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Abstract 

Introduction: The principle of uncertainty in quantum physics changed the attitude towards 

self and existence. Uncertainty exists in many human activities and various factors 

cause uncertainty in individuals. The purpose of this paper was to study the 

uncertainty and information needs and the relationship between these two variables. 

Methodology: This paper is a literature review  and the concepts are clarified by examining 

texts related to uncertainty and information needs 

Findings: In this paper, the effects of uncertainty on information acquisition, information 

need and information behavior were examined. Fuzzy logic has been proposed as a 

way to reduce uncertainty in the information retrieval system. 

Conclusion: Uncertainty is closely related to the concept of information. The most 

fundamental aspect of this relationship is that the occurrence of uncertainty in the 

problem-solving conditions is due to changes in the cognitive status of individuals, or 

the existence of incomplete, contradictory, unreliable and vague information in them 

and uncertainty can be controlled as much as possible by obtaining appropriate and 

timely information. Also, uncertainty has not always been a negative aspect of various 

studies, but it can sometimes lead to creativity and innovation 
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 یاطالعات ازیچندگانه در ن یها: جلوهتیعدم قطع
 

 2، احمد شعبانی 1سعیده خلیلیان 
                     1400/ 15/4تاریخ پذیرش:              98/ 8/11تاریخ دریافت:  

 

 چکیده 
عدم قطعیت در بسیاری . اصل عدم قطعیت در فیزیک کوانتومی طرز نگرش انسان را نسبت به خود و نیز هستی تغییر داد :مقدمه

قطعیت و    شود.قطعیت در افراد میاز امور انسان جریان دارد و عوامل مختلفی موجب بروز عدم   هدف این مقاله، مطالعه عدم 

 .اطالعات و ارتباط بین این دو مقوله با یکدیگر است

، مفاهیم مرتبط روشن نیاز اطالعاتیصورت مروری انجام و با بررسی متون مرتبط با عدم قطعیت و این پژوهش به :شناسی روش

 .شده است

را   ی شده و منطق فاز   سی برر   یی جو و رفتار اطالع   تیاطالعا   نیاز در کسب اطالعات،    ت عیهای عدم قط نوشتار جلوه   این در    : هاافته ی 

 اطالعات در نظر گرفته است.  یابیباز   ستمسی در    ت عیجهت کاهش عدم قط  ی عنوان راهکار به 

حل    یطدر شرا  عیتارتباط بروز عدم قط  اینترین جنبه  با مفهوم اطالعات دارد و اساسی  گیارتباط تنگاتن   ت،عیعدم قط  :جه ینت

و با کسب   باشد میاعتماد و مبهم    غیرقابل ناقص، متناقض،    تیوجود اطالعا  یا افراد،    تیشناخ  عیتدر وض  تغییراتیاز  شی  مسأله نا

نداشته،  منفی    یاجنبه  شهمیه  تعیعدم قط  همچنین  ل نمود.را کنتر  تعیتوان عدم قطمی  زیادیموقع تا حد  مناسب و به  عاتاطال

 شود. می یو نوآور  قیت موجب بروز خال  هیبلکه گا 

 . جوییاطالععدم قطعیت، اطالعات، نیاز اطالعاتی، : هاکلیدواژه 
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 مقدمه و بیان مسئله 

اهمیت  برخوردار است؛ نقش و    اطالعات و دستیابی به اطالعات درست و معتبر از اهمیت زیادی

هایی گان گوناگون توسط محققان و صاحبنظران به کار بسته شده که در طی پژوهش اطالعات در قالب واژ

پاجولی  اطالعات،   حدود   (2005)  2ینینتا پو  پژوت  آمبروزی،  و    (2002)  1توسط  با  ارتباط  در  واژه  نوزده 

، اقتصاد  3جامعه اطالعاتی:  عبارتند ازگردآوری شده که برخی از این اصطالحات    توصیف و محتوای آن 

 منزله به در نظام حیاتی، اطالعات و ارتباطات  .  6، فناوری اطالعات و ارتباطات 5محور دانش ، اقتصاد  4اطالعات 

و کرده  عمل  اجتماع  حیات  انسان  شریان  بنیادی  کارکرد  اطالعات،  می  جستجوی  تلقی  بقا   شودبرای 

 (.1385نوکاریزی و داورپناه، )

  تأثیرات و آمار و احتمال بنا شد،    7در قرن بیستم با ظهور فیزیک کوانتومی که بر پایه عدم قطعیت 

ها را با  قطعی حالت آینده پدیده   بینیپیش در افکار فلسفی انسان ظاهر ساخت به نحوی که امکان    بسزایی

های انسان را از هستی و خود دگرگون کرد، زیرا  ن نظریه دانسته ای.  منتفی نمود  دانستن قوانین حاکم بر آنها

شیء مورد مشاهده   ت یفیبر ک امر مشاهده بلکه    در  فقطنه گر  این نظریه براساس شم و شهودی است و مشاهده 

عالوه با طرح اصل عدم قطعیت  به . باشد؛ بنابراین سطح آگاهی انسان بر وقایع جهان مؤثر استمی رگذار یتأث

هایزنبرگ فیزیک  توسط  بلکه  آن    مفاهیمو    فیزیک  مسائل  در   ندیشیزا باو    ید دترموجب    تنها نه   در  شد، 

 (. 1392نژاد و واله، ؛ برهانی 1396زاده و لیاقی مطلق، ایران )  کشید چالش  به نیزرا   فلسفی اهیم ـمفاز   رییاـبس

ن نمایان است، از آنجا که  زندگی انسا  یهابخش   در همهعدم قطعیت ویژگی ذاتی این جهان بوده و  

با کسب   را  و قطعیت خود  اطمینان  نیز عدم  از ذهن و  برخاسته  ابهامات  تا  است  پی آن  انسان همواره در 

نسبت به عدم قطعیت بررسی   های مختلف نیاز اطالعاتیلذا در نوشتار جاری جلوه .  اطالعات برطرف نماید

این رهگذر تمهیداتی جهت کاهش عدم   نیاز شده، در  قطعیت کاربران در هنگام کسب اطالعات و رفع 

 .شوداطالعاتی مورد توجه واقع می
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 اصل عدم قطعیت

 & Ivanov)  شده است نسبت داده  سطوبه اردر تاریخ تفکر  بارلین  او یبرا  تعیقطم ح بحث عدطر

Sokolov, 2009.) طور به های علمی در قرن نوزدهم موجب شد تا دانشمندان بپذیرند جهان  موفقیت نظریه  

کامل از وضع و حالت هستی آگاه   طوربه   ایی معیندر لحظه   کند، یعنی اگرمتقن از جبر علمی پیروی می

را  نظریه کوانتومی اصول رایج  ارائه با 1ماکس پالنک. کنیم بینیپیشدر آینده  توانیم همه چیز راباشیم، می

اصل عدم  (. 1375،  3هاوکینگ)عدم قطعیت را مطرح نمود   اصل   (1926)  2ها بعد هایزنبرگ تغییر داد و سال 

،  ( انرژی و زمان)از قبیل    اتم  هایویژگیبر این فرض استوار است که دستیابی به دو ویژگی از جفت    قطعیت

 ۀ تمام اطالعات دربار  ،ها اعمال شودلفهمؤاز    یکی  ۀ دربار  تعیقط  اگر  ممکن نیست و(  اندازه حرکت و مکان)

در فیزیک . توان به قطعیت دست یافتترین مشاهدات هم نمیبا دقیق رون یااز . زایل خواهد شددوم  مؤلفۀ

  را آن توان  جستجوی واقعیت می  توان میان عین معلوم و ذهن عالم مرزبندی دقیقی انجام داد، اما با جدید نمی

 طوربه .  شود و به همین دلیل رنگی از ناظر واقعیت داردتعدیل کرد، زیرا همیشه واقعیت از چشم ناظر بیان می

سطح آگاهی انسان، بر وقایع جهان مؤثر است و آگاهی مجردی وجود ندارد، زیرا   توان بیان کردکلی می

یک انسان که هویت متشخص دارد   تجربه، هم در نقش متفکر مبدع، و هم در حکم  انسان هم در مقام عامل

نظریه کوانتومی و اصل عدم قطعیت، نقش و اهمیت    پس(.  1379باربور،  ) است    تأثیرگذاردر فرآیند شناخت  

 .برجسته کرده است هاپدیده ذهن را در کنار عین و وجود در شناخت 

  اما ممکن  است؛   مشخصی  مفهوم   دارای   مردم  میان   در  مصطلح  عبارت  عنوانبه   قطعیت   اکنون عدم 

 حوزه   در هر  شاخه علمی و  هر  در  .متفاوتی را انتقال دهد  تعاریف  مختلف،  علوم   با  تقاطع  در  مفهوم   این  است

  عنوانبه  قطعیت  عدم شوند،می تنوع  دچار مفاهیم لذا دارد،  را  فضا آن در  موجود  ابهامات همان  عدم قطعیت

  و  نموده،  منعکس  اشیا  یا  اشخاص  برخی مورد  در  را  انسان  اطمینان  عدم  که   است  اصطالحی  عمومی،  مفهوم

 (. 20004NRC ,)  بردارد را در  محض عدم اطمینان  تا  کامل ای وسیع را از اطمینانبازه 

نقص دانش بشر  توصیفگر و شارح که  فتدر نظر گر سیستمویژگی عنوان  به  توان میرا  تعیقطمعد

وضسیستم    یک  درباره  عد  عیتیوض  . شدبامیآن  فت  شرپی   عیتو  تص  ت عیقط  مکه  وجود  به   گیریمیمدر 

م  (شانس )مثبت    فاتانحرا  موجب  آوردیم )شومی  انتظارمورد    نتایجاز    (یدتهد)  نفیو   & Ivanovد 
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Sokolov, 2009  .) در   . مورد خاص باشدیک  با    بطه در را  ، دانش انسان  کیفیت   بیانگر   تواندمی  ت عیقط  معد

م  ابها   متقابالً  اینکه  یا باشد،    شته مورد خاص وجود دا  اینبا    بطهدر را  مابهااز    ییالبا  ممکن است درجه میان    این

 (. Milliken, 1987د )باش  پوشیچشم  قابلو  ناچیزموجود 

ارائه اصول فیزیک کوانتومی و اصل عدم قطعیت باعث شد تحوالت عمیقی در فیزیک کالسیک  

تمام معارف   تقریباًدود به حوزه فیزیک نبود و مح تأثیرات های سنتی را متحول سازد، این  رخ دهد و اندیشه

باشد و این اصول  هم از این قاعده مستثنی نمی  شناسیدانش که رشته علم اطالعات و    برگرفتبشری را در  

که بسیاری از تعاریف بنیادی علم اطالعات   یاگونه به این رشته نیز جای گرفت است    ها و مفاهیمدر نظریه

 . اندعدم قطعیت مورد تفسیر و توجه واقع شده  و در ارتباط با از این اصل پیروی نموده  شناسیدانش و 

 

 عدم قطعیت و اطالعات

عمل اطالع دادن یا باخبر  ـ  1:  کنداطالعات را اینگونه تعریف می  1آکسفورد فرهنگ لغت انگلیسی

 منتقل   دانش  ـ2؛دن حقیقت چیزیای، عمل بازگویی یا شنینمودن، انتقال دانش یا خبر از حقیقت یا واقعه 

 حوادث.  یا موضوعات، حقایق، برخی درباره  شده 

 :طرح کرده، که عبارتند از 3پوپر  یهانوشته سه نوع اطالعات را براساس ( 1976) 2دروین  

 نماید.بیرونی: اطالعاتی است که واقعیت را توصیف می یا 4اطالعات عینی  

شناختی ما از واقعیت است، ساختارهایی که    تصویر یا نقشه  دهنده ارائه یا درونی:    5اطالعات ذهنی  

 دهیم. به واقعیت نسبت می

که به ما اجازه داده تا بین اطالعات بیرونی و درونی حرکت    ها و رفتارهایی : روش 6اطالعات معنادار  

 (.80،  1393،  7شود )کیسمعمول براساس آن، درک منعکس می   طور به کنیم تا دنیا را درک کرده و  

به معنای مجموعه امور واقعی و  از خبرای  اطالعات  با ارزش، واقعی، و    هاییپیام ، داده،  است که 

اطالعات، کاال و فرآیندی است که با ورود  .  شوندتبادل می  غیررسمیرسمی و    طوربه دارای معنا هستند و  

نیاز داریم به آن  انتخاب،  تغییر آن شده و در هنگام  باعث  نظامی  ، اطالعات کننده دریافتاز منظر  .  به هر 
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به آن اضافه کند  را تغییر  ( فرآیند اطالعات)چیزی است که تصویر کلی   یا چیزی    طور به اطالعات  .  دهد 

معتقدند که استفاده از اطالعات یک رفتار  1مارکوئین و آلن . طبیعی برای برآوردن یک نیاز اطالعاتی است

اتفاقات یا آزمایش مصنوعات  است و داده    آوری جمعها براساس رفتارهایی مثل پرسش از افراد، مشاهده 

رفتار  ،  شوندمی معنای  به  اطالعات  از  استفاده  دیگر  عبارت  از    جوییاطالع به  استفاده  در ضمن  که  است 

 . (Bouazz, 1989)شود های اطالعاتی افراد نیز برآورده میاطالعات، نیاز

ها از اطالعات،  ها را از اطالعات ارائه دادند؛ تعریف آنترین تعریفیکی از مؤثر  2شانون و ویور

تمایل برای هر   ریختگی در نظامی که بازگوکننده بود؛ معیاری برای میزان درهم  3آنتروپی   مبتنی بر اندیشه

ها از نظر شانون، آنتروپی منجر به تصادفی شدن در پیام .  حالتی برای از دست دادن نظم و تصادفی شدن است

 1970تا    1950شکوفایی تعاریف اطالعات از دهه  .  شودشود، همین عامل باعث عدم قطعیت بیشتر میمی

 4از نظر بوآز   های مدل شانون بود؛ از جنبهحاوی یک یا تعداد بیشتری    هاتعریفصورت گرفت، بیشتر این  

، 1393کیس،« )دهدقطعیت را کاهش میچیزی که عدم : » شاید سودمندترین تعریف از اطالعات چنین است

توان بیان کرد عدم قطعیت بیشتر، به اطالعات بیشتری نیاز دارد تا بتواند عدم قطعیت  در واقع می(.  85-97

ترین جنبه  کلی عدم قطعیت با مفهوم اطالعات ارتباط نزدیکی دارد و مهم  طور به .  حاصل را برطرف نماید

عدم قطعیت ایجاد شده در شرایط حل مسأله با انواع مختلف اطالعات کسب شده   است که  این ارتباط آن

با انواع اطالعات روبرو هستیم مانند اطالعات ناقص، اشتباه، متناقض، .  ارتباط مستقیم دارد در حل مسائل 

تر و  کند؛ یعنی هرچه اطالعات مرتبطم و موارد دیگر که این اطالعات میزان عدم قطعیت را تعیین میمبه

پیدا میدرست باشد عدم قطعیت کاهش  با دادن اطالعات .  بالعکس  طور همین کند و  تر  پس عدم قطعیت 

 .کندشود و ما را به اطمینان نزدیک میو درست قطعی می بیشتر

 

 نیاز اطالعاتیعدم قطعیت و 

  ی اـهزنیا.  رد یگیم  شمهـسرچ  انیـهمگ  حالن یعو در    صاـخ  یاـ هز نیاو    هااز انگیزه   میآد  یهارفتار

ر نسانیا   هایسائقزاده    طالعاتیا ذ  جسمی  شد،   اتیـطالعا  زاـنی.  است  تحصیلیو    محیطی  یطاشر  ،هنیو 

  ن ا ـطمینا  م عد   ، »شناخت  نیاز اطالعاتیقع  در وا.  شودمی  تجربه   دفر  هن درون ذ  که   ست ا  نسبیو    هنی ذ  مفهومی

 دجوو   دسترسی به مقصود خاصیو    نطمیناا  م عد  فعر  به ای  ه یندافز  ز نیا  ،شخص  نظراز    چنانچه  ست« ا  دوـموج
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2. Shannon & Weaver 
3. Entropy 

4. Bouazz 



 11  ...یاطالعات ازیچندگانه در ن  یها: جلوه تیعدم قطع                                             1400 و زمستان زییپا، 2، شماره  11سال 

 

  ص خا ه نگیزا  ین ا د؛ شومی تبدیل طالعاتیا  زنیا به و   ه شد رشکاآ  شتربی دفر ه گاآ هن در ذ  ، مسئله دـباش  ته ـشدا

 ختم  رسانیاطالع   م نظااز    هاپرسشاز    ایمجموعه   یا   پرسش  یک  حطر  به   منجا اسر  کهآفریده  را    زینیا

از ذهنیات انسان نشأت گرفته و فکر و عمل   نیاز نیرویی است که   1از نظر موری  (.1381داورپناه،  ) دوـشیـم

کند تا فرد رفتاری را انجام دهد که وضع نامطلوب و نارضایتی خود را در جهت رضایت و رفع  را کنترل می

تعریفی   2همچنین اتکین (.  1388داورپناه، ارسطوپور، شریف، مختاری و مرادی مقدم،  )نیاز خود تغییر دهد  

تابعی از عدم قطعیت برونی بوده که نیاز اطالعاتی  است » داده    ارائهاز نیاز اطالعاتی در ارتباط با عدم قطعیت  

و حالتی معیار که وی    3اشیای مهم محیطی  توسط یک تفاوت ادراک شده بین سطح فعلی قطعیت فرد درباره 

است شده  تولید  است،  آن  به  نیل  ویکری  .«درصدد  و  داشته   4بلکین  اطالعاتی اظهار  نیاز  مشاهده  که  اند 

توسط فردی   وجوجست در حال انجام است یا بعد از اتمام  یوجویجستهنگامی که  است؛ زیرا سازمشکل

صاحبنظران دریافتند  (. 148-139، 1393کیس، دارد )ناظر استنباط گردد، این نیاز در درون ذهن فرد وجود 

را در دانش    هاییشکاف دهد و نیاز اطالعاتی  که در کار روزمره فقدان آگاهی، نیاز اطالعاتی را شکل می

 (. Chowdhury & Gibb, 2009دهد )نشان میروزمره کاربر 

ای  شود که میزان آگاهی فرد درباره مسئلهبیان داشته مشکل اطالعاتی زمانی ظاهر می(  1378پائو )

شود و در نتیجه عدم اطمینان احساس ناقص بیان می  صورتبه حوزه مسئله    غالباً   در جهان کافی نبوده و یا 

.  نیاز ندارند  حلراه کند، اما همه موارد در هر لحظه به  این حالت در مورد هر شخص صدق می.  گرددمی

ای به رفع عدم اطمینان و دسترسی به مقصود وجود داشته باشد مسئله در ذهن  چنانچه از نظر فرد، نیاز فزاینده 

نیاز اطالعاتی به ماهیت    (2002)  5از نظر یورلند .  شودآشکار شده و به نیاز اطالعاتی تبدیل میآگاه فرد بیشتر  

اطالعاتی کاربران، در واقع بیان    درخواستمسئله، ماهیت دانش در دسترس، و قابلیت کاربر بستگی دارد و  

هنگامی که انسان  .  تفاوت باشدنیازهای اطالعاتی ذهنی آنان است که امکان دارد با نیاز واقعی و عینی آنان م

اطالعاتی   خوددارد  نیاز  نیاز  رفع  و  حل  برای  ده  هاواکنشانواع    ممکن  نشان  خود  از  )را   ,Heraviد 

Akramizadeh, Pourakbar & Menhaj, 2013.) 

 
1. Murray 

2. Atkin 

 . باشداست که برای فرد دارای اهمیت روانشناختی می ییهاده یااشیای محیطی در این تعریف شامل افراد، اشیا، رخدادها، یا . 3
4. Belkin & Vickery 

5. Hjorland 
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این موضوع  .  دارندآشنا تجربه    هایموقعیت   افرادی مرتبط است که با  وضعیتنخست، به    گونه  .الف

قبلی خود، واکنشموجب می براساس دانش  های مؤثر در آن شرایط را بدون پردازش خاصی شود، فرد 

مثال    عنوان به   (.Weyns, 2010د )ده   بروز   خود   از (  آنگاه ـ    اگروانین  ق  فرمبه  )  خودکار  فرآیند   یکصورت  به 

های این تکنیک، از مزیت  .اگر هوا سرد باشد آنگاه باید لباس گرم پوشید  :گفتتوان  این نوع می   ساده از

و انتشار اطالعات مؤثر است   ،کاهش ریسک و پیچیدگی همچنین باال بردن دقت، قابلیت فهم، سرعت تحلیل

پیرامو نهایت موجب کاهش عدم قطعیت موجود در محیط  با کاهش قوانین    ،شودمی  نکه در  این روش 

جلوگیری کرده و   بوده به محیط برخوردار  گوییاز انتخاب اعمالی که از قطعیت پایینی در پاسخ تیاهمکم

 (.Chen & Chen, 2012کند )قوانین را استخراج می

که هیچ تجربه و  شده    رویاروهای جدید و متفاوتی  نوع دوم، زمانی است که عامل با موقعیت .  ب

شناختی و کنترل شده است که  یدر این شرایط، نیاز به فرایند .قبلی نسبت به آن ندارد گیرییاداز  شیواکن

این مسئله را پوشش م  یهایزیربا طرح   1عامل شناختی  این    جاری  مشکل(.  Weyns, 2010)   دهندیمؤثر 

تری نسبت  کنند از سرعت پایینریزی منعطفی که دنبال میدلیل نحوه برنامه به است که فرایندهای شناختی  

کند،  حاصل می  محیط  از  که  درکی  با  عامل  یک  کلی،  حالت   در.  فرایندهای خودکار برخوردار هستندبه  

  چرخه   یک   صورتبه   را   روند   این  داده،  بروز   خود   از  محیطی  شرایط   با   مناسب   و  بهینه   پاسخی  سعی دارد تا 

(  عامل)یک فرد  (.  1395هروی، عظیمی و زندحسامی،  کند )  پیدا   دست  اهداف و مقاصد  به   تا  کرده   تکرار

 در   و  کرده   آورد قضاوتمی  دستبهحسگرهای خود    لهیوسبه ای از ادراکات که  سلسله   تواند با مشاهده می

محیط از خود نشان    برزمانآن    در  شرایط  با  سازگار  ، عملیهات یاولودسترسی به اهداف و    برای  مرحله  هر

عامل.  دهد کمک    ،خودمختار  کامالً  صورتبه   ناشناخته   و  جدید  هایمحیط   در  هر  به  یاندوزتجربه به   ،

  و   منعطف   رفتاری  یادگیری،  کمک  به  ترساده   بیانی  به   یا  و   هاموقعیت  تحلیل  محیط،   با  سریع  تطبیق  ،یادآوری

 در   یادگیری  توانایی   همراه به   عاقالنه   و  ریپذانعطاف  خودمختار،  رفتارهای  مجموع .  دهد  نشان   خود  از   معقول

 همراه   پرتنش   های هوشمند و پویا در شرایطریزیطرح   پیچیده،  مسائل  حل  برای   آلیایده   شرایط  عامل،  یک

 (. Weiss, 1999آورد ) می دنبال به  را  قطعیت عدم  با

ابهام یا احساس سردرگمی در   بیانگر آن است که عدم قطعیت و  مجموع مطالعات در این بخش 

افراد  هایفرضپیش  عنوانبه تواند  فرد می  هایدانسته  به بروز   نیاز اطالعاتی  امر منجر  تلقی شده که همین 

های  اساس دانسته شود که برشود، در واقع زمانی که شخص با مسائلی مواجه میمی  جوییاطالع   رفتارهای

 
1. Cognitive Agent (CA) 
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کند و سعی در رفع  ندارد در جهت کاهش عدم قطعیت خویش تالش می  راآن خود توانایی پاسخگویی به  

توان اینطور بیان نمود که تشخیص نیاز اطالعاتی یعنی عدم قطعیت نسبت به  می.  کندنیاز اطالعاتی خود می

 . مسأله است

 

 جویی اطالعو رفتار  عدم قطعیت

انسانی شناخته شده است  عنوانبه  جوییاطالع گوناگون رفتار    هایپژوهش در   این    اصوالً .  فعالیت 

، و مساعدت در موارد مشابه شناخته  گیریتصمیم فرآیند انطباقی که به یادگیری، حل مسأله،    منزلهبه رفتار  

ات منجر به روشن شدن  شود؛ در حقیقت رفتار ملزم به تشخیص نیاز اطالعاتی است که دسترسی به اطالعمی

اقدام شخصی  (1983)  1صورتی که کریکالس  در  (.1388داورپناه و همکاران،  شود )مینیاز اطالعاتی فرد  

در واقع  .  داندمی  جوییاطالع برای شناسایی پیام را که در پیوند با نیاز ادراک شده صورت پذیرد را رفتار  

برای استفاده از منابع اطالعاتی رفتارهای مختلف و گوناگون را از    افرادی که نیاز اطالعاتی خود را شناخته

را بنای ارتباط برای گذشتن از یک شکاف در فهم   جوییاطالع رفتار    (1998)  2دروین .  دهندخود بروز می

.  در این فرآیند، شخص در تالش است محیط و دنیای اطراف خود را درک نماید.  داندیمو شناخت افراد  

جستجوی کاربران بسط یافته و تا دستیابی به    انیجر، فرآیندی پویاست که در  جوییاطالع همچنین رفتار  

 (. Bates, 1989یابد )می نتیجه نهایی ادامه 

عدم قطعیت یک وضعیت شناختی است که منجر به اضطراب و کمبود اطمینان    3و به عقیده کولثا 

  و کولثا  (. Kuhlthau & Tama, 2001)   موضوع همراه خواهد بود  در مورد؛ و با سردرگمی و ابهام  شودمی

 جوییاطالع  یندافر  که  مانیزرود  انتظار میجویی عدم قطعیت افزایش یافته و  معتقد است در آغاز اطالع 

تحت عنوان    (1999)  4در این راستا مدلی که ویلسون .  تکمیل یا اتمام کار پیش رفت کاهش یابد  سمتبه 

حل مسأله    یچندوجهاین الگو بر فرآیند  .  ارائه داده، موسوم به پروژه نااطمینانی است  جوییاطالع فرآیند  

  (. Chowdhury & Gibb, 2009)  مراحل مختلف حل مسأله است  یسازمفهومو  اشاره دارد؛ هدف از این الگ 

بلکه  کاه  ا بتدا  در   را  قطعیت  معد،  جوییاطالع معتقدند  (  1389) این راستا کشاورز و اسالمی    رد نداده  ش 

با عدم قطعیت آغاز شده و در طی این    جوییاطالع ، اما باید این نکته بیان شود که فرآیند  دهدیمافزایش  

 
1. Krikelas 
2. Dervin 
3. Kuhlthau 
4. Wilson 
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رود عدم قطعیت و اضطراب در انتظار می.  را کاهش داد  توان عدم اطمینان مختلف می  یهات یفعالفرآیند با  

وجود داشته باشد؛ عالئم عاطفی عدم قطعیت، ابهام و یأس در پیوند با افکار مبهم   جوییاطالع مراحل اولیه  

افکار متمرکز شفاف    یسوبه بوده و به موازات اینکه وضعیت دانش    سؤالیا  و غیر شفاف درباره یک موضوع  

فقدان درک، وجود شکاف در دلیل  به عدم قطعیت  .  یابدگام بردارد، احساسات توأم با اطمینان افزایش می

یا یک ساخت اطالع  واره محدود،معنا  فرآیند  به آغاز  مواردی  .  شودجویی میمنجر  با  اصل عدم قطعیت 

از  افتهیگسترش عبارتند  خـلق :  که  افزونگی،  تدوین،  عالقهبینیشیپ  ،1فرآیند  و  قطعیت  .  ،  عدم  واقع  در 

 (.Kuhlthau, 2004)  دهدیمجستجوی معنا بینش    به کاربر برای  جوییاطالع   ندیدر فرامفهومی است که  

برای جوینده اطالعات است و تمامی   جوییاطالع ائمی  بیان داشته نااطمینانی، ویژگی الینفک و د کولثاو

 (.1388از داورپناه و همکاران،  نقلدهد )به کاوی را تحت تأثیر قرار میو اطالع  جوییاطالع  یهاجنبه 

موجب    اوقات  یگاهای نامطلوب نداشته و  بیان داشته عدم قطعیت همواره جنبه   (2006)  2اندرسون 

چنانچه آگاهی از یک نوآوری خود نوعی عدم قطعیت در ذهن فراهم آورده و  .  شودنوآوری و ابداع می

گیری برای نوآوری،  فرآیند تصمیم  در مجموع.  سازد، بیشتر بیاموزدتوان بالقوه اندیشه جدید، فرد را وادار می

شود، عدم قطعیت در باب سود  تشویق میجویانه و پردازشی است که در آن یک فرد  فعالیتی اطالع   ضرورتاً

مفاد باال بیانگر این است    (.Fisher, Erdelez, & Mc Kechnie, 2005و زیان نسبی نوآوری را کاهش دهد )

همیشه   میدلیل  به   جوییاطالع که  که رخ  نیست  مسأله  به  نسبت  دانش الزم  اوقات عدم  گاهی  بلکه  دهد 

بیشت  منظوربه   جوییاطالع  اطالعات  ارضای کنجکاوی کسب  برای  اما  ر  است،  چه    جوییاطالع های ذهنی 

نیاز اطالعاتی و چه ارضای کنجکاوی ذهنی، ناشی از احساس عدم اطمینان نسبت به مسا  منظوربه   ئل رفع 

 . شودمیاست که اگر این عدم اطمینان برطرف شود، در ساختار دانشی انسان تغییر ایجاد 

کاربران ظاهر گردید   جوییاطالعاینترنت و شبکه جهانی وب تغییر بسیار شگرفی در فرآیند    با ظهور

به  تریناصلیو موجب شد، امروزه وب از   بیشتری  افراد تمایل  کسب    ابزارها برای کسب اطالعات شده، 

منبع اطالعاتی تبدیل شده است به نحوی که هر لحظه بر    ترینگسترده اطالعات از این ابزار داشته و وب به  

است حجم   کننده نگران شود؛ پس دیگر افراد نگران فقدان اطالعات نبوده و چیزی که حجم آن افزوده می

اطالعاتی   باراضافه یرد که به آن  گزیادی از اطالعات است که در هنگام جستجو پیش روی کاربر قرار می

تعریف    باراضافه   3راجرز.  گویندمی اینگونه  را  » کندیماطالعاتی  که  :  نظام  یا  فرد  یک  از  آن حالتی   در 

 
1. Mood 

2. Anderson 

3. Rogers 
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پردازش شود، همین عامل منجر به از کار افتادن فرآیند پردازش   ازحدشی بتواند  دروندادهای ارتباطی نمی

می  نظام  یا  فرد  و  (.  198،  9313کیس،  «)شودتوسط  چودهاری  عقیده  کسب  (  2009)  1گیب به  هنگام  در 

کاهش نیافته بلکه موجب تشدید آن    تنها نه حجم زیاد اطالعات احساس عدم قطعیت    لدلیبه اطالعات از وب  

وقتی حجم زیادی  .  شودهای عدم قطعیت محسوب میشود، وی بیان نموده فراوانی اطالعات یکی از علت می

گزینشی با اطالعات برخورد نمایند، زیرا   صورتبه از اطالعات پیش روی افراد قرار دارد افراد مجبور هستند  

د، پس در این مرحله موضوع ربط مطرح شده؛ و از آنجا که ربط با  تمام اطالعات را بررسی کر  تواننمی

شود عدم قطعیت در ماهیت بافتی قضاوت انسان رویارو است همیشه با نوعی ابهام مواجه بوده که باعث می

 . این حالت افزایش پیدا کند
 

 !تمهیدی برای عدم قطعیت: منطق فازی

با  :  دو ارزشی است  ایشیوه منطق کالسیک   ،  (0)یا نادرست  (  1)درست    هایارزش در این منطق 

در منطق ارسطویی طبیعی است  .  هست یا نیست سروکار داریم  و  صادق یا کاذب، بلی یا خیر، بود یا نبود،

.  دهدنمیهیچ تعجبی به خود راه    ها رایانهانسان از کاربرد این منطق به شکل جبر بولی در مدارهای منطقی  

یا هیچ،  بر ماست؛ ازجمله مصادیق منطق ارسطویی است، اما در دیوسفاه یس  قانون همه  نیست  با ما  ، هرکه 

براساس .  ابهام چندی وجود دارد  روشن به نظر آمده، تیرگی و نقاط  کامالًیی که  هاپدیده و اشیا و    مفاهیم

 (.1377آذر، الهی و )عدم قطعیت در ذات و نهاد طبیعت جای دارد   اصوالًنظریه عدم قطعیت از هایزنبرگ 

ارزشی ارسطویی   ابهام موجود در جهان واقعی، موجب شد تا منطق دو  با عدم قطعیت و  مواجهه 

واگذار کند  تدریجبه  فازی  منطق  نام  به  منطق جدیدی  به  را  توسط .  جای خود  که  فازی  مفهوم مجموعه 

امکان بیان اطالعات ذهنی و  ابهام موجود در جهان واقعی ارائه شده،    ( براساس مواجهه با1965)  2زادهلطفی

های  گیریتصمیم  های فردی را کاهش داده وذهنیت و تعصب  رون ی اکیفی را به روش علمی فراهم آورد از  

مناسب    برای تحلیل معنایی زبان طبیعی  العاده فوق  یریپذانعطاف منطق فازی، با  .  تری را فراهم آوردمنطقی

را در قضاوت انسانی را    یدقتیببوده و قادر است ابهامات برخاسته از ذهن انسان، محیط، و همچنین درجه  

های جدیدی  انتقال از منطق دو ارزشی به چند ارزشی شیوه تفکر را تغییر داده و افق .  و تحلیل کند  یسازمدل

پارادایم.  گشایدرا پیش روی ما می ارزیابی  در دستگاه منطقی چند  (  ک شیوه دیدن جهان ی)  هازمانی که 

 
1. Chowdhury & Gibb 

2. Lotfi A. Zadeh 
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و    326،  1388داورپناه و همکاران،  )  شودمیارزشی صورت گیرد، صحت و سهو هر پارادایم، امری نسبی  

329.) 

 جایبه شده و    بندیدرجه و    بندیدسته، اما در منطق فازی امور  ندیبیم منطق ارسطویی امور را حصری  

انگاری،   می  چندگانه دوگانه  لحاظ  روشانگاری  بر  عالوه  حقیقت  به  رسیدن  برای  از  گردد،  کمی  های 

شده ولی با   هیماکمحقیقت رقیق و    یدووجهبا تقسیم امور به شکل  .  شودهای کیفی هم استفاده میروش

ها در نظر های پدیده یتمندی ظرفبندی و مکانشده، و زمان  ریپذانعطافشناور و    صورتبه   منطق فازی امور

نظریه فازی برای اقدام در شرایط عدم اطمینان  .  گرددها میاز پدیده   ترقی دقشود و موجب شناخت  گرفته می

ها مسائل و  طراحی شده و این کار را با استفاده از متغیرهای زبانی و عادی روزمره انجام داده و به کمک آن 

 ییگومطلق و    ییگوی کلبا کمک منطق فازی از  .  دهدزیابی قرار میمتغیرهای کیفی را کمی کرده و مورد ار

بیشتر   با  سوق می  صحیح  جواب  سمتبه دور شده و مسائل را  برای مواجهه  ابزار مناسبی  دهیم، این منطق 

 (.1395موسوی و صادقیان، )احتمالی و تقریبی است  مفاهیم

 :شودمی ها به دو شکل مالحظه های فازی، عدم قطعیت پدیده در سیستم

 های یک پدیده؛عدم قطعیت ناشی از ضعف دانش و ابزار بشری در شناخت پیچیدگی. الف

 .عدم قطعیت مربوط به عدم صراحت و عدم شفافیت مربوط به پدیده یا ویژگی خاص. ب

فازی بیان    لاص  .و وابسته به قضاوت افراد باشند  غیرصریح  ذاتاًها و مسائل ممکن است  یعنی پدیده 

به    کندمی پاسخ  در  یعنی  است،  نسبی  چیز  طیف   سؤاالتهمه  شاید  و  دارد  وجود  بیشتر  یا  انتخاب  سه 

انتخاب   ایگسترده  باشد  از  امکان ظهور داشته  نهایی  انتخاب  از    نقلبه  1384فرد،  رئوف )ها بجای فقط دو 

 (.1395موسوی و صادقیان، 

اطالعات  گستردگی  به  توجه  فرآیند    خصوص به   با  نامشخص  ماهیت  وب،  اهمیت  جویی اطالع در   ،

فردی در تشخیص مرتبط بودن منابع بیش از هر زمان   های تفاوت به اطالعات مرتبط، و همچنین    موقع به دسترسی  

بازیابی اطالعات    های سیستم وارد    ای گونه به دیگر مفهوم عدم قطعیت را نمایان کرده است؛ الزم است عدم قطعیت  

توان به  بنابراین شیوه تفکر فازی را می .  قوی برای بیان عدم قطعیت، منطق فازی است   ابزارهای از  شود و یکی  

های بازیابی اطالعاتی این امکان را فراهم آورده که با در  استفاده از منطق فازی برای سیستم   ، ها منتقل نمود فناوری 

العات موجود خود را در اختیار افراد قرار دهد  ترین اط های کاربران، دقیق نظر گرفتن نقاط ابهام در درخواست 

  دلیل به رود و  های بازیابی اطالعات دقت باال می منطق فازی در سیستم  کارگیری به در واقع با  (.  1387فرد،  مکتبی ) 

ها اطالعات با مطلوبیت بیشتری به کاربر ارائه شده و موجب کاهش عدم قطعیت در  افزایش قابلیت فهم این ماشین 
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و هوشمندی بیشتری فراهم    پذیری تطبیق های بازیابی اطالعات  شود؛ با استفاده از منطق فازی در سیستم می   ها آن 

 . تری به او ارائه خواهد شد دقیق   ی ها پاسخ   رو ن ی ا آمده که در طی آن نیاز اطالعاتی کاربر بهتر درک شده از  

 

 جهینت

گذارد، زیرا  گر بر مشاهده تأثیر می مشاهده با ظهور اصل عدم قطعیت توسط هایزنبرگ مشخص شد  

قطعی به مشاهدات    صورت به   توان نمی گاه  مشاهده خود نوعی آشفتگی در ساختار اتمی بوده، به همین خاطر هیچ 

گیرد،  های زندگی انسان را در برمی بسیاری از جنبه   دارد و   نقش مهمی در امور انسانی   عدم قطعیت .  استناد کرد 

امور فعلی هم مطمئن    در مورد بسیار زیاد دیگر و حتی    های ی، وقایع تاریخی، بیماری و نمونه مانند حوادث طبیع 

توان فهمید عدم قطعیت، ارتباط تنگاتنگی با  پس می .  نیستیم چون اطالعات الزم برای مواجهه با آنها را نداریم 

ناشی از تغییراتی در    یط حل مسأله جنبه این ارتباط بروز عدم قطعیت در شرا   ترین اساسی مفهوم اطالعات دارد و  

پس کسب اطالعات  .  باشد اعتماد، و مبهم می   غیرقابل وضعیت شناختی افراد یا وجود اطالعاتی ناقص، متناقض،  

می  قطعیت  عدم  کاهش  موجب  مختلف  طرق  انواع  از  که  داده  نشان  مطالعات  همچنین    ی ها ت ی فعال شود، 

تواند موجب عدم نااطمینانی در  آن می   ی ها درگاه ، و انواع منابع اطالعاتی و جویی اطالع جویی، مشکالت اطالع 

آن ابزاری قدرتمند برای بیان عدم    ی ها مجموعه منطق فازی و  (.  1396طاها،  دوخانی، حریری و آل شود ) کاربران  

با    اطالعاتی خود وب در دسترس همگان قرار گرفته و افراد به رفع نیاز    قطعیت است، با توجه به اینکه امروزه 

معنایی    سمت به تر شده و  و هوشمند   این محمل اطالعاتی، مجهز   استفاده از وب تمایل بیشتری دارند، الزم است 

 . منطق فازی باعث کاهش عدم قطعیت شوند و از ابهام کاربران اجتناب شود   کارگیری به شدن سوق پیدا کرده و با  

 

 منابع 
  . 160- 141(،  6) 1،  مدرس علوم انسانی .  های مدیریت منطق فازی رویکردی نوین به سیستم (.  1377عادل ) الهی، شعبان؛ آذر،  

 http://noo.rs/2VJWF  از:    1399  اسفند   1بازیابی شده در  

،  ( 1)   6، پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت .  قطعیت در فرداستان شب ممکن   عدم  ( 1396)   نفیسه  زاده، نعمت اله؛ لیاقی مطلق ایران   

70-51 .  DOI:10.22059/JLCR.2017.216515.550 

 . هی مرکز نشر دانشگا   : ، تهران ( ، مترجم هی خرمشا   ن ی بهاءالد )   ین، و د   علم   (. 1379)   ان ی بور، ا بار 
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