یاری ،شیوا؛ نوروزی ،علیرضا ( .)1399هیجانها و نظریههای هیجان در بازیابی اطالعات :شناخت نقشها و
کاربردها.پژوهشنامه کتابداری واطالعرسانی .297-320 ،)2( 10 ،
DOI: 10.22067/infosci.2021.23913.0

هیجانها و نظریههای هیجان در بازیابی اطالعات :شناخت نقشها و کاربردها
شیوا یاری ،1علیرضا نوروزی
تاریخ دریافت98/3/27 :

2

تاریخ پذیرش98/11/1 :

نوع مقاله  :مروری

چکیده
مقدمه  :هیجانها همان طور که هر فعالیت و رفتار انسانی در زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار میدهند ،در فرایند بازیابی
اطالعات نیز تأثیر و اهمیت ویژهای دارند؛ مسئله ای که در حوزه بازیابی اطالعات توجه اندکی به آن صورت گرفته است .از
اینرو ،نوشتار حاضر درصدد است تا نقش و کاربرد هیجان و نظریههای هیجان را در بازیابی اطالعات تشریح نماید.
روش شناسی :مطالعه حاضر با رویکرد کتابخانهای نوشته شده است .اطالعات الزم با استفاده از بررسی و مطالعه منابع اطالعاتی
چاپی و الکترونیکی موجود در کتابخانهها ،اینترنت و پایگاههای اطالعاتی فارسی و انگلیسی گردآوری شد.
یافتهها :هیجانها جزء جداییناپذیر تمام فعالیتهای انسانی از جمله فعالیتهای بازیابی اطالعات شامل رفتارهای اطالعاتی،
جستجوی اطالعات و نظایر آن و تعامل انسان با رایانه هستند .هیجانها در بازیابی انواع منابع متنی ،صوتی و تصویری نقش ویژهای
دارند .هیجانهای مثبت ،رفتار موفقیتآمیز را تسهیل کرده و هیجانهای منفی ،مانع عملکرد مناسب فرد میشوند.
نتیجه :شناخت هیجانها در مراحل مختلف بازیابی اطالعات و بهرهگیری از نظریههای هیجان بهمنظور شناخت علل ایجاد
هیجانها ،عوامل اثرگذار بر آنها و نظایر آن ،گامی مهم در کنترل هیجانها و افزایش ایجاد هیجانهای مثبت در فرایند بازیابی
اطالعات موفقیتآمیز خواهد بود .همچنین طراحان نظامهای اطالعاتی و کتابداران را در ارائه خدمات مطلوبتر و کارپسندتر به
کاربران یاری خواهد کرد.
کلیدواژهها :بازیابی اطالعات ،هیجان ،نظریههای هیجان ،جستجوی اطالعات ،رفتار اطالعاتی.

 .1دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه تهرانshiva.yari@ut.ac.ir ،
 .2دانشیار ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه تهران( ،نویسنده مسئول)anoruzi@gmail.com ،
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مقدمه
هدف اصلی نظامهای بازیابی اطالعات ،تأمین و برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی کاربران و کسب
رضایت آنان است .به این منظور الزم است که تمامی جنبههای رفتاری کاربران و عوامل تأثیرگذار بر آن
در فرایند بازیابی اطالعات شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرد .هیجانها و عواطف کاربران از جمله عوامل
اثرگذار بر فرایند جستجو و بازیابی اطالعات است که نقش مهمی در موفقیت این فرایند ایفا میکنند.
بنابراین ،سامانههای اطالعاتی جهت بهبود عملکرد خود و افزایش تجربههای مثبت کاربران در تعامل با
سیستم ،نیازمند شناخت و واکنش به هیجانهای کاربران هستند.
نقش هیجان در شناخت انسان ضروری است .هیجانها ضمن اینکه نقش مهمی در تصمیمگیری
منطقی ،ادراک ،تعامل و هوش انسانی ایفا میکنند ( ،)Picard, 1995, in Castelo, 2014عملکردهای مهم
نظارتی و سودمند را در بدن و مغز انسان انجام میدهند و تصمیمگیری و تصور منطقی را تسهیل میکنند
( .)Damasio, 1994هیجانها نهتنها برخوردهای اجتماعی ما را تنظیم میکنند ،بلکه همچنین بر شناخت،
درک و تصمیمگیری ما از طریق یک سری از تعامالت با نیت و انگیزههای ما ،تأثیر

گذاشته ( Scherer,

 )2001و رفتار خالقانه و اجتماعی ما را هدایت میکنند ( .)McKeown, 2013تغییرات در هیجان میتواند
بهطور قابل مالحظهای بر عملکرد فرد در طی وظایف شناختی نظیر حافظه ،توجه ،یادگیری ،قضاوت،
خالقیت ،تصمیمگیری و حل مسئله اثرگذار باشد ( .)Harrison, Skau, Franconeri, Lu & Chang, 2013

بازیابی موفقیتآمیز اطالعات توسط کاربران کتابخانه با بازیابی اطالعات دقیق ،مرتبط و بهروز تعیین
میشود؛ این امر بر عملکرد ،هیجان و رفتار افراد تأثیر میگذارد ( .)Mohd Suki & Mohd Suki, 2016از
سوی دیگر ،هیجانهای مثبت و احساسات خوشایند در فرایند بازیابی اطالعات میتوانند بازیابی اطالعات
را به امری خوشایند و در نهایت موفقیتآمیز بدل کنند و یا درست در نقطه مقابل آن ،هیجانهای منفی فرد
را سرخورده و شکست را برای وی بههمراه بیاورند ،چنانکه بهطور نمونه بهزادی ،صنعتجو ،فتاحی و
صالحیفدردی (1394ب) و یاریزنگنه و حریری )2018( 1این موضوع را در پژوهشهای خود نشان دادهاند.
اهمیت جستجو و بازیابی توأم با موفقیت بهویژه برای دانشجویان که ملزم به اجرای طرحهای
پژوهشی و پایاننامه های خود هستند ،دوچندان است .کیفیت و کمیت منابع اطالعاتی بازیابی شده تأثیر
مستقیمی بر کیفیت پژوهش انجامشده توسط آنان دارد و این امر تابع جستجو و بازیابی اثربخش اطالعات
است که خود متأثر از هیجانهای فرد است .بنابراین ،باید شرایطی مهیا شود که امکان تجربه هیجانهای
1. Yari Zanganeh & Hariri
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مثبت و دستیابی به جستجوی موفقیتآمیز را برای آنها هموار کند .در این راستا باید شناخت مناسبی از
نقش و کاربرد هیجانهای مثبت و منفی در فرایند بازیابی اطالعات حاصل شود .با تکیه بر این شناخت،
مسئوالن ذیربط در سطوح مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی میتوانند با اقدامات مختلف نظیر طراحی
سامانههایی مبتنی بر هیجانهای کاربران ،بهبود طراحی رابط کاربر ،ارتقای بازنمایی منابع اطالعاتی با استفاده
از ویژگی های هیجانی ،آموزش سواد اطالعاتی و نظایر آن در جهت کاهش هیجانهای منفی و افزایش
تجربه هیجانهای مثبت و در واقع ،تنظیم هیجان دانشجویان و جستجوگران گام بردارند .بر این اساس نوشتار
حاضر درصدد است تا نقش و کاربرد هیجان و نظریههای هیجان 1را در بازیابی اطالعات تشریح نماید؛ اینکه
هیجان ها خواه مثبت یا منفی چه نقشی در رفتار اطالعاتی ،جستجو و بازیابی اطالعات دارند؟ در این راستا
مباحث زیر مورد توجه قرار گرفته است :تعریف مفهوم و ماهیت هیجان؛ تبیین انواع نظریههای هیجان؛ نقش
هیجان در رفتار اطالعاتی؛ نقش هیجان در فرایند جستجوی اطالعات؛ کاربرد هیجان و نظریههای هیجان در
بازیابی اطالعات.
روش بررسی
مطالعه حاضررر با رویکرد کتابخانهای انجام شررده اسررت .در این راسررتا اطالعات الزم با اسررتفاده از
بررسی و مطالعه انواع منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی (شامل کتاب ،مقاله ،پایاننامه و نظایر آن) موجود
در کتابخانههای دانشررگاهی و عمومی ،اینترنت و پایگاههای اطالعاتی فارسرری و انگلیسرری گردآوری شررد.
عالوه بر این ،جستجو در پایگاههای اطالعاتی فارسی شامل «بانک نشریات فارسی»« ،پایگاه گنج پژوهشگاه
اطالعات و مدارک علمی ایران»« ،پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشرگاهی» و پایگاههای اطالعاتی انگلیسری
شرامل «امرالد« ،»2سراین دایرکت« ،»3پروکوئسرت« ،»4سریج« ،»5اریک« ،»6آی تریپل ای اکسرپلور »7نیز انجام
گرفت.
محدودیت زمانی در خصوص منابع مورد استفاده اعمال نشد .کلیدواژههای مورد استفاده برای
جستجوی منابع نیز متناسب با موضوع اصلی مقاله و سرفصلهای مورد توجه آن انتخاب و استفاده شد.

1. Emotions theories
2. Emerald
3. ScienceDirect
4. ProQuest
5. Sage
6. ERIC
7. IEEE Explore
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جستجوی منابع تا جایی ادامه یافت که متناسب با سرفصلهای این مقاله و محدودیت حجم مقاله ،مطالب
مفیدی گردآوری شود که در عینحال تا حدی هم جامع و مانع باشد و جنبههای مختلف موضوع اصلی
مقاله را نشان دهد.
مفهوم و ماهیت هیجان
هیجان یک مفهوم چندوجهی است که تعریف آن دشوار است .هیجانها حالتهای پیچیدهای از
آگاهی هستند که نقش مهمی در هدایت زندگی ما ایفا میکنند ( .)Dellandréa, Liu & Chen, 2010هر
تعریف کاملی از هیجان باید شامل سه مؤلفه ذیل باشد )1 :تجربه یا ح

آگاهانه احساس (مؤلفه شناختی یا

ذهنی)؛  ) 2فرایندهایی که در مغز و سیستم عصبی اتفاق میافتد (مؤلفه فیزیولوژیکی)؛ و  )3رفتار قابل
مشاهده ،بهویژه از نظر حاالت چهره (مؤلفه رفتاری)

( Izard, 1994; Hockenbury & Hockenbury,

 .)2007هیچکدام از این مؤلفهها بهتنهایی باعث ایجاد هیجان نمیشوند ،بله در یک هیجان مؤلفهها شامل
سامانهای هستند که در آن متقابالً یکدیگر را تحت تأثیر قرار میدهند .لذا ،این سه مؤلفه با یکدیگر ،هیجان
را خلق میکنند ( .)Guerrero, Andersen & Trost, 1998هیجانها بهعنوان واکنشهای گسسته و سازگار
به وقایع خارجی یا داخلی با خصوصیات ویژهای برای ارگانیسم توصیف شدهاند .آنها کوتاهمدت و با
مجموعهای از پاسخهای هماهنگ در ارتباط هستند که ممکن است شامل مکانیسمهای کالمی ،رفتاری،
فیزیولوژیکی و عصبی باشند (.)Fox, 2008
هیجانها پدیدههای ذهنی ،زیستی ،هدفمند و اجتماعی هستند که بهطور فطری در افراد مختلف در
شرایط یکسانی بروز میکنند و تأثیرپذیری زیادی از شرایط فرهنگی و یادگیری دارند و پاسخهای
فیزیولوژیک مشخصی را فرا میخوانند (ریو.)1383 ،
تعریف زیر از هیجان توسط دروین و رینهارد )2007 ،55( 1بهطور دقیق خطوط اصلی پژوهشهای
هیجان در علم اطالعات و دانششناسی را در برمیگیرد ...« :هیجان مفهومسازی میشود بهعنوان معلول یا
ناشی از موقعیتها ،وظایف یا زمینهها یا زیربخشهای آنها؛ آفریده صفات یا ویژگیهای افراد –شخصیت
آنها ،جمعیتشناسی ،ژنتیک ،فیزیولوژی یا تجربههای گذشته آنها؛ علت مانع شدن یا فعال شدن انگیزهها؛
مسبب یا منجر به اهداف یا فعالیتهای حامی خاص؛ مخلوق نشانههای رمزگذاری شده در اطالعات ،پیام،
یا بستههای متنی و خدمت بهعنوان حاالتی که ارزش اطالعاتی دارند».

1. Dervin & Reinhard
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نظریه پردازان هیجان ،شش یا بیشتر از شش نوع هیجان پایه شامل خشم ،انزجار ،ترس ،شادی،
ناراحتی و تعجب را معرفی کردهاند که بهطور جهانی شناخته شدهاند (.)Lopatovska & Arapakis, 2011

شماری از طبقهبندیهای جایگزین از هیجانهای پایه نیز وجود دارد .برای مثال ،رابینسون )2008( 1بین یازده
جفت هیجان مثبت و منفی تمایز قائل میشود .پلوچیک )2001( 2هشت هیجان پایه را پیشنهاد کرد :خشم،
ترس ،ناراحتی ،نفرت ،تعجب ،کنجکاوی ،پذیرش و شادی .به گفته وی همه هیجانهای دیگر میتوانند با
استفاده از این هیجانهای پایه تشکیل شوند؛ برای مثال ،ناامیدی از تعجب و ناراحتی تشکیل شده است .نوع
دیگری از هیجانهای پایه توسط ایزارد ،لیبرو ،پاتنم و هین  )1993( 3ارائه شده است که سه هیجان مثبت
شامل عالقه ،شادی و تعجب و نه هیجان منفی شامل خشم ،تحقیر ،نفرت ،ترس ،گناه ،خصومت درونی،
ناراحتی ،شرم و خجالت را تعریف میکند.
بهطور کلی ،هیجانهای مثبت ،منجر به عملکرد شناختی بهتر میشوند و هیجانهای منفی (با برخی
موارد استثنایی) منجر به کاهش عملکرد میشوند (.)Harrison, et al., 2013
نظریههای هیجان
نظریههای کالسیک هیجان بر روابط بین هیجان و محرکها ،ساختار و نوع هیجان و حاالت هیجانی
تمرکز میکنند ( .)Lopatovska, 2014از دیدگاه الپاتوسکا و آراپاکی

4

( )2011نظریههای هیجان

میتوانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند:
 اولین دسته ،شناخت 5را بهعنوان یک عنصر ضروری از هیجان بهحساب میآورند و تالش میکنند تاتظاهرات ذهنی تجربیات هیجانی را توضیح دهند .نظریههای شناختی هیجان ،استدالل میکنند که
فعالیت شناختی می تواند آگاهانه یا ناخودآگاه ،عمدی یا غیرعمدی و یک شکل از قضاوت یا تفکر
باشد ( .)Lopatovska & Arapakis, 2011این فعالیت بهعنوان ارزیابی شناختی 6نامیده شده و به
ارزیابی یک برخورد خاص با محیط و نیز تعیین ارتباط آن با تندرستی فرد اشاره دارد

( Folkman,

 .)Lazarus, Gruen & DeLongis, 1986توضیحدهنده اصلی نظریه شناختی عاطفه،

الزاروس7
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( )1984بود که بر اهمیت ارزیابیهای شناختی در ایجاد معانی محرکها و راه مقابله با آنها تأکید
داشت .مثال دیگری از رویکرد شناختی ،دیدگاه فریجا )1994( 1است؛ وی هیجان را بهعنوان واکنش،
رویداد مهمی که شامل تأثیرات است ،آگاهی از یک شیء هیجانی و ارزیابی بیشتر آن ،آمادگی کنش
و انگیختگی خودکار تعریف میکند .نظریه مؤلفهای هیجان )Scherer, 2005( 2مثال دیگری از نظریه
شناختی مدرن است که هیجانها را بهعنوان هماهنگکننده بسیاری از فرایندهای بدنی ،ادراکی و
شناختی متفاوت ،تلقی میکند.
 دومین دسته از نظریههای هیجانی بر عوامل بدنی 3تأکید دارند و بهدنبال توصیف حاالت و ادراکاتهیجانی هستند ( .)Zajonc, 1984 in Lopatovska & Arapakis, 2011این نظریهها معتقدند که
پاسخهای بدن و نه قضاوتهای شناختی ،باعث واکنشهای هیجانی میشوند .طرفداران اصلی رویکرد
بدنی عبارتند از :سیلوان تامکینز ،4رابرت پلوچیک 5و پل اکمن .6دیدگاههای تامکینز سیستم را بهعنوان
سیستم انگیزشی اولیه تحت تأثیر قرار داده است که میتواند سایر نقشهای جسمی و بدنی را تقویت
کند .پلوچیک بر پیوند تکاملی هیجان با رفتار غریزی در حیوانات تأکید میکند .اکمن کسی است
که دیدگاه مشابهای دارد؛ وی هیجان را بهعنوان حالتهای روانشناختی مورد توجه قرار میدهد که
در طول زمان با توجه به ارزش تطبیقی آنها در برخورد با وظایف زندگی نمونه اولیه ،7تکامل یافته
است .اکمن معتقد است که عملکرد اصلی هیجان ،بسیج کردن یک ارگانیسم برای پاسخگویی سریع
به رویدادهای نمونه اولیه 8است؛ همانند آنچه در گذشته رخ داده است ( Lopatovska & Arapakis,

.)2011
تعدد رویکردها تا حدودی به دلیل تعاریف مختلف برای اصطالحات کلیدی مانند عاطفه ،هیجان،
احساس و خلق و خوی است ( .)Mulligan & Scherer, 2012هر دو دسته از نظریههای هیجانی بهطور
ضمنی یا صریح در مطالعات جنبههای عاطفی استفاده از اطالعات استفاده میشوند .بهعنوان مثال ،مطالعاتی
که به شرکتکنندگانی نیاز دارند تا هیجانهای خود را توضیح دهند ،فرض وجود یک مؤلفه شناختی
واکنشهای هیجانی را در نظر میگیرند

(Lopatovska & Bilal & Bachir, 2007; Kuhlthau, 1991

1. Frijda
2.The Componential Theory of Emotion
3. Somatic
4. Silvan Tomkins
5. Robert Plutchik
6. Paul Ekman
7. Prototypical life
8. Prototypical Events
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;)Gwizdka & Lopatovska, 2009; Mokros, 2008؛ در حالی که مطالعاتی که میزان واکنشهای بدنی
خودبهخودی را به محرکهای هیجانی اندازهگیری میکنند ،منطق نظریههای هیجانی بدنی را دنبال میکنند
( ;Mooney, Scully, Jones & Smeaton, 2006; Soleymani, Chanel, Kierkels & Pun, 2008

;.)Ren, 2009; Arapakis, Konstas, & Jose, 2009
نقش هیجان در رفتار اطالعاتی
در مطالعات حوزه علم اطالعات و بازیابی اطالعات ،بهطور ویژه رفتار اطالعاتی و جستجوی
اطالعات ،به طبیعت عوامل مؤثری نظیر هیجان و احساسات توجه اندکی صورت گرفته است

( Nahl,

;Savolainen, González-Ibáñez, 2013; Lopatovska & Arapakis, 2011; Fulton, 2009; 2007a

; .)Savolainen, 2015b 2014از آنجا که هیجانها و احساسات همراه با عوامل شناختی و موقعیتی بر
شیوههای بازیابی و فراهمآوری اطالعات برای دیگران و نحوه تفسیر آنها تأثیر میگذارند ،از اهمیت قابل
توجهی برخوردارند (.)Savolainen, 2015a; Savolainen, 2015b

متخصصان اطالعات از دهه  1980اهمیت عوامل عاطفی را تصدیق کردهاند (.)Savolainen, 2015b
ویلسون )1981( 1با مفهومسازی نیاز عاطفی بهعنوان یکی از محرکهای جستجوی اطالعات پیشقدم شد.
کولثاو )1983 ،1991( 2نیز از پیشگامانی است که مدل فرایند جستجوی اطالعات وی ،عوامل عاطفی،
شناختی و مرتبط با عمل جستجوی اطالعات را در بردارد .طبق اظهار ساوالینن2015( 3ب) بهطور کلی از
دهه  1990عالقه مندیِ حداقل به عوامل عاطفی در جستجوی اطالعات معطوف شده است .فیشر و

لندری4

( )2007 ،211بیان میکنند که« :عاطفه 5بهعنوان یک لنز برای درک رفتار اطالعاتی ،همیشه به شکل برجسته-
ای در سایههای نظری حوزه کمین کرده است».
کولثاو با بررسی رفتار اطالعیابی دانشجویان ،مدلی شش مرحلهای را برای فرایند جستجوی اطالعات
طرحریزی نمود .یافته های وی نشان داد که فرایند جستجوی اطالعات در واقع تعاملی با سه بعد از تجربه
انسانی؛ یعنی ابعاد عاطفی ،شناختی و فیزیکی است .پژوهش وی بیشتر این مطلب را آشکار نمود که
احساساتی همانند تردید ،سردرگمی ،اضطراب و سایر احساسات نقش مهمی در فرایند جستجوی اطالعات
ایفا میکنند ( Kuhlthau, 1991نقل در بهزادی و دیگران1394 ،الف) .به گفته بهزادی و دیگران (1394الف)
1. Wilson
2. Kuhlthau
3. Savolainen
4. Fisher & Landry
5. Affect
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هیجانها میتوانند رفتارهای اطالعیابی خاصی را تقویت نموده و سبب تداوم آن رفتارها در فرایند بازیابی
اطالعات شوند و یا در صورتیکه بهدرستی هدایت نشوند ،سبب کنار گذاشتن رفتار اطالعاتی خاصی
میشوند.
نامولم )2014( 1در بررسی قومنگاری 2رفتار اطالعاتی در بافت هیجانهای مرتبط با ایدز با استفاده
از مصاحبه با افراد آلوده یا تحت تأثیر ایدز نشان داد که توانایی افراد در دسترسی و استفاده از اطالعات تا
حد زیادی تحت تأثیر حاالت هیجانی قرار دارد .به گفته وی واکنشهای هیجانی قوی مانند اضطراب ،ترس
و غم و اندوه می تواند توانایی شناختی افراد را مختل کرده و باعث ایجاد مشکالتی در استفاده از اطالعات
شود.
نقش هیجان در فرایند جستجوی اطالعات
متغیرهای متعددی بر رفتار جستجوی اطالعات فرد تأثیر میگذارند .برخی از آنها عبارتند از:
متغیرهای زمینهای ،3متغیرهای منبع 4و متغیرهای فردی .5هیجانها بخشی از متغیرهای فردی هستند که نقش
کلیدی در تعیین رفتار جستجوی اطالعات فرد ایفا میکنند ( .)Dinet, Chevalier & Tricot, 2012هیجانها
بخش جداییناپذیر فرایند جستجوی اطالعات هستند ،زیرا آنها بر توجه ،حافظه ،عملکرد و قضاوت
جستجوگر تأثیر میگذارند (.)Dervin & Reinhard, 2007
نال )2004( 6اثر متغیرهای عاطفی را بر رفتار جستجو بررسی کرد و دریافت که خودکارآمدی و
خوش بینی ،تأثیر عواطف منفی (مانند ناراحتی و ناامیدی ناشی از عدم اطمینان و فشار زمان) را خنثی میکند
و حمایت کاربر و پذیرش سیستم را افزایش میدهد .در مطالعه انگیزش عاطفی در هنگام جستجوی برخط،
نال ( )2005ارتباطی مثبت بین خودکارآمدی و خوشبینی و انگیزه برای تکمیل کار پیدا کرد .وی دریافت
که خودکارآمدی و خوشبینی بیشتر با رضایت باالتر ارتباط دارد .همچنین نال ( )2005و برونستین و
تزیویان )2013( 7نیز دریافتند که خودکارآمدی باال و خوشبینی بهطور قابلتوجهی بر انواع وظایف بازیابی
اطالعات تأثیر میگذارند.
نال همچنین به مطالعه عوامل عاطفی در جستجوی اطالعات با تعریف مدل فناوری اطالعات
1. Namuleme
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7. Bronstein & Tzivian
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اجتماعی-زیستشناختی پرداخت ( .)Nahl, 2007a; Nahl, 2007bهدف اصلی این مدل شرح این مسئله
بود که چگونه حوزههای شناختی و عاطفی انسان در پردازش و استفاده از اطالعات از نظر ارگانیکی به هم
وابسته هستند ( .)Nahl, 2007bاین مدل ،رفتار اطالعاتی را به دو عملکرد بیولوژیکی خاص سیستم عاطفی
انسان یعنی دریافت اطالعات و استفاده از اطالعات متصل میکند .دریافت اطالعات ،فرایندهای جستجوی
اطالعات از جمله اطالعاتی را که بهطور تصادفی دیده میشوند ،نشان میدهد .این مدل شرح میدهد که
رفتار اطالعاتی شامل یک جریان پویای پیوسته از رویههای بیولوژیکی فردی در تالش برای انطباق و مقابله
در یک زمینه است ( .)Nahl, 2007aزیرسیستم عاطفی با هیجانها و انگیزهها سروکار دارد و ارزش اطالعاتی
را که ابتدا توسط زیرسیستم شناختی ارزیابی میشود ،تعیین میکند .بهطور خاص ،زیرسیستم عاطفی با ارتقاء
اطمینان و رضایت جستجوگر اطالعات درگیر است .زیرسیستم عاطفی همچنین شامل انرژی انگیزشی
مداومی است که توسط قصد ،هدف ،کاربرد و همچنین ویژگیهای پویای هیجانی که کیفیت فرایند جستجو
را تعیین میکنند ،فراهم میشود .ویژگیهای هیجانی برای مثال شامل پشتکار ،سرخوردگی ،امید ،ناامیدی،
شور و بیاعتقادی است .در نهایت ،جنبههای انگیزشی سبکهای عاطفی از دیدگاه نظریههای شخصیت
مشخص شده است .این نظریهها بر موقعیتهای عاطفی نسبتاً پایدار بهعنوان اجزای ویژگیهای شخصیتی
تمرکز میکنند ( .)Savolainen, 2014وانگ ،هاوک و تنوپیر )2000( 1نیز جنبههای شناختی و عاطفی رفتار
جستجو در وب را مورد بررسی قرار دادند و روابط متقابلی بین اثرات و عملکرد جستجو یافتند .آنها نشان
دادند که هیجانهای مثبت از تعامالت بعدی پشتیبانی میکند؛ در حالی که هیجانهای منفی مانع جستجو
میشوند .همچنین عملکرد جستجوی موفق ،هیجانهای منفی مانند اضطراب را کاهش میدهد.
آرپاکی  ،جوئز و گری )2008( 2ضمن تأیید تأثیر هیجانها بر فرایند جستجوی اطالعات ،اظهار
داشتند که سطوح سادگی و دشواری جستجوها بر نوع هیجانهای ابراز شده مؤثر است .پادار و راتون 3نیز
افزایش ابراز هیجانهای من فی بعد از دشوارتر شدن وظایف جستجو را نشان دادند ( Poddar & Ruthven,

 .)2010عالوه بر این ،تنوپیر ،وانگ ،ژانگ ،سیمونز و پوالرد )2008( 4همراهی هیجانهای مثبت با نتایج
جستجوی رضایتبخش و همراهی هیجانهای منفی را با جنبههای خستهکننده سامانهها ،وظایف جستجوی
غیرقابل اطمینان و راهبردهای جستجوی اشتباه نشان دادند .آنها با بررسی رابطه بین متغیرهای عاطفی و
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شناختی در طول جستجوی برخط ،نشان دادند که هیجانهای مثبت بیشتر از هیجانهای منفی گزارش شده
و با افکار مربوط به نتایج جستجو همراه بوده است ،اما هیجانهای منفی اغلب با افکار مربوط به سیستم،
راهبرد و وظیفه جستجو همراه بوده است .بالل و کربی )2002( 1نیز مشاهده کردند که هیجانهای منفی با
مشکالت در پیدا کردن پاسخ و دانش ناکافی یک سیستم همراه شده است .در همین راستا جمالی و
شهبازتبار )2017( 2نشان دادند که فیلتر بودن وبگاهها باعث ایجاد هیجانهای منفی نظیر خشم ،انزجار،
ناراحتی و اضطراب در افراد میشود که دلیل اصلی آن احساس ناتوانی در دسترسی به اطالعات نیست ،بلکه
احساس کنترل شدن و عدم آزادی است .هینستروم )2010( 3شرح میدهد که ویژگیهای شخصیتی شامل
وضعیتهای عاطفی است که بر قدرت 4جستجوی اطالعات تأثیر میگذارد .بهعنوان مثال ،عواطف منفی در
جستجوی اطالعاتی مبتنی بر اضطراب نمایان میشود .جستجوی اطالعات نیز میتواند توسط هیجانهای
مثبت هدایت شود .عالقه شخصی ،انرژی مثبت را پرورش میدهد ،شور را تحریک میکند و جستجوی
اطالعات با لذت را موجب میشود .لذت نیز باعث جستجوی اطالعات فعال میشود.
ساوالینن )2016( 5نشان داد که موانع عاطفی با مسدود کردن ،محدود کردن و یا متوقف کردن
جستجوی اطالعات پیش از موعد ،بر جستجوی اطالعات تأثیر منفی دارند .طبق نتایج پژوهش وی ،موانع
عاطفی ناشی از هیجانهای منفی ،منجر به انتظارات دسترسی به منابع و سامانههای اطالعاتی شامل ریسک
تجربههای ناخوشایند میشود .سه نوع اصلی از موانع عاطفی شناساییشده عبارت بودند از :ریسک قرار
گرفتن در معرض اطالعات ناخواسته؛ ریسک به دلیل هزینههای روانشناختی بیشازحد جستجوی اطالعات
و ریسک روبهرو شدن با مشکالت استفاده از سامانههای اطالعاتی .هیجانهای همه انواع این موانع شامل
اضطراب ،ترس و ناامیدی بود .اورلو ،آیلو و تاچیوکو )2017( 6دریافتند که اضطراب و عدم قطعیت در
مراحل اولیه فرایند جستجوی اطالعات نمایان میشود .نشانههای عاطفی عدم قطعیت ،ناامیدی و سردرگمی
منجر به افکار مبهم و نادرست در مورد یک مشکل یا موضوع میشود .با این حال ،تغییر به دانش متمرکز
منجر به کاهش عدم قطعیت و افزایش اعتمادبهنف

میشود.

بهزادی و دیگران ( 1394الف) در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که کاربران در مراحل
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مختلف بازیابی اطالعات ،هیجانهای مختلفی را تجربه میکنند .به گفته آنان ،کاربران در مرحله جستجوی
آغازین ،هیجان ترس و در مرحله پیوندیابی ،هیجانهای منفی (ترس ،عصبانیت ،غم و تنفر) را بیشتر از سایر
هیجانها تجربه میکنند .بین هیجانهای مثبت و منفی کاربران در مراحل مختلف بازیابی اطالعات و بین
سطح دشواری وظایف جستجو و نوع هیجانهای کاربران ،رابطه وجود دارد .هیجانهای منفی در جستجوی
دشوار بیشتر از جستجوی ساده رخ میدهند.
کیسیلوسکا و میرزکا )2019( 1نشان دادند که هیجانها ،تجربهها و پتانسیل تعامل ،ویژگیهای
تعیین کننده محتوای فرهنگی در جلب توجه کاربران هستند .به گفته آنان این ویژگیها میتوانند بهطور
قابلتوجهی روش های جستجوی اطالعات فرهنگی را با تمرکز بر نیازهای آنها به هیجانها ،تجربهها و
واسطهها نسبت به یک موضوع ،عنوان یا مجری تغییر دهند.
هوئو و پاروت )2019( 2به بررسی رابطه بین چهار هیجان خاص (عصبانیت ،اضطراب ،اشتیاق و
امیدواری) و رفتارهای اشتراک و جستجوی اطالعات پ

از انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده در

سال  2016در مورد نتیجه انتخابات پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد کسانی که عصبانیت را تجربه کرده
بودند ،بیشترین میزان جستجو و اشتراک اطالعات را گزارش دادند .عصبانیت همچنین به شکل
منحصربهفردی ،جستجو و اشتراک از طریق ارتباطات بین فردی را پیشبینی کرد .اضطراب و اشتیاق نیز
برخی از رفتارهای جستجو و اشتراک اطالعات را تحت تأثیر قرار داد ،هرچند این تأثیر به مراتب بسیار کمتر
از تأثیر هیجان عصبانیت بود .در نهایت ،امیدواری ارتباط اندکی با جمعآوری اطالعات داشت.
بهطور کلی میتوان مطالعات مربوط به نقش هیجانها را در فرایند جستجوی اطالعات به دو دسته
تقسیم کرد .1 :مطالعاتی که به بررسی علل ایجاد هیجانها در فرایند جستجو میپردازند؛ و  .2مطالعاتی که
به بررسی اثر هیجانها بر رفتارهای جستجو میپردازند ( .)Lopatovska & Arapakis, 2011در هر دوی این
موارد ،استفاده از نظریههای هیجان راهگشا خواهد بود؛ چراکه نظریههای هیجان به بررسی علل هیجانها و
عوامل اثرگذار بر آن میپردازند.
کاربرد هیجان و نظریههای هیجان در بازیابی اطالعات
فرایند بازیابی اطالعات ،تجربهای است که تحت تأثیر حاالت هیجانی کاربر قرار گرفته و منجر به
تغییراتی در این حاالت میشود .گسترش منطقی در توسعه سامانههای بازیابی اطالعات ،شامل در بر گرفتن
1. Kisilowska & Mierzecka
2. Hoewe & Parrott
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مؤلفههای هیجانی با هدف بهینهسازی عملکرد کاربر است .در توسعه سامانههایی که قادر به شناخت و پاسخ
هوشمندانه به هیجانهای انسانی هستند ،اندازهگیری و تحلیل تجربیات هیجانی کاربر ضروری است
( .)Lopatovska, 2009مشفقی )2012( 1اظهار داشت که هیجان نقش کلیدی در بازیابی اطالعات دارد و
اهمیت آن باید در نظر گرفته شود .به گفته وی در سطحی دقیقتر ،هیجان میتواند در سه بخش زیر نقش
مهمی ایفا کند .1 :جستجوگران ،هم بهعنوان عامل اصلی (نیاز هیجان) و هم عامل ثانویه (نقش تأثیرگذار)
در یک فرایند بازیابی اطالعات؛  .2ارتقای بازنمایی یک سند با استفاده از ویژگیهای هیجانی (شیء هیجان)؛
و  .3بهبود اثربخشی سامانههای بازیابی اطالعات در برآوردن نیازهای جستجوگران (ربط هیجان).
تعریف هیجانها ،تشریح شرایط و علل ایجاد هیجانها ،تأثیر هیجانها بر افراد ،عوامل اثرگذار بر
هیجانها و نظایر آنکه در نظریههای هیجان به آنها پرداخته شده و عامل تمایز نظریههای هیجان از یکدیگر
هستند ،باعث شناخت وضعیت هیجانی کاربر و عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر هیجان در زمان بازیابی اطالعات
شده که شناخت عمیقتر رفتار کاربر و بازیابی موفقیتآمیز اطالعات و کسب تجربههای خوشایندتر از
بازیابی اطالعات توسط افراد را بههمراه خواهد داشت .برای مثال بهزادی و دیگران (1394ب) سبک اسناد
هیجان های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطالعات را بر اساس نظریه انتساب هیجانهای

واینر2

بررسی نمودند .آنان اظهار داشتند که مسئله نسبت دادن هیجانهای تجربه شده از سوی فرد به یک سری
عوامل در نظریه انتساب هیجان واینر مطرح شده است .این انتسابها در تعیین پیامدها ،خود مولد واکنشهای
هیجانی هستند .بر اساس این نظریه یکی از تأثیرات مهم هیجانها ،چگونگی ادراک رویدادها و چگونگی
تفکر در مورد آن رویدادهاست؛ بهعبارتدیگر ،اهمیت عواطف ایجادشده اسنادها در این است که آنها
بهعنوان برانگیزاننده رفتارهای بعدی عمل میکنند .علل استنباط شده موفقیتها و شکستها منجر به
هیجانهای خاصی میشوند ،این عواطف نیز به نوبه خود واکنشها و رفتارهای بعدی فرد را تحت تأثیر قرار
میدهند .این عواطف در اثر دسترسی یا عدم دسترسی به هدف مطلوب ایجاد میشود .کاربرد نظریه انتساب
واینر در فرایند بازیابی اطالعات به این شکل است که کاربران دالیل و توجیههایی را برای پیامدهای
جستجوی خود در فرایند بازیابی اطالعات بیان میکنند (علل موفقیت یا شکست در فرایند بازیابی اطالعات)
که خود این انتسابها میتواند هیجانهای دیگری را برای آنها در پی داشته باشد و رفتارهای آتی آنان را
تحت تأثیر قرار دهد.

1. Moshfeghi
2. Emotion-attribution theory
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یاری و فهیمنیا ( )1397دریافتند که مؤلفههای خودکارآمدی بر بازیابی اطالعات دانشجویان
اثرگذارند .یاریزنگنه و حریری ( )2018در بررسی نقش جنبههای هیجانی در بازیابی اطالعات از وب در
بین دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بین حاالت هیجانی و ویژگیهای فردی جستجوگران رابطه معناداری
وجود داشته است .رضایت جستجوگران از نتایج ،فراوانی جستجو در اینترنت ،تجربه جستجو ،عالقه به کار
جستجو و آشنایی با جستجوهای مشابه با افزایش هیجان شادی ارتباط داشت .یاریزنگنه ،حریری و
بابالحوائجی )2018( 1نشان دادند که بین هیجان مثبت و بازیابی موفقیتآمیز کاربران ،بین هیجان منفی و
مثبت ،نوع جستجو و کیفیت نتایج بازیابی شده از وب در جستجوی ساده و دشوار ،ارتباط معنیداری وجود
داشته است.
برخی از مطالعات حوزه بازیابی اطالعات بر هیجانها بهعنوان توصیفگرهای اطالعات تمرکز
میکنند و یک حوزه جدید از پژوهشهای بازیابی اطالعات هیجانی را تشکیل میدهند ( & Lopatovska

 .)Arapakis, 2011لی و نیل )2007( 2سامانهای را برای برچسبگذاری هیجانها و شدت آنها توسعه دادند
که توسط موسیقی ایجاد شده بود .اسمیت و استوک )2009( 3از روش مشابهی برای برچسبگذاری تصاویر
با استفاده از برچسبهای هیجانی پایه شامل خشم ،نفرت ،ترس ،شادی و غم استفاده کردند .یافتههای این
تحقیق پیشنهاد میکند که برچسبگذاری هیجانی جمعی 4میتواند راهی جدید برای توصیف و بازیابی
اطالعات فراهم کند .سیرسدورفر ،هار ،مینک و دنگ )2010( 5دریافتند ویژگیهای سطح پایین تصاویر (از
قبیل رنگها) که میتوانند بهطور خودکار توسط سامانههای جستجو برچسبگذاری شوند ،میتوانند همواره
واکنشهای هیجانی را در افراد ایجاد کنند .پورتسکی ،النیر و اریزی )2017( 6دریافتند تصاویر ،واکنشهای
هیجانی در افراد ایجاد میکنند که به نوبه خود بر روند جستجو تأثیر میگذارد .هیجان نقش کلیدی در فرایند
تصمیمگیری جستجوکنندگان دارد .آنها نشان دادند که هیجانهای جستجوکنندگان اغلب در قلب این
تصمیم قرار میگیرد که آیا یک تصویر را انتخاب کنند و یا به آنها کمک کند تا از طریق انتخابهای
بصری غنی ،حرکت کنند.
مونی ،اسکالی ،جونز و اسمیتون )2006( 7نقش حالتهای هیجانی جستجوگران را در تالش برای

1. Yari Zanganeh, Hariri & Babalhavaeji
2. Lee & Neal
3. Schmidt & Stock
4. Collective emotion tagging
5. Siersdorfer, Hare, Minack & Deng
6. Poretski, Lanir & Arazy
7. Mooney, Scully, Jones & Smeaton
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بهبود نمایهسازی دادهها در فرایند جستجو بررسی کردند .پاسخهای فیزیولوژیکی کاربران به محرکهای
هیجانی با استفاده از طیف وسیعی از اندازهگیریهای بیومتریک( 1دمای پوست و غیره) ثبت شد .این مطالعه
شواهد اولیهای را فراهم میکند که کاربران در هنگام تماشای ویدئو و درگیر شدن در کارهای تعاملی ،رفتار
بیومتریک قابلاندازهگیری را نشان میدهند .در پژوهش آرپاکی  2و دیگران ( )2009نویسندگان یک
محیط جستجوی ویدئویی جدیدی را ارائه دادند که تجزیهوتحلیل حاالت چهره را بهمنظور جمعآوری
اطالعات در مورد رفتار عاطفی کاربران به کار میگیرد .اطالعات جمعآوری شده برای طبقهبندی ارتباط
موضوعی ویدئوهای مشاهده شده ،مورداستفاده قرار گرفت و عالوه بر این ،پروفایلهای کاربران را
غنیسازی نمود .مزایای این سیستم عبارتند از :ترکیبی از شرایط مختلف (دادههای حاالت چهره ،دادههای
تعامل و غیره) ،ادغام ویژگیهای هیجانی در فنون بهکار گرفته شده برای ساخت پروفایل 3و سرانجام ،تسهیل
توصیههای معنیدار از ویدئوهای دیده نشده.
بسیاری از آن چیزی که ما در مورد هیجانها در تعامل انسان و رایانه میدانیم ،مربوط به تحقیقاتی
است که تحت چارچوب «محاسبات عاطفی »4انجام میشود ()Picard, 1997؛ محاسبات عاطفی را بهعنوان
محاسباتی که به هیجانها مربوط است ،از آن ناشی میشود ،یا عمداً در معرض تأثیر آن قرار میگیرد،
تعریف میکنند .دستورالعمل محاسبات عاطفی شامل دادن توانایی به یک رایانه برای تشخیص و پاسخ
هوشمندانه به هیجانهای انسان است ( .)Picard, 2003بهطور کلی اصطالحات «محاسبات عاطفی» و «طراحی
هیجانی )Norman, 2004( »5به ادغام هیجان در طراحی سامانههای رایانهای بهمنظور ایجاد آنها برای افراد
در جهت فهم و استفاده راحتتر مربوط هستند ( .)Picard, 2003برخی از پیشرفتها در توسعه سامانههای
عاطفی بهوجود آمده است که شناخت و پاسخ مناسب به هیجانهای انسانی و در نهایت تعامل مؤثرتر و
لذتبخشتر انسان و رایانه را موجب میشوند (.)Lopatovska & Arapakis, 2011
بهطور کلی نظریههای هیجان و توجه و پرداختن به هیجان در حوزه بازیابی اطالعات ،کاربردهایی
بهشرح زیر در بردارند:
• طراحی نظامهای اطالعاتی کاربرپسندتر؛
• طراحی سامانههای کارآمد بازیابی اطالعات مبتنی بر هیجان و بهبود سامانههای اطالعاتی با استفاده

1. Biometric
2. Arapakis
3. The employed proﬁling techniques
4. Affective computing
5. Emotional Design
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از دادههای هیجانی؛
• طراحی نظام بازیابی تصویر ،ویدئو و موسیقی مبتنی بر هیجان و نقش تصاویر در بازیابی اطالعات
(با توجه به تأثیر تصویر بر هیجان افراد)؛
• ارتقای بازنمایی منابع اطالعاتی با استفاده از ویژگیهای هیجانی؛
• طراحی ابزارهای اندازهگیری حاالت هیجانی در زمان بازیابی اطالعات بهمنظور ارائه عک العمل
مناسب از سوی نظام؛
• طراحی سامانه های هوشمند در شناخت و پاسخ هوشمندانه به هیجان انسان (بهطور مثال ،شناخت و
پاسخ به هیجانهای انسانی از روی عبارتهای هیجانی یا حاالت چهره کاربر)؛
• طراحی رابط کاربر بهینه بهمنظور بهبود پاسخگویی به هیجانهای کاربر (در نظر گرفتن سطوح
مختلف جستجو از ساده تا پیشرفته ،سهولت استفاده ،سادگی یافتن مسیر اطالعات مورد نیاز در
وبگاه ،استفاده از رنگها ،شکلکها 1و گرافیک آرامشبخش ،ارسال پیامهای حمایتی و )...؛
• ارائه گزینههای شخصیسازی وبگاه (بهمنظور بهبود احساس کنترل و مالکیت و )...؛
• کتابخانههای دیجیتال کاربرپسندتر (سهولت استفاده و ناوبری مؤثر)2؛
• ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطالعات و آگاهیرسانی جاری مبتنی بر هیجان کاربر و کمک به نظام
اطالعاتی در ارائه اطالعات مورد نیاز کاربر (در چرخه دریافت بازخورد از کاربر بر اساس اطالعات
ارسالشده و بهروزرسانی پرونده کاربران)؛
• مباحث مربوط به بازخورد ربط از سوی کاربر و نقش هیجان در تعیین ربط اطالعات بازیابی شده و
مرتبط با نیاز؛
• تغییر محیطهای فیزیکی بازیابی اطالعات (ایجاد شرایط مطلوب محیطی نظیر نور ،صدا و دمای
مناسب و  )...و نظایر آن با توجه به هیجانهای کاربر.
نتیجه
هیجانها جزء جداییناپذیر تمام فعالیتهای انسانی از جمله فعالیتهای بازیابی اطالعات شامل
رفتارها ی اطالعاتی ،جستجوی اطالعات و نظایر آن و تعامل انسان با رایانه هستند .هیجانها در بازیابی انواع

1. Emoticons
2. Effective Navigation
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منابع متنی ،صوتی و تصویری نقش ویژهای دارند .اگرچه در گذشته توجه چندانی به هیجان بهعنوان یک
عامل اصلی اثرگذار بر بازیابی اطالعات صورت نگرفته است ،اما در سالهای اخیر این جهتگیری تغییر
کرده و پژوهشهایی در این حوزه انجام شدهاند که به شناخت تصویر روشنتری از تأثیر هیجانها بر جستجو
و بازیابی اطالعات و پیشنهاد راهکارهای الزم بهمنظور ارتقای سامانههای بازیابی اطالعات مبتنی بر مؤلفههای
هیجانی منجر شده است.
هیجانها خودبهخود رخ نمی دهند و با واکنش ذهن و بدن در مقابل رویداد یا واقعهای در نهایت،
منجر به رفتار و عمل خاصی از سوی فرد میشوند .بنابراین ،هیجانها بر ذهن ،بدن ،رفتار و عملکرد اثرگذار
هستند .هیجانهای مثبت ،رفتار موفقیتآمیز را تسهیل کرده و هیجانهای منفی ،مانع عملکرد مناسب فرد
میشوند؛ در نتیجه ،هیجانها بهعنوان محرک و انگیزهای برای رفتار شناخته شدهاند که خود تحت تأثیر
عوامل متعددی از جمله کارایی نظام بازیابی اطالعات در توجه به مؤلفههای هیجانی کاربر قرار دارند.
مسئله نقش و کاربرد هیجان در جستجو و بازیابی اطالعات از دو دیدگاه باید مورد توجه قرار گیرد:
از دیدگاه کاربر و از دیدگاه سیستم .از دیدگاه کاربر ،تحلیل و شناسایی نگرش ،رفتار و عملکرد کاربر در
زمان تعامل با سامانههای بازیابی اطالعات ،بررسی ویژگیهای شخصیتی و مهارتی و مشاهده حاالت هیجانی
وی و بهرهگیری از نظریههای هیجان بهمنظور توضیح این حاالت و رفتارها ،کمککننده خواهد بود.
وضعیت کاربر از نظر عوامل مختلف میتواند منجر به بروز هیجانهای مثبت یا منفی شود که نتیجه آن
بازیابی موفقیتآمیز یا توأم با شکست باشد .از دیدگاه سیستم باید به طراحی و عملکرد سیستم توجه شود؛
و باید بتوان سامانههایی طراحی کرد که پاسخگوی هیجانهای کاربر و عک العمل و بازخورد هوشمندانه
به کاربر باشند .این سامانهها میتوانند با کاربر ارتباط صوتی و تصویری برقرار نموده و بهطور مثال ،با استفاده
از نظامها و فناوریهای ردیابی چشم 1برای شناسایی کاربر و تشخیص حاالت ،رفتارها ،حرکتها ،و
فعالیت های چشم وی اقدام نمایند .از طریق ردیابی چشم میتوان بینش بهتری نسبت به رفتار کاربران و
جستجوگران در سامانههای اطالعاتی از طریق میزان توجه آنها به اقالم مختلف بهدست آورد یا در طراحی
رابطهای کاربری از این دادهها استفاده کرد.
نظریههای هیجان اعم از نوع شناختی یا بدنی میتوانند در شناخت هیجانها و تأثیر و تأثر آنها
کمککننده باشند .مسئله مهمتر توجه به تنظیم و کنترل هیجان و راههای رویارویی با آن توسط طراحان
سیستم و خود کاربران (اعم از واسطههای اطالعاتی و کاربران نهایی) است .بنابراین ،در این حوزه عالوه بر
1. Eye Tracking
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توجه به کاربر و شناخت حاالت هیجانی وی در مراحل مختلف بازیابی اطالعات و عوامل اثرگذار بر آن،
نیازمند شناخت خود نظام بازیابی اطالعات و راهکارهای تقویتکننده این نظام با در نظر گرفتن مؤلفههای
هیجانی هستیم .در این زمینه میتوان با استفاده از ابزارهایی نظیر پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده ،ضبط حاالت
چهره و رفتار کاربر ،ردیابی چشم ،استفاده از روشهای عصبی-فیزیولوژیکی جهت رصد تغییرات بدنی
نظیر فعالیت های مغز ،تغییرات دمای پوست ،فشارخون و ضربان قلب در زمان بازیابی اطالعات ،همچنین
تحلیل محیط رابط کاربر و اطالعات ذخیره شده در نظام بازیابی اطالعات در محیط طبیعی یا آزمایشگاهی
به مطالعه هیجان پرداخت.
در نهایت میتوان بیان نمود که شناخت انواع هیجانهایی که در گامهای مختلف بازیابی اطالعات
نمود مییابد و علل و مراحل مختلف نمود آنها ،از سویی طراحان نظامهای اطالعاتی و کتابداران را در ارائه
خدمات مطلوبتر و کارپسندتر به کاربران یاری کرده و از سوی دیگر ،در بازیابی موفقیتآمیز اطالعات به
کاربران کمک خواهد کرد.
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Emotions and Emotion Theories in Information Retrieval: Roles and Applications
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Abstract
Introduction: Emotions in the process of information retrieval have a special impact and
importance as every human activity and behavior is under the influence of emotions.
This is an issue that has received little attention in the field of information retrieval.
Therefore, the present study aims to describe the role and application of emotion and
emotion theories in information retrieval.
Methodology: The current research has been done by library method. The necessary data
were gathered through the study of printed and electronic information resources
available in libraries, on the Internet and in Persian and English databases.
Findings: Emotions are an integral part of all human activities, including information
retrieval activities, containing information behaviors, information searches and so on,
and human interaction with the computer. Emotions play a special role in retrieving a
variety of text, audio and video sources. Positive emotions facilitate successful
behavior and negative emotions impede proper person's function.
Conclusion: Understanding the emotions in different stages of information retrieval and
utilizing theories of emotion to understand the causes of emotions, factors affecting
emotions and so on would be an important step in controlling emotions and increasing
the positive emotions in the process of information retrieval. Also it will help
designers of information systems and librarians to provide more desirable and userfriendly services.
Keywords: Information retrieval, Emotion, Emotion theories, Information search,
Information behavior
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