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  چکیده

. شناسی همان کنشهاست یابی از نظر جامعه   شود و رفتارهاي اطالع      می  یابی با اهداف و مقاصدي برانگیخته       اطالع
 شناسـایی و پاسـخگویی بـه نیازهـاي     یابی به روشی ساده روابط قضایاي نظري و فرایندهاي مربـوط بـه      الگوهاي اطالع 

نظران مختلف براساس رویکردهاي شناختی، فرایندگرا و کاربرگرا، الگوهاي رفتـاري   صاحب. کنند  اطالعاتی را ارئه می   
یـابی ماننـد الگـوي الـیس،      شود مشهورترین الگوهاي رفتاري اطـالع    در این مقاله، تالش می    . اند  متفاوتی را ارائه کرده   

. و، دروین، بلکین و برخی الگوهاي مبتنی بر وب و نظام اطالعاتی فرامتن، مورد بررسی و تحلیل قرارگیردویلسون، کولثا
دهد در آینده باید تالش شود نظامهاي بازیابی اطالعات هوشمند و شهودي طراحی گردد تـا کـاربر را     بررسیها نشان می  

حل در فناوریهاي جدید نهفته نیست، بلکه در درك  یک راهموفقیت و عدم موفقیت . وارد تعامل معنادار با اطالعات کند
  .نیازها و رفتارهاي انسان نهفته است

  یابی وب یابی، نظامهاي بازیابی اطالعات، الگوي اطالع یابی، الگوهاي اطالع  الگوهاي رفتار اطالع:ها کلیدواژه
  
  مقدمه  

جـستجوي اطالعـات،   . کنـد  ت عمـل مـی  در هر نظام حیاتی،  اطالعات و ارتباطات به منزلۀ شریان حیـا           
گویـد، الزمـه زنـدگی      مـی 3 »مـارچیونینی «طـور کـه      همـان . کارکرد بنیادي انـسان و بـراي بقـا ضـروري اسـت            

ذهنـی معقـولی از جهـان    ) ادراکـات (ها  براي انجام این کار، الزم است الگو     . ریزي و اجراي اعمالی است      برنامه
 اطالعات ـ یعنی هر چیزي که نیروي تغییـر یـک حالـت ذهنـی را داشـته       براي تولید این الگوها به. داشته باشیم

، 4الرج(شود  یابی فرایندي است که توسط خود زندگی هدایت می از نظر مارچیونینی، اطالع. باشد ـ نیاز داریم 
  ).27، ص1999، 6، هارتلی5تد

دانـد   اي از مـدارك مـی   بازیابی اطالعات را فرایند جستجو در میان مجموعـه        ) 1381گزنی،  : در(لنکستر
فراینـد جـستجو، فراینـدي    . اسـت  اي از مدارك در حیطه موضوعی درخواسـت شـده         که هدف آن تعیین دسته    

                                                        
  انشگاه بيرجندرساني د استاديار گروه كتابداري و اطالع. ۱
 استاديار دانشگاه فردوسي مشهد. ۲

1. Marchionini  
2. Large 
3. Tedd 
4. Hartley 



تعامل بدین معناست که کاربر بر فرایند جستجو کنترل داشـته و در ایـن مـسیر دسـت بـه انتخـاب       . تعاملی است 
  . زند می

لها مطرح است که نیازهـاي اطالعـاتی افـراد چیـست و          معموالً براي طراحان نظامهاي اطالعاتی این سؤا      
کننـدگان،   یابی آنـان چگونـه اسـت؟ یکـی از مـشکالت عمـدة پژوهـشگران در مطالعـات اسـتفاده                 رفتار اطالع 

نظران، مبحث نیـاز اطالعـاتی    از نظر برخی صاحب . یابی است   تشخیص تفاوت میان نیاز اطالعاتی و رفتار اطالع       
امـا رفتـار   . رسـانی  نی و پیش از آن در قلمرو کتابداري است نه در حوزه نظامهاي اطالعرسا در قلمرو علم اطالع 

  ). 1، ص2000ویلسون،(گیرد  رسانی قرار می یابی به طور اخص در حوزه نظامهاي اطالع اطالع
نیازهـاي  . گیـرد  ها و نیازهـاي خـاص و در عـین حـال همگـانی سرچـشمه مـی        رفتارهاي آدمی از انگیزه   

نیـاز اطالعـاتی،   . شرایط محیطی و تحصیلی باشد    رشد جسمی و ذهنی،     تواند زاده سائقهاي انسانی،     میاطالعاتی  
شناخت عدم اطمینـان موجـود   «در واقع . شود مفهومی ذهنی و نسبی است که فقط در درون ذهن فرد تجربه می        

ود وجود داشـته باشـد، مـسئله    اي به رفع عدم اطمینان و رسیدن به مقص چنانچه از نظر شخص نیاز فزاینده    . »است
آفرینـد   این انگیزه خاص، نیازي را مـی . شود تر آشکار شده و به نیاز اطالعاتی تبدیل می  در ذهن آگاه فرد بیش    

). 1381داورپنـاه،  (شـود  رسانی ختم مـی  اي از پرسشها از نظام اطالع که سرانجام به طرح یک پرسش یا مجموعه       
نیازهـاي اطالعـاتی انـواع    . کننـد    از نیازهاي اطالعاتی کـاربران تکیـه مـی         هاي متفاوتی   محققان مختلف بر جنبه   
  : مختلفی به شرح زیر دارد

 ـ نیاز به اطالعات جدید 

 سازي اطالعات دریافت شده پیشین ـ نیاز به شفاف

 دانسته  ـ نیاز به تأیید اطالعات پیش

  . سازي ـ نیاز به شفاف
 

  : ی براي سؤالهاي زیر استنیازهاي اطالعاتی، درصدد یافتن جوابهای
 ـ چه اطالعاتی مورد نیاز فرد یا گروه است؟ 

 ـ فرد یا گروه مورد مطالعه به نیازهاي اطالعاتی خویش آگاهی دارند؟ 

    کدام است؟ ـ انواع اطالعاتی که مورد نیاز است،

 ـ چه عواملی در جریان ایجاد نیازها وجود دارد؟ 
  

  : ن به جوابهایی براي این گونه پرسشهاستیابی، رسید هدف رفتارهاي اطالع
 کند؟  ـ شخص براي یافتن نیازهاي اطالعاتی خود چه می

 کند؟  ـ چگونه منابع اطالعاتی را انتخاب و آنها را جستجو می

 یابد؟  ـ چگونه به آن دسترسی می

 ). 1375طالچی، (گذارد؟  ـ چه عواملی براین رفتار وي تأثیر می



 فردي را کـه بـراي شناسـایی پیـامی در پیونـد بـا نیـازي ادراك شـده صـورت                    اقدام) 1983(کریکالس
باشـد،    شان براي آنان مـشخص شـده   هرحال، کسانی که نیازهاي اطالعاتی  به. داند  یابی می   پذیرد، رفتار اطالع    می

رفتـار  : ارچهـار نـوع رفتـ   ) 2000(ویلـسون . دهنـد  براي استفاده از منابع اطالعاتی رفتارهایی را از خود بـروز مـی      
  .کند  را از یکدیگر متمایز می10، رفتار استفاده از اطالعات9یابی ، رفتار اطالع8جویی ، رفتار اطالع7اطالعاتی

یابی  هاي اطالعاتی شامل اطالع عبارت است از کل رفتار انسان در ارتباط با منابع و مجرا      رفتار اطالعاتی 
رفتار اطالعاتی شامل ارتباط رودررو با دیگـران، و نیـز دریافـت      از این رو،  . فعال و غیرفعال و کاربرد اطالعات     

ویلـسون،  (هاي تلویزیونی بدون قصد انجام کاري با اطالعات خاص است     منفعالنه اطالعات مثل تماشاي آگهی    
  ).49ص. 2000

عبارت است از جستجوي هدفمند اطالعات به منظور ارضاي هدفی خاص در جریان  جویی رفتار اطالع
بر رایانـه   ، یا با نظامهاي مبتنی)مانند روزنامه یا کتابخانه(رسانی دستی   فرد ممکن است با نظامهاي اطالع       جستجو،

  ). 49همان، ص(در تعامل باشد ) وب جهانگستر(
تر رفتار به کـار گرفتـه شـده از سـوي جـستجوگر در تعامـل بـا نظامهـاي              سطح جزئی  ،یابی  رفتار اطالع 

مثـل  (یابی شامل تمام تعاملهاي با نظـام، خـواه در سـطح تعامـل انـسان بـا رایانـه         طالعرفتار ا.  رسانی است   اطالع
مثل اتخاذ یک راهبرد جـستجوي بـولی یـا    (خواه در سطح انتزاعی است    ،)استفاده از موشواره و انتخاب پیوندها     

مجـوار قفـسه یـک    گیري در مورد اینکه کدام یک از دو کتابی که از مکانهاي ه       تعیین معیارهایی براي تصمیم   
ها یا اطالعـات بازیـابی    که اعمال ذهنی، نظیر قضاوت در مورد ربط داده) کتابخانه انتخاب شده سودمندتر است    

  ). 49همان، ص(شود  شده را نیز شامل می
رابطه این سه رفتار را با یکدیگر بـه روشـی نمـادین و بـه صـورت چنـد الیـه در شـکل            ) 1999(ویلسون

  .  نشان داده است1شماره
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                        
1. Information behavior 
2. Information seeking behavior 
3. Information searching behavior 
4. Information use behavior 

 رفتاراطالعاتي

 جويي رفتاراطالع

  
 يابي رفتاراطالع

 



  یابی  جویی و رفتار اطالع ارتباط مفهومی رفتاراطالعاتی، رفتار اطالع. 1          شکل
  

یافته به درون پایگاه  متشکل از اعمال فیزیکی و ذهنی مبتنی بر اطالعات راه رفتار استفاده از اطالعات،
دادن  بـراي نـشان   ي بخشهایی از یک متنگذار بنابراین، شامل اعمال فیزیکی مانند عالمت  . معرفتی شخص است  

  ). 49همان، ص(اهمیت آنها، و نیز اعمال ذهنی مثل مقایسه اطالعات جدید با دانش موجود است 
  

  یابی  پژوهشهاي رفتار اطالع
هـاي گونـاگون، بحـث رفتـار      پس از جنگ جهانی دوم و با افـزایش اطالعـات علمـی و فنـی در زمینـه               

دراین .  مطرح شد1948 در کنفرانس اطالعات علمی انجمن سلطنتی انگلستان در سال    یابی براي اولین بار     اطالع
کنفرانس، مطالعاتی درباره نحوه استفاده کاربران از اطالعات ارائه و آغازگر رویکردي جدید در مطالعه رفتـار             

عـات علمـی در   المللـی اطال  ، کنفـرانس بـین   1958ده سـال بعـد؛ در سـال         ). 49همان، ص (یابی انسان شد      اطالع
  . یابی را پیگیري کرد واشنگتن، مطالعات رفتار اطالع

،  محـور اصـلی بـر    1960 تـا 1940در فاصـله دهـۀ   پیش از ظهور رایانه براي ذخیره و بازیابی اطالعـات و    
اولـین پـژوهش در   . پس از این دوره به نیازهاي اطالعاتی نیز پرداخته شد. استفاده از اطالعات متمرکز شده بود    

 در بالتیمور آمریکا انجام گرفت که موضـوعات آن دربـاره نیازهـاي اطالعـاتی             1973-1972 زمینه در سال     این
  ).49-51همان، ص(جامعه شهري، چگونگی تأمین آنها، و امکان تأمین بهتر این نیازها از سوي سازمانها بود 

اتی گروهـی از دانـشمندان    بـه رفتـار اطالعـ   1980رسد براي اولـین بـار پـالمر در اواخـر دهـۀ            به نظر می  
نتایج پژوهش وي نشان داد کـه رشـته تخصـصی، سـازمان یـا محـیط شـغلی و شخـصیت، بـر رفتـار              . پردازد  می

  ). 51همان، ص(یابی مؤثر است اطالع
، در پاسخ به ابراز نیـاز بـه تمرکـز بیـشتر بـر کـاربران بـه جـاي نظـام، حـوزه رفتـار            1980در اواسط دهۀ  

اکثـر مطالعـات حـوزه    . آفرینی و هم در طراحی پژوهشها تجربه کـرد     اي را هم در مفهوم      یابی تغییر عمده    اطالع
یـابی   یابی، به بررسـی رفتـار اطـالع    تر در مطالعه رفتار اطالع استفاده و کاربران با به کارگیري رویکردهاي کامل 

هـاي بـزرگ از طریـق     هها از بررسـی گـرو     آوري داده   مشخصه این امر، تغییري در ماهیت جمع      . تغییر شکل داد  
. هاي ساخت نیافته بود هاي کوچک از طریق مشاهده و مصاحبه یافته به مطالعه گروه پرسشنامه یا مصاحبه ساخت

همچنین، مشخصه مهم دیگر آن تحول در ماهیت رویکرد تحلیل، بویژه با تالش آشکار براي تولیـد الگوهـاي              
توان در آثار تأثیر گذار  هاي این نوع رویکرد تحلیلی را می ن نمونهیکی از بهتری. ها بود یابی افراد یا گروه     اطالع

یـابی ظـاهر    هاي رفتار اطـالع  پس از این زمان، بتدریج الگو). 570، ص 2003،  12 و تیبو  11مهو(دیوید الیس یافت  
هـاي مختلـف ارائـه     هـاي خـود را در ایـن زمینـه بـر مبنـاي رویکـرد        نظران متعدد هر یک الگو      صاحب. شود    می
  . کنند می

  
  یابی  هاي رفتار اطالع بررسی الگو

                                                        
1. Meho  
2. Tibbo 



یـابی بـه تتبـع     کتابداران را واداشته است تـا دربـاره مفهـوم رفتـار اطـالع         تأکید کنونی بر نیازهاي کاربر،    
هـایی را ترسـیم کننـد     شناسی و نظریه ارتباطات، الگو شناسی، جامعه گیري از مبانی نظري روان بپردازند و با بهره  

یـابی از نظـر    شـود و رفتارهـاي اطـالع     مـی  یـابی بـا اهـداف و مقاصـدي برانگیختـه        اطـالع ). 1، ص 2003هیدن،(
یابی به روشی ساده، روابط بـین قـضایاي نظـري و فراینـدهاي      هاي اطالع الگو. شناسی همان کنشها هستند   جامعه

درك رفتـار  ). 618، ص2001انجـی،  (کننـد   مربوط به شناسایی و پاسخگویی به نیازهاي اطالعاتی را ارائـه مـی          
رسانی است، زیرا این ادراك در ارائه خدمات بهتر به کاربران و طراحـی   هاي عمدة اطالع یابی، از دغدغه    اطالع

نظـران ارائـه    تا کنون الگوهاي رفتاري متفـاوتی از سـوي صـاحب        . نظامهاي اطالعاتی مناسب نقش اساسی دارد     
  . گیرد بررسی قرار میشده است که در ادامه، مهمترین این الگوها مورد 

  

  یابی الیس الگوي اطالع
یـابی ترجیحـاً    اطـالع » مراحـل «او بـه جـاي    . یابی دانشگاهی را بررسی کـرد        الیس الگوهاي رفتار اطالع   

  ). 5و4، ص2003یارولین، ویلسون، (برد را به کار می» ویژگی«اصطالح 
شگران در علـوم اجتمـاعی پرداخـت و    یابی پژوهـ  الیس ابتدا به شناسایی ویژگیهاي مشترك رفتار اطالع   

سپس با مطالعه رفتار پژوهشگران دانشگاهی حوزه علوم، این مدل مـورد  .  ویژگی عمومی عرضه کرد    6مدلی با   
الـیس و دیگـران،   ) (2شـکل (بـه آن اضـافه شـد     وارسی و اتمـام هاي فرعی   ها یا رده    پاالیش قرار گرفت و رده    

  ).884، ص2002؛ الیس و دیگران، 1993
  تورق             

         
  اتمام    تمایزیابی          استخراج          تأیید                                        پیوندیابیآغاز

       
  نظارت           

  )1999(یابی الیس  مدل رفتار اطالع. 2شکل
  

ویژگیهـاي ایـن   . وصـیف کـرد  توان برحسب ویژگیهاي این الگو ت از نظر الیس، هر الگوي خاص را می      
  :  الگو به شرح زیراست

 شامل فعالیتهاي اولیه جستجوي اطالعات نظیر شناسایی منابعی که ممکن است به عنـوان نقطـه       13:آغاز.1
هـا،   این منابع ممکن است همکاران، دوستان و افراد برجـسته، مـرور پیـشینه      . شروع چرخه پژوهش به شمار آید     

معموالً در ابتداي هر پژوهشی و براي دسترسی بـه موضـوع      . ها باشد   نامه  ها و چکیده    امهن  فهرستهاي پیوسته، نمایه  
شـود؛ امـا برخـی از پژوهـشگران       مـی  اغلب، جستجو با منابع مزبور شـروع      . پذیرد  جدید این اقدامها صورت می    

خانـه مراجعـه   در این مرحله، پژوهشگر بنـدرت بـه کتاب  . کنند برمبناي اطالعات شخصی خویش کار را آغاز می   
به طور کلی، به هنگـام  ). 2003مهو و تیبو، . (پردازد کند، بلکه بیشتر به شناسایی و جایابی منابع اطالعاتی می       می

  . شود شروع یک پژوهش جدید، جستجوي اولیه معموالً از طریق جستجو همراه با فعالیتهاي ارتباطی شروع می
اطالعاتی، اولین قدم شناسایی منابع اطالعـاتی اسـت کـه    در هر پژوهش و یا براي پاسخگویی به هر نیاز    

تواند پاسخگوي نیاز باشد، یا شناسایی کلی زمینه مورد نظر بـراي اطـالع از وجـود اطالعـاتی در آن زمینـه،                 می
                                                        

1. Starting  



در این مدل نیز به همین مسئله توجه شده و اولین گام، مرحلـه شـناخت و   . شناخت پیشینه موضوع و اهمیت آن 
منابع یافت شده ممکـن اسـت بـه منـابع دیگـري ارجـاع       . ابع است که مرحله آغازین نام گرفته است    اطالع از من  

  ). 5، ص1999چو، دلتون، ترنبال،(شود  دهند که ادامه این کار به پیوندیابی منجر می
ر ایجاد منظور ردیابی منابع معتبر مورد استناد در پانویسها یا ارجاعات منابع و به بیان دیگ    14:پیوندیابی. 2

 . شبکه استنادي میان منابع است
پیوندیابی اغلب به منظور شناسایی منابع جدید اطالعات یا نیازهاي اطالعاتی جدید و ارضاي این نیازها               

پیونـدیابی معمـوالً از طریـق دنبـال کـردن ارجاعـات بـه دسـت آمـده از مطالعـه و                    . گیرد  مورد استفاده قرار می   
نامه استنادي علـوم و   هاي استنادي مانند نمایه نامه البته، برخی از افراد از نمایه   . درس  تماسهاي شخصی به انجام می    

ارجاعات متون مورد مطالعه، بویژه متون معتبر و برجـسته،  . کنند  نامه استنادي علوم اجتماعی نیز استفاده می        نمایه
  ستنادي، ابزارهاي بـسیار هاي ا نامه نمایـه. شاید سودمندتریـن منابع براي حوزه مورد پـژوهش باشد

  . مناسبی براي شناسایی و بازیابی مقاالت و منابع مرتبط حوزه موضوعی مورد مطالعه هستند
شـهرت   تصمیم به پیگیري استنادها، به عواملی نظیر ربط موضوعی آنها، اهمیتشان در پژوهش مورد نظر،          

یـابی اطالعـات و    دها و زمـان الزم بـراي مکـان    شهرت ناشر، هزینه، بسامد اسـتنا    یا هویت پدیدآورنده، تازگی،   
غریزه، ماهیت استناد، توصیه همکاران، منتقدان و : سایر عوامل مؤثر در این زمینه عبارتند از. منابع، بستگی دارد

  ). 2003مهو و تیبو، (شود  بخش مهمی از منابع اصلی از طریق شبکه استنادي، شناسایی می. ویراستاران
 معموالً پژوهشگر منابع و ارجاعات آنها را دنبال   از شناسایی اولیه چند منبع عمده،    در کار پژوهش، پس   

به همین منظور منابع ردیف دومی نیز تهیه .  یابد کند تا از آن طریق به منابع بیشتري در حوزه مورد نظر دست    می
این منابع، اسـتنادهایی بـه منـابع    . هاي استنادي علوم و علوم اجتماعی است        نامه  شده است که مهمترین آنها نمایه     

پیگیـري ارجاعـات منـابع، هـم در     . آینـد  ترین منابع ردیف دوم به شمار می دهند و از پراستفاده معتبر را ارائه می   
تر و سریع شکل  محیطی دستی و هم در محیط ماشینی میسراست؛ ولی در محیطهاي ماشینی این کار بسیار ساده        

  . گیرد می
تـورق منـابع   . منـد اسـت   سـاخت  این کار، نوعی جستجوي نیمه هدایت شده یـا نیمـه           ):مرور (15تورق. 3

شود که تمام پژوهشگران در مقطعی از پژوهش  یابی تلقی می ردیف اول و دوم به عنوان یک فعالیت مهم اطالع
جـالت و  هاي تازه منتـشر شـدة م   مالحظۀ شماره) 1: (دو نوع تورق عمده شناسایی شده است  . شوند  وارد آن می  

هـا، منـابع وب و ارجاعـات منـابع        نامـه   بررسی فهرسـتهاي پیوسـته، نمایـه      ) 2(فهرست مطالب کتابهاي مربوط، و      
 ). 580همان، ص(بازیابی شده و یا خواندن آنها 

این مرحله نیز یکی از مراحلی است که تمامی افرادي کـه درگیـر فعالیـت پژوهـشی هـستند و نیازهـاي          
البته، برخی از پژوهشگران به خاطر محدودیتهاي زمانی و مـالی و همچنـین        . شوند  آن می  وارد    اطالعاتی دارند، 

کنند و از آن طریـق از   سایر محدودیتها، زحمت این کار را به دوستان، همکاران و دانشجویان خود واگذار می        
تر کسی بـه تنهـایی   شوند؛ چون حجم این اطالعات چنان زیاد است که احتماالً کم  ترین اطالعات مطلع می     تازه
  .تواند از عهده بررسی آنها برآید می

                                                        
1. Chaining 
1. Browsing 



 شامل استفاده از تفاوتهاي مشهود در منابع اطالعاتی به عنوان راهی براي پـاالیش میـزان            16:یابیتمایز. 4
منظور از تمایزیابی، فعالیتهایی است که به هنگـام ارزشـیابی اطالعـات، براسـاس     . اطالعات به دست آمده است   

دسـت آمـده،     اهمیت نسبی و سودمندي آن به عنوان روش پاالیش میزان و ماهیت اطالعات به    ت،کیفیت، ماهی 
 ). 581همان، ص(گیرد  مبناي قضاوت جستجوگر قرار می

رسانی جـاري    عبارت است از روزآمد نگهداشتن اطالعات خود از طریق جستجوي آگاهی 17:نظارت. 5
یعنـی  (از پیشرفتهاي یک حوزه با پیگیري مـنظم مآخـذ خـاص     به بیانی دیگر، آگاهی     . در حوزه مورد پژوهش   

 . است) کتابها و فهرستها هاي عمومی، مجله  کنفرانسها،  ها،  روزنامه هاي هسته، مجله

بخـش از توسـعه پژوهـشها در موضـوع مـورد عالقـه، از طریـق         ویژگی نظارت انجام فعالیتهـاي آگـاهی     
فظ روزآمـدي، هـم از منـابع رسـمی و هـم از منـابع غیـر رسـمی            براي ح . پیگیري و تعامل با منابع خاصی است      

هـا، نقـدهاي    هـاي روزنامـه   هـا، مقالـه   هـاي کنفـرانس   ها، مجموعـه مقالـه    منابع رسمی مثل مجله   . شود  استفاده می 
 منابع غیررسمی شـامل تعاملهـاي شخـصی بـا      . گروههاي بحث و منابع وب     ها و فهرستهاي ناشران،     آگهی  کتاب،

  ). 580همان، ص(الکترونیکی است ستان و دانشجویان یا مبادالت شخصی از طریق پستهمکاران، دو
در واقـع، بررسـی دقیـق و گزینـشی منـابع            . شامل شناسایی منابع اطالعاتی مربـوط اسـت        18:استخراج. 6

ایی الکمن در پژوهشی، دو نوع فعالیت استخراج را شناسـ . گیرد اطالعاتی و شناسایی مطالب مرتبط را در بر می   
و فعالیتهاي انجـام شـده در منـابع    ) ها  ها و مجله    شامل کتابها، مقاله  (» مستقیم«فعالیتهاي انجام شده در منابع      : کرد

 ). 582همان، ص (ها و فهرستهاي پیوسته  نامه ها، چکیده نامه نمایه ها،  شامل کتابشناسی( غیرمستقیم 

جـام فعالیتهـاي مربـوط بـه بررسـی درسـتی            ویژگی وارسـی ان   . یعنی بررسی صحت اطالعات    19:تأیید. 7
هـاي   اطالعات پیدا شده است چون ممکن است اطالعات جنبه سیاسـی داشـته یـا از مآخـذ سیاسـی و از گـروه             

. دست آمده باشد که در آن صورت احتمال انحـراف یـا سـوگیري در آن زیـاد اسـت      نژادي، مذهبی و قومی به  
بـراي اطمینـان از   . مل اطمینان یافت و بعـد آن را بـه کـار بـست     پس باید از درستی و دقت اطالعات به طور کا         

تـوان از دوسـتان و همکـاران سـؤال کـرد و بـا بررسـی منـابع رسـمی و کـسب            درستی و صحت اطالعات، مـی    
 . اطالعات از منابع متفاوت و مقایسه آنها با همدیگر، به میزان صحت آن پی برد

الـیس تمـامی     بـه طـور کلـی،   . ریق یـک جـستجوي نهـایی   بندي تمام مطالب از ط     یعنی جمع  20:اتمام. 8
ایـن الگـو، نمونـه بـسیار خـوبی از رفتـار       . اسـت  یابی را به خـوبی مـورد بررسـی قـرار داده     هاي رفتار اطالع    جنبه
 . توان آن را در محیطهاي جدید به کاربرد و گسترش داد یابی کامل است که حتی می اطالع

درپـی مـورد     براساس پژوهشهاي تجربی بناشده و در مطالعات پی      نقطه قوت مدل الیس در این است که       
یـابی خـاص، بـه     روابط مفصل و تعامل این ویژگیها در هر الگوي اطالع«از نظر الیس، . آزمون قرار گرفته است 

  . »یابی فرد در نظرگرفته شده در آن مقطع زمانی خاص، بستگی خواهد داشت شرایط ویژه فعالیتهاي اطالع
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1. Ending 



در واقـع آنهـا بـه    . یـابی را توصـیف کـرد    توان هرگونه فعالیت اطالع ویژگیهاي مدل الیس، می  از طریق   
یابی را مـثالً از نظـر    اگر کسی بخواهد رفتار اطالع    . اند که در موقعیتهاي زیادي امکان کاربرد دارند         قدري کلی 

ون آشـکارا بـه ایـن عوامـل     وظایف شغلی افراد یا ازنظر دانش آنها تشریح کند، این ویژگیها نـاقص هـستند چـ          
  . شونده خارجی وابسته نیستند سبب

. یـابی باشـد   طور غیرمستقیم ابزاري بـراي توضـیح چگـونگی رفتـار اطـالع             از سویی، شاید مدل الیس به     
و در موقعیتهـاي متفـاوت، بـا واردکـردن افـراد مختلـف در        » ویژگـی «پوشی از تفاوتهاي موجـود در هـر           چشم

، ممکن است مـشخص شـود برخـی اشـخاص در بعـضی       براي نمونه. پذیر است مکانطرحهاي پژوهشی متوالی ا   
این امر ممکن است به بررسـی عوامـل مـسبب    . شوند می» نظارت«نقشها کمتر یا بیشتر از دیگران درگیر ویژگی     

  ). 5، ص2003یارولین ویلسون، (این تفاوتها منجرشود 
عـالوه بـرآن،   . یـابی اسـت   سـویه بـراي اطـالع    دي یـک دهندة فراین بندي رفتارها در این مدل، نشان  دسته

ن متغیر و وابسته به موقعیت است             درعمل، بروز رفتارهـا ممکـن   . اهمیت و دامنه هر رفتار در یک جستجوي معی
  ). 3، ص2001کالباخ، (است تکراري نیز باشد و معموالً نیز چنین است

  
  یابی ویلسون  الگوي اطالع

 به عنوان یک الگـوي حـل مـسئله بـراي پژوهـشها      1983را اولین بار در سال   یابی    ویلسون، فرایند اطالع  
پژوهشهاي این رشـته   سازي را به منظور یکپارچه  ) 3شکل( مدل حل مسئله خود      1997سپس در سال    . کار برد   به

نمـا   یابی، جستجو و استفاده از اطالعات با مراحل مختلف فرایند حل مسئله هـدف  در این مدل اطالع   . ارائه کرد 
  )درصـورت نیـاز  ( حل مـسئله، و  , تعریف مسئله, شناسایی مسئله: مراحل حل مسئله عبارتند از    . در ارتباط است  

  ). 53،ص2000ویلسون،(بیان راه حل 
یابی را هـم شـامل رفتـار جـستجوي فعـال و هـم غیرفعـال         رفتار اطالع) 3شکل( او در مدل جهانی خود  

مثالً تماشاي تلویزیـون و دریافـت اطالعـاتی از    ( هن را براي اطالعات     یعنی در عمل جستجوي فعال ذ       داند؛  می
یعنـی بـدون   (طور که توجه غیرفعـال   داند همان یابی می جزء رفتار اطالع) هاي آن بدون قصد و اراده قبلی      برنامه

  . دهد و جستجوي مداوم را در این ردیف قرار می) قصد قبلی
  : هاي زیر است لفه الگوي رفتار اطالعاتی ویلسون شامل مؤ

  زمینه نیاز اطالعاتی  •
 گر   متغیرهاي مداخله •
 )  یا غیرفعال فعال(یابی   رفتار اطالع •
 .  پردازش و استفاده از اطالعات •



 
  

  1996یابی ویلسون، ارائه شده در سال  الگوي رفتار اطالع. 2نمودار
 

ایـن الگـو چرخـه فعالیتهـاي     . تشکیل دهنده رفتار اطالعاتی هستندها در حقیقت همان عناصر   این مؤلفه 
گـر زیـادي را    دهـد و متغیرهـاي مداخلـه    اطالعاتی را، از ایجاد نیاز تـا مرحلـه اسـتفاده از اطالعـات، نـشان مـی             

اکنون به توضـیح  . کند گیرد که تأثیر شگرفی بر رفتاراطالعاتی دارد و ساختکارهایی که آن را فعال می      دربرمی
  :پردازیم  آنها می هاي موجود در مدل جهانی او و عناصر وابسته به هر یک از مؤلفه

  
  زمینه نیاز اطالعاتی

به نظر ویلسون، نیازهاي اطالعاتی از جمله نیازهـاي ثانویـه اسـت کـه منبعـث از نیازهـاي اولیـه روانـی،              
ن است این زمینه خود شخص، یا اي است که ممک پیدایش نیازي خاص متأثر از زمینه  . شناختی، و عاطفی است   

. باشـد ) اجتمـاعی، سیاسـی، اقتـصادي، فناورانـه و ماننـد آن      ( کند، یا محـیط  نقشی که در کار و زندگی ایفا می     
گذارند کـه در ویـرایش اول ایـن مـدل        برخی اوقات آنها براي هم شرط می      . اند  عناصر این زمینه درهم پیچیده    

 بر انتخاب، و سلسله مراتب نیازهاي اطالعـاتی بـر قـدرت آنهـا            ویژگیهاي شخصی . مشخص شده است  ) 1981(
آنها به جهت توالی نقشهایی که . اما علت بسیاري از نیازهاي شناختی در خارج از شخص است  . گذارد  تأثیر می 

هـاي مختلـف    اما نیازهاي اطالعاتی گروه. شوند آیند یا از شرایط محیطی ناشی می کند، به وجود می  فرد ایفا می  
با هم متفاوت است و در داخل هر گـروه نیـز بـا توجـه بـه تحـوالت       ...) مثالً مهندسان، پزشکان، داروسازان و      (

  ). 5، ص2003نیژویژکا،(محیطی و نقشهاي گروهی افراد متفاوتی هستند 
. متأثر از الگوهاي رفتاري جامعـه بـراي شـغلی خـاص اسـت     , اي  افراد، مانند نقش حرفه   ویژگیهاي نقش 

اي  اي به طور تنگاتنگی با موفقیت و ویژگی شـغلی و مکـانی او در سلـسله مراتـب حرفـه        ي نقش حرفه  ویژگیها
سرانجام، محیط کـار و زنـدگی و    . آورند  وجود می   اي را به    مشاغل خاص، نیازهاي اطالعاتی ویژه    . بستگی دارد 

د و حتی نیازهـاي اطالعـاتی   گذار گیري نیازهاي اطالعاتی اثر می محیط اجتماعی و ساختار سازمانی آن برشکل  
  . هاي تحوالت سیاسی و اقتصادي با نیازهاي ایام ثبات اجتماعی تفاوت دارد دوره

  رفتار
 يابي اطالع

  ساختكار
 سازي فعال

متغيرهاي 
 گر مداخله

  

ساختكار 
 سازي فعال

  زمينه
 نياز اطالعاتي

  شخص زمينه

/ فشار نظريه
 مقابله

  

 شناختي روان

 محيطي

  ته وابس نقش
 يا بين فردي

 شناختي مردم

  
 ويژگيهاي منابع

  نظريه 
 پاداش/ خطر

يادگيري  نظريه
 اجتماعي

 خودكارايي

توجه 
 غيرفعال

  جستجوي
 غيرفعال

 جستجوي
 فعال

  جستجوي
 مداوم

  پردازش 
و استفاده از  

 اطالعات



 و راههاي ارضاي نیاز  این عوامل نه تنها بر پیدایش نیاز و تعیین نوع نیاز، بلکه بر ادراك موانع اطالعاتی،
بـراي نـشان دادن ایـن    . کننده و هم مانع هستند     قویتعوامل تأثیرگذار بر رفتار اطالعاتی، هم ت      . گذارد  تأثیر می 

  ). 7و6همان، صص(کند  استفاده می» مانع«به جاي » گر متغیرهاي مداخله«تأثیر دوگانه، ویلسون از اصطالح 
  

  گر متغیرهاي مداخله
گـر را برشـمرده و    نکته دیگري که در مدل جهانی ویلسون مطرح است اینکه او تمام متغیرهاي مداخلـه      

گـر بـر رفتـار     عوامل روانی ممکن اسـت بـه عنـوان یـک متغیـر مداخلـه         . ا را در این مدل ترسیم کرده است       آنه
وابسته یا بـین    محیطی، نقش  شناختی،  جمعیت(گر دیگر     طورکه متغیرهاي مداخله    همان. یابی تأثیر بگذارد    اطالع
  . توانند بگذارند همین تأثیر را می) فردي

عوامل مثل عوامل تأثیرگذار بـر   این . کند نده رفتار اطالعاتی زیادي اشاره می  کن  ویلسون به عوامل تعیین   
  . تواند ماهیت شخصی، نقش وابسته، یا محیطی داشته باشند پیدایش نیاز اطالعاتی، می

گیـري   توان به دیدگاه فرد نسبت به زنـدگی و نظـام ارزشـها، جهـت        شناختی می   از جمله متغیرهاي روان   
اي، اولویتهـا،   یادگیري، متغیرهاي عاطفی، نگـرش او نـسبت بـه ابـداع، رفتارهـاي کلیـشه           سیاسی، دانش، سبک  

وظیفـه، نظـام    ، عالیق و دانـش موضـوعی،       )ارزشیابی از دانش و مهارتهاي خویش     (ها، خود ادراکی      پیشداوري
 و اقتصادي، شناختی شامل جنس، سن، منزلت اجتماعی متغیرهاي جمعیت . کرد  اطالعاتی، یا نظام جستجو اشاره    

 از  شـناختی  شـناختی و جمعیـت      روان  ایـن مـدل، متغیرهـاي      در. تحصیالت و تجربیات شغلی و ماننـد آن اسـت           
  ).  7همان، ص(اند  یکدیگر جدا شده

ایـن  . دهـد  کند، او را در نظـام اجتمـاعی و سـازمان در موقعیـت خاصـی قـرار مـی         نقشی که فرد ایفا می    
فـردي   متغیرهاي نقش وابـسته یـا بـین   . کند در دسترسی به اطالعات ایجاد می  موقعیت فرصتها و موانع خاصی را       

شامل شخصیت شغلی، مقررات و محدودیتها، نیازمندیها، استانداردها و الگوهـاي رفتـاري یـک گـروه شـغلی،            
. پـذیري اسـت   مراتب ارزشـها و سـطح مـسئولیت    جایگاهی که فرد در سازمان یا کل نظام سازمانها دارد، سلسله        

محلی یـا سـازمانی تحلیـل کـرد، شـامل قانونگـذاري، موقعیـت        , توان در سطح ملی    غیرهاي محیطی را که می    مت
سـنتی در برابـر ابـداعی، فـردي دربرابـر        (اقتصادي، سطح ثبات، ساختار سازمانی یک بخش، فرهنگ اطالعاتی          

زي منـابع اطالعـاتی، نـوع    سـا  ، فناوري اطالعات، بومی)جمعی، سطح پذیرش نابرابریها در دسترسی به اطالعات      
  . سازمان، و فرهنگ سازمانی است

از نظـر  . کنـد   تناسب و پایایی اطالعات را از عوامل محیطی جدا می ویلسون ویژگیهاي منابع مثل اشاعه، 
مثالً دانش کم از منابع اطالعاتی موجود مـانع  . است» مانع«یا »  قوت«کننده    گر تعیین   او، ارزش متغیرهاي مداخله   

  . کننده آن است ار اطالعاتی و دانش زیاد تقویترفت
  

  یابی ساز رفتار اطالع ساختکارهاي فعال
او . دهـد  سـازي را قـرار مـی    یابی مفهوم، سـاختکار فعـال       و تصمیم به اطالع   » زمینۀ شخص «ویلسون، بین   

وي براي یافتن عامل . کند یابی را ایجاد نمی  کند که هر نیاز اطالعاتی انگیزه فعالیتهاي اطالع         درستی اشاره می    به
بـه نظـر او،   . کند یابی پاسخ را در روانشناسی و نیز ضرورت پرداختن به بقیه علوم جستجو می ایجاد انگیزه اطالع  

، هر نیاز، انـسان را   طبق این نظریه . مقابله تشریح کرد  / توان با نظریه فشار     سازي را می    یکی از ساختکارهاي فعال   
طـور مثـال، اگـر فـرد متقاعـد شـود دانـش موجـودش بـراي درك موقعیـت و            بـه . کنـد   یابی وادار نمی    به اطالع 
اگر بر این باور نباشد، فشار ناشی از خطر اشتباه، تجاوز به . کند یابی نمی اقدام به اطالع  است، گیري کافی تصمیم



هر چه این فـشار  . دآی وجود می هنجارهاي اجتماعی و مشروع، مسئولیت اقتصادي و پاسخ ندادن به توقعات، به          
  .شود، تا جایی که این فشار فعالیتها را از کار بیندازد یابی ایجاد می  انگیزه بیشتري براي اطالع بیشتر باشد،

تمایل به پاداش ممکن اسـت ایـن     . سازي، ضرورت مقابله با موقعیت و حل مسئله است          عامل دیگر فعال  
ط موجب آسودگی خاطر ناشی از زایل شدن احـساس عـدم   احساس نیاز را ایجاد کند؛ حتی اگر این پاداش فق      

تـر از   یابی افراد در برخی موقعیتها و علـت اسـتفاده افـزون        پاداش چگونگی اطالع  / در نظریه خطر  . اطمینان شود 
  ). 8همان، ص(شود  برخی منابع، تشریح می

ورد توان شـخص  توقع اثربخشی، برآ. است» خوداثربخشی«یابی نیز درك  یک محرك مهم رفتار اطالع    
کند آیا  گذارد و تعیین می گیري انجام فعالیتهاي ضروري اثر می  این امر، بر تصمیم. آمیز است از اجراي موفقیت

  . کند شخص اساساً براي مقابله با موقعیت تالش می
  

  مرحله کسب اطالع
 و جـستجوي   توجه غیرفعال، جستجوي غیرفعال، جستجوي فعـال  ویلسون از بین حالتهاي کسب اطالع،     

بـدون قـصد   ) تلویزیون، رادیو(توجه غیرفعال یعنی جذب غیرفعال اطالعات از محیط . سازد  مداوم را متمایز می   
حالـت دوم زمـانی   .  هرچند روشی مهم در جذب اطالعات است این رفتار اطالعاتی هدفمند نیست،. یابی  اطالع

حالت . شود که اتفاقاً به فرد  مربوط است نجر میآوري اطالعاتی م شود که یک رفتار خاص، به فراهم        ظاهر می 
حالـت چهـارم یعنـی جـستجوي همیـشگی      . گـردد  دهد که فرد فعاالنه به دنبال اطالعات مـی       می  سوم وقتی رخ    

  . اطالعات براي روزآمدسازي یا گسترش حوزة اطالعاتی
  

  مرحله پردازش و استفاده از اطالعات
طورمستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده  شود و به  دانش او میشده کاربر، پردازش و جزء   اطالعات کسب 

فعالیتهاي اطالعاتی ذهنی . گیرد تا بر محیط اثر بگذارد و در نتیجه نیازهاي اطالعاتی جدیدي ایجاد کند قرار می
 کننده رفتار شخص در کلیـه مراحـل   آورد که در آن عناصر خاص زمینه، تعیین وجود می اي را به   و عینی چرخه  

  ). 9همان، ص(شود   آمده عنصر جدید یک نظام پویا می  دست گردد و اطالعات به می
باعـث پـردازش و اسـتفاده از    ) فعال یـا غیرفعـال  (یابی فرد به هر شکل که صورت گیرد   کل رفتار اطالع  

از امـا ایـن پـردازش و اسـتفاده بـا توجـه بـه زمینـه نیـ         . شود که هدف اصلی از جستجو همین است     اطالعات می 
هـا، نـوع    مختلف و با توجـه بـه نیازهـاي حاصـل در آن زمینـه     هاي   یعنی در زمینه  . اطالعاتی، ممکن است تغییر کند    
  .پردازش و استفاده متفاوت خواهد بود

مدل ویلسون، در فرایند پژوهش، چارچوب خوبی براي تفکر درباره فرایند کسب اطالعـات در اختیـار       
اما پژوهشهاي انجام شده در زمینه این مدل، عالوه . تر ساخت تر و یکدست  نتوان آن را روش     دهد و می    قرار می 

) 2003(اند که در اینجا دیدگاههاي نیژویژکـا   بر بیان نکات مثبت آن، به برخی از کاستیهاي آن نیز اشاره کرده         
  : شود درباره نقاط ضعف این مدل به اختصار بیان می

اما این مسئله در نمودار او منعکس  کند،  یابی را از یکدیگر تفکیک می تصمیم به اطالعویلسون مرحله پیدایش نیاز اطالعاتی و        •
گیري، به محرك دیگري غیـر از   شود و براي تصمیم یابی منجر نمی  اما هر نیازي به اطالع رسند، هرچند به نظر مهم می. نشده است 

 . احساس نیاز است
این متغیرها زمینۀ  رفتار اطالعاتی را شکل . نیازي به این کار نیست. کند گر جدا می لهرا از متغیرهاي مداخ» زمینه«او در نمودار،  •

 . آنها ماهیت متفاوت محیطی، نقش وابسته و شخصی دارند. دهند می



شود؛ حال آنکه این منبـع عنـصر    گر درنظر گرفته می ویژگیهاي منابع اطالعاتی به عنوان یک طبقه جداگانه از متغیرهاي مداخله  •
 . توان آنها را در رده کلی  متغیرهاي محیطی گنجاند  بنابراین می است،) بافت(محیط اطالعاتی 

گر فقط در مرحله کسب اطالعات برکاربر اثر  کند و حاکی است که متغیرهاي مداخله شکل ترسیمی نمودار، قیودي را ایجاد می •
گیري، پردازش و اسـتفاده ازاطالعـات     مراحل پیدایش نیاز، تصمیمتوان در همه گذارند، حال آنکه تأثیر هر نوع متغیري را می      می

 .. تصور کرد
یابی بلکه در تمام مراحـل   آنها نه تنها در مرحله تصمیم به اطالع. سازي نیز صادق است همین مسئله در مورد ساختکارهاي فعال     •

 . کسب اطالعات، حضور دارند
نـه  » خـود اثربخـشی  «، سطح محسوس »انتظار پاداش«، » ادراك خطر ،»فشار«سازي خاصی مانند  بهتر است از ساختکارهاي فعال     •

 . نظریه هریک از آنها نام برده شود
توانـد   انـد کـه مـی    گـر ترسـیم شـده    سـازي و متغیرهـاي مداخلـه    بین ساختکارهاي فعـال   ) پیکانها(در نمودار ویلسون رابطه سببی     •

 . شناختی کلی هستند نه یک عنصر مستقل از زمینه شناختی و جامعه نهاي روا کننده باشد چون این ساختکارها، پدیده گمراه
، 1981افزون بـراین، وي در مـدل سـال    . پردازد یابی می کاربرد مدل ویلسون به موقعیتی محدود شده که کاربر شخصاً به اطالع         •

 . د اینها نیز وجود نداردیابی نامید، اما در مدل جدی راهبردهاي کسب اطالعاتی را ترسیم و آنها را مسیرهاي اطالع

دهد،   و رفتار کاربر را نشان می طور کلی باید گفت، این مدل روابط بین مفاهیم کاربر، نیاز، کاربردها، به
یابی فرایندي بازگشتی است، ولی در این مدل فراینـدي   اطالع. کند اما پیچیدگی فرایند پژوهش را تعریف نمی      

این مـدل حـاکی از آن اسـت    . رود گر از یک مرحله به مرحله بعد می    شود و درآن جستجو     خطی نشان داده می   
رسـد ایـن مـدل     همچنین، به نظر مـی . شود که هرگاه نیاز اطالعاتی با یافتن اطالعات ارضا شد، جستجو تمام می  

ید از این گذشته، اطالعات با. سازد فضا را براي تعریف مجدد نیاز اولیه در پرتو اطالعات یافت شده، میسر نمی           
شـود   این مدل باعث نمی). کند نیاز را برآورده نمی(  درغیراین صورت کاربردي ندارند    مناسب نیاز اولیه باشند،   

یابی رشد کند و فراگیرد وخیلی شبیه کتابخانه سنتی است؛ چون تنها  کاربر به هنگام وارد شدن در فرایند اطالع  
 آن، مهارتهـاي   در. کنـد  رسی و اسـتفاده از منـابع، تأکیـد مـی     یابی، دست   بر مهارتهاي مربوط به منابع، مانند مکان      

شـود   مربوط به کتابخانه از سایر مهارتهاي الزم براي استفاده از اطالعات، مثل تفکر انتقادي و تحلیل، جـدا مـی          
  ). 2004هیدن، (

  

  
  مدل فرایند جستجوي کولثاو

کاربر براي یافتن معنـی از اطالعـات بـه    فعالیت ساختاري «: فرایند جستجو از نظر کولثاو عبارت است از 
او همچنـین اسـتفاده از اطالعـات را      . »منظور گسترش وضعیت دانش خویش در یک مسئله یا موضـوع خـاص            

درپی دربارة دریافت اطالعات و چگونگی درك کاربران از کمکی که اطالعات درارتباط  کنشهایی پی«شامل  
  . اندد  می ،»است) یا نکرده(با یک موقعیت کرده 

این اصل که مبین نوعی وضـعیت شـناختی و   . جایگاهی ویژه دارد» اصل عدم اطمینان«در نظریه کولثاو    
شـود کـه دانـشجویان در مـورد موضـوع        مراحل فرایند تحقیق و هنگامی مطرح میعاطفی است، همراه با اولین  

کولثاو عقیده دارد که افـراد  . تحقیق خود مطمئن نیستند و یا در فهمشان از موضوع نقص یا کاستی وجود دارد              
 در فراینـد  ترین نقطـه  تدوین فرضیه، اساسی. در جریان کسب اطالعات بیشتر به دنبال معنا هستند تا یافتن پاسخ         

شـویم،   شرایط عاطفی، تحت نفوذ وحدت و تکرر اطالعاتی که در جریان تحقیق با آن مواجه می    . تحقیق است 
باشند؛ و سرانجام درگیري شخصی بـا   توانند با مراحل خاصی از تحقیق پیوند داشته      شرایط عاطفی می  . قرار دارد 

 ولثاو، وضعیت انفعالی کاربر در طول تحقیق نکتۀبراي ک. شود فرایند تحقیق موجب افزایش احساسات مثبت می
طی چند تحقیق که سالها به طول انجامید، از مشاهده و بررسی دانشجویان، کولثاو توانست مراحلی . اصلی است



وي این مراحل را با وضعیت عـاطفی و رفتـاري هـر یـک     . را تعریف کند که روي هم رفته بیانگر تحقیق است        
   ). 1375موریس، (سازد مرتبط می

  : داند یابی را متشکل از سه حیطه می کولثاو فرایند اطالع
 عاطفی ـ احساسات •
 شناختی ـ افکار  •
 فیزیکی ـ کنشها •

  : شوند در سه حیطه فوق گسترده می) 4شکل شماره(یابی گانۀ اطالع از نظر او، مراحل شش
یـک تکلیـف یـا حـل مـسئله      یابد اطالعاتی براي انجام     در مرحله آغازین شخص ابتدا درمی      21:شروع.1

یابی ویلسون است که در آن کاربر یک نیاز اطالعاتی احساس  این مرحله شبیه مدل رفتار اطالع. مورد نیاز است
ن را شناسایی می کند شده در یک محیط معی .  

مراحل فرایند 
  جویی اطالع

  احساس مشترك در هر مرحله
 مشترك در  اندیشه

  هر مرحله
کنش مشترك در هر 

  همرحل
اقدام مناسب بنابر مدل 

  کولثاو

  بازشناسی  اي جستن اطالعات زمینه  کلی، مبهم  عدم قطعیت  درگیرشدن. 1

  شناسایی      خوشبینی  گزینش. 2
  جستن اطالعات باربط      آشفتگی/ سردرگمی  کشف. 3
  بندي فرمول  تر روشن/ دقت    وضوح  بندي فرمول. 4

  / داري حس جهت  گردآوري. 5
  اعتماد و اطمینان

گردآوردن اطالعات با ربط یا   جستن  عالقۀ فزاینده
  خاص

  ارائه. 6
رضایتمندي یا / آرامش

  اتمام    تر تر یا دقیق روشن  سرخوردگی

  مدل فرایند جستجوي کولثاو. 4شکل
  

  
  . در این مرحله، وظیفه ما شناسایی و انتخاب رویکرد و حوزة موضوعی مورد بررسی است22:گزینش.2
، وظیفه مـا بررسـی اطالعـات در حـوزة موضـوعی بـه منظـور گـسترش درك            در این مرحله   23:کشف.3

آوري اطالعـات کلـی دربـاره موضـوع      جمـع این مرحلـه شـامل   . شخصی و نیز به خاطر تأکید براین موضوع است        
 . است، نه اطالعاتی که خاص یا کامالً مرتبط باشد

 مرحله پیشین، دیدگاهی متمرکـز   آوري شده در     کاربر اکنون بر مبناي اطالعات گرد      24:بندي  صورت. 4
با افزایش درك دانشجویان . سازد به مرحله بعد برود تمرکز کامل، کاربر را قارد می    . آورد  از موضوع فراهم می   
 . شود تر می یابد، جستجوي اطالعات نیز متمرکزتر و مستقیم از موضوع افزایش می

طـور    بـه ) هـا، متخصـصان، دوسـتان و ماننـد آن          کتابخانه(رسانی     کاربر با نظامهاي اطالع    25:گردآوري. 5
به . شود آوري می از این طریق، اطالعات مربوط به موضوع مورد نظر جمع. ثمربخش و اثربخشی در تعامل است     

 . شود در این مرحله بخش اعظمی از کار انجام می زعم ویلسون و کریکالس،

                                                        
1. Initiation  
1. Selection 
2. Exploration 
3. Formulation 
4. Collection 



پایـان جـستجو    . زي مـدرك مکتـوب اسـت      سا   وظیفه کاربر در اینجا تکمیل جستجو و آماده        26:ارائه. 6
آوري همه اطالعات الزم باشد، یا این که تاریخ انقضاي تحویل مقاله نزدیک باشـد و   ممکن است به علت جمع 

  ). 2، ص2003هیدن، (چه بسا همه اطالعات الزم بازیابی نشده باشد 
این رویکرد به . شود  تأکید مییابی در این مدل، بر رویکرد فرایندي نسبت به مهارتهاي کتابخانه و اطالع

شود  از این گذشته، بر توسعه مهارتهاي شناختی قابل انتقالی تأکید می. هاي خاصی وابسته است   منابع یا کتابخانه  
ایـن مـدل یـک چـارچوب نظـري بـراي       . دهـد   که کارایی دانشجویان را در اسـتفاده از اطالعـات افـزایش مـی             

از این جهت است که یکی از معدود مدلهایی اسـت کـه بـر پژوهـشهاي     اهمیت آن   . آورد  یابی فراهم می    اطالع
( اند  سایر مدلهاي پیشنهادي بر مبناي تمرین و تجربه ارائه دهندگانشان، بنا نهاده شده. رسمی واقعی استوار است 

  ). 2،ص2003 هیدن،
دهد، منحـصر   یپژوهش کولثاو از این نظر که مالحظات عاطفی را در فرایند جستجو مورد توجه قرار م         

در پژوهش وي، به چگونگی احساس جستجوگر در مراحل مختلف فرایند جستجوي اطالعـات و    . به فرد است  
فرایند پـژوهش او چنـدین مرحلـه دارد    . شود کند، پرداخته می  اندیشد و عمل می     نیز آنچه جستجوگر به آن می     

توان به منزلۀ همزمانی با تغییرات در  یکنشها را م. که ویژگی هرکدام احساسات، تفکر و کنشهاي خاصی است 
  ). 906، ص2002کوپر،(جستجو مورد توجه قرار داد و افکار نیز استداللهاي موقعیت و برهان هستند 

. کننده فعال در فرایند جستجوي اطالعـات اسـت      اهمیت مدل در بیان این نکته است که کاربر، شرکت         
در . یابی دخیل هستند  مهمتر اینکه فرایندهاي شناختی در اطالع.کند دانش کاربر در تعامل با اطالعات رشد می      

بینـی، مـشاوره، مطالعـه،     طول این فرایند، دانشجویان درگیر راهبردهـاي شـناختی نظیـر کنکـاش، تأمـل، پـیش                
رسد این مـدل دسـتکاري در اطالعـات یعنـی تحلیـل،       اما به نظر نمی.  شناسایی، تعریف و تأیید هستند   گزینش،
تبدیل اطالعات بـه دانـش در   . سازماندهی، ترکیب و ارزشیابی، اطالعات یافت شده را  نیز شامل شود   تلخیص،

شود که همگام با پیـشرفت جـستجوي    به هرحال، در این مدل تأکید می. این مدل مورد توجه قرار نگرفته است    
بینی و   خوش بینی، تردید،   سردرگمی، اضطراب، پیش    اطالعات، احساسات عاطفی نظیر دلواپسی، نبود اطمینان،      

  ). 3، ص2003هیدن، (کنند  اعتماد، ایفاي نقش می
  

  » دروین«مدل معناداري 
در این مدل، اطالعات چیزي است کـه        . رویکردي شناختی در جستجوي اطالعات است     » دروین«مدل  

یا احساسات نیز بر عواطف  .اما تفهیم فقط یک امر ذهنی نیست. فرایندهاي داخلی شناختی در آن دخالت دارند
روشن است، عواطف یا احساسات در فهم مفهـوم نیـاز بـسیار         . گذارند  پاسخ شناختی افراد به اطالعات تأثیر می      

کنـد، امـا ایـن موضـوع را        هاي عاطفی فراینـدهاي شـناختی تأکیـد نمـی           به طور خاص برجنبه   » دروین«. مؤثرند
ایـن  . سازد، به بسط آن پرداخـت  وي را پیچیده وغنی میاي که مدل    توان از رویکرد وي دریافت و به گونه         می

، 5نمودار شماره . باشد جو براي پرکردن شکاف موجود در ذهن وي می        مدل به نوعی بیانگر تالش ذهنی اطالع      
  . دهد مدل دروین را نشان می

                                                        
5. Presentation 



ــه  کننــده اطالعــات مرکزیــت مــی در ایــن مــدل، اهمیــت مــصرف هرآنچــه فــردي «یابــد و اطالعــات ب
 و شناختی  گرا،  مبتنی بر موقعیت، کلی مدل تفهیمی، اطالعات را ذهنی،. شود تبدیل می» شمارد بخش می آگاهی
همچنـین در ایـن مـدل بـر فهمیـدن      . هاي شخـصی تأکیـد دارد      این مدل، بر فهمیدن اطالعات در زمینه      . بیند  می

کنندة اطالعات نـه   مصرف. شود یگیري نیازهاي اطالعاتی و راههاي رفع این نیازها نیز تأکید م           چگونگی شکل 
شود، بلکه در مرکز یک فرایند تغییر فعـال و     کنندة منفعل اطالعات از محیط خارج تلقی نمی         تنها یک دریافت  

 و این تغییـرات خـود موجـب     در این فرایند، اطالعات موجب تغییرات ادراکی در کاربر شده       . مداوم قرار دارد  
  .شود ات میدگرگونی در برداشت کاربر از اطالع

  
  
  
  
  
  

  الگوي معنایابی دروین. 5شکل
  

. شود استفاده می» ـ  فایده موقعیت ـ  فاصله  «روش دروین، هنگام مطالعۀ نیازهاي اطالعاتی از استعارة  در
. شـود  آید، ناشی می که در دانش پدید می» اي فاصله«کند که تمام نیازهاي اطالعاتی، از انقطاع یا   وي اظهار می  

آید و افراد کوشش دارند با استفاده از تاکتیکهاي مختلف، این  خاص به وجود می» موقعیت«این فاصله در یک 
دروین معتقـد  . شود خوانده می» کمکها«یا » فواید«رساند  آنچه ایشان را به روي پل می     . فواصل را برطرف کنند   

نیازهاي افـراد  . در خوي گرفتن با فرایندها یافتمندي در رفتار افراد وجود دارد که باید آن را  است حالت نظام 
مندي نیازهـا بایـد بـه عنـوان یـک فراینـد، و نـه یـک          این خصیصۀ نظام . نظمی است   مند بوده و عاري از بی       نظام

  توانند مورد توجه قرارگیرند که بتوانیم به فرایندي پـی  نیازهاي اطالعاتی هنگامی می .  تلقی شود   وضعیت ثابت، 
بـویژه دانـش   ( و براي حـصول چیـزي      براي پرکردن آن،  » فاصله«فرد به هنگام مواجه شدن با یک         ببریم که هر  

  ). 1375موریس، ( در آن وارد شود  آورد، دست می  که از این تجربه به) جدید
  

  الگوي بلکین 
 ، بر ایـن فرضـیه اسـتوار اسـت کـه نیـاز بـه اطالعـات نتیجـه                 6شکلارائه شده در    ) 1984(الگوي بلکین   

داننـد یـا جـایش خـالی      توانند آنچه را که نمـی     یک فرد است، چون افراد نمی     » 27ناهمگونی در وضعیت علمی   «
توانـد   شـود، نمـی   سؤالهایی که طبق درخواست آنها به نظامهاي اطالعاتی ارجـاع مـی        . است به آسانی بیان کنند    

ه خـود را بـر عبـارت بیـان مـسئله      براي حل این مشکل، بلکـین توجـ  . شان باشد  گویاي نیازهاي اطالعاتی واقعی   
. کننـد  کند ـ یعنی عبارتی که افراد براي توصیف چگونگی پیدایش نیاز اطالعاتی از آن استفاده می  متمرکز می

در اینجا، بلکین زمینه و عناصر موقعیتی نیاز اطالعاتی را در نظر داشته، و در این نکته با دروین هم عقیـده بـوده      
) نامـد  آنچه بلکین ناهمگونی مـی (» فاصله«بردن به  و پی عیت کاربر، کلید حل معماست    بردن به موق    است که پی  

                                                        
1. Anomalous state of knowledge(ASK) 

  ها، شهيپرسشها، پاسخ داده شده، اند 
  گرفته، منابع، گردآوري شده شكل

  

 كاف پرشدهش

  شرايط 
 عدم تداوم

ها  استفاده موقعيت
 )ها كمك(

 مواجه با شكاف
  راهبردهاي به كار رفته 

  ارزشهاي اطالعاتي يافت شده
  



کنـد، از رویکـرد شـناختی سـود      اینکه کاربر چگونه مسئله خود را بیان مـی  بلکین براي فهمیدن    . حایز اهمیت بسیار است   
  ). 1375موریس، (برد  می

  از جهان تصویرذهنی        تولیدکننده                    تصویرذهنی
  کننده از جهان                                                استفاده    

  تقاضا                                                                        متن
  گشتارهاي                                                       

                                    زبانشناختی،                          
                                                                  عملی

  
      وضعیت مفهومی      ناهمگونی در          اطالعات   وضعیت مفهومی

     وضعیت دانش                       دانش                 دانش
  

           درك نیاز        د، دانش     باور، قص
  کننده  تأویلهاي استفاده

  یابی بلکین الگوي اطالع. 6شکل
. گیـرد  در این مدل، دانش ادراك شده فرد برمبناي تصاویر ذهنی دریافت شده از عالم واقـع شـکل مـی     

درونـی وجهـی   آنگـاه کـه ایـن دانـش     . کند اش را منتقل می هاي درونی   فرد برمبناي دانش خود افکار و اندیشه      
از آن . گیـرد  شود و براساس مسایل مختلف زبانی در قالب متنی جاي مـی   به اطالعات تبدیل می  یابد،  بیرونی می 

  . کند ریزي می شود و دانش او را پایه سو نیز تصاویر ذهنی از جهان خارج جذب ساخت ذهنی کاربر می
 زمینه یا  در این مدل،. ام پیوند میان لغات استدادن مسئله کاربر در نظ آنچه بلکین به آن توجه دارد نشان

هـا   اي از کلمـات و شـاخه    بـه سلـسله   گـردد،  گونه که در عبارت مرتبط به بیان مسئله منعکس مـی    موقعیت همان 
عوامـل و  . در این شبکه، فراوانی بسامد هر کلمه مبین نزدیکی آن با موضوع مـورد نظـر اسـت   . است تبدیل شده 

دهند و این تصاویر ذهنی به نوبه خود در وقایع دنیـاي خـارج تـأثیر           ذهنی را تغییر می    تحرکات خارجی تصویر  
  .  گذارد می

  

  یابی در وب  هاي رفتار اطالع الگو
. یابی در وب انجام شـده اسـت    بر خالف روند رو به رشد وب، تا کنون  بررسی اندکی  در مورد اطالع  

چوو دتلون، (هاي کامل براي توصیف جلسات مرور وب است  هآوري داد یکی از دالیل این امر، دشواري جمع
  ). 1999ترنبال،

یابی دانشمندان علوم اجتماعی در وب     طی پژوهشی، براساس مدل الیس رفتار اطالع      ) 2003(مهو و تیبو    
  ). 7شکل(را مدل سازي کردند

در این مدل، . رائه گردیدیابی ا دراین پژوهش، مدل الیس تأیید شد، اما توصیفی کاملتر از فرایند اطالع         
، 29سازي ، شبکه28دسترسی: عالوه بر ویژگیهاي مدل الیس، سه ویژگی اضافی گنجانده شده است که عبارتند از

هرچند همه این ویژگیهـاي جدیـد، فعالیتهـاي جـستجو و گـردآوري اطالعـات                . 30تأیید، و مدیریت اطالعات   

                                                        
1. Accessing 
2. Networking 
3. Information management 



، 2003 مهـوو تیبـو،   (یش بازیابی اطالعات و تـسهیل پژوهـشها دارنـد    نقش چشمگیري در افزا اما وظایفی هستند که     نیستند،
  ). 583ص

  
  
  

 جستجوي زنجیري، استخراج، تمایز، وارسی، مدیریت اطالعات، ترکیب، تحلیل، نگارش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یابی دانشمندان علوم اجتماعی مراحل رفتار اطالع. 7شکل
  

تواند ناشی از نبـود    عدم دسترسی می. ت مورد نیاز، مانع استفاده از آن است   مشکالت دسترسی به اطالعا   
. منابع در محل استفاده و یا ناشی از محدودیتهاي اعمال شده از سوي دولتها در استفاده از برخی اطالعات باشد              

، »آغـاز  «معتقدنـد رفتارهـاي مربـوط بـه دسترسـی بـه اطالعـات مـورد نیـاز کـه در مراحـل                    ) 2003(مهو و تیبو    
یابی است که  ترین فعالیتهاي اطالع  از عمده گردند،  ظاهرمی» سازي شبکه«و » زیرنظرگیري«، »مرور«،  »پیوندیابی«

یعنی، آغاز و پیوندیابی، مرور، (چون فعالیتهاي جستجو. باید به عنوان یک مقوله مجزا به مدل الیس اضافه گردد
  . شوند الزاماً با منابع اولیه یا مستقیم شروع نمی) سازي زیرنظرگیري، تمایز، استخراج و شبکه

اي بـراي آن درنظـر گرفتـه       یابی است که در مدل الیس رده         اطالع  نیز دیگر فعالیت  » مدیریت اطالعات «
یـابی در چنـدین پـژوهش بررسـی شـده        اهمیت و تأثیرش بر دسترسی، و بر رفتار اطالع حال، درعین. است  نشده

منظـور از مـدیریت در اینجـا بایگـانی، آرشـیو و سـازماندهی اطالعـات        ). 584، ص   2003  مهـو و تیبـو،    ( است  
هرچند این فعالیتها نقطه مقابل فعالیتهاي جـستجو و گـردآوري اطالعـات        . است  آوري شده و استفاده شده      جمع
  .   اما نقش مهمی در افزایش بازیابی اطالعات دارد است،

. طور کامـل یـا همـواره پـشت سـرهم نیـست       نظیر مدل الیس به   فعالیتهاي شناسایی شده در این پژوهش       
اما بـه طـورکلی،   . کنند اي به مرحله دیگر گذر می شان، از مرحله  اي  پژوهشگران براساس نیازهاي آنی یا زنجیره     

, جـستجو : توان به چهـار مرحلـه عمـده ذیـل تقـسیم کـرد        یابی دانشمندان علوم اجتماعی را می       فعالیتهاي اطالع 
  .  پردازش و خاتمهدسترسی، 
اي در نظرگرفت که شناسایی مواد مرتبط یا بالقوه مـرتبط در   توان به عنوان دوره     مرحله جستجو را می   .1

یعنـی  ( آوري اطالعـات بـا اسـتفاده از ابزارهـاي متـداول         ایـن مرحلـه شـامل فعالیتهـاي گـرد         . شود  آن آغاز می  

  جستجوي آغازين، جستجوي زنجيري، مرور،
  سازي زيرنظرگيري، تمايز، استخراج، شبكه
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کتابفروشـان و   فتگـو بـا افـراد و نیـز منـابعی ماننـد ناشـران،       ، گ)هـا   هـا و کلیـدواژه      نامـه   فهرستهاي پیوسته و نمایه   
 . سازمانهاي دولتی است

 بویژه وقتی منابع  توان به عنوان پلی بین مرحله جستجو و پردازش تعریف کرد،      مرحله دسترسی را می   . 2
 . فاده قرارگیردمورد است) ها ها و کتابشناسی نامه ها، چکیده نامه ، نمایه مثل فهرستهاي پیوسته(غیرمستقیم 

همچنـین  . گیرد مرحله پردازش وقتی است که ترکیب و تحلیل اطالعات گردآوري شده صورت می    . 3
 . گیرد نگارش محصول نهایی، در مرحله پردازش شکل می

هرچند در این پژوهش ایـن مرحلـه   . دهد مرحله خاتمه، پایان چرخه پژوهش یک طرح را نمایش می . 4
 طرح زمانی است که تمام سؤالهاي مصاحبه به سوي بحث کل چرخـه پـژوهش هـدایت         اما پایان   تشریح نشده، 

، 2003مهوو تیبو، ) ( اي براي مجله یعنی چگونگی و محل یافتن اطالعات به هنگام  نگارش کتاب یا مقاله (شود 
  ).   584-585ص 

  و جستـجو، دستـرسی (دهـد کـه در هـر یک از سـه مرحلـه اولیـه   نشـان می7شکل
 پژوهشگران ممکن است از فعالیتهاي جستجوي آغـاز،   در مرحله جستجو،. گیرد ، فعالیتهایی شکل می )پردازش

پژوهشگران با توجه  در مرحلۀ دسترسی،. سازي استفاده کنند   استخراج و شبکه    پیوندیابی، مرور، نظارت، تمایز،   
ایـن  . شـوند  گیري وارد مـی  ، در فعالیتهاي تصمیمبه اینکه به مرحله پردازش بروند یا به مرحله جستجو بازگردند    

گیري براساس موفقیت یا عدم موفقیت در کسب مواد الزم و یا دسترسی به انواع منابع اطالعـاتی متنـوع      تصمیم
در مرحلـه پـردازش، پژوهـشگران ممکـن اسـت از         . اسـتوار اسـت   )  مواد آرشـیوي، اسـناد دولتـی        موضوعات،(

درایـن مرحلـه نیـز، آنهـا وارد     . گیرنـد   تمایزیابی، تأیید و مدیریت اطالعات بهره اج،فعالیتهاي پیوندیابی، استخر  
  ). 585همان، ص(شوند  آوري شده و نگارش محصول نهایی می فعالیتهاي ترکیب و تحلیل اطالعات جمع

شـود،   کـه چرخـه پـژوهش در مرحلـه جـستجو آغـاز مـی        شود هنگامی  مشخص می7همچنین در شکل  
ن است با توجه به انواع اطالعات ابتدایی مورد استفاده، تا مرحله دسترسی یا پردازش یا هـردو   پژوهشگران ممک 

، پژوهـشگر  )کتاب و مقـاالت مجـالت  (فقط در صورت استفاده از منابع مستقیم یا تمام متن    . مرحله پیش بروند  
  . تواند از مرحله دسترسی گذرکند و مستقیماً به مرحله پردازش برود می

 پژوهشگران ممکن است اطالعات جدید را جستجو کنند  گذشته، درصورت نبودن منابع مستقیم،از این 
در ایـن  . دست آمـده کـار را ادامـه دهنـد     یا با همان اطالعات به) از مرحله دسترسی به مرحله جستجو برگردند     (

زهاي جدید عارض در مرحله پردازش هم ممکن است نیا   . کنند  صورت، آنها به اطالعات دست دوم اعتماد می       
  ). 585همان، ص(شود که پژوهشگران را مجبور سازد به مرحله جستجو برگردند 

آنهـا  وب  . انـد  تري ارائه کـرده  براي جستجوي اطالعات در وب مدل جامع ) 2000(چو، دتلور و ترنبال     
آنهـا  . کننـد  مـی شـمار مجـسم    هاي بـی  گستر را به عنوان یک نظام اطالعاتی فرامتن موجود از طریق شبکه    جهان
؛ )جـستجوي آغـازین  (تواند حرکت در وب را از یـک یـا چنـد صـفحه مطلـوب آغـاز کنـد           گویند فرد می    می

؛ )پیوندیابی(بگیرد سمت عقب و هم جلوـ پی پیوندهاي فرامتنی را براي رسیدن به منابع اطالعاتی مرتبط ـ هم به  
؛ منابع مفید را براي ارجاع یـا بازدیـدهاي آتـی    )مرور(صفحات وب منابع منتخب را به طور اجمالی بررسی کند   

الکترونیک از اطالعـات و پیـشرفتهاي جدیـد آگـاه      ؛ از طریق خدمات وابسته به پست     )تمایز(گذاري کند   نشانه



) اسـتخراج (؛ و از میان منابع معرفی شده یک منبع یا پایگاه در یک موضوع خاص جـستجو کنـد                 )نظارت(شود
   ).7، ص2000چو و دیگران، (

بدین منظور، . تواند پاسخگوي کامل جستجو در وب باشد اما به نظر آنها، تنها ویژگیهاي مدل الیس نمی 
  ). 8شکل(اند   ترکیب و مدلی جدید عرضه کرده32 بررسی اجمالی اگوالر31مراحل مدل الیس را با حالتهاي

هنگـامی کـه   ( آغـاز  لـه هـاي زیـادي از مرح   رود نمونـه     در این حالت، انتظار می     .بررسی هدایت نشده  .1
هاي خبري یا روزنامـه،   گزیده، صفحه یا پایگاه مطلوب مثل پایگاه       پیش 33هاي  جویندگان کار را در سرا صفحه     

  مـشاهده ) و پیگیري پیونـدهاي فرامتنـی  ) اغلب تصادفی (توجه به مطالب مورد عالقه      (و پیوندیابی   ) شروع کنند 
) عقـب  بـه (صـورت بازگـشتی    پیونـدیابی بـه  . افتـد  اتفـاق مـی  نـشده   پیوندیابی اغلب درطی بررسی هدایت   . شود
کنند که کاربر را به پایگاه کنونی  یابی پذیراست، چون موتورهاي جستجو شاید صفحات دیگري را مکان  امکان

 . ارجاع دهد

این تمـایز را  . رود فعالیتهاي مرور، تمایز و نظارت رایج باشد     دراین حالت، انتظار می    .بررسی مشروط . 2
پایگاههـا ممکـن اسـت براسـاس     . کنـد   کننده به هنگام انتخاب پایگاهها یا صفحه وب مرتبط اعمال مـی             ررسیب

هـاي متمـایز شـده       اغلـب پایگـاه   . هـاي دیگـران از یکـدیگر متمـایز شـوند            بازدیدهاي شخصی پیشین یا توصیه    
، محتوا را بـا مالحظـه فهرسـت    کنندگان به هنگام بازدید از پایگاههاي متمایزشده بررسی. شوند گذاري می   نشانه

کـاربران ممکـن اسـت بـا مراجعـه مـنظم بـه        . کننـد  ها مرور می هاي سایت یا سیاهه مقوالت و رده       مطالب، نقشه 
 .  بر این پایگاهها نظارت داشته باشند برداري از محتواي آنها، پایگاههاي متمایز شده یا با خالصه

. رود تمایز، استخراج و نظارت ویژگیهـاي غالـب باشـد     دراین حالت، انتظار می .جستجوي غیررسمی . 3
جستجوي غیررسمی احتماالً از شمار اندکی ...  پیوستگی و  به عالوه، با توجه به شناخت کاربر از ربط، کیفیت،     

استخراج نسبتاً غیررسمی است؛ بدین معنا که جستجوي اطالعـات    . از صفحات وب متمایز شده، صورت پذیرد      
افـزاري ایجادکنـد کـه     اگر فرد کانالهاي روزآمدسازي یا عامالن نرم. منتخب متمرکز شود) ايه(باید در پایگاه 

  .شود تر می ها یا سرعنوانهاي موضوعی بیابد، ویژگی نظارت فعال اطالعات را براساس کلیدواژه
  استخراج  نظارت  تمایز  مرور  پیوندیابی  آغاز  
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جستجو براي 
استخراج  
اطالعات 
  جدید

  یابی در وب حالتها و حرکتهاي اطالع. 8شکل
رود عملیات استخراج همراه با فعالیـت تکمیلـی نظـارت رخ           دراین مرحله، انتظار می    .جستجوي فعال .4

طور نسبتاً جامع زیر پوشش قـرار   شود که وب را به ده میدرجستجوي فعال، از موتورهاي جستجویی استفا . دهد
  فرد براي اسـتفاده از تمـام اطالعـات،   . آورند اي از امکانات جستجوي قدرتمند را فراهم می    دهند و مجموعه    می

جستجوي رسمی ممکن . دهد تا قابلیتهاي جستجوي پیچیده را فرا گیرد زمان بیشتري را به جستجو اختصاص می
. پایگـاهی  جـستجوي چنـد پایگـاهی بـراي شناسـایی مآخـذ مهـم و جـستجوي درون            : اي باشـد    حلهاست دو مر  

 ). 2000چو، دتلور، ترنبال،(شود استخراج احتماالً با فعالیت نظارت تقویت می

کننده از وب بـه عنـوان بخـشی از کارشـان وارد      داد که افراد استفاده نتایج حاصل از این پژوهش  نشان      
یابی و هدف استفاده  دامنه و تالش اطالع هر حالت از طریق نیازهاي اطالعاتی،. شوند یابی می عچهار حالت اطال

  ). 14همان، ص(شود  از اطالعات، از هم متمایز می
شود، به دلیل تأثیر فراگیر ونقش متمرکزشان، در درازمـدت اثـر    هایی که اکنون در وب اجرا می       اندیشه

هـاي   براي جستجو در محـیط ) 2000(کول و دیگران. عات خواهد گذاشتشگرفی بر نظامهاي دسترسی به اطال     
  : دهند جدید، سه راه کار ارائه می

درایـن روش، از ویژگیهـاي نظـام جدیـد کمتـرین      : سازي ابزارهاي جدید با عادتهـاي کهنـه      متناسب. 1
  .شود سازي ابزارهاي جدید با عادتهاي کهنه، تالش می شود و براي متناسب استفاده می

استفاده از راهبردهاي کهنۀ جستجو همراه با استفاده جزئی از راهبردهاي جدید اسـت؛ یعنـی تـالش             . 2
جـستجوگر ایـن مـدل تـالش     . شود مدلهاي قدیم و جدید نظامها و راهبردهاي جدید با هـم ترکیـب شـوند          می
 خودکار ترکیب وجوي بندي جستجوي دستی و سنتی خود را با فنون گسترش پرس کند راهبردهاي صورت می
 . کند

کاربر قادر است با محیط جدید در تعامل باشد و مدلی جدید   : استفاده مؤثر از ویژگیهاي نظام جدید     . 3
  .  وجود آورد و رفتارهایش را براي همگام شدن با محیط جدید تغییر دهد به

   گیري نتیجه
ر دسترسی به اطالعات هرگـز تـا    توان گفت درك رفتارهاي انسانی د       با توجه به بحثهاي انجام شده، می      

درآینده باید تالش شود نظامهـاي، بازیـابی اطالعـات هوشـمند و شـهودي      . این اندازه مهم و حیاتی نبوده است   



حل در فناوریهاي  موفقیت و عدم موفقیت یک راه. طراحی شود تا کاربر را وارد تعامل معنادار با اطالعات کند       
  ). 2001کالباخ، (زها و رفتارهاي انسان نهفته است جدید نهفته نیست، بلکه در درك نیا

هاي مختلف نیاز است تا ویژگیهاي رفتاري انسان را در    رسد هنوز پژوهشهاي زیادي در حوزه       به نظر می  
چون بررسی رفتار اطالعـاتی در جامعـه در حـال    . روشنی مشخص سازند  استفاده از نظامهاي بازیابی اطالعات به     

 اجتماعی، اقتصادي وسیاسی کاربران قشرهاي مختلف  وجه ویژه به بسیاري از اصول اخالقی،تحول فناورانه، به ت
  : کرد توان فرضیات زیر را از آنها استنباط از همه پژوهشهاي انجام شده در این حوزه، می. نیاز دارد
 . یی کاربرعدم موفقیت در بازیابی اطالعات، ناشی از طراحی ضعیف نظام است نه اشتباه یا عدم توانا •

با افزایش آگاهی کاربران از ابزار موجود در نظـام، راهبردهـاي جـستجوي پیوسـته نیـز تغییـر یافتـه و              •
 . شود جستجوها متحول می

 .  درستی با نظام تعامل برقرار کند تا نیازهاي اطالعاتی او پاسخ داده شود کاربر باید بتواند به •

ره ارزش بالقوه اطالعات کسب شده را با هزینـه الزم    اطالعاتی، جستجوگران هموا    در محیطهاي غنی   •
 .سازي وقت کاربراست  بهینه رو، چالش مهم طراحی، ازاین. کنند براي یافتن آن مقایسه می

 رفتـار   تواند دراکثر موارد با مدلهاي سـنتی   اما می به فردي دارد، یابی در وب، ویژگیهاي منحصر      اطالع •
 . )5 ص ،2001کالباخ، ( تشریح شود 

مثالً سـطح شـناختی و سـطح رفتـار     (توان بر اساس سطح فرایندهاي توصیف شده      مدلهاي موجود را می   
آوري اطالعـات   یعنی اینکه آیا به مرحله خاصی از فراهم( یا برحسب میزان کامل بودن جلوه رفتاري   ) اجتماعی

. بنـدي کـرد   دسـته ) دهند ا نشان میشوند یا اینکه توالی کاملی از فعالیتهاي ذهنی و جسمانی مربوط ر            اطالق می 
 -محتواي این مدلها بـه رویکـرد پژوهـشی پدیدآورندگانـشان، بـویژه رویکـرد شـناختی، اجتمـاعی، اجتمـاعی             

  . شناختی یا سازمانی آنها، بستگی دارد
و برخی ) مثل مدل ویلسون و کولثاو(اما نکته آخر اینکه برخی از مدلهاي ارائه شده، مدلهاي حل مسئله 

یـابی افـراد، از نـوعی     تفاوت آنها در این است که در جریان اطـالع     . هستند) مثل مدل الیس  (یابی  اي اطالع مدله
مسئله، افـراد برحـسب اهـداف، دانـش، مقاصـد و       آورند، و در جریان حل      می  تعامل به نوع دیگري تعامل روي     

    ).5، ص2003بلکین، (شوند  مانند آن، وارد انواع مختلف تعامل می
 از  یـابی،  خی از این مدلها، کاربر در محور عملیات قراردارد که از تعریف مـسئله بـه سـوي اطـالع          در بر 

برخی ). مانند مدل ویلسون(رود  رسانی به مرحله پردازش و استفاده از اطالعات پیش می  تعامل با نظامهاي اطالع   
ن مدلها بر خصیصه پویایی و دورانی ای. اند، مانند مدل الیس و کولثاو به مرحله جستجوي اطالعات محدود شده 

  ). 4، ص2003نیژویژکا، (کنند  رفتار اطالعاتی تأکید می
کنند اما   فرایندگرا و کاربرگرا، هر کدام مسیر خود را طی می باالخره اینکه، هر چند الگوهاي شناختی،   

تـوالی رفتـار   . سـازند  کار مییابی مکمل یکدیگرند یا مراحل متنوع این فرایند را آش     تمامی مدلهاي رفتار اطالع   
  . است) از شناسایی نیاز تا استفاده از اطالعات(ترین  اطالعاتی در مدل جهانی ویلسون نسبتاً کامل
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