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 چکیده
 یابیاز مفهوم ربط در باز  یستیپراگمات  یکردیو رو  یاختصار معرف   به  یستیمقاله قصد آن است تا فلسفه پراگمات  نیدر ا  مقدمه:

 شود.  لی و تحل  فیاطالعات توص

و مرور متون استفاده شده است تا آنچه در عمل اتفاق   تیفعال   هیاست که از نظر  یمفهوم  لی مقاله تحل  کی  نیا  شناسی:روش

جامع است که با   هینظر  کی  تیفعال  هیشود. نظر  حیتشر  د،یخود را رفع نما  یاطالعات  ازی به اطالعات، بتواند ن  ازمندیتا فرد ن  افتدیم

 . شودیم نیی ربط تب مفهوماز  یستیپراگمات کردیاستفاده از آن رو

برخاسته است. از   یک یهرمنوت  یاز مکتب فلسف  ییکاربرگرا  کردیو رو  یستیتو یپوز  یاز مکتب فلسف  ییگرانظام  کردیرو  ها:یافته 

اطالعات )ربط( موفق    یابیباز  ی ابیدر ارز  ییها( پژوهش2013( و هوانگ و سوئرگل )2010)  ورلند ی (،  2007)  ک یساراسو   دگاه ید

ها به مفهوم ربط که در آن  ییهاپژوهش  گر،ی د  انیبهره برده باشند. به ب  ییو کاربرگرا  ییگرانظام  کردیخواهند بود که از هر دو رو

پراگماتجنبه  یاز تمام ب   یاستدالل کردند که دوگانگ  هاستیها توجه شود.  و   یفیو ک  یکم  کردیدو رو  نی کاذب  وجود دارد 

 یست ی. مطابق مکتب پراگمات ردیگیبر عمل صورت م  دیبا تأک  بیترک  نیکرد که ا  بیرا با هم ترک  یفیو ک  یکم  کردیدو رو  توانیم

 توان یم سو،کیمدرک مرتبط است. از  رد،ی گیمثال در نوشتن مقاله، منظور استناد است( قرار م ی مورد استفاده )برا که  یمدرک

  ی اطالعات از یکند و ن یاریبه هدف خود  دنیرس ی مرتبط دانست، اگر مدرک الف بتواند فرد را برا ک ی فهیمدرک الف را به وظ

به اطالعات، مورد    ازمندی مطابق خواست فرد ن  یو باطن   یظاهر  یهایژگیآن مدرک از لحاظ و  گر،ید  ییاو را پاسخ دهد. از سو 

 ی اطالعات   از یکه در عمل ن  یمدرک  گر،ید  یانی ب   به اطالعات باشد. به  ازمند یفرد ن   یدسترس برافرهنگ جامعه مورد نظر و قابل  رشیپذ

 .رتبط استمدرک م کند، یمرا برطرف 

متعدد    یهابا وجود پژوهش  رونی. از اگذارندیم  ریربط تأث  ییبر برونداد نها  یاست و عوامل مختلف  ده یچ یپ  ی: ربط مفهومجه ینت
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گفت که تأمل درباره فلسفه    توانیم  تی. درنهاشودیموضوع احساس م  نیدر ا  یترشی ب  ی هابه پژوهش  ازی در مفهوم ربط، بازهم ن

 یآسانما به  ی و برا  افتدیآنچه در عمل اتفاق م  ف یهدف علم توص  ایآ  نکه یاست براساس ا  یالزام  ط،درک مفهوم رب  یعلم برا

 . دی نما نیی ها را تعداده و آن حی توض  ست،یمشاهده نقابل  یآنچه را که به آسان دیعلم با ای باشدیمشاهده است، مقابل

 ت یفعال  هینظر سم،یاطالعات، فلسفه، پراگمات  ی ابیباز ،یابیربط، اطالع: هادواژه یکل

 

 و بیان مسئله  مقدمه

، روش و بسیاری از چیزهای دیگر در راستای اهداف  حل راه ارزیابی، قضاوت درباره یک کار، فکر، 

  بخش بودن یت رضا ی و  صرفگبه مقرون یر،  تأث شود تا میزان دقت،  ی ماست که از معیارهای استاندارد استفاده  

(. در واقع، ارزیابی به مفهوم تعیین عملکرد و  Fitzgerald & Galloway, 2001معین گردد )   ذکرشده موارد  

یک ضرورت مهم در علم، فناوری و بسیاری از    عنوان به رود که  شمار می راهبرد به   ارزش نظام، محصول و 

دیگر  ها حوزه  ) یرفته پذ ی  است  و  Saracevic, 1995شده  به فرآیندهای تصمیم (  مهم  مشورتی  و  دنبال  گیری 

 ای است.اهمیت فزاینده های بازیابی اطالعات حائز  رو، ارزیابی نظام ین ا آیند. از  های ارزیابانه پیش می قضاوت 

پژوهش  کارهای  در  نظیر  )ربط(  اطالعات  بازیابی  ارزیابی   2سوانسون (،  1979)  1ینبوکستهای 

(،  2013)  7و سوئرگل  هوانگ(،  2010)  6(، یورلند 2007)  5(، یارولین 2004)  4(، باد2003)  3(، بورالند 1986)

گرا )کمی( و کاربرگرا )کیفی( یاد از دو رویکرد نظام  (1393پور )ثابت   ی، وفدائ  ،قبادپور،  (1391)  یانیک 

 شده است. 

گرا و طرفداران رویکرد کند که پژوهشگران طرفداران رویکرد نظامی م( اظهار  2007)  8ساراسویک 

گرا کاربردر اینکه فقط رویکرد    9هستند. دروین و نیالن  خورده شکست   نبردشان  دررگرا هر دو طرف  کارب

یی است.  کاربرگراگرفتن طرف  یده نادگرایی اشتباهشان در و طرفداران نظام   اند اشتباه را انتخاب کردند، در  

فیلد  های کرانیشآزماافزاید که  یمگرایی  ( نیز در نقد از دیدگاه نظام 2010زون بر ساراسویک، یورلند )اف

گرایی را نقد کنم افزاید چگونه رویکرد نظام ی مو در ادامه  رویکردی از ربط تلقی کرد عنوانبه توان ینمرا 

و وضعیتکاربرگراخود    که بوده  یکدیگر  با  اختالف  و  تضاد  در  دارند.  اآشفته   یان  رویکرد واقع  دری   ،
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مخالف هم نیستند و مسئله و مشکل اصلی این است که ما چگونه این دو رویکرد را    کاربرگراگرا و  نظام

به بیان دیگر، این    .(Huang & Soergel, 2013)هم به کار بگیریم تا هر دو سودمند باشند    در کنارو    باهم

تر از روش پژوهش کمی پژوهشگران روش پژوهش ترکیبی را برای ارزیابی بازیابی اطالعات روشی مناسب

 دانند. و کیفی می

فلسفی   مکتب  یک  از  پژوهش  روش  فلسفی  می  نشأتهر  مکتب  از  کمی  پژوهش  روش  گیرد. 

 ؛1382  یان،غفار  و   ی )احمدپوزیتویستی و روش پژوهش کیفی از مکتب فلسفی هرمنوتیکی برخاسته است  

( از  2011)  1و وست   (1390)  یهکردمبینی دهای روش ترکیبی، نظیر  . در پژوهش(1390  ی، دهکردمبینی  

مکتب فلسفی جامعی یاد شده است که هم مکتب پوزیتویستی و هم مکتب هرمنوتیکی عنوان به پراگماتیسم 

را در خود دارد. به بیانی دیگر، مکتب فلسفی پراگماتیستی به عنوان یک پارادایم پژوهش عنوان شده است  

 کند.ترکیبی را ارائه میکه روش پژوهش 

تر پژوهشی  های اخیر مطرح شده است و کم های پژوهشی است که در سال روش ترکیبی از روش 

برده است؛  شناسدانش های علم اطالعات و  در پژوهش بهره  این روش  از  ی که مطابق پژوهش  اگونه به ی 

ها از روش ترکیبی استفاده مورد از آن   22شناسی فقط  مقاله رشته علم اطالعات و دانش   465( از  2008)  2فیدل 

نیامد که در آن به مفهوم    دستبه های ارزیابی بازیابی اطالعات )ربط( پژوهشی  اند. همچنین در پژوهش کرده 

 ربط از دیدگاه پراگماتیستی پرداخته شده باشد.

)از آنجایی   هش  ( روش پژو2013( و هوانگ و سوئرگل )2010(، یورلند )2007که ساراسویک 

اند و روش پژوهش ترکیبی های ارزیابی بازیابی اطالعات رویکردی جامع معرفی کرده ترکیبی را در پژوهش 

، لذا جای خالی اثری که به  (1390  ی،دهکرد؛ مبینی  West, 2011)گیرد  از فلسفه پراگماتیستی نشأت می

 شد.اگماتیستی پرداخته باشد، احساس میمفهوم ربط از دیدگاه فلسفه پر

یابی بنابراین در مقاله حاضر تالش شده است تا به آنچه در عمل در فرایند بازیابی اطالعات و اطالع 

نیاز اطالعاتی خود را رفع نماید، افتد تا فرد نیازمند به اطالعات بتواند به مدارک مرتبط دست یابد و  اتفاق می

 تر در مفهوم ربط ارائه خواهد شد. بیش  تأملیی جهت هاپرسشپرداخته شود و در انتها 
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 مکتب پراگماتیستی

روش کمی پژوهش برخاسته از فلسفه پوزیتویستی است و در این مکتب اشیا ماهیتی مستقل از افراد  

در مقابل، در مکتب    (1392  ی،عبدالهو    ی)قهرمانژوهشگر است  توان گفت که واقعیت مستقل از پدارند و می

هرمنوتیکی که سرچشمه روش کیفی پژوهش است، واقعیت امری ذهنی و از فردی به فرد دیگر متفاوت 

آید که خودآگاهی  وجود می معناست. به بیانی دیگر، واقعیت زمانی به خودآگاهی بی  است و جهان بدون 

( در مقاله خود  2007)  1دربرگیرنده معانی هستند، وجود داشته باشد. جانسون و انوواِگبوزی   که   نسبت به اشیا

آتشین باهم  های  کنند که بیش از یک قرن طرفداران هر دو روش کمی و کیفی، نزاع و مجادله اظهار می 

هایی ظهور کنند که طرفدار روش پژوهش کمی و کیفی محض و بر این  داشتند. این امر سبب شد تا افراطی 

یرممکن است؛ در حالی که ضعف هر دو رویکرد آشکار بود. درست  غباور بودند که ترکیب این دو رویکرد  

  ها استدالل کردند که . پراگماتیست ها کردشناسیپراگماتیسم شروع به دفاع از ترکیب روش  در این زمان،

دوگانگی کاذبی بین دو رویکرد کمی و کیفی وجود دارد و پژوهشگران باید از نقاط قوت هر دو رویکرد 

  یت که واقع  ها معتقد بودند داشته باشند. پراگماتیست   2های اجتماعیتری از پدیده استفاده کنند تا درک کامل

ناتوان از ع  وجودممکن است    ینیع انسان  ن  ینیتداشته باشد، اما ذهن   یتیواقع  ینکشف چن  یبرا  یازمورد 

، درهم بافتگی تنگاتنگی با عمل هدفمندای  چیزی که در زمینه   مثابه به ها با تفسیر اندیشه  . پراگماتیست است

دند که ذهن از طریق  به عنوان نشانه پیوستگی ذهن و طبیعت مورد تأکید قرار دادند و اظهار نمو  راآن دارد،  

 . (Scheffler, 2013)یابد کنش متقابل فیزیکی با پیرامون خود به شناخت دست می 

مطرح    1878در سال    3های فلسفی است که نخست توسط پیرسترین مکتبپراگماتیسم یکی از مهم

. پیرس به تصویر موروثی کامالً روشن و دقیقاً تعریف شده و مکانیکی جهان که تابع  (1381  ی،)خاتمشد  

کند. همچنین وی  حمله می قوانین جبری و تغییرناپذیر قابل کشف به کمک مشاهده دقیق و برداشت واضح

شوند و  هر زمان معین نه به طبیعت بلکه به خود ما مربوط میهای شناخت ما در  معتقد است که محدودیت 

(.  Scheffler, 2013کننده مناسب در طبیعت نیست )نارسائی طرح تشریحی ما حاکی از فقدان اصول تنظیم

ای در باب تنویر افکار اظهار داشت که برای بسط مفهومی ذهنی فقط الزم است مشخص پیرس در مقاله 

ب مفهوم  این  به کار میکنیم که  نوع رفتاری  ایجاد چه  پراگماتیسم مشخص می   آنگاه آید،  رای  شود  اصل 

(James & Blau, 1963 مکتب پراگماتیستی سپس توسط افرادی چون ویلیام جیمز، جان دیویی، آلتور .)
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 . (1381 ی،)خاتمیافت   ادامه  1بالفور و فردیناند شیلر 

مشتق شده است. پراگماتیسم، دیدگاه،    2« به معنی عملPragmaاصطالح پراگماتیسم از واژه یونانی » 

برد ها به کار میمعیار ارزش و صدق آن  عنوانبه ها و عقاید را اندیشه  ای است که نتایج عملیروش و فلسفه 

 . این مکتب، معرفت حقیقی معرفتی است که مفید و سودمند باشد دیدگاه طبق (. 1381، ی)خاتم

( و بسیاری از پژوهشگران علم  Saracevic, 2012ت )ربط موضوع اساسی و بنیانی علم اطالعات اس

دانش  و  یافتهاطالعات  گرایش  فلسفی  مباحث  از  استفاده  به  از  شناسی  یکی  پراگماتیسم  و  ین  ترمهماند 

کنند که در این رویکرد، از هر دو  ی فلسفی قرن بیستمی است که طرفداران این مکتب ادعا میهامکتب

 رویکرد کمی )پوزیتویستی( بهره برده شده است و این امر با تأکید بر عمل)هرمنوتیکی( و   رویکرد کیفی

 رو در ادامه به مفهوم ربط از دیدگاه پراگماتیستی نگریسته شده است. ین امحقق شده است. از  

 

 ربط

موضوعی یک مفهوم هسته و بنیانی دارد. بازیابی اطالعات مرتبط و نه هر نوع اطالعاتی،    هر حوزه 

مهم شاخه  یک  اطالعات،  بازیابی  است.  اطالعات  علم  هسته  به   مفهوم  که  است  اطالعات  علم  مقوله    از 

پردازد. پس ربط، مفهوم بنیانی علم اطالعات است که فرد به هنگام جستجوی اطالعات اطالعات مرتبط می

 (. Saracevic, 2012) است دنبال آن به 

  ، )داورپناه ز از طریق جستجوی اطالعات مرتبط است  یابی، تالش برای پاسخگویی به یک نیااطالع 

دنبال رفع نیاز خویش  یابی، شخص با استفاده از اطالعات مرتبط به اطالع به بیانی دیگر، در فراگرد    .(1386

های مختلف ممکن است مفید باشد اما تا اواخر یابی، استفاده از نظریهاست. برای درک و تبیین فراگرد اطالع 

یابی هیچ ادعای روشنی درباره استفاده از نظریه ارائه نشده است.  لعات اطالع ، در بسیاری از مطا2002سال  

ی اطالعات جستجوی گوناگون وجود دارد که ممکن است در  هارشته های فراوانی در  یهنظرین،  باوجودا

اند  طور ضمنی از نوعی نظریه استفاده کرده به   . برخی از پژوهشگران(Case & Given, 2016)شود  کاربرده  به 

طور مستقیم است که به   3این پژوهشگران کولثاو   ازجملهای خاص استناد کنند یا نکنند؛  ها به نظریه خواه آن

. در نظریه  (1389  ی، )اسد  را به تصویر کشیده است  کند اما مفهوم حوزه مداخلهبه نظریه فعالیت اشاره نمی 

به تمام جنبه  شود. به همین سبب ابتدا نظریه فعالیت تشریح و سپس آنچه در های فعالیت توجه میفعالیت 

 
1. William James & John Dewey & Arthur Balfour & Ferdinand Schiller 

2. Action 

3. Kuhlthau 
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 دهد تا فرد نیازمند به اطالعات بتواند نیاز اطالعاتی خود را برطرف نماید، بحث خواهد شد. رخ می عمل

 

 فعالیت  نظریه

در نیمه اول قرن بیستم دارد که توسط    1نظریه فعالیت ریشه در آثار روانشناس روسی ویگوتسگی 

ادامه یافته است و او چارچوب نظری این نظریه را توسعه داده   2لئونتیف خصوصبه   دانشجویان ویگوتسگی

ی، شناس مردمدارد و در علوم تربیتی، زبانشناسی،  ایشده یت تثب. این نظریه پیشینه  (,Kaptelinin 2021)است 

است. این نظریه از سه مؤلفه اصلی ابزار، هدف و فرد تشکیل شده   رفته  کاربه های اطالعاتی  رایانه و نظام 

 (.ova, 2011Allen, Karanasios, & Slavارتباط این سه مؤلفه نشان داده شده است ) 1است که در شکل 

 

 
 ( Allen et al., 2011). ابعاد نظریه فعالیت ویگوتسکی 1شکل 

 

هستند و این استفاده از ابزار و اهمیت جامعه    هدفمند های انسانی  ویگوتسکی اعتقاد داشت که فعالیت

ابزار نقش میانجی در همه فعا  دهد؛ وی همچنین را نشان می انسانی و فراگردهای  لیت باور داشت که  های 

 . (Crawford & Hasan, 2006) ها را با ابزارها و عالئم آن درک کرد توان آن ذهنی دارد که فقط می 

کار را اضافه کرد. نگاشت نهایی  یمتقس، به نمودار ویگوتسگی قواعد و هنجارها، جامعه و  3انگستروم 

.  ( ,2008Hasan & Kazlauskas, 2014; Wilson)است    شده   ارائه  2نظریه فعالیت توسط انگستروم در شکل  

قانونی، یت محدودقوانین و هنجارها همان   های خاص آن فعالیت  ی و ویژگی سنت  های رسمی، غیررسمی، 

 
1. Vygotsky 

2. Leontiev 

3. Engeström 
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رهنمودها و روندهای    برای مثال، مددکار اجتماعی در انجام فعالیت خود، در نگهداری از سالمندان، هستند.  

که خود این رهنمودها و روندها از نظامنامه حقوقی گرفته شده است.    پرورشی سازمان را در نظر خواهد گرفت 

شود. جامعه ممکن است گروه کاری که فرد جزئی  ی مگرفته  در نظر برای توضیح مفهوم جامعه چندین سطح 

دهد  کار این مفهوم را نشان می یم تقس از آن است، یا تشکل سازمانی گسترده یا جامعه در معنای وسیع خود باشد.  

 . ( Wilson, 2008) شود  ه انجام یک فعالیت، وظایف مشارکتی و اشتراکی با سایرین را شامل می ک 

 

 
 (Engeström, 2006). نگاشت نهایی نظریه فعالیت 2شکل 

چیزی  هدف ) کار یا فاعل( و  هسته بنیانی این نظریه، فعالیت است که به مفهوم رابطه بین فرد )شخص کننده 

که  ها ) کنش   ای از الیت شامل مجموعه . هر فع ( Hasan & Kazlauskas, 2014) دارد    ( اشاره شود که انجام می 

 (. Crawford & Hasan, 2006)   است های شناختی رایج(  عادت )   یات عمل کند( و  معمواًل با اهداف خاصی بروز می 

ها را به انگیزه، اهداف و شرایط مرتبط  ها و عملیات تمایز قائل است و آن لئونتیف بین فعالیت و کنش

 . (Crawford & Hasan, 2006)کند ها تأکید میو بر روابط بین آن د ندانمی
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 (Wilson, 2008)ها، عملیات . فعالیت، کنش3شکل 

در ارتباط است و فعالیت   شود، مفهوم فعالیت لزوماً با انگیزه نشان داده می 3که در شکل  گونه همان

انگیزه صرف نیست، بلکه فعالیتی با انگیزه پنهان  بدون انگیزه وجود ندارد. فعالیت بدون انگیزه فقط فعالیت بی 

ها  یف شود، کنشتعرکه فعالیتی با توجه به اهداف و انگیزه  یوقت  .(1389  ی، )اسد کل عینی و ذهنی است  به ش

و مفهومی ندارند و    ها در ذات خود معناهایی با اهداف خاص و مقید به محدوده زمانی هستند. کنش طرح

 . (Hasan, 2006&  Crawford)اند فقط بخشی از فعالیت 

کنش یا مجموعه  کنش  به شکل  فقط  انسان  در  فعالیت  کاری  واقعیت  مثال،  برای  دارد.  وجود  ها 

 . (1389 ی،)اسدیابد  های مدرسه تحقق میهای کاری، و فعالیت مدرسه در کنشکنش

توانند کارکرد موفقی در فعالیت داشته  مشروعی وجود دارند که می  های جایگزینمجموعه کنش 

ها برحسب  حلهای اطالعاتی وجود دارد که یکی از این راه در فعالیت نظام   حلراه باشند. برای مثال، چندین  

 ی مختلف( هاکنش )مجموعه    حلراه که چندین نمونه  یوقترود. باالخره  میسودمندی به کار  ـتحلیل هزینه 

داشتن   در کشورهای مختلف یا درون یک کشور(مختلف )در شرایط  برای یک فعالیت وجود داشته باشد،

 . (Crawford & Hasan, 2006)یابد اهمیت می مراتبسلسله درک مشترک از اهداف فعالیت در باالی 

شود که نظریه  در این بخش نظریه فعالیت در حالت عام خود تشریح گردید، اما انگستروم یادآور می

ری مفهومی است که باید با ماهیت  کند و عبارت از ابزاها ارائه نمیی را برای پژوهش اشده آماده فعالیت فنون  

. در همین راستا، ضرورت دارد تا نظریه فعالیت  (Nardi, 1996)مطابقت داده شود    نظر  مورد خاص اهداف  
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 قرار گیرد و عناصر آن شرح داده شود.  توجه موردیابی نی در فرایند اطالع در بافت هدف، یع

 

 یابی اطالع  فراگرد و  فعالیتنظریه 

  ی که اگونه به اند  داشته   امروز پژوهشگران علم اطالعات توجه کمی به نظریه فعالیت در آثارشان  تا

ی در توجهکماین    ای است که در آن به نظریه فعالیت پرداخته شده است وتنها مقاله   (1389)  ی اسدمقاله  

تر شده است. نظریه فعالیت  فعالیت بیش   منابع انگلیسی نیز مشهود است. اما با گذشت زمان توجه به نظریه

های اطالعاتی یافته  و در نظام   رایانهـی تعامل انسانهاپژوهش انگستروم، جایگاهی در    آثارتاحدی از طریق  

تر از رفتار اطالعاتی و رفتار اطالع جویی است که به رفتار به کار گرفته  یابی سطح جزئیاست. رفتار اطالع 

ها با نظام،  یابی شامل تمامی تعاملرسانی اشاره دارد. رفتار اطالع عامل با نظام اطالع شده از سوی فرد در ت

خواه در سطح تعامل انسان با رایانه )مثل استفاده از موشواره( و خواه در سطح انتزاعی است )مثل اتخاذ یک 

ک از دو کتابی که از  یکدام ینکه  اگیری در مورد  راهبرد جستجوی بولی یا تعیین معیارهایی برای تصمیم 

شود  های همجوار از قفسه یک کتابخانه انتخاب شده سودمندتر است( که اعمال ذهنی را نیز شامل می مکان

یابی مشخص گردید، در ادامه عناصر نظریه  ینکه مفهوم اطالع ا. حال با توجه به  (1385  ،داورپناه   و  یزینوکار)

 شود.یابی تشریح میفعالیت در فراگرد اطالع 

اطالعات است که برای رفع نیاز اطالعاتی خود به  منظور از فرد یا فاعل، شخص نیازمند به  :  . فرد1

می اطالعات  )جستجوی  دارد  تعامل  خارج  جهان  با  و  علم Kaptelinin, 2021پردازد  متون  اکثر  در   .)

 .(Wilson, 2008)یابی با فرد است شروع فراگرد اطالع   اطالعات،

یاز  نای از اطالعات  است که برای حل آن، به مجموعه  ایشروع فراگرد جستجو، تشخیص مسئله  

مسئله   .(1386  ،)داورپناه است   »وضعیت  در  دارد  1ایفرد  نیاز  اطالعاتی  به  آن  حل  برای  که  دارد  قرار   »

(Mizzaro, 1998  او به اطالعات نیاز دارد و در حوزه بازیابی اطالعات به .)شود  آن، نیاز اطالعاتی گفته می

 نامد.می 3نیاز اطالعاتی واقعی راآن ( 1998) 2البته میزارو 

گیرد که بازنمونی شکل می  4کاربر نیاز اطالعاتی واقعی را درک کرده و نیاز اطالعاتی درک شده 

با نیاز   هرحالبه ای است.  در ذهن فرد است( از وضعیت مسئله   آنچه ذهنی ) نیاز مطابق  امکان دارد که این 

 
1. Problematic Situation 
2  . Mizzaro 

3. Real information need 

4. Perceived information need 
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کند که بازنمونی شده را در قالب تقاضا مطرح می  اطالعاتی واقعی نباشد. سپس کاربر نیاز اطالعاتی درک 

 ,Mizzaro)شود( است  از نیاز اطالعاتی درک شده در قالب زبان انسان )که معموالً زبان طبیعی گفته می

نهایت فرد تقاضا را در قالب پرس(1998 کند. ارائه می  نظامبه که به زبان نظام اطالعاتی است،    1وجو. در 

عمل )تفسیر، فراگرد این چهار سطح )نیاز اطالعاتی واقعی، نیاز اطالعاتی درک شده، تقاضا و پرسش( و سه  

 است. شده   ارائه  4در شکل  اظهار و تدوین عبارت جستجو(

 

 

 
 (o, 1998Mizzar) شده، تقاضا و پرسش  . نیاز اطالعاتی واقعی، نیاز اطالعاتی درک4شکل 

 

)نیاز    گیری پرسشبا کتابداران دانشگاهی، چهار سطح شکل  بر اساس مصاحبه  2با کمی تفاوت تیلور 

کند. بر اساس نظر تیلور، غریزی، نیاز آگاهانه، نیاز به شکل عبارت جستجو و نیاز سازگار شده( را پیشنهاد می 

تواند با تولید اطالعات صورت که وی می ین بدی نیاز غریزی دنبال کند  فرد باید سه خط کنش را از مرحله 

ی نیاز سازگار شده نرسد؛ تحقق بخشد و به مرحله   الزم از طریق اندیشیدن، مسئله یا هدف خود را حل کند یا 

بیرونی حل نماید، در این  و یا ممکن است به این نتیجه برسد که نمی تواند مسئله خود را بدون اطالعات 

 
1. Query 

2. Taylor 
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گیرد؛ بنابراین مسئله  گیرد، یعنی در مرحله نیاز آگاهانه قرار میقرار می  1صورت در وضعیت عدم قطعیت 

گذارد، پس از تعامل کاربر با نظام ممکن است با ادراک  سامانه اطالعاتی در میان می  خود را با یک شخص یا

 . (Ingwersen, 1992)برخی اطالعات بالقوه، وضعیت عدم قطعیت وی تغییر یابد 

را آن به نیاز خود پی برده و    آگاهانه  صورتبه توان گفت فرد نیازمند اطالعات باید  خالصه می  طوربه 

را مفاهیم  مفاهیم جداگانه تحلیل کند و سپس  اطالعات،   به  بازیابی  نظام  امکانات  از  استفاده   صورت به   با 

(  2002)  2ا، لوکاس و تاپیدر همین راست  در اختیار نظام قرار دهد.  کاست  و  کمبی   راآن پرسش درآورده و  

کنند؛  یابی یاد میمنزله عامل تأثیرگذار در فراگرد اطالع به   ی جستجوی و استفاده از اطالعاتهامهارتاز  

یا  یبپس یک فرد   از طریق  یبی متمادی غرق در جستجوی  هاساعتممکن است    تجربهکمتجربه  فایده 

 اینترنت شود. 

ها  برای انجام این فعالیت   های انسانی هدفمند هستند وویگوتسگی همه فعالیت بر اساس نظر  :  . ابزار2

، به  ( Crawford & Hasan, 2006)شود که این ابزارها در جامعه نقش حیاتی دارند  ابزارهایی استفاده می  از

. همچنین ویگوتسگی (Engeström, 2006)  یابدنی دیگر، فرد با استفاده از ابزارها به هدف خود دست می بیا

فعالیت در همه  ابزارها  این  که  بود  نشانه معتقد  طریق  از  فقط  که  ذهنی  فرایندهای  و  انسانی  ها درک  های 

( سه سطح نخست  2012) 3وارفوکس  .(Crawford & Hasan, 2006)کنند  شود، نقش میانجی را ایفا میمی

هایی نظیر )ملموس، خارجی یا فیزیکی(، سطح دوم )درونی، وابسته به عالئم، ذهنی( و سطح سوم )طرحواره 

 ها ذهن و فرهنگ با هم اثرگذارند( را برای این ابزار نامبرده است. ها که در آن ها و اکوسیستم محیط

نخست را ابزارهای کاوش در نظر گرفت. بیش توان سطح  یابی میدر توضیح ابزار در فرایند اطالع 

umar & K)کنند  درصد مردم از موتورهای کاوش برای رسیدن به اطالعات مورد نظر استفاده می  85از  

hra, 2010Pavit)به سیاست با توجه  برای کاربران  . موتورهای کاوش  ها و راهبردهایشان مدارک وبی را 

رتبه  و  می بازیابی  دارند  بندی  سیاست خاصی  کاوش  موتورهای  این  از  هر کدام  و  . (1383  ی،)فتاحکنند 

نامید که ویژگیتوان مدارک  بنابراین می  هایی چون سطح علمی منبع، اعتبار و  بازیابی شده را سطح دوم 

کننده، زبان منبع، جذابیت ظاهری و بسیاری از عوامل شهرت نویسنده، شهرت و اعتبار منتشرکننده و توزیع

توان  کار رفته در مدارک را میهای به . واژگان و نشانه (1387  ی،)محسندیگر در توجه به مدارک نقش دارند  

 سطح سوم نامید. 

 
1. Uncertainty 

2. Lucas & Topi 

3  . Wartofsky 
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نیاز به تفسیر و مفهوم :  . هدف3 و در    ( Engeström, 2006)دارد  آفرینی  هدف لزوماً مبهم بوده و 

نیاز اطالعاتی است.  یابی منفراگرد اطالع  نیاز اطالعاتی مفهومی پیچیده و  ییازآنجاظور از هدف، رفع  که 

 شود.مبهم است، پس رفع نیاز اطالعاتی نیز مفهومی پیچیده و مبهم تلقی می 

درباره  طورکلبه  دیدگاه  دو  با    منشأ ی  دانشمندان  از  برخی  نظر  به  دارد.  وجود  اطالعاتی  نیازهای 

اگزیستانسیالگرایش میهای  محسوب  اولیه  نیازهای  از  اطالعاتی  نیازهای   ,Case & Given)شوند  یستی 

اولیه روانی،   (2016 نیازهای  از  ثانویه است که منبعث  نیازهای  از جمله  نیاز اطالعاتی  نظر ویلسون،  به  اما 

شناختی و عاطفی است. پیدایش نیازی خاص متأثر از بافتی است که ممکن است این بافت خود شخص، یا 

ورانه و مانند آن( باشد.  کند، یا محیط )اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فنانقشی که در کار و زندگی ایفا می

مراتب نیازهای اطالعاتی بر قدرت های شخصی بر انتخاب و سلسله اند. ویژگیعناصر این بافت درهم پیچیده 

بیرون از ذهن شخص است. آن ها تأثیر میآن ها به جهت  گذارد. اما علت بسیاری از نیازهای شناختی در 

نقش  می توالی  ایفا  فرد  که  به هایی  می میوجود  کند،  ناشی  محیطی  شرایط  از  یا  نیازهای  آیند  اما  شوند، 

  و   یزی)نوکار  ، داروسازان و مانند آن( با هم متفاوت استپزشکانهای مختلف )مهندسان،  اطالعاتی گروه 

، معتقدند که هر فرد در زندگی روزمره خود (  2005)  1ین راستا، ویکری و ویکری در هم.  (1385  ،داورپناه 

خدمات بهداشتی، تأمین    نظیربسیاری چیزها    قیمت لحظه نیازمند دانستن درباره نحوه دستیابی، کیفیت و    هر

نیازمند اطالعات   نیز  ،افراد حتی در انجام کارهای خانه  ؛اجتماعی، تسهیالت آموزشی و امکانات تربیتی است

باغبانی و  نظیرعملی   نیاز اط   مانند آن   آشپزی،  به بیانی دیگر،  های  سائقه  العاتی ممکن است زاییده هستند. 

انسانی، رشد جسمی و ذهنی، محیطی و تحصیلی باشد. نیاز اطالعاتی مفهومی ذهنی است که فقط در ذهن  

 ,Mizzaro)داند و آنچه باید بداند، است  شود. در واقع نیاز اطالعاتی، درک شکاف آنچه می فرد تجربه می

شود و در نهایت فرد با رسیدن به اطالعات مورد نظر، فع این شکاف برطرف میر  نیاز اطالعاتی با  .(1998

 تواند فعالیت مربوط به زندگی روزمره خود را به سرانجام رساند. می

های  ی و ویژگیسنت  یررسمی، قانونی، غهای رسمی،  یت محدودقوانین و هنجارها همان  :  . قوانین4

(. برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که برای ارائه سمینار کالسی Wilson, 2008خاص آن فعالیت هستند )

خود به مقاالتی دسترسی دارد که دانشگاه  نظر موردپردازد. فرد در موضوع به جستجوی منابع اطالعاتی می 

اشتراک آن مجله را نداشته باشد، فرد نیازمند به    اگر دانشگاه   بساچه او مشترک مجالت آن مقاالت است و  

مشترک بودن یا نبودن مجله، منجر به    طالعات از مقاالت مشابه در دسترس استفاده کند. بنابراین در اینجاا

 
1  . Vickery & Vickery 



 1399و زمستان   زیی، پا2، شماره 10سال                        دانشگاه فردوسی مشهد         پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،      42

 

یر قوانین دانشگاه، بر استفاده از تأثی  مورد چگونگ استفاده یا عدم استفاده از آن منبع خواهد شد. پس در این  

 منابع اطالعاتی به تصویر کشیده شده است.

از:  . جامعه 5 با    منظور  انجام یک فعالیت  افرادی هستند که ما در  سروکار داریم    هاآن جامعه همه 

(Wilson, 2008)  ،جامعه دانشگاهی را    و کارمندان،   کتابداران. برای مثال دانشجویان، سخنرانان، مدرسان

 . (,.Allen et al 2011)دهند تشکیل می

انتزاعی و مجرد ناشی نشده است، بلکه متأثر از زندگی در  رفتار، عادا ت و تصورات ما از دنیایی 

ی ما نتیجه زندگی هاارزش، افکار و  ترساده اجتماع )خانواده، مدرسه، محیط کوچه و مانند آن( است. به بیان  

هیم، انتظارات و  دی که کاری را انجام میموقعاجتماعی ما و نه مولود یک تفکر مجرد است. بدین ترتیب،  

 گذارد.توقعات دیگران بر چگونگی انجام کار ما تأثیر می

توسط دیویس نقل شد،    1904در سال    کهآن و حادثه مشابه    1حوادث اتفاق افتاده در شهر اُتازونی

را   نظریه  فرهنگی اوست  تائاین  و محیط  اجتماعی  از زندگی  متأثر  فرد  محدث )ید کرد که شخصیت هر 

در سمینار در کالسی دانشجویی، سطح معلومات و شناخت دانشجویان را    دهنده ارائه. فرد  (1355  یلی،اردب

جامعه    آشکار است. بر همین اساس ویلسون معادل  کامالًی که برای اساتید و مدرسان  امسئله  گیرد،می  نظر

هایی فرهنگ، ارزش  .(Wilson, 2008)داند  و فرهنگ جامعه می   یابی، همان شناختاطالع را در فراگرد  

داشت، هویتی که مبنای اصلی سازنده هویت یک جامعه پن  راآن توان  است که یک گروه معین دارند و می

 . (1395 یی،مهمو و جمالیفر سلیمی)گیری و شیوه رفتار افراد یک جامعه است تصمیم

نمی  خألکاربر در  :  کاریمتقس.  6 است،  زندگی  یا سازمان  از یک جامعه  کند. وی معموالً عضوی 

(.  oyce et al., 2017Bکند )شغل، مأموریت، یا عالئقی دارد و برای تحقق یک هدف با افراد دیگر تعامل می

در نظام    کنندگانشرکتی از فعالیت، و به بیانی دیگر تقسیم فعالیت بین تمامی  مراتبهلسلسکار، ساختار  یمتقس

با سایرین  دهد و این نشان میمیرا نشان   دهد که انجام یک فعالیت، شامل وظایف مشارکتی و اشتراکی 

( می  (.Wilson, 2008است  همدیگر  همکاری  با  ب  و  الف  فرد  دو  کنید  مقاله فرض  در خواهند،  را  ای 

انتقادی از نوعی رویکرد درباره همان موضوع است و فر بنویسند که  د الف در زمان گذشته از موضوعی 

همان رویکرد در پژوهش خود استفاده کرده است. در تقسیم کاری که در نوشتن این مقاله انجام شده است،  

ها از این رویکرد استفاده شده تا به عنوان نمونه  هایی را بیابد که در آن ای از پژوهشقرار است فرد ب نمونه 

  مشخص است که   ق همان رویکرد را ارائه دهند. در این صورتانجام شده از طری  هایمصداقی از پژوهش 

 
1. Etazuni 
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کننده از  های استفاده فرد ب مقاله نوشته شده توسط همکارش، فرد الف، را به عنوان مصداقی از پژوهش 

همان رویکرد به فرد الف معرفی نخواهد کرد و دسترسی به این مقاله در نوشتن مقاله جدید مفید نخواهد  

 های دیگری را پیدا کند. ژوهش بود و فرد باید پ

 

 ربط در بازیابی اطالعات  تأملی در مفهوم

آورند که شیوه دیدن جهان را برای عالمان  هایی را فراهم می فرضها، پیش یم پارادامکاتب فلسفی و  

ها،  . به بیانی دیگر پارادایم(1392  ی،عبداله  و  ی)قهرمانکند  یک رشته و پژوهشگران یک حوزه مشخص می

چارچوبی در نظر   مثابهبه توان کنند. هر مکتب فلسفی را می شناسی پژوهش را تعیین میتفسیر جهان و روش 

های  هایی در حوزه کند و در چنین چارچوبی پاسخ به پرسشگرفت که محقق در قالب آن، جهان را تفسیر می

شناسی شناسی )رابطه میان موضوع شناخت و فاعل شناسا( و روش شناسی )ماهیت حقیقت(، معرفتهستی

شود که افراد با . این امر موجب می(1390 ی،دهکردمبینی)شود )چگونگی رسیدن و بیان شناخت( ارائه می

 مکاتب فلسفی متفاوت معیارهای متفاوتی را برای ربط و مفهوم آن به کار گیرند.

توان  کند و فردی را میتوجه به واژه پراگماتیسم، معنا و مفهوم رویکرد پراگماتیستی را مشخص می

کند. بر این اساس مدرک مرتبط، مدرکی است که  میبه نتایج تجربی اعمال توجه  پراگماتیست دانست که 

مدارکی که   کند. به بیانی دیگر،در عمل، نیاز اطالعاتی فردی را که در موقعیتی ویژه قرار دارد، برطرف می

 گیرند، مدارک مرتبط هستند.مورد استفاده قرار می در عمل

در عمل موجب    عوامل متعددی که  ،ـ گفته شدیابیبخش فراگرد اطالع   یش ـ در پبا توجه به آنچه  

شوند تا یک مدرک، توسط فرد نیازمند به اطالعات استفاده شود، تشریح گردید و بر آن اساس رویکرد  می

مفهوم ربط را از دیدگاه پراگماتیستی مورد تحلیل و بحث    توان پراگماتیستی مشخص شد و با توجه به آن می

  ها ن رسد که توجه به آن نکته در رابطه با موضوع ربط به ذهن می و بررسی قرار داد. در همین راستا، چندی

 از:  اندعبارتحائز اهمیت است. این نکات 

در این صورت    نیاید، آیا   دستبه ی جستجوی کاربران  هامهارتضعف    یلبه دلاگر مدرک مرتبطی   •

 مدرک نامرتبط است؟ )مانع: فرد( 

مرتبطی  ی درصورت  • مدرک  اطالعات  های  نظام  ضعف  علتبهکه  آیا  پذدسترسبازیابی  نباشد،  یر 

 مدرک نامرتبط است؟ )مانع: ابزار( 

قرار نگرفت، آیا مدرک   استفاده   موردکه مدرک به دلیل نوشته شدن به زبان خارجی  یدرصورت •
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 نامرتبط است؟ )مانع: ابزار( 

  مدرک که عدم دسترسی به مدرک موجب عدم استفاده از آن شود، در این صورت آیا  یرصورتد •

 یاد شده نامرتبط است؟ )مانع: قوانین( 

دلکه مدرکی  یدرصورت • پذیرش جامعه  به  نامرتبط    مورداستفاده یل عدم  آیا مدرک  نگرفت،  قرار 

 مانع: جامعه( )است؟  

 

 یجهنتبحث و  

کاری سخت است.   ارائه تعریفی از ربط  هم بازمتون مختلفی درباره مفهوم ربط وجود دارد،  گرچه

مفهوم ربط را تبیین نمایند. ارائه تعاریف مناسب از ربط با پژوهش    اند تاپژوهشگران مختلفی تالش کرده 

. بعد از  (Mizzaro, 1998)ویکری آغاز شد، زمانی که وی بین ربط به موضوع و ربط کاربر تمایز قائل شد  

طه با مفهوم ربط پرداختند تا اینکه دیدگاه وی پژوهشگران با توجه به مبانی فلسفی خود به پژوهش در راب

 به چالش کشیده شد. شدت به سنتی از ربط 

ویژه با نظریه دروین و نیالن صورت    طوربه گرا به رویکرد کاربرگرا  تغییر پارادایم از رویکرد نظام 

(،  2007(. بعد از گذشت مدتی از زمان ارائه رویکرد کاربرگرا، ساراسویک )aracevic, 2007Sپذیرفت )

گرا و رویکرد کاربرگرا در مقابل  ( مدعی شدند که رویکرد نظام 2013( و هوانگ و سوئرگل )2010یورلند )

ی  ها های بازیابی اطالعات با استفاده از رویکردی که مزیت و در تضاد با همدیگر نیستند، بلکه در پژوهش 

ها ادعا تری دست یافت. پراگماتیستتوان به نتایج غنیگرا و کاربرگرا را داشته باشد، می هر دو رویکرد نظام 

های  ( دو نگرش فکری را با عنوان 1963)  1یط است. جیمز و بالو وتفرافراطکنند که مکتبشان به دور از  می

اندیش را احساساتی و  اندیش، نرم ختافزاید که نگرش سکند و میاندیش مطرح میاندیش و سخت نرم

کند. بیایید نوعی وحدت در کثرت رحم تلقی میی باندیش را زمخت یا  اندیش، سختداند و نرم می  دلنازک

های هر دو رویکرد  مزیت  کند که مکتب پراگماتیستیی وی ادعا میعبارتبه با اختیار را بپذیریم.    توأمو جبر  

 که توجه به این نکته حائز اهمیت است.  دارد ر خودپوزیتویستی و هرمنوتیکی را د

اساس دیدگاه مکتب پراگماتیستی، مدرکی که توسط فرد نیازمند به اطالعات مورد استفاده قرار  بر  

گیرد )استناد شود(، مدرک مرتبط است و این واضح است که عوامل مختلفی وجود دارند که بر برونداد  یم

 . گذارندی میر تأثنهایی از ربط  

 
1  . James & Blau 
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برای حل    بر طبق فرد  فعالیت،  )امسئلهنظریه  میزارو  دارد که  نیاز  اطالعات  به  نیاز    راآن(  1998ی 

گیرد نامد. کاربر نیاز اطالعاتی واقعی را درک کرده و نیاز اطالعاتی درک شده شکل مییمواقعی    اطالعاتی

ای است، سپس کاربر نیاز اطالعاتی درک  که بازنمونی ذهنی )آنچه که در ذهن فرد است( از وضعیت مسئله 

نیاز اطالعاتی درک شده در قالب زباشده را در قالب تقاضا مطرح می بازنمونی از  انسانی )که  کند که  ن 

نظام اطالعاتی معموالً زبان طبیعی گفته می به زبان  تقاضا را در قالب پرسش که  شود( است. درنهایت او 

 کند.ارائه می نظام به است، 

بستگی دارد   به شناخت فرد  به اطالعات،  نیاز  و هر فرد دارای    (1383  ی،)فتاحدرک و تشخیص 

از طرفی محدود نباشد؛  اطالعاتی واقعی  نیاز  با  نیاز مطابق  این  دارد که  امکان  است، درنتیجه  یت شناختی 

با  (1386  ،)داورپناه های جستجویی متفاوتی دارند  یت قابلبازیابی اطالعات، امکانات و    های نظام ؛ پس فرد 

ها، از امکانات نظام بازیابی اطالعات یت قابل های نظام بازیابی اطالعات و آشنایی او با این  یت قابلتوجه به  

 نظام بازیابی اطالعات ینکه نیاز اطالعاتی فرد درا  از   بعداستفاده خواهد کرد تا تقاضا را به سامانه وارد کند. 

نیاز  به  مورد جستجو قرار گرفت، پایگاه نمایه نظام بازیابی اطالعات بررسی خواهد شد تا مدارک مرتبط 

 بی شود. اطالعاتی فرد بازیا

از مدارک بازیابی شده به کیفیت    شده   داده سازی مدارک در پایگاه نمایه و نیز خالصه نمایش  یره ذخ 

بازیابی اطالعات بستگی دارد و درنهایت فرد نیازمند به اطالعات با توجه به خالصه نمایش   نظام سازییهنما

هایی چون  که ویژگی(1383ی،)فتاحرد  ، مدارکی را برای رسیدن به هدف خود انتخاب خواهد ک شده   داده 

چینی، شکل کننده، حروفسطح علمی منبع، اعتبار و شهرت نویسنده، شهرت و اعتبار منتشرکننده و توزیع 

ده یا عدم استفاده از مدارک نقش دارند  منبع، زبان منبع، جذابیت ظاهری و بسیاری از عوامل دیگر در استفا

 .(1387 ی،)محسن

 جمالیو  فر  سلیمی  )یرگذار خواهند بود  تأثجامعه نیز در انتخاب مدرک    ورسومآداب فرهنگ و   

مدرکی  (1395  یی،مهمو اگر  بنابراین  به    یرشپذ  مورد.  نیازمند  فرد  توسط  مدرک  همان  نباشد،  جامعه 

نخواهد شد؛ همچنین   استفاده  و   مدرک شرایط   چنانچه اطالعات  را داشت  به    ذکر شده  نیازمند  فرد  برای 

ک موجب عدم استفاده از  پذیر بود، توسط فرد استفاده خواهد شد و عدم دسترسی به مدراطالعات دسترس

 (. Wilson, 2008مدرک خواهد شد )

  اطالعاتیفرد نیازمند به اطالعات، نیاز    دهد تا یمکه در عمل رخ    گفته شد، اتفاقاتی  آنچه با توجه به  

است    خوانندگان  و بر عهده خود را رفع کند، مشخص گردید و این همان رویکرد پراگماتیستی از ربط است  
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قضاوت   های بازیابی اطالعاتی رویکرد پراگماتیستی را در رابطه با مفهوم ربط و ارزیابی نظامکارآمدتا  

از مدرک مشخص شد و مطابقدبیانی    به کنند؛   استفاده  بر  پراگماتیستی    یگر، عوامل مؤثر  توان  یمفلسفه 

استفاده واقع می به وظیفه مدارکی را که مورد  نامید. اما هر مدرکی  خاصی مرتبط    شوند، مدارک مرتبط 

های ظاهری و باطنی مطابق خواست فرد یژگیوخواهد بود اگر بتواند مسئله اطالعاتی را حل کند و از لحاظ  

 پذیر نیز باشد. و دسترس نظر موردنگ جامعه یرش فرهپذ  موردنیازمند به اطالعات، همچنین 

با   ربط  مفهوم  درک  که  گفت  باید  انتها  )  خورده   گره ی  شناسمعرفتدر   ;Budd, 2004است 

Saracevic, 2007  درباره فلسفه علم برای درک مفهوم ربط الزامی است. مبنی بر اینکه آیا هدف    تأمل ( و

اتفاق   باید    مشاهده قابلی  آسانبه تد و برای ما  افیمعلم توصیف آن چیزی است که در عمل  است، یا علم 

نیست، توضیح داده و قضایای پنهان را مشخص نماید، تمایزگذاری بین مفهوم    مشاهده قابل را به آسانی    آنچه 

طلبد و در ی مواقعیت و حقیقت و پیوند آن با مفهوم ربط، راهگشا خواهد بود که خود جستار دیگری را  

ادعا   ربط  شینماینجا  مفهوم  که  می  صورتبه ود  بلکه  است  شده  مشخص  را  کامل  کار  این    منزلهبه توان 

 ی کوچک برای ادامه مباحث فلسفی در حوزه ربط تلقی کرد.اجرقه
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Abstract 

Intruduction: The aim is to briefly describe the pragmatist philosophy and to explore and 

analyze the pragmatist approach to the concept of relevance in information retrieval . 

Methodology: The article is a conceptual analysis that uses the Theory of Activity and 

literature review to explain what is happening in practice so that a person in need of 

information can solve his or her information needs. The theory of Activity is a 

comprehensive theory, by which the pragmatist approach of relevance concept is 

explained . 

Findings: The system-oriented approach and the user-oriented approach have their origins 

respectively in the positivism and the hermeneutics. Only the studies on the evaluation 

of information retrieval (relevance) will be successful which have benefited both from 

the system-oriented approach and user-oriented one in studies in which all aspects of 

the relevance concept are considered. Pragmatists argued that a false dichotomy exists 

between two quantitative and qualitative approaches, and one may combine the two 

approaches so that the combination focuses on action. According to the pragmatic 

school, a document which is used is relevant. On the one hand, A can be considered 

relevant to task 1, only if A can help a person to achieve his/her goal and answer 

his/her information needs. On the other hand, that document in terms of its facial and 

intrinsic features should be in accordance with the need of the person who needs 

information, accepted by the culture of the intended community and accessible for the 

individual who needs information. In other words, a document that actually meets 

information needs is actually relevant. 

Conclusion: Relevance is a complex concept and various factors affect its final outcome. 

Hence, in spite of numerous studies on the concept of relevance, further research is 

needed on this subject. Finally, one can say that thinking of the philosophy of science 

is necessary to understand the concept of relevance according to whether the purpose 

of science is to describe what is actually happening and is easily visible to us, or 

science should explain what is not readily apparent, and to determine it. 

Keywords: Relevance, Pragmatism, Information retrieval, Information seeking, Theory of 

activity theory 
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