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ریشهیابیمطالعاترفتاراطالعیابیبااستفادهازرویکردکتابسنجی
رشیدجعفرزاده|غالمرضافدائیعراقی

چڪیده

هدف: شناسایی ریشه های فکری و علمی حوزه مطالعات رفتار اطالع يابی.

روش شناسی: با روش تحلیل استنادی و هم استنادی ریشه های رفتار اطالع یابی بررسی شد.

یافته ها: آغاز برون داد علمی حوزه رفتار اطالع یابی به اوایل دهه 1970 بازمی گردد. ساختار 

فکری حوزه رفتار اطالع یابی مبتنی بر دو دسته منابع است: منابع محوری که چارچوب 

نظری این حوزه بر آن استوار بوده است و منابع پیرامون که یا به لحاظ روش شناختی مورد 

توجه قرار گرفته اند و یا با استفاده از منابع محوری به معرفی راهکارهای استفاده از منابع 

اطالعاتی پرداخته اند؛ به همین دلیل، در جایگاه دوم اهمیت قرار دارند. 

نتیجه گیری: حوزه رفتار اطالع یابی در گسرتش و توسعه خود وام دار دو حوزه کتابداری و 

اطالع رسانی و علوم رایانه و نظام های اطالعاتی است. 
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مقدمه
رفتار اطالع يابی حوزه ای است که پژوهشگران مختلفی را از رشته های گوناگون به خود 
جذب کرده و ديدگاه های گوناگون و متفاوتی را شکل داده است. تا قبل از دهه 1970 بیشتر 
مطالعات اين حوزه به نظام های اطالعاتی گرايش داشت. اما، بعد از اين دهه، جهت گیری  ها از 
تمرکز صرف بر مجراهای رسمی و نیازهای وظیفه محور به سمت مطالعات مبتنی بر اشخاص 
به عنوان جستجوگران، سازندگان، و کاربران اطالعات گرايش پیدا کرد. به دنبال شکل گیری 
مطالعات کاربرمدار در حوزه نظام های اطالعاتی، پژوهشگران با استفاده از رويکردهای 
مختلفی به مطالعه رفتارهای اطالع يابی کاربران پرداختند که برون داد علمی اين مطالعات 
مدل های مختلف رفتارهای اطالع يابی است. در واقع، مدل های رفتار اطالع يابی در نتیجه 
مطالعات کاربرمدار بر روی نظام های اطالعاتی است )کیس3، 2012(، زيرا تا قبل از مطالعات 

کاربرمدار، نظام های اطالع رسانی اهمیت بیشتری داشت.
رفتار اطالعاتی، هم تحت تأثیر بافت های مختلف شناختی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، 
و ويژگی های زبانی است که در آن شکل مي گیرد و هم تحت تأثیر فناوری های اطالعاتی 
دهه های مختلف بوده است. با توسعه و گسترش وب، که محیط اطالعاتی قابل دسترسی در 
هر مکان و امکان جستجوی اطالعات در شکل ها و قالب های مختلف را فراهم کرد، رفتار 

اطالعاتی افراد نیز تغییر شکل يافت )بیالل4، 2004(. 
به همین دلیل، مطالعات رفتارهای اطالع يابی نیز تحت تأثیر اين بافت ها و فناوری ها، 
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مسیرهای متفاوتی را در دوره های مختلف تجربه کرده است. باکلند1 )1991( دانش ذهنی 
و دانش عینی را متفاوت از هم مي داند و اينگورسن و ژارولین2 )2005( اين تفاوت را 
ناشی از تفاوت در سطوح نشانه های زبانی و سطوح احساسی  شناختي اشخاص مي دانند. 
ويلسون3 )1999( رفتار اطالعاتی را فعالیت های انجام شده فرد می داند که از زمان شناسايی 
نیاز اطالعاتی آغاز و به جستجوی اطالعات و استفاده از آن منتهی می شود. دروين4 )1983( 
با به کارگیری رويکرد شناختی، رفتار اطالع يابی را بررسی می کند و فرايند رفتار اطالع يابی را 

تالش فرد برای پرکردن شکاف موجود در دانش وی مي داند. 
چتمن5 )2001( فرايند رفتار اطالعاتی را با به کارگیری نظريه های جامعه شناسی مطالعه 
کرد. در واقع، وی به مطالعه جريان اطالعات پرداخت و نظريه فقر اطالعاتی را مطرح کرد، 
و آن را مرتبط با دريافت فردی شخص در چارچوب هنجارهای مشترک تعريف کرد که در 
الگوی گروهی نیازها و نه الگوی فردی خاص مطرح می شود )فیشر6 و همکاران، 1387(. 

ساراسويک7 با مطالعه الگوهای مختلف رفتارهای اطالع يابی، آنها را به سه گروه 
دسته بندی کرد: گروه اول، الگوهای سنتی هستند که بازيابی اطالعات را به عنوان يک 
مجموعه دوقطبی )نظام و کاربر( نشان می دهند که از عناصر و فرايندهايی در مقايسه و تطبیق 
به هم نزديک مي شوند؛ گروه دوم، الگوهای شناختی، مانند الگوی اينگورسن هستند که بر 
شناسايی فرايند شناخت در تمام عناصر موجود در پردازش اطالعات تأکید دارند؛ و گروه 
سوم، الگوی اتفاقی، مانند الگوی بلکین هستند که تعامل کاربر را با نظام اطالعاتی به عنوان 

تعامل های متفاوت در يک رخداد اطالع يابی مالحظه مي کنند )داورپناه، 1386(. 
گنزالز تیرول8 و همکاران )2015( در پژوهش خود نشان دادند که تعداد اندکی از 
نويسندگان در حوزه مطالعات رفتارهای اطالع يابی فعال هستند و به طور مداوم در اين حوزه 
مقاله منتشر می کنند. همچنین، يافته های آنها نشان داد که حوزه به لحاظ نظری بنیه مستحکمی 

دارد که بسیاری از آنها از حوزه های علمی ديگر، به ويژه علوم اجتماعی، گرفته شده است. 
سهیلی و خاصه )1394( با بررسی خاستگاه های تاريخی حوزه رفتارهای اطالعاتی با 
استفاده از رويکرد نوين طیف سنجی سال انتشار مأخذ9 نشان دادند که حوزه رفتار اطالعاتی 

تحت تأثیر رشته روان شناسی بوده است.
همچنین، مجموعه ای از متون نظری مشخص و يکدست شکل گرفته است که به 
بررسی رفتار اطالعاتی از ديدگاه های شناختی، فرهنگی، سازمانی، زبان شناختی و مانند آن 
می پردازد. مطالعاتی که از يک سو شامل مطالعه ويژگی های نظام های اطالعاتی و جايگاه آن 
در تعامل بین کاربر و نظام است و از سوي ديگر، به بررسی ويژگی های فردی کاربر، بافت 
اطالعاتی، موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و جامعه شناختی مي پردازد. بنابراين، مرور 
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متون و پیشینه ها، ماهیت میان رشته ای بودن مطالعات رفتار اطالع يابی را نشان مي دهد )دانايی 
مقدم، 1393(. از آنجا که بررسی ريشه های اين حوزه و اينکه به لحاظ نظری تحت تأثیر 
نظريه ها و ديدگاه های کدام حوزه هاست و در جريان رشد و توسعه خود چه تغییر و تحولی 
را تجربه کرده حائز اهمیت است. بر اين اساس، پژوهش حاضر درصدد برآمد تا ريشه های 
حوزه رفتار اطالع يابی را با استفاده از روش کتاب سنجي بررسی و روند توسعه اين حوزه را 

در طول زمان کنکاش کند.

روششناسي
پژوهش حاضر با روش تحلیل استنادی و هم استنادی انجام شده و با رويکرد کّمی به بررسی 
و تحلیل روابط میان مدارک استنادکننده و مدارک مورد استناد پرداخته است. تحلیل استنادی 
مبنای شناسايی نويسندگان تأثیرگذار در شکل گیری حوزه رفتارهای اطالع يابی و تحلیل 
هم استنادی مبنای شناسايی ديدگاه ها و رويکردهای تأثیرگذار در روند توسعه و گسترش اين 
حوزه هستند . تحلیل استنادی با شمارش تعداد استنادهای دريافتی يک منبع، فرد يا مجله، 
نقش و تأثیر آن را در گسترش يک حوزه بررسی می کند )عصاره1، 1996(. با وجود اين، 
چون روش تحلیل استنادی به تنهايی نمي تواند ديد روشنی از ساختار پژوهشی يک حوزه 

ارائه کند )لنگ2، 1989(، از تحلیل هم استنادی نیز در کنار آن استفاده شد.
با توجه به اينکه پايگاه استنادی وب آو ساينس3، مقاالت مجالت معتبر را نمايه سازی 
مي کند و از جهتی جريان استنادگیری و استنادهی مقاالت در اين پايگاه به خوبی شناسايی 
مي شود، بنابراين واژه های "رفتار اطالعاتی"، "رفتار جستجوی اطالعاتی"، و "کار اطالعاتی" 
در عنوان و موضوع مقاالت جستجو و تعداد 4000 مقاله در ارتباط با رفتارهای اطالع يابی از 

پايگاه وب آو ساينس استخراج شد که جامعه آماری پژوهش بر آن استوار است. 
ابزار اصلی برای تحلیل های استنادی نرم افزار بی بکسل4 بود. با اين نرم افزار می توان 
داده ها را پیش پردازش و آنها را برای انجام تحلیل های پیشرفته با نرم افزارهای ديگر مانند 
پاژک5 و نت درو6 آماده کرد )پرسون7 و همکاران، 2009(. صاحب نظران معتقدند که تعداد 
استنادها مي تواند شاخص کیفی هر کار علمی باشد )لیندسی8، 1989(. در پژوهش حاضر، 
منابعی که دارای بیشترين استناد بودند به عنوان منابعی در نظر گرفته شد که ساختارهای فکری 

حوزه رفتار اطالع يابی را به نمايش مي گذارد )استفانو، پتراف، و ورونای9، 2010(. 
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یافتهها
•تحلیلاستنادی

مقاالت دارای بیشترين استناد در حوزه مطالعات رفتار اطالع يابی در جدول 1 ارائه شده 
است. قباًل اشاره شد تعداد استنادهای دريافتی اين منابع مبنايی برای مراجعه به آن متون 
بوده است، زيرا از اين طريق مي توان به منابع مهم و نیز هسته و ريشه ای دست يافت که 
بنیان های فکری حوزه رفتار اطالعاتی را تشکیل مي دهند. تحلیل هم استنادی نیز فقط روی 
منابعی انجام گرفت که در مرحله تحلیل استنادی به عنوان منابع مهم و هسته در حوزه رفتار 

اطالع يابی شناسايی شدند.

جدول1. منابع تشکیل دهنده هسته فکری حوزه رفتار اطالع يابی 

همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود مقاالت دارای بیشترين استناد به ترتیب و در 
قالب دو بازه زمانی 1990 تا 2005 و 2006 تا 2015 ارائه شده است. از اين طريق می توان 
هم روابط و انسجام علمی تری بین مقاالت پیدا کرد که روابط استنادی با همديگر دارند و هم 
چون با پرس و جوی يکسانی بازيابی شده اند )نمودار 1(، می  توان میان آنها رابطه موضوعی 
برقرار کرد. در نتیجه، برای شناسايی و مطالعه هسته های فکری حوزه رفتارهای اطالع يابی 
فقط به مقاالت مندرج در جدول 1 مراجعه و تحلیل های هم استنادی نیز روی آنها انجام شد.
همان طور که اشاره شد، منابعی که بیشترين توجه را از سوی پژوهشگران حوزه رفتار 

ریشه یابی مطالعات رفتار اطالع یابی
 با استفاده از رویکرد کتاب سنجی
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اطالع يابی دريافت کرده اند منابعی هستند که بدنه و ادبیات نظری اين حوزه را شکل داده اند 
)جدول 1(. در اين میان، مقاله ويلسون )1999( در مجله "دکومانتاسیون"1 که بیشترين استناد 
را دريافت کرده است، به بررسی مدل های مختلف پژوهش های رفتار اطالع يابی پرداخته 
است. با توجه به اينکه مطالعات مختلف رفتارهای اطالع يابی معموالً به دنبال ارائه مدل رفتار 
اطالع يابی هستند توجه بیشتر پژوهشگران حوزه به اين مقاله از اين زاويه قابل توجیه است. 
کولثاو2  )1991( در مقاله خود در مجله "جامعه امريکايی برای علم اطالعات و تکنولوژی"3 
که پس از مقاله ويلسون بیشترين استناد را دريافت کرده است، به بررسی رفتارهای اطالع يابی 

از ديدگاه کاربران و شکاف های موجود در فرايند رفتارهای اطالع يابی پرداخته است. 
نکته قابل توجه، وجود منابع نسبتاً قديمی مانند کتاب گلیزر و استراس4 در سال 1967 
است. اين منبع به دلیل معرفی نظريه زمینه ای5 به عنوان روشی کیفی برای پژوهش های علمی 
مورد توجه واقع شده و بیشترين استناد خود را از سوی مقاالت رفتارهای اطالع يابی در 
بین سال های 2006 تا 2015 دريافت کرده است. می توان گفت که پژوهشگران حوزه رفتار 
اطالع يابی در سال های اخیر به روش های کیفی و به ويژه نظريه زمینه ای توجه ويژه ای نشان 

داده اند و در برون دادهای علمی اين حوزه استفاده از اين روش مشهود است. 
منبع ديگر، مقاله ای از روبرت تايلر6 )1968( با عنوان "درخواست مذاکره و جستجوی 
اطالعات در کتابخانه ها"7 است که در مجله "کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی"8 منتشر 
شد. اين مقاله به بررسی فرايند مصاحبه مرجع بین کاربر و کتابدار مرجع می پردازد و نويسنده 
مدعی است که پژوهش درباره فنون انجام مذاکره بین کاربران و کتابدار مرجع ضروری است. 
همان طور که جدول 1 نشان مي دهد بیشتر منابع مهم و تأثیرگذار حوزه رفتارهای 
اطالع يابی اواخر دهه 1990 منتشر شده اند. استنادهای دريافتی از سوی اين مقاالت به دو 
دوره تاريخی1990 تا 2005 و 2006 تا 2015 تقسیم شده است. با عنايت به جدول 1 می  توان 
ديد که بیشترين استنادهايی که اين مقاالت دريافت کرده اند در دوره دوم بوده است، يعنی 
رفتارهای اطالع يابی و توجه به فرايند جستجوی اطالعات از سوی کاربر در سال های اخیر 

توجه بیشتری را از سوی پژوهشگران دريافت کرده است.
نمودار 1، تعداد مقاالت منتشرشده در حوزه رفتارهای اطالع يابی را به تفکیک سال 
نشان مي دهد. تقسیم بندی مقاالت براساس موضوع، مطابق با طبقه بندی پايگاه اطالعاتی 
وب آو ساينس است. همان طور که مشاهده مي شود تولیدات علمی در حوزه رفتارهای 
اطالع يابی به اوايل دهه 1970 برمي گردد، به طوری که به اعتقاد ويلسون )2000( نخستین 
پژوهش در اين زمینه در سال های 1972 و 1973 در بالتیمور9 امريکا انجام شد؛ با اين حال، 
تا دهه 1980 زياد مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته بود. روند شکل گیری برون دادهای 
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علمی رفتارهای اطالع يابی از دهه 1990 روند جدی تری به خود گرفته است، به طوری که 
میزان برون دادهای علمی اين حوزه سال به سال رشد قابل توجهی داشته است. بیشتر برون داد 
علمی حوزه رفتارهای اطالع يابی به موضوعات کتابداری و علم اطالع رسانی گرايش دارند 
)نمودار 1( که نشان می دهد رفتار اطالع يابی انسان در اصل از کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی 

نشأت مي گیرد )ويلسون1، 2000(.
 

نمودار1.جريان و گرايش موضوعی تولیدات علمی حوزه رفتارهای اطالع يابی

نمودار 2 فهرست مجالتی است که حداقل 10 مقاله مرتبط با رفتارهای اطالع يابی 
منتشر کرده اند. همان طور که مالحظه مي شود "مجله جامعه امريکايی برای علم اطالعات و 

تکنولوژی" بیشترين انتشار را در بین مجالت به خود اختصاص داده است.

Wilson .1نمودار 2. مجالت هسته و پرانتشار در حوزه مطالعات رفتارهای اطالع يابی
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•تحلیلهماستنادی
برای شناسايی ساختارهای علمی و دانشی حوزه پژوهشی رفتارهای اطالع يابی، تحلیل 
هم استنادی بین مقاالت هسته و منابع پراستناد انجام شد. در نقشه هم استنادی، منابع، اندازه  
گره ها، و فراوانی تعداد استناد به آن منابع را نشان مي دهد )تصوير 1(. موقعیت هر گره براساس 
فراوانی هم استنادی آن منبع با منابع ديگر مشخص شده است. مقاالت دارای هم رخدادی 
بیشتر به هم نزديک  تر و مقاالت داراي هم رخدادی کمتر از هم دور هستند. به عالوه، نقاط 

قوت هم استنادی با پیوندهای ضخیم بین گره ها نشان داده شده است.

تصویر1. شبکه هم استنادی منابع پراستناد حوزه رفتارهای اطالع يابی

سوی  از  که  است  دربرگرفته  را  منابعی  هم استنادی  شبکه  مرکز   ،1 تصوير  در 
پژوهشگران حوزه رفتارهای اطالع يابی بیشترين استناد و بیشترين هم استنادی را دريافت 
کرده اند. اين مقاالت به لحاظ موضوعی شامل مقاالتی است که يا به معرفی و بررسی 
مدل های مختلف رفتارهای اطالع يابی پرداخته اند )ويلسون، 1999( يا اينکه بنیان های 

نظری رفتارهای اطالع يابی را شکل داده اند )کولثاو1، 1991(.
براساس تحلیل هم استنادی می توان دو دسته منابع را در اين حوزه بازشناخت: گروه 
نخست، گروه منابع محور هستند که مقاالت ويلسون )1999(، کولثاو )1991(، دروين و 
نیالن2 )1986(، و ويلسون )2000( دربرمی  گیرد که به تعاريف و جنبه های مختلف رفتارهای 
اطالعاتی انسان پرداخته  اند؛ همچنین ساوالينن3 )1995( که به معرفی چارچوب مطالعاتی 
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رفتارهای اطالع يابی جستجوی اطالعات زندگی روزانه می پردازد و ويلسون )1981(، الیس1 
)1989(، ويلسون )1997(، و الیس )1993( که بنیان های نظری حوزه رفتارهای اطالع يابی 
را شکل داده اند. گروه دوم، منابع پیرامون و مقاالتی است که پیرامون شبکه قرار گرفته اند و 
شامل آثاری می  شوند که يا به لحاظ روش شناختی مورد توجه پژوهشگران حوزه رفتارهای 
اطالع يابی قرار گرفته اند )گلیزر2، 1967( يا اينکه با استفاده از منابع محوری به معرفی 
راهکارهايی برای کمک به مراجعان در استفاده از منابع اطالعاتی پرداخته اند )تیلور، 1968(. 
منابع پیرامون نیز گرچه مانند منابع محوری از ديدگاه نظری به مباحث مرتبط با رفتارهای 
اطالع يابی پرداخته اند، اما توجه کمتری از سوی پژوهشگران حوزه را به خود جلب کرده اند 

)چتمن3، 1996، ويلیامسون4، 1998(. 

نتیجهگیری
ه  دف پژوهش حاضر، شناسايی ريشه های فکری و علمی حوزه مطالعات رفتار اطالع يابی 
بود. رفتارهای اطالع يابی با وجود اينکه از دهه 1970 شاهد برون دادهای علمی آن هستیم، 
به طور جدی تر از سال های ابتدايی دهه 1990 و به ويژه سال های اخیر مورد توجه قرار 
گرفته است. حوزه رفتار اطالع يابی در گسترش و توسعه خود وام دار دو حوزه کتابداری 
و اطالع رسانی و علوم رايانه و نظام های اطالعاتی است. مجله "جامعه امريکايی برای علم 
اطالعات و تکنولوژی" با انتشار بیشترين مقاالت در اين حوزه، هسته اي ترين مجله در بین 

مجالت بود. 
از نکات قابل توجه در ساختارهای علمی و فکری حوزه رفتارهای اطالع يابی استفاده 
از روش های کیفی پژوهشی است )گلیزر، 1967( که خود بیانگر نقش و اهمیت اين روش ها 
در مطالعات رفتارهای اطالع يابی است. همچنین اين مورد نشان می دهد که اساساً مطالعات 
رفتارهای اطالع يابی رويکردی فردگرايانه و انسان محور دارد؛ به طوری که دروين )1983( با 
به کارگیری رويکرد شناختی و چتمن )2001( با رويکرد جامعه شناختی فرايند رفتار اطالع يابی 

را بررسی کردند.
همان طور که در شبکه هم استنادی مقاالت پراستناد حوزه رفتارهای اطالع يابی مشاهده 
شد، ساختار فکری حوزه رفتارهای اطالع يابی منبعث از دو گروه منابع است: منابع محوری 
و هسته که بنیان های نظری اين حوزه را شکل داده اند؛ کولثاو، دروين، ويلسون، و الیس از 
چهره های تأثیرگذار بر ساختار فکری حوزه رفتار اطالع  يابی هستند. منابع پیرامون که به دلیل 
شکل دهی به ساختارهای فکری و علمی حوزه در جايگاه دوم اهمیت قرار دارند. از جمله 
افراد تأثیرگذار اين گروه می توان به گلیرز، تیلور، و چتمن اشاره داشت. گنزالز تیرول و 
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همکاران )2015( نیز در پژوهش خود نشان دادند نويسندگان اندکی هستند که به طور دائم 
در حوزه مطالعات رفتارهای اطالع يابی مقاله منتشر می کنند.
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