز(. نورمن ن2115 ،2لرد-)جانسون کنند یم یخود سازمانده یذهن یها مدل یا یفکر یها بر اساس چارچوب

را از حوزه  یفتعر ینکه با آن در تعامل هستند. او ا داند یم یرا تصور کاربران از نظام یمفهوم مدل ذهن 0399

 0و السون 9فین تعریف، این با مشابه(. 0930 بگلو، رجبعلی در)نقل  کرد رایانه و انسان عاملت حوزه وارد یشناس روان

 یها عملکرد نظام در ارتباط با بخش یکه کاربر درباره چگونگ ی. دانشداند یدانش از کاربر م یرا نوع ی( مدل ذهن0339)

 دارد. یکدیگرها بر  آن یرگذاریمختلف آن، ارتباط اجزاء و تأث

 یکتا  دهند یاست که اشخاص در ذهن خود شکل م یدرون یساختار شناخت ی( مدل ذهن2116نظر وستبروک ) از

 ینا یده خود جهت شکل یاتمدل، افراد از تجرب یندر ا یقتبکشند. در حق یرمفهوم را به تصو یک یاو  یءموضوع، ش

است که افراد  یروش فکر یکاز  یحیتوض ین( مدل ذه2105و همکارانش ) جپالی ی. از نظر بالکنند یمدل استفاده م

ها افراد با کمک مدل  . از نظر آنکنند یاستفاده م دهد، یها رخ م اطراف آن یایکه در دن یرخداد حوادث یدرباره چگونگ

استفاده  یمحل مشکالت از مدل ذهن یبرا یکردرو یک یمدر تنظ یاخصوص را شکل دهند  رفتار به یک توانند یم یذهن

 کنند.

          یذهن یها جامع در ارتباط با مدل یفیحوزه، به تعر ینطور که مشخص است، هنوز پژوهشگران در ا همان

که پژوهشگران علوم  چرا داند، یامر م ینا یلمفهوم را دل ینبودن ا ای رشته یانم یت( ماه0932) یرزابیگی. ماند  یدهنرس

 یلاند. البته او دل  مفهوم داشته ینمتفاوت از ا یو ... برداشت یرسان اطالع علوم یانه،تعامل انسان با را ی،شناس مختلف روان

 .داند یمدل کاربر و ... م ی،امر را استفاده از اصطالحات متفاوت ازجمله مدل مفهوم ینا یگرد

 

 یذهن مدل بر مؤثر عوامل

 یها عملکرد نظام یشترو بهبود هرچه ب یبه طراح تواند یدر افراد م یمدل ذهن یریگ عوامل مؤثر بر شکل شناخت

اند که   افراد نام برده یاز عوامل مؤثر بر مدل ذهن ی(. پژوهشگران مختلف2115 ،5ینی)پا کند کمک مختلف اطالعاتی

 یها پژوهش یج. نتاکند یم بندی یمتقس یطیو عوامل مح یعوامل را به دو دسته عوامل فرد ین( ا0930بگلو ) یرجبعل

 یا و حرفه یآموزش یتمانند وضع ی( نشان داد عوامل2111) 0ی(، ل0331) 1(، ساکسون0339) 6مانند ژانگ یافراد مختلف
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بر مدل  یشناخت یها و سبک یتگذشته افراد، جنس یاتها و تجرب مهارت یانه،با را یتجربه کار ی،دانشگاه ینهافراد، زم

( و 0390(، بورگمن )2110) 2ساواژه مانند پژوهشگرانی وهشپژ نتایج زمینه همین در. دارد یتوجه قابل یرافراد تأث یذهن

 ،ها نظام یررابط، تعامل با افراد، کار با سا یطآموزش، مح ی،مانند ارائه مدل مفهوم ی( نشان داد که عوامل0331ساکسون )

 هستند. یمؤثر بر مدل ذهن یطیاز جمله عوامل مح یفهوظ های یچیدگینظام و پ یبازخوردها

 

 (0930بگلو، رجبعلی ) یمؤثر بر مدل ذهن یطیو مح یعوامل فرد .0 یرتصو

 

طور که  کرده است. همان بندی یمتقس یطیو مح یرا در دو دسته فرد یعوامل مؤثر بر مدل ذهن یکشماره  تصویر

 ین. البته اگذارند یم یرها تعامل دارند و بر هم تأث مؤلفه یگرها با د از مؤلفه یکمشخص است، در هر گروه هر  یردر تصو

 .باشند یرگذاربر هم تأث توانند یوجود دارد و م یزن یطیو مح یفرد یارتباط و تعامل در دسته کل

 

 یذهن مدل یکاربردها

که در  یشناخت یشناس روانعنوان مثال در   واقع شود. به یدمف تواند یکاربرد دارد و م یمختلف یها در حوزه یذهن مدل

مانند  یزن ینامیکد های . در حوزه نظامشود یبه کار برده م یذهن یندفرا یلحوزه گرفته شده است، جهت تحل یناصل از ا

به درک از  یهشب یزیحوزه، چ یندر ا یاست. مدل ذهن ینظام خارج یک یو در دسترس از مفهوم درون یدارپا یندهنما یک

نظام  یکدر  ینکاربران از اجزاء و عملکرد قوان یبه ارائه ذهن یمدل ذهن یز،ن 9انسانی عوامل یها نظام است. در پژوهش

 دارد اشاره ای یانهنظام را یکدهندگان  به دانش توسعه یه،اول یها مربوط به توسعه نظام های یاشاره دارد و در پژوهش

 یافزار و نرم یاطالعات های پژوهش در حوزه توسعه نظام ینا که ین(. در ادامه به علت ا2105 یگران،و د جپالی ی)بال

 .شود یم یبررس یشترب یکاربرد یها در رشته یاست، کاربرد مدل ذهن

                                                                                                                                               
1Li 
2Savage 
3human factors literature 



 47                                                                                                0317 و زمستان یزیپا ، 40-41شماره  ،01دوره  ،شمسه

 تواند یم یمدل ذهن ی،و عوامل انسان یافزار و نرم یاطالعات های مانند توسعه نظام یکاربرد یها رشته در

 یمدل ذهن یرساختاز ز یقتشده به ما عرضه کند. در حق یدهپردازش شده از ذهن را به صورت سازمان یبروندادها

نظام  یکافراد درباره  که یناستفاده کرد. درک ا یاطالعات یها نظام یو بررس یانهرا -در حوزه تعامل انسان توان یم

حوزه،  ین. در اشود یم یافراد بررس یذهن یها مدل یدارند، در قالب بررس یو چه نظرات اندیشند یچگونه م یاطالعات

که درک افراد از نظام را  کند یاز ذهن افراد فراهم م یتعامل افراد با نظام، دانش یدر هنگام بررس یذهن یها مدل

حوزه، مدل  یندر ا یقتو طراحان آن سودمند باشد. در حق ینظام اطالعات یبرا تواند یدانش م ینو ا کند یمشخص م

 یچارچوب برداشت فرد از تعامل با نظام، بازنمون یممدل با ترس ین. ازند یدست به استخراج دانش از ذهن افراد م یذهن

و  یجهت طراح یریبازنمون تصو ینکه از ا کند یم یهتعامل با نظام ته یاز درک منحصر به افراد درباره چگونگ یبصر

 (.063ص. ، 2113پور،  یو اصفهان ی)منتظم شود یاستفاده م یاطالعات یها توسعه نظام

 

   پژوهشپیشینه 

 یذهن مدل حوزه در شده انجام خارجی های پژوهش. الف

 و مشاهده روش به تجربی پژوهشی در وی. داد انجام( 0396) بورگمن را ذهنی مدل حوزه های پژوهش نخستین از یکی

 اند،  ندیده آموزش که افرادی به نسبت مفهومی مدل طریق از دیده آموزش افراد بین عملکرد تفاوت مقایسه به مصاحبه

 کارایی بهبود سبب مفهومی مدل بر مبتنی آموزش که داد نشان نتایج. پرداخت آنالین کتابشناختی داده پایگاه با کار در

 ذهنی مدل تکامل به آموزش این همچنین. شود می معمول، وظایف و ساده مسئله حل یندهایآفر نه و پیچیده وظایف در

 .شود می منجر

 خروجی و بازیابی نظام یک کاربران ذهنی های مدل بین رابطه دنبال به خود پژوهش در( 0332) دیمیتروف

 با کار هنگام در دارند پیوسته های فهرست از تری کامل ذهنی مدل که دانشجویانی داد نشان نتایج. بود ها آن جستجوی

 .دهند می انجام کمتری خطاهای بازیابی های نظام

کاربر و کتابدار  60بر  یا و حرفه یآموزش های یژگیو یر( عملکرد جستجو و تأث0339پژوهشی دیگر ژانگ ) در

 استفاده یا خوشه یلو تحل یعامل یلکرد. او از روش تحل یرا بررس 0یا با استفاده از فن مخزن شبکه یاطالعات یها نظام

 در را افراد حرفه و آموزشی های ویژگی باید ها، نظام این سعهتو یا طراحی هنگام داد، نشان وی پژوهش نتایج .بود کرده

 .داشت نظر

 
1 Repertory grid technique 
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و  یآموزش یتکاربران را در چهار بعد وضع های یژگیو یر( تأث2110) 0چیگنل و ژانگ نیز، مشابه پژوهشی در

با  یاطالعات یها ها در استفاده از نظام آن یذهن یها بر مدل ای یانهو تجربه را یدانشگاه زمینه یشزبان، پ ی،ا حرفه

خود  یها کاربران، داده های یادداشت یآور ها که از روش مشاهده و جمع کردند. آن یبررس یا استفاده از فن مخزن شبکه

 معناداری تأثیر ای رایانه های تجربه و دانشگاهی زمینه پیش ای، حرفه و آموزشی وضعیت دریافتند بودند، کرده یآور را جمع

 .دارد ها نظام این از استفاده در کاربران استفاده نوع در

از داد و  ییها نمونه یقکاوش را از طر یکاربران موتورها ی( مدل ذهن2110) 9و الرج 2موکداد دیگر، پژوهشی در

و  کنند یاده نماستف یشرفتهپ یاز کاربران از جستجو یادیها نشان داد تعداد ز پژوهش آن یجکردند. نتا یبررس 0گرفت

ها از  از آن یادیانتظار تعداد ز ینندارند. همچن یتقابل یناز ا یدرک کامل کنند، یاستفاده م یتقابل ینهم که از ا یافراد

 اطالعات. یابینظام باز یککتابدار مرجع بود تا  یکبا  یبر تعامل انسان یمبتن یشترکاوش ب یموتورها

نفر از کاربران  90 یمدل ذهن ی(، با بررس0332( در پژوهشی مشابه با پژوهش دیمیتروف )2112) 5اسلون

که تجربه  یافراد یافتدر کردند، یاستفاده م یوستهپ یفهرستگان عموم یاکاوش و  یکه از موتورها یعموم یها کتابخانه

ها با مشکالت  داشته و در استفاده از فهرستگان یتر بالغ یدارند مدل ذهن یوب یدر استفاده از ابزارها یو مناسب یکاف

 .شوند یمواجه م یکمتر

 کاربران ذهنی های مدل از موردی مطالعه یک بر خود پژوهش در( 2111) دیگران و بلندفورد راستا، همین در

 آرشیو دانشکده از ارشد کارشناسی دانشجوی هشت با مصاحبه و مشاهدات پایه بر دیجیتال، و سنتی های کتابخانه

 به دسترسی از ضعیف درک که داد نشان نتایج. اند  داشته تمرکز روانشناسی، گروه و اطالعات مطالعات و کتابخانه

 به منجر ربط، بندی رتبه و جستجو الگوریتم از ضعیف درک که همچنان. شود می پذیر ریسک رفتار به منجر ها محدودیت

کنندگان جهت ساخت  کمک به استفاده یرا برا یقو 6بازخورد یک اهمیت و لزوم مسئله این. شود می خطا و آزمون رفتار

گسترده نبود،  یجیتالد یها کتابخانه یبرا یواقع یها کرد. اگرچه استفاده از شباهت یاننما یافتهساختار یمدل مفهوم یک

جستجو در  ینکهبردن به ا یپ یبرا ینترنتیا یجستجو یکنندگان از دانش خود در استفاده از موتورها اما شرکت

انواع  ینب یواضح یزکنندگان تما شرکت یشترب ،یناستفاده کردند. عالوه بر ا شود، یچطور انجام م یجیتالد یها کتابخانه

 موتورهای و دیجیتال های کتابخانه نویسی، چکیده خدمات کتابخانه، الکترونیکی فهرست مشاهده دیجیتال، منابعمختلف 

 .نبودند قائل متفاوت، هایی قالب عنوان به اینترنتی جستجوی
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 01 ینکاوش در ب یموتورها یابیمدل ارز یینها و تع تر، به کشف سازه ( با نگرشی جامع2111) 2و جانسون 0کراج

 یفنظام و توص یفتوص ینب یروابط درون یبررس یقها از طر اطالعات و ارتباطات پرداختند. آن یکارشناس یدانشجو

 یطراحان پرداختند تا منبع انتظارها یدگاهبا د یسهها در مقا نظام یندرک کاربران از کار با ا یچگونگبه  ها، یابیارز

 یها از نظام یکنش هم کاربران در یذهن یها ها معتقد بودند مدل ها را به دست آورند. آن آن یریتمد یکاربران و چگونگ

ها نتایج کم و بیش مشابهی با پژوهش  و همانند آن است. پژوهش آن 9ها درگاه ی،اطالعات یگاهمرتبط مانند پا یاطالعات

 ( داشت.0396بورگمن )

 از نفر 06 ذهنی مدل بر تأثیرگذار عوامل بررسی به اکتشافی پژوهش یک قالب در( 2111) لی دیگر، رویکردی با

 دست ذهنی مدل کمال از شده تعدیل مقیاسی به ها آن ذهنی های مدل بررسی با وی. پرداخت کاوش موتورهای کاربران

 بین تعامل و وبی کاوش موتور یک های ویژگی کاوش، موتور ماهیت از ها آن دریافت و درک برگیرنده در که کرد پیدا

 .بود کاوش موتور و کاوشگر

 مصاحبه مفهومی، نقشه از استفاده با( 2113) ژانگ ذهنی، مدل گیری شکل بر ثرؤم عوامل راستای در

. پرداخت پالس مدالین با تعامل هنگام کاربران ذهنی های مدل گیری شکل چگونگی بررسی به ترسیم، و یافته ساخت نیم

 .است اطالعاتی نظام با تعامل هنگام احساسی و شناختی یندهایآفر از بازنمونی ذهنی های مدل که دریافت وی

کننده و طراحان نظام  استفاده یاندانشجو یمدل ذهن یی( با هدف شناسا2113) 0ویلکینسون را دیگر پژوهشی

 ینکاربران و طراحان ا یمدل ذهن یفیبا استفاده از روش ک یدر کتابخانه دانشگاه اوکلند انجام داد. و یدجد یاطالعات

 یعنوان عامل اصل  طراحان و کاربران به یمدل ذهن یننشان داد که ب یپژوهش و یجهکرد. نت یرا بررس یدمحصول جد

 وجود دارد. یمحصوالت تفاوت قابل توجه ینا یریپذ استفاده

 بررسی را کتابخانه های فهرست با کار از ها آن تجربه و کاربران ذهنی های مدل خود پژوهش در نیز( 2101) پریتر

 مقایسه یشینپ ای کتابخانه های فهرست با را آینده نسل ای کتابخانه های فهرست از کاربران درک خود پژوهش در او. کرد

 آینده، نسل ای کتابخانه های فهرست داد نشان بود، شده انجام ای شبکه مخزن فن از استفاده با که او پژوهش نتایج. کرد

 با هایی شباهت وی، پژوهش از حاصل نتایج. ساده فهرست یک فقط نه بود خواهند اطالعات کشف برای ابزارهایی

 .داشت( 2111) دیگران و بلندفورد پژوهش
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مختلف  یکه از مخازن سازمان ییدانشجو 61 ی( مدل ذهن2101) 0یو مارک 9یاکل ،2یانگ ،0ریه دیگر پژوهشی در

درصد  01درصد، تعامل با  09رابط با  یطدرصد، مح 69مدل پردازش با  یافتندها در کردند. آن یمرا ترس کردند یاستفاده م

 .دهد یم یلافراد را تشک یمدل ذهن دهنده یلتشک یها درصد سازه 9با  یکل یدگاهو د

 های مدل بین رابطه تحلیل و تجزیه و( ییتر)تو پیچیده تعاملی نظام یک بررسی به( 2109) گنسالس و خوئارس

 هایی فعالیت تا شد خواسته سال 25 تا 03 بین دانشجوی 91 از. پرداختند ها برداشت استفاده قابلیت و عملکرد افراد، ذهنی

استفاده  5ذهنی مدل سبک نوع سه. بپردازند آن مورد در ذهنی مدل از گرافیکی بازنمون ترسیم به و داده انجام توییتر با را

بر اساس سبک  یگریو د یسبک مدل ذهن یهبر پا یکیها،  آن یرو یلشد. دو تحل ییشناسا ییترتو یفتوص یشده برا

بر عملکرد، نسبت به سبک مدل  یا عمده یرنشان داد که سطح تخصص تأث ها یافتهانجام گرفت.  6و تخصص یمدل ذهن

سطح تخصص و هم سبک مدل  یلهوس  استفاده هم به یتدرک قابل ین،فهم نظام دارد. عالوه بر ا یشده برا یفتعر یذهن

 قرار گرفت. یرتحت تأث ی،ذهن

 

  یذهن مدل حوزه در شده انجام داخلی های پژوهش. ب

 و بگلو رجبعلی را زمینه این در پژوهش اولین. است شده انجام ذهنی مدل زمینه در کمی بسیار های پژوهش ایران در

 های تجربه از دیجیتال های کتابخانه افزارهای نرم کاربران ذهنی های مدل تأثیرپذیری تبیین هدف با( 0930) دیگران

          نظریه پایه بر و کیفی رویکرد با و کاربردی نوع از ها آن پژوهش. دادند انجام اطالعاتی های نظام سایر از استفاده

 و ثنا و پاپیروس آذرخش، پارس شامل دیجتیال افزارهای نرم گروه دو ها آن پژوهش جامعه. شد انجام هدف -وسیله

 های یافته. شدند انتخاب برفی گلوله روش به که بودند داشتند، را افزارها نرم این از استفاده ساله یک تجربه که کاربرانی

کاربران داشته و  یرا بر مدل ذهن یرتأث یشترینب یمرغس یا افزار کتابخانه و نرم 9بوک فیس ،1گوگل داد نشان پژوهش

 مشابهبود. نتایج این پژوهش  یاجتماع یها کاوش و شبکه یموتورها یرتحت تأث یشترب یزها ن مورد انتظار آن های یژگیو

 .بود( 2111) لی پژوهش از حاصل نتایج با

 مانند ذهنی یها مربوط به مدل یها پژوهشتوان چنین برداشت کرد که در  با توجه به پیشینه پژوهش می

(، 2111) دیگران و بلندفورد ،(2110موکداد و الرج  ) ،(2110)  یگنل(، ژانگ و چ0339(، ژانگ )0332) یمیتروفد

آن  یرتأث یامدل  ینبه کشف ا بیشتر، (0930) دیگران و بگلو رجبعلی(، 2109) گنسالس و خوئارس(، 2113) ویلکینسون
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مختلف هستند  یها که در تعامل با نظام یافراد یذهن یها مدل یبا بررس یقتحق در .است شده توجه یابی در رفتار اطالع

 آورد دست به را نظر ردمو یها ها از عملکرد نظام و انتظارات آن یذهن یها چارچوب ها، یزهاز انگ یحیدرک صح توان یم

 .(2119 ،یانگ)

 

 گیری نتیجه

 یذهن یها از مدل یهر فرد در تعامل با نظام اطالعات یانه،بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه تعامل انسان و را

ها  نظام یرسا یافرد در تعامل با همان نظام و  یقبل یاتاز تجرب یواقع برونداد که در کند یاستفاده م یمنحصر به فرد

 افراد به توان یاست که م ییدر کشف الگوها یذهن یها مدل یبررس یت(. اهم2105 ،9ماهاپاتراو  2نرور ،0جپالی یاست )بال

با  ی(. به عبارت2116 ،0)وستبروک باشد مهم اطالعاتی یها نظام یدر طراح تواند یم یمتعم ینا زیرا؛ داد تعمیم بیشتری

 یدانش در طراح ینبه دست آورد تا بتوان از ا اه آن یازهاینسبت به ن یتر شناخت بهتر و کامل توان یافراد م یبررس

 یتر تا پژوهشگران شناخت بهتر و کامل شود یکاربران باعث م یمدل ذهن بررسی .کرد استفاده اطالعاتی یها نظام

از جمله  ای یانهمختلف را یها نظام یطراح یمبنا تواند یشناخت م ینکاربران به دست آورند که ا یازهاینسبت به ن

کار با آن نظام  یچگونگ یدنظام استفاده کند، با یککاربر بتواند از  که ینا یبرا یقتشود. در حق یا کتابخانه یافزارها نرم

 ینعملکرد آن نظام و ارتباط ب یدرباره چگونگ ینظام را آموخت، دانش یکتعامل با  یکه چگونگ یو زمان یردرا فراگ

فراموش شود که  نباید دیگر سوی از(. 0930 یرخ،و پر یبگلو، فتاح یآورده است )رجبعل به دستمختلف آن  یاجزا

 یناز بهتر یکی بنابراینکاربران هستند؛  ،افزار نرم یک یتعدم موفق یا یتموفق یزانم یینتع یعامل برا ینتر ممه

کاربران آن  یترضا ینکند و موجب تأم یاری یو کاربرد یدمف یافزارها نرم یطراحان را در طراح تواند یکه م ییها روش

 یتواقع یچگونگ یواقع بررس در یمدل ذهن بررسی افزار است. نرم یککاربران از  یگردد، اطالع از انتظارات و مدل ذهن

تعامل  و یذهن یها مدل ینب ییکارتباط نزد یلدل یننظام در ذهن کاربر در حال تعامل با همان نظام است. به هم یرونیب

 وجود دارد.  یانهانسان و را
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