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چڪیده
هدف :شناسایی ریشههای فکری و علمی حوزه مطالعات رفتار اطالعيابی.
ششناسی :با روش تحلیل استنادی و هماستنادی ریشههای رفتار اطالعیابی بررسی شد.
رو 
یافت هها :آغاز برونداد علمی حوزه رفتار اطالعیابی به اوایل دهه  1970بازمیگردد .ساختار
فکری حوزه رفتار اطالعیابی مبتنی بر دو دسته منابع است :منابع محوری که چارچوب
نظری این حوزه بر آن استوار بوده است و منابع پیرامون که یا بهلحاظ روششناختی مورد
توجه قرار گرفتهاند و یا با استفاده از منابع محوری به معرفی راهکارهای استفاده از منابع
اطالعاتی پرداختهاند؛ به همین دلیل ،در جایگاه دوم اهمیت قرار دارند.
نتیجهگیری :حوزه رفتار اطالعیابی در گسرتش و توسعه خود وامدار دو حوزه کتابداری و
اطالعرسانی و علوم رایانه و نظامهای اطالعاتی است.

رفتار اطالعیابی ،كتابسنجی ،تحلیل استنادی ،تحلیل هماستنادی
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رفتار اطالعيابی حوزهای است که پژوهشگران مختلفی را از رشتههای گوناگون بهخود
جذب کرده و دیدگاههای گوناگون و متفاوتی را شکل داده است .تا قبل از دهه  1970بیشتر
مطالعات این حوزه به نظامهای اطالعاتی گرایش داشت .اما ،بعد از این دهه ،جهتگیریها از
تمرکز صرف بر مجراهای رسمی و نیازهای وظیفهمحور بهسمت مطالعات مبتنی بر اشخاص
بهعنوان جستجوگران ،سازندگان ،و کاربران اطالعات گرایش پیدا کرد .بهدنبال شکلگیری
مطالعات کاربرمدار در حوزه نظامهای اطالعاتی ،پژوهشگران با استفاده از رویکردهای
مختلفی به مطالعه رفتارهای اطالعيابی کاربران پرداختند که برونداد علمی این مطالعات
مدلهای مختلف رفتارهای اطالعيابی است .در واقع ،مدلهای رفتار اطالعيابی در نتیجه
مطالعات کاربرمدار بر روی نظامهای اطالعاتی است (کیس ،)2012 ،3زیرا تا قبل از مطالعات
کاربرمدار ،نظامهای اطالعرسانی اهمیت بیشتری داشت.
رفتار اطالعاتی ،هم تحت تأثیر بافتهای مختلف شناختی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سازمانی،
و ویژگیهای زبانی است كه در آن شکل ميگيرد و هم تحت تأثير فناوریهای اطالعاتی
دهههای مختلف بوده است .با توسعه و گسترش وب ،که محیط اطالعاتی قابل دسترسی در
هر مکان و امکان جستجوی اطالعات در شکلها و قالبهای مختلف را فراهم کرد ،رفتار
اطالعاتی افراد نیز تغییر شکل یافت (بیالل.)2004 ،4
به همین دلیل ،مطالعات رفتارهای اطالعيابی نیز تحت تأثير این بافتها و فناوریها،
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مسیرهای متفاوتی را در دورههای مختلف تجربه کرده است .باکلند )1991( 1دانش ذهنی
و دانش عینی را متفاوت از هم ميداند و اینگورسن و ژارولین )2005( 2این تفاوت را
ناشی از تفاوت در سطوح نشانههای زبانی و سطوح احساسیشناختي اشخاص ميدانند.
ویلسون )1999( 3رفتار اطالعاتی را فعالیتهای انجامشده فرد میداند که از زمان شناسایی
نیاز اطالعاتی آغاز و به جستجوی اطالعات و استفاده از آن منتهی میشود .دروین)1983( 4
با بهكارگیری رویکرد شناختی ،رفتار اطالعيابی را بررسی میکند و فرایند رفتار اطالعيابی را
تالش فرد برای پرکردن شکاف موجود در دانش وی ميداند.
چتمن )2001( 5فرایند رفتار اطالعاتی را با بهكارگیری نظریههای جامعهشناسی مطالعه
كرد .در واقع ،وی به مطالعه جریان اطالعات پرداخت و نظریه فقر اطالعاتی را مطرح کرد،
و آن را مرتبط با دریافت فردی شخص در چارچوب هنجارهای مشترک تعریف کرد که در
الگوی گروهی نیازها و نه الگوی فردی خاص مطرح میشود (فیشر 6و همکاران.)1387 ،
ساراسویک 7با مطالعه الگوهای مختلف رفتارهای اطالعيابی ،آنها را به سه گروه
دستهبندی کرد :گروه اول ،الگوهای سنتی هستند که بازیابی اطالعات را بهعنوان یک
مجموعه دوقطبی (نظام و کاربر) نشان میدهند که از عناصر و فرایندهایی در مقایسه و تطبیق
بههم نزدیک ميشوند؛ گروه دوم ،الگوهای شناختی ،مانند الگوی اینگورسن هستند که بر
شناسایی فرایند 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 بهعنوان
تعاملهای متفاوت در یک رخداد اطالعيابی مالحظه ميكنند (داورپناه.)1386 ،
گنزالز تیرول 8و همکاران ( )2015در پژوهش خود نشان دادند که تعداد اندکی از
نویسندگان در حوزه مطالعات رفتارهای اطالعيابی فعال هستند و بهطور مداوم در این حوزه
مقاله منتشر میکنند .همچنین ،یافتههای آنها نشان داد که حوزه بهلحاظ نظری بنیه مستحکمی
دارد که بسیاری از آنها از حوزههای علمی دیگر ،بهویژه علوم اجتماعی ،گرفته شده است.
سهیلی و خاصه ( )1394با بررسی خاستگاههای تاریخی حوزه رفتارهای اطالعاتی با
استفاده از رویکرد نوین طیفسنجی سال انتشار مأخذ 9نشان دادند که حوزه رفتار اطالعاتی
تحت تأثير رشته روانشناسی بوده است.
همچنین ،مجموعهای از متون نظری مشخص و یکدست شکل گرفته است که به
بررسی رفتار اطالعاتی از دیدگاههای شناختی ،فرهنگی ،سازمانی ،زبانشناختی و مانند آن
میپردازد .مطالعاتی که از یکسو شامل مطالعه ویژگیهای نظامهای اطالعاتی و جایگاه آن
در تعامل بین کاربر و نظام است و از سوي ديگر ،به بررسی ویژگیهای فردی کاربر ،بافت
اطالعاتی ،موقعیت اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،و جامعهشناختی ميپردازد .بنابراین ،مرور
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متون و پیشینهها ،ماهیت میانرشتهای بودن مطالعات رفتار اطالعيابی را نشان ميدهد (دانایی
مقدم .)1393 ،از آنجا که بررسی ریشههای این حوزه و اینکه بهلحاظ نظری تحت تأثير
نظریهها و دیدگاههای کدام حوزههاست و در جریان رشد و توسعه خود چه تغییر و تحولی
را تجربه کرده حائز اهمیت است .بر این اساس ،پژوهش حاضر درصدد برآمد تا ریشههای
حوزه رفتار اطالعيابی را با استفاده از روش كتابسنجي بررسی و روند توسعه این حوزه را
در طول زمان کنکاش کند.

روششناسي
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پژوهش حاضر با روش تحلیل استنادی و هماستنادی انجام شده و با رویکرد ک ّمی به بررسی
و تحلیل روابط میان مدارک استنادکننده و مدارک مورد استناد پرداخته است .تحلیل استنادی
مبنای شناسایی نویسندگان تأثيرگذار در شکلگیری حوزه رفتارهای اطالعيابی و تحلیل
هماستنادی مبنای شناسایی دیدگاهها و رویکردهای تأثيرگذار در روند توسعه و گسترش این
حوزه هستند .تحلیل استنادی با شمارش تعداد استنادهای دریافتی یک منبع ،فرد یا مجله،
نقش و تأثير آن را در گسترش یک حوزه بررسی میکند (عصاره .)1996 ،1با وجود این،
چون روش تحلیل استنادی بهتنهایی نميتواند دید روشنی از ساختار پژوهشی یک حوزه
ارائه کند (لنگ ،)1989 ،2از تحلیل هماستنادی نيز در کنار آن استفاده شد.
با توجه به اینکه پایگاه استنادی وبآوساینس ،3مقاالت مجالت معتبر را نمایهسازی
ميكند و از جهتی جریان استنادگیری و استنادهی مقاالت در این پایگاه بهخوبی شناسایی
ميشود ،بنابراین واژههای "رفتار اطالعاتی"" ،رفتار جستجوی اطالعاتی" ،و "کار اطالعاتی"
در عنوان و موضوع مقاالت جستجو و تعداد  4000مقاله در ارتباط با رفتارهای اطالعيابی از
پایگاه وبآوساینس استخراج شد که جامعه آماری پژوهش بر آن استوار است.
ابزار اصلی برای تحلیلهای استنادی نرمافزار بیبکسل 4بود .با این نرمافزار میتوان
دادهها را پیشپردازش و آنها را برای انجام تحلیلهای پیشرفته با نرمافزارهای دیگر مانند
پاژک 5و نتدرو 6آماده کرد (پرسون 7و همکاران .)2009 ،صاحبنظران معتقدند که تعداد
استنادها ميتواند شاخص کیفی هر کار علمی باشد (لیندسی .)1989 ،8در پژوهش حاضر،
منابعی که دارای بیشترین استناد بودند بهعنوان منابعی در نظر گرفته شد که ساختارهای فکری
حوزه رفتار اطالعيابی را بهنمایش ميگذارد (استفانو ،پتراف ،و ورونای.)2010 ،9
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یافتهها

•  تحلیل استنادی
مقاالت دارای بیشترین استناد در حوزه مطالعات رفتار اطالعيابی در جدول  1ارائه شده
است .قب ً
ال اشاره شد تعداد استنادهای دریافتی این منابع مبنایی برای مراجعه به آن متون
بوده است ،زیرا از این طریق ميتوان به منابع مهم و نیز هسته و ریشهای دست یافت که
بنیانهای فکری حوزه رفتار اطالعاتی را تشکیل ميدهند .تحلیل هماستنادی نیز فقط روی
منابعی انجام گرفت که در مرحله تحلیل استنادی بهعنوان منابع مهم و هسته در حوزه رفتار
اطالعيابی شناسایی شدند.
جدول  .1منابع تشکیلدهنده هسته فکری حوزه رفتار اطالعيابی

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود مقاالت دارای بیشترین استناد بهترتیب و در
قالب دو بازه زمانی  ۱۹۹۰تا  2005و  ۲۰۰۶تا  2015ارائه شده است .از این طریق میتوان
هم روابط و انسجام علمیتری بین مقاالت پیدا کرد که روابط استنادی با همدیگر دارند و هم
سوجوی یکسانی بازیابی شدهاند (نمودار  ،)1میتوان میان آنها رابطه موضوعی
چون با پر 
برقرار کرد .در نتیجه ،برای شناسایی و مطالعه هستههای فکری حوزه رفتارهای اطالعيابی
فقط به مقاالت مندرج در جدول  1مراجعه و تحلیلهای هماستنادی نیز روی آنها انجام شد.
همانطور که اشاره شد ،منابعی که بیشترین توجه را از سوی پژوهشگران حوزه رفتار
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اطالعيابی دریافت کردهاند منابعی هستند که بدنه و ادبیات نظری این حوزه را شکل دادهاند
(جدول  .)1در این ميان ،مقاله ویلسون ( )1999در مجله "دکومانتاسیون" 1که بیشترین استناد
را دریافت کرده است ،به بررسی مدلهای مختلف پژوهشهای رفتار اطالعيابی پرداخته
است .با توجه به اینکه مطالعات مختلف رفتارهای اطالعيابی معموالً بهدنبال ارائه مدل رفتار
اطالعيابی هستند توجه بیشتر پژوهشگران حوزه به این مقاله از این زاویه قابل توجیه است.
3
کولثاو )1991( 2در مقاله خود در مجله "جامعه امریکایی برای علم اطالعات و تکنولوژی"
که پس از مقاله ویلسون بیشترین استناد را دریافت کرده است ،به بررسی رفتارهای اطالعيابی
از دیدگاه کاربران و شکافهای موجود در فرایند رفتارهای اطالعيابی پرداخته است.
نکته قابل توجه ،وجود منابع نسبت ًا قدیمی مانند کتاب گلیزر و استراس 4در سال 1967
است .این منبع بهدلیل معرفی نظریه زمینهای 5بهعنوان روشی کیفی برای پژوهشهای علمی
مورد توجه واقع شده و بیشترین استناد خود را از سوی مقاالت رفتارهای اطالعيابی در
بین سالهای  2006تا  2015دریافت کرده است .میتوان گفت که پژوهشگران حوزه رفتار
اطالعيابی در سالهای اخیر به روشهای کیفی و بهویژه نظریه زمینهای توجه ویژهای نشان
دادهاند و در بروندادهای علمی این حوزه استفاده از این روش مشهود است.
منبع دیگر ،مقالهای از روبرت تایلر )1968( 6با عنوان "درخواست مذاکره و جستجوی
اطالعات در کتابخانهها" 7است که در مجله "کتابخانههای دانشگاهی و پژوهشی" 8منتشر
شد .این مقاله به بررسی فرایند مصاحبه مرجع بین کاربر و کتابدار مرجع میپردازد و نویسنده
مدعی است که پژوهش درباره فنون انجام مذاکره بین کاربران و کتابدار مرجع ضروری است.
همانطور که جدول  1نشان ميدهد بیشتر منابع مهم و تأثيرگذار حوزه رفتارهای
اطالعيابی اواخر دهه  1990منتشر شدهاند .استنادهای دریافتی از سوی این مقاالت به دو
دوره تاریخی 1990تا  2005و  2006تا  2015تقسیم شده است .با عنایت به جدول  ۱میتوان
دید که بیشترین استنادهایی که این مقاالت دریافت کردهاند در دوره دوم بوده است ،یعنی
رفتارهای اطالعيابی و توجه به فرایند جستجوی اطالعات از سوی کاربر در سالهای اخیر
توجه بیشتری را از سوی پژوهشگران دریافت کرده است.
نمودار  ،1تعداد مقاالت منتشرشده در حوزه رفتارهای اطالعيابی را بهتفکیک سال
نشان ميدهد .تقسیمبندی مقاالت براساس موضوع ،مطابق با طبقهبندی پایگاه اطالعاتی
وبآوساینس است .همانطور که مشاهده ميشود تولیدات علمی در حوزه رفتارهای
اطالعيابی به اوایل دهه  1970برميگردد ،بهطوری که به اعتقاد ویلسون ( )2000نخستین
پژوهش در این زمینه در سالهای  1972و  1973در بالتیمور 9امریکا انجام شد؛ با این حال،
تا دهه  1980زياد مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته بود .روند شکلگیری بروندادهای
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علمی رفتارهای اطالعيابی از دهه  1990روند جدیتری بهخود گرفته است ،بهطوری که
میزان بروندادهای علمی این حوزه سال به سال رشد قابل توجهی داشته است .بیشتر برونداد
علمی حوزه رفتارهای اطالعيابی به موضوعات کتابداری و علم اطالعرسانی گرایش دارند
(نمودار  )1که نشان میدهد رفتار اطالعيابی انسان در اصل از کتابخانهها و مراکز اطالعاتی
نشأت ميگيرد (ویلسون.)2000 ،1

نمودار  .1جریان و گرایش موضوعی تولیدات علمی حوزه رفتارهای اطالعيابی

نمودار  2فهرست مجالتی است که حداقل  ۱۰مقاله مرتبط با رفتارهای اطالعيابی
منتشر کردهاند .همانطور که مالحظه ميشود "مجله جامعه امریکایی برای علم اطالعات و
تکنولوژی" بیشترین انتشار را در بین مجالت بهخود اختصاص داده است.

نمودار  .2مجالت هسته و پرانتشار در حوزه مطالعات رفتارهای اطالعيابی

1. Wilson
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•  تحلیل هماستنادی
برای شناسایی ساختارهای علمی و دانشی حوزه پژوهشی رفتارهای اطالعيابی ،تحلیل
هماستنادی بین مقاالت هسته و منابع پراستناد انجام شد .در نقشه هماستنادی ،منابع ،اندازه
گرهها ،و فراوانی تعداد استناد به آن منابع را نشان ميدهد (تصویر  .)1موقعیت هر گره براساس
فراوانی هماستنادی آن منبع با منابع دیگر مشخص شده است .مقاالت دارای همرخدادی
بیشتر بههم نزدیکتر و مقاالت داراي همرخدادی کمتر از هم دور هستند .بهعالوه ،نقاط
قوت هماستنادی با پیوندهای ضخیم بین گرهها نشان داده شده است.

تصویر  .1شبکه هماستنادی منابع پراستناد حوزه رفتارهای اطالعيابی

1. Kulthau
2. Dervin & Nilan
3. Savolainen
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در تصویر  ،1مرکز شبکه هماستنادی منابعی را دربرگرفته است که از سوی
پژوهشگران حوزه رفتارهای اطالعيابی بیشترین استناد و بیشترین هماستنادی را دريافت
كردهاند .این مقاالت بهلحاظ موضوعی شامل مقاالتی است که یا به معرفی و بررسی
مدلهای مختلف رفتارهای اطالعيابی پرداختهاند (ویلسون )1999 ،یا اینکه بنیانهای
نظری رفتارهای اطالعيابی را شکل دادهاند (کولثاو.)1991 ،1
براساس تحلیل هماستنادی میتوان دو دسته منابع را در این حوزه بازشناخت :گروه
نخست ،گروه منابع محور هستند که مقاالت ویلسون ( ،)1999کولثاو ( ،)1991دروین و
نیالن ،)1986( 2و ویلسون ( )2000دربرمیگیرد که به تعاریف و جنبههای مختلف رفتارهای
اطالعاتی انسان پرداختهاند؛ همچنین ساوالینن )1995( 3كه به معرفی چارچوب مطالعاتی
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رفتارهای اطالعيابی جستجوی اطالعات زندگی روزانه میپردازد و ویلسون ( ،)1981الیس
( ،)1989ویلسون ( ،)1997و الیس ( )1993که بنیانهای نظری حوزه رفتارهای اطالعيابی
را شکل دادهاند .گروه دوم ،منابع پیرامون و مقاالتی است که پیرامون شبکه قرار گرفتهاند و
شامل آثاری میشوند که یا بهلحاظ روششناختی مورد توجه پژوهشگران حوزه رفتارهای
اطالعيابی قرار گرفتهاند (گلیزر )1967 ،2یا اینکه با استفاده از منابع محوری به معرفی
راهکارهایی برای کمک به مراجعان در استفاده از منابع اطالعاتی پرداختهاند (تیلور.)1968 ،
منابع پیرامون نیز گرچه مانند منابع محوری از دیدگاه نظری به مباحث مرتبط با رفتارهای
اطالعيابی پرداختهاند ،اما توجه کمتری از سوی پژوهشگران حوزه را بهخود جلب کردهاند
(چتمن ،1996 ،3ویلیامسون.)1998 ،4

1

نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر ،شناسایی ریشههای فکری و علمی حوزه مطالعات رفتار اطالعيابی
بود .رفتارهای اطالعيابی با وجود اینکه از دهه  1970شاهد بروندادهای علمی آن هستیم،
بهطور جدیتر از سالهای ابتدایی دهه  1990و بهویژه سالهای اخیر مورد توجه قرار
گرفته است .حوزه رفتار اطالعيابی در گسترش و توسعه خود وامدار دو حوزه کتابداری
و اطالعرسانی و علوم رایانه و نظامهای اطالعاتی است .مجله "جامعه امریکایی برای علم
اطالعات و تکنولوژی" با انتشار بیشترین مقاالت در این حوزه ،هستهايترین مجله در بین
مجالت بود.
از نکات قابل توجه در ساختارهای علمی و فکری حوزه رفتارهای اطالعيابی استفاده
از روشهای کیفی پژوهشی است (گلیزر )1967 ،که خود بیانگر نقش و اهمیت این روشها
در مطالعات رفتارهای اطالعيابی است .همچنین این مورد نشان میدهد که اساس ًا مطالعات
رفتارهای اطالعیابی رویکردی فردگرایانه و انسانمحور دارد؛ بهطوری که دروین ( )1983با
بهکارگیری رویکرد شناختی و چتمن ( )2001با رویکرد جامعهشناختی فرایند رفتار اطالعیابی
را بررسی کردند.
همانطور که در شبکه هماستنادی مقاالت پراستناد حوزه رفتارهای اطالعيابی مشاهده
شد ،ساختار فکری حوزه رفتارهای اطالعيابی منبعث از دو گروه منابع است :منابع محوری
و هسته که بنیانهای نظری این حوزه را شکل دادهاند؛ کولثاو ،دروین ،ویلسون ،و الیس از
چهرههای تأثیرگذار بر ساختار فکری حوزه رفتار اطالعیابی هستند .منابع پیرامون که بهدلیل
شکلدهی به ساختارهای فکری و علمی حوزه در جایگاه دوم اهمیت قرار دارند .از جمله
افراد تأثیرگذار این گروه میتوان به گلیرز ،تیلور ،و چتمن اشاره داشت .گنزالز تیرول و

1. Ellis
2. Glaser
3. Chatman
4. Williamson
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) نیز در پژوهش خود نشان دادند نویسندگان اندکی هستند که بهطور دائم2015( همکاران
.در حوزه مطالعات رفتارهای اطالعیابی مقاله منتشر میکنند

مآخذ
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