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Abstract 

Purpose: Examining previous research in the field of information-seeking regarding daily rapid access behavior 

patterns, determining the research gaps, components and sub-components of interest, research methodology and 

spatial distribution of the existing body of research. 
Methods: This systematic review is based on Prism standard. The related research were probed and extracted 

from 11 national databases from 2012 to 2020 and 5 none-Iranian from 1995 until 2021. Considering the input 

and output criteria, 25 research sources, including journal articles and dissertations, were identified. 
Findings: Information and communication channels, information needs, and challenges in accessing information 

are the most important issues addressed. The sub-components of the investigated topics included books, 

magazines, newspapers, radio, satellite, internet, virtual social networks, family, relatives, friends, elders and 

libraries. Information needs included education, culture, economy, society, religion, health, climate, 

transportation, sports, nutrition, and customs. Challenges in accessing information involved inaccessibility of 

transportation systems, communication and information infrastructure, health centers, as well as language 

problems. The research literarure empolyed both quantitative and qualitative with more attention to ethnography. 

Also, questionnaires, interviews and observations were used. The study population in Iran are Tribes (42%), 

minorities (14%), teachers and other employees (28%), adults (14%); unfortunately, no study on children, 

clerics, youth and adolescents, and the elderly is available. The study population in the world are clergy (5%), 

minorities and immigrants (27%), youth and adolescents (16%), the elderly (5%), students, teachers, workers and 

other staff (28%) and adults (27%). Research has been conducted in Iran, Australia, USA, New Zealand, Spain, 

China (Taiwan), Africa (Nigeria), Canada, Pakistan, and Finland. 

Conclusion: Attention to information behavior of everyday lifein the research literaure has intensified globaly. A 

wide range of studies have tageted information and communication channels, such as virtual social networks, 

paying attention to the information needs of minorities, ethnic groups, and focusing more on individual 

variables. However, there is little research addressing the impact of socio-economic, cultural and consumption 

capital on the everyday life information seeking on nomads, immigrants and other groups. In Iran, information 

resources, tools, technologies, and libraries have not been successful in meeting information needs of tribes and 

nomads. At the global level, benefiting from qualitative research methodologies has facilitated theorising in the 

field, whereas in Iran relying on quantitative techniques has prevented generating theories. As can be seen in 

research outside of Iran, due to the extensive, multidimensionality and complexity of information behavior, it is 

necessary for information seeking behavior experts to continue further investigation. Everyday life in the current 

period leads towards qualitative and individual research projects with mixed methods. 
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 دهیچک

های  مؤلفهها و  یابی زندگی روزمره، تعيين شكاف)های( پژوهشی، تعيين مؤلفه رفتار اطالع ةشده در زمين های انجام پژوهش وضعيت : شناساییهدف

 هاست.  ها و توزیع مكانی پژوهش شناسی پژوهش مورد توجه، روش فرعی

 5 پایگاه ملی و 11 های مرتبط در مند و براساس استاندارد پریزماست. پژوهش مرور نظام هدف کاربردی، ومبتنی بر نظر: پژوهش از روش پژوهش

های ورودی  . با درنظرگرفتن معيارشدجو و استخراج و جست 1399تا  1391و در ایران  2221ا ت 1995های  پایگاه اطالعاتی خارجی بين سال

 .بررسی شدند و ها شناسایی نامه پایان و نشریات پژوهشی مقالة از اعمپژوهشی،  منبع 25 وخروجی،

کتاب،  اند از: عبارت ها ها بودند. زیرمؤلفه ترین مؤلفه های دستيابی به اطالعات مهم ارتباطی، نيازهای اطالعاتی، و چالش های اطالعاتی و : کانالها یافته

های  مؤلفهها.  سفيدان و کتابخانه ای اجتماعی مجازی، خانواده و اقوام، دوستان، بزرگان و شيوخ و ریشه رادیو، ماهواره، اینترنت، شبكه مجله، روزنامه،

ونقل، ورزش و تغذیه،  وهوا، حمل آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، بهداشتی و درمانی، آب اند از: عبارت نيازهای اطالعاتی فرعی

دسترسی  نداشتنهای ارتباطی و اطالعاتی،  ونقل، زیرساخت ها و حمل العبوربودن راه : صعباند از عبارت اطالعاتهای دستيابی به  ورسوم. چالش وآداب

های پدیدارشناسی و  %( بيشترین و روش55) %( و جهان55روش پيمایشی در ایران ) ها. به مراکز بهداشت و درمان، مشكالت زبانی، و سایر چالش

 ها در پژوهش شدة بررسی ة نامه و در جهان مصاحبه بوده است. جامع اند. ابزار پرکاربرد پژوهش در ایران پرسش داشتهنگاری کمترین کاربرد را  قوم

اما پژوهشی درمورد  ؛%(12ساالن ) بزرگو  %(22%(، معلمان، کارگران و سایر کارکنان )12) %(، اقليت22) و ایل عشایر اقوام و اند از: عبارت ایران

 و ها %(، اقليت5روحانيون ) اند از: عبارت در جهانها  شدة پژوهش جامعه بررسینوجوانان، و سالمندان یافت نشد.  و ون، جوانانکودکان، روحاني

%( است. از نظر 25) ساالن و بزرگ %(22کارگران و سایر کارکنان ) %(، دانشجویان، معلمان،5) (، سالمندان11%) نوجوانان و %(، جوانان25) مهاجران

 مریكا و استراليا انجام شده بود. آ ها در يشتر پژوهشبجغرافيایی 

 یها از مطالعات کانال یعيوس . هدف گسترهیابی زندگی روزمره در ادبيات پژوهشی سطح جهانی افزایش یافته است : توجه به رفتار اطالع :گیری نتیجه

با  است. یفرد یرهايبر متغ شتريو تمرکز ب یقوم یها گروه ها، تياقل یاطالعات یازهايتوجه به ن ،یمجاز یاجتماع یها مانند شبكه یو ارتباط یاطالعات

 ریمهاجران و سا ر،یروزمره در عشا یزندگ یابی رفتار اطالعبر  یو مصرف یفرهنگ ،یاقتصاد-یاجتماع سرمایة ريدر مورد تأث یکم قاتيحال، تحق نیا

موفق نبوده اند. در سطح  ریو عشا التیا یاطالعات یازهايها و کتابخانه ها در رفع ن یابزارها، فناور ،یمنابع اطالعات رانیگروه ها وجود دارد. در ا

مانع از  یکم یها کيبر تكن هيتك رانیکه در ا یکرده است، در حال ليحوزه را تسه نیدر ا یپرداز هینظر ،یفيک قيتحق یها از روش یمند بهره ،یجهان

الزم  ،یرفتار اطالعات یدگيچيو پ یچندبعد ،یشود، با توجه به گستردگ یمشاهده م رانیخارج از ا قاتيشده است. همانطور که در تحق ها هینظر ديتول

با  یو فرد یفيک یقاتيتحق یمنجر به انجام پروژه ها یروزمره در دوره کنون یادامه دهند. زندگ شتريب قاتيبه تحق یابیاست کارشناسان رفتار اطالع 

 شود. یم یبيترک یروش ها
 ، زندگی روزمره، اليس، اقوام، قوميتیابی : رفتار اطالعها کلیدواژه

   مروری :نوع مقاله

 12/12/1222: رشیپذ ؛21/12/1222 دریافت آخرین اصالحات: ؛29/11/1222 :افتیدرتاریخ 
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 مقدمه
 (.1391 ،و همكااران  برهمناد ) اسات به کاار بارده    را «2()اليس روزمرهیابی در زندگی  رفتار اطالع»بار  ( اولين1995) 1ساولينن

را  یابی اطالع چشمگيری فرایند نحو زندگی نيز بهة شيو مهارت زندگی است و ای از پيوسته ویابی جز براساس این نظریه، اطالع

آميازد و   اجتمااعی و سارمایه شاناختی را درهام مای      ةاین مدل مفاهيمی مانند سرمای (.1392)نویدی،  کند هدایت و کنترل می

 مادل  (.1395 و همكااران،  )بيگدلی شود می نيز سرگرمی و داوطلبانه های فعاليت شامل همچنين .عوامل اقتصادی را مدنظر دارد
 در اطالعااتی  مناابع  انتخااب  در افاراد  هاای  اولویات  بار  کاه  کناد  می ارائه شناختی انرو و اجتماعی عوامل از کلی یچارچوب اليس
 یهاا  زندگی روزمره بسته به انگيزه، تحصايالت و ساایر ویژگای    یابی در گذارند. رفتار اطالع می ثيرأت روزمره زندگی های فتبا

  .(Spink & Cole, 2001)مند و غيرخطی است  افراد عادی سيال، غيرنظام
 باه  بناا  ایاران  .(1399، همكااران  و زرداری) توان با قوميتی یكدست و عاری از چند فرهنگ یافت امروزه کمتر کشوری را می

 ناژادی  تاحادودی  و قومی خویشاوندی، نظامات فرهنگی، زبانی، حيث از فراوانی گوناگونی و تنوع شاهد تاریخی، و طبيعی دالیل
 (. 1395کيهان،  و )فرقانی، مظفری است محققان اکثر قبول مورد ایران، در قومی های عمدة گروه وجود نفسِ بنابراین ؛است

هاای متفااوتی دارناد. در کشاورهای اروپاایی،       ها، کشورهای مختلف دنيا تعاریف، رویكردها و درک در تعریف اقوام و اقليت

طاور   باه  «اقليات قاومی و مهااجر   »اصاطال    ،رو ازایان اند؛  های قومی مهاجرانی از اروپای شرقی و کشورهای جهان سوم گروه

ه دهاای ناژادی و قاومی اساتفا     در جامعه دولتی و دانشگاهی ایاالت متحده، بيشتر از اصاطال  اقليات   ،شود میگسترده استفاده 

هاای قاومی افاراد باومی      ، اکثریت وسايعی از اقليات  از جمله ایران در چين و بسياری از کشورهای درحال توسعه اما ؛کنند می

 .  (Ly, 2018) اند هستند که ساکنان اصيل این کشورها از دوران باستان بوده

 بررسیالزم است به بنابراین  ؛دارد تأثير اطالعاتی آنان رفتارهای در جمله از ها انسان رفتارهای در فرهنگی بافت و اجتماعی محيط
هاای ارتبااطی و اطالعااتی،     دهاد کاه ابزارهاا و کاناال     های پژوهش نشان مای  نهيمرور پيش .شود ویژه توجه اطالعاتی رفتارهای

اطالعاات در زنادگی روزماره باا     هایی که اقشار مختلف در استفاده از  چالش ها و مزایای استفاده از کانالنيازهای اطالعاتی، و 

 ةزمينا  در شده انجام های بررسی به توجه بای است که بر آن تمرکز شده است. همچنين دترین موار از مهمشوند،  مواجه می ها آن

 انجاام  پژوهشای  جامع صورت به هاکشور در ها و اقليت اقوام ميان ازجمله ،اطالعاتی زندگی روزمره رفتارهای و شناسایی نيازها
 ؛باشاد  داشاته  در ایان حاوزه  شاده   انجاام ی هاا  پاژوهش  مند بر است مروری نظام حاضر درصدد پژوهشرو  این از؛ نشده است

و  ارائهکلی  بندی جمع جهان و ایران در ها اقوام و اقليتبا تأکيد بر )اليس(  یابی زندگی روزمره از رفتار اطالع ای که بتوان گونه به 

سانجش  بارای  مناساب   ابزارتهية  بهاین پژوهش  همچنين .کردهای مطالعاتی در این حوزه را مشخص  شكاف ،از این رهگذر

هاای   باا تعياين شاكاف    همچناين  .کناد  مای کمک ها در جوامع چندفرهنگی  اقوام و اقليتمرتبط با نيازها و خدمات اطالعاتی 

زميناة   ،شاده  هاای انجاام   فعاليت ربا اشراف ب و نيزکرد اقدام های پژوهشی نوین  توان به تدوین طر  مطالعاتی در این حوزه می

 د. کرهای آینده فراهم  سازی روند پژوهش بهبرای  الزم

 پژوهش روش
تادوین شاده اسات.     3مند است که براساس راهنمای استاندارد پریزما پژوهش از نظر هدف کاربردی و مبتنی بر مرور نظام این

ای مورد مطالعه ه پژوهشنقادانة مند اوليه در دسترس، ارزیابی  مهماهنگ برای شناسایی نظااقدام »ست ازا مند عبارت ممرور نظا

 مقااالتی  ،حاضار  پژوهش جامعة (.1391 و همكاران، )صياميان« مند امظهای مطالعات با یک روش استاندارد و ن و تحليل داده

براسااس   .اناد  را بررسی کردهها  اقليتاقوام و  برتأکيد )اليس( با  یابی زندگی روزمره اطالعرفتار ها  در آن که پژوهشگران است

ابتادا معيارهاای    ،براسااس مادل پریزماا    پروتكل انجام مطالعه تدوین شاد.  ،وهشژپ های الؤپس از تعيين س ،مازاستاندارد پری

باه شار  زیار    شده  مطر های  شده و در راستای پرسش رهای تعيينها براساس معيا دادهو سپس  شد ورودی و خروجی تعيين

 : گردآوری شد

                                                           
1.Savolainen 

2. Everyday Life Information Seeking (ELIS) 

3. PRISMA 
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، زبان فارسی و انگليسی، امكان دسترسی به متن کامال و موضاوع   ها نامه مقاالت پژوهشی و پایاناند از:  عبارتهای ورود عيارم

یاابی زنادگی    رفتاار اطاالع  زميناة  )سال مبدأ نخستين پژوهش در  1995زمانی از محدودة یابی زندگی روزمره )اليس( و  اطالع

تاا  یابی زندگی روزمره در ایران(  رفتار اطالعزمينة سال مبدأ نخستين پژوهش در ) شمسی 1391و  2221تا روزمره در جهان( 

انگليسای،  غيربه ماتن کامال، داشاتن زباان غيرفارسای و       نداشتن دسترسی اند از: عبارت هم است. معيارهای خروج 1399سال 

باه شار  زیار    این پاژوهش  مراحل انجام . است نامه یابی روزمره، منابع غيراز مقاله و پایان موضوع به اطالعاشتن دن محدودیت

 :  است

 ها پژوهش مرور به نیاز شناسایی

تمرکاز بار دیادگاه     ابا  )الايس( یابی زنادگی روزماره    زمينة رفتار اطالع در مشابهی پژوهش هيچ که شد مشخص لهمرح دراین

  .ندارد وجود مند نظام ساولينن با روش مرور

 های پژوهش   پرسشکردن  مشخص
استفاده شده )اليس( یابی زندگی روزمره  رفتار اطالعزمينة در  هایی لفهؤم، از چه داخلی و خارجی ةشد های انجام در پژوهش. 1

 ؟است

 استفاده کردند؟ یشناسی پژوهش از چه روشوزه این ح داخلی و خارجی یها پژوهشگران در پژوهش. 2

 استفاده کردند؟ یها داخلی و خارجی این حوزه از چه ابزارهای پژوهش . پژوهشگران در پژوهش3

 ؟شدندسی ریابی زندگی روزمره )اليس( بر رفتار اطالعزمينة کدام اقشار در  ،ها در پژوهش. 2

 ها کدام است؟ در پژوهشاین حوزه  شده در . توزیع جغرافيایی مكان و مناطق بررسی5

   های اطالعاتی معتبر و مرتبط شناسایی پایگاه

ند شاد  شناساایی  و انگليسی شناختی فارسی های اطالعات کتاب هشده در باال، پایگا مطر های  گویی به پرسش در راستای پاسخ

و  مارتبط  پژوهشای  - علمای  نشریات. دارند )اليس( یابی زندگی روزمره رفتار اطالعزمينة که بيشترین پوشش موضوعی را در 

 باا  1پروکوئسات و ، 5سااینس دایرکات   ،2اساكالر  گوگال ، 3ایاران  ماگ  ،2ناورمگز  ،1ایرانداکهای اطالعاتی  شده در پایگاه نمایه

 2مهااجران روزمارة  یاابی زنادگی    ، رفتار اطاالع 5، نيازهای اطالعاتیزندگی روزمرهیابی  رفتار اطالع :شامل طمرتب های کليدواژه

. اسات  1نامبرده براساس جادول   اطالعاتی های هپایگا شده از تعداد رکوردهای بازیابی فعاليت، این درنتيجة. جو شدندو جست

 نشان داده شده است.   1انتخاب منابع در نمودار فرایند و  2جو در جدول و اهبرد جستهمچنين ر

 های اطالعاتی پایگاهجو از و در جست  شده شده و استفاده حذفتعداد رکوردهای بازیابی و  -1جدول 

طالعاتیاپایگاه   
تعداد 

دررکو  

تعداد 

رکوردهای 

شده حذف  

دردلیل حذف رکو  
تعداد رکورد 

شده استفاده  

 ایرانداک
15 

نامه( پایان)  
های اطالعاتی بودن در پایگاه تكراری 5  12 

رسانی علوم  ای اطالع مرکز منطقه

 و فناوری
)مقاله( 5 های دیگر، عنوان نامرتبط پایگاهمشابهت با  2   5 

)مقاله( 22 نورمگز  15 
ة چكيدهای اطالعاتی،  بودن در پایگاه تكراری

 نامرتبط
5 

)مقاله( 12مجالت علم اطالعات و   12های اطالعاتی، محتوای  بودن در پایگاه تكراری . 

                                                           
1. http://database.irandoc.ac.ir 

2. http://www.noormags.com/view/fa/default 

3. http://www.magiran.com 
4. Google Scholar 

5. Science direct 

6. Proquest 

7. information needs 

8. information seeking behaviour of immigrants 

http://www.noormags.com/view/fa/default
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طالعاتیاپایگاه   
تعداد 

دررکو  

تعداد 

رکوردهای 

شده حذف  

دردلیل حذف رکو  
تعداد رکورد 

شده استفاده  

شناسی دانش  نامرتبط 

 پروکوئست

 
)مقاله( 32  25 

اطالعاتی و  های بودن در پایگاه تكراری

بودن اطالعاتناپذیر دسترس  
5 

)مقاله( 22 گوگل اسكالر های اطالعاتی بودن در پایگاه تكراری 5   15 

)مقاله( 12 ساینس دایرکت های اطالعاتی بودن در پایگاه تكراری 12   2 

 52  12 112 جمع

 

 وجو جستنتیجة و استراتژی  های مرتبط با کلیدواژهتوزیع فراوانی  -2جدول 

سیرهای فا کلیدواژه جو و نتیجه جست  های انگلیسی کلیدواژه  وجو جستنتیجه    

یابی زندگی روزمره )اليس( یا  رفتار اطالع

یا  ها اقليت ةروزمرزندگی یابی  رفتار اطالع

نيازهای اطالعاتی زندگی روزمره یا ریجو 

 ساولينن

52 

Everyday life information 

seeking behavior (Ellis) or 

Everyday Life Information 

Behaviour of Immigrants or 

everyday life information needs 

or RSavolainen 

12 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجو و انتخاب مطالعات فرایند جست -1 شکل

 

 اولیه منابع انتخاب و شناسایی

 زباان  باه  که منابعی مذکور، منابع ميان در. شدند مطالعه منابع گيری نتيجه و مقدمه، چكيده، فعاليت، این در

 :شدند انتخاب زیر معيارهای از یكی داشتن شرط به بودند فارسی و انگليسی

 و جست

 جو

اوليه انتخاب و شناسایی شد همقال 112  

مقاله تكراری 12  

چكيدهمقاله براساس  52انتخاب   
شدحذف مقاله  12 پژوهشاز    

 غربالگری

شدند استخراج متن تمام  مقاله 52   

 مطالعه

معيارهای ورود از نداشتن  به دليل مقاله 25 شناسایی

شدندخارج  پژوهش  

 گردیدند خارج مطالعه از ورود

مند شد مقاله وارد مرور نظام 25  
 ورود



  

 / جاللی و همكارانمند : مرور نظامها تيبر اقوام و اقل دي( با تأکسيروزمره )ال یزندگ یابی رفتار اطالع 39

 ؛باشد شده ارائه آن در پژوهشی نتایج و بوده پژوهشی حتماً مقاله. 1

 .باشد نامه پایانو  مقاله مذکور پژوهشی منبع. 2

 ها داده ترکیب و استخراج

 باه  پاساخ  بارای  انگليسای  زباان  باه  منبع 22 و فارسیبه زبان  منبع 32 تعداد ذکرشده، معيارهای به توجه با

 دهایی بودن پژوهش ،مند نظر برای انجام این مرور نظاممدمالک . شدند انتخاب شده طر  اساسی های پرسش

پاژوهش باه    12هایت ندر بنابراین ؛انجام شده باشد)اليس( گی روزمره دیابی زن رفتار اطالع درباب اًکه صرف

درصاد فراوانای    .بررسی شد داخلی و خارجیپژوهش  25معادل  فارسیزبان به پژوهش  5ان انگليسی و بز

 آیاد.  مای  دسات  باه  12و درصد فراوانی جهان از تقسيم فراوانی آن بر عادد   5ایران از تقسيم فراوانی آن بر 

 شود. حاصل می 25ایران و جهان بر عدد های  درصد فراوانی مجموع نيز از تقسيم مجموع فراوانی

  ها یافته

در  )اليس( وزمرهیابی زندگی ر رفتار اطالعپژوهشی  ةحوزدر  شده مطر های  موضوعدر پاسخ به سؤال اول، 

  .ارائه شده است 3جدول 
 )الیس( یابی زندگی روزمره رفتار اطالع ةدر زمینشده  مطرح های موضوع -3جدول 

های  مؤلفه

 اصلی
 استنادات ی فرعیها  لفهؤم

 فراوانی

 (درصد)

 ایران

 فراوانی

 (درصد)

 جهان

 مجموع

 (درصد)

 ن وایرا

 جهان

 منابع

اطالعاتی 

و 

های  کانال

 ارتباطی

 

 

 کتاب

 ؛(1391سعيدی ) ؛(1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 ساولينن ؛(1395) یمهموئ یجمال و فروتن (؛1395و همكاران ) محمدی

 ؛(2221) کول و ينکاسپ ؛(2222)2يشرف ؛(2222) 1ميشلز و ينجول (؛1995)

 ؛(2212) 5یليامسونو ؛(2225)2یگر ؛(2229) 3لو (؛2221) هاسِل و آگوستو

و  يونگ ؛(2211) 2دنكاسا ؛(2215)5يوسکرون و دیيو يرخُ ؛(2213) 1والر

 12شوا ؛(2212) 11خان ؛(2212) 12یندریو زوهارتانتو  ؛(2211) 9همكاران

 (2221) 13يقرف ؛(2222)

6 

(58) 

15 

(111) 

22 

(66) 

                                                           
1. Julien& Michel’s 

2. Fisher 

3. Lu 

4. Gray 

5. Williamson 

6. Waller 

7. Khoir Du, Koroniso 

8. Dankasa 

9. Geven 

10. Hartanto, B., Zunvindri 

11. Khan 

12. Shuva 

13. Rafiq 
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های  مؤلفه

 اصلی
 استنادات ی فرعیها  لفهؤم

 فراوانی

 (درصد)

 ایران

 فراوانی

 (درصد)

 جهان

 مجموع

 (درصد)

 ن وایرا

 جهان

 

 

 

 مجله

 ؛(1391سعيدی ) (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 ساولينن؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395) و همكاران محمدی

 (؛2221گنوا ) (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995)

 (؛2211) جنيو (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و وآگوست (؛2225) گری

 دنكاسا (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) 1یليامسونو

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

6 

(58) 

15 

(111) 

22 

(66) 

 روزنامه

 

 

 

 

 

 

 

 ؛(1391سعيدی ) (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 ساولينن؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی

 (؛2225) گری (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995)

 والر (؛2212) ویليامسون (؛2222فيشر ) (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و آگوستو

و همكاران  گيون (؛2211)دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213)

 رفيق (؛2222) شوا (؛2212) خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)

(2221) 

6 

(58) 

15 

(111) 

22 

(66) 

 رادیو

 

 

 

 

 

 

 

 ؛(1391سعيدی ) (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 ساولينن؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی

 (؛2221گنوا ) (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995)

 (؛2211) جنيو (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و آگوستو (؛2225) گری

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

6 

(58) 

15 

(111) 

22 

(66) 

 تلویزیون

 

 

 

 

 

 

 

 ؛(1391سعيدی ) (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 ساولينن؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی

 (؛2221گنوا ) (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995)

 (؛2211) جنيو (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و آگوستو (؛2225) گری

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

1 

(25) 

 

12 

(122) 

22 

(91) 

 ماهواره

فروتن  ؛(1391سعيدی ) (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 (1395) یمهموئ یو جمال

 

1 

(25) 
2 

1 

(22) 

 اینترنت

 ؛(1391سعيدی ) (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 ساولينن؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی

 (؛2221گنوا ) (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995)

 (؛2211) جنيو (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و آگوستو (؛2225) گری

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

5 

(122) 

12 

(122) 

25 

(122) 

                                                           
1. Williamson 
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های  مؤلفه

 اصلی
 استنادات ی فرعیها  لفهؤم

 فراوانی

 (درصد)

 ایران

 فراوانی

 (درصد)

 جهان

 مجموع

 (درصد)

 ن وایرا

 جهان

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

 

 اقوام و خانواده

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

 والر (؛2212) ویليامسون (؛2211) جنيو (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

و همكاران  گيون (؛2211)دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213)

 رفيق (؛2222) شوا (؛2212) خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)

(2221) 

5 

(122) 

12 

(122) 

25 

(122) 

 دوستان

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

 والر (؛2212) ویليامسون (؛2211) جنيو (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

و همكاران  گيون (؛2211)دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213)

 رفيق (؛2222) شوا (؛2212) خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)

(2221) 

5 

(122) 

12 

(122) 

25 

(122) 

 شيوخ و بزرگان

 سفيدانریش و

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

 والر (؛2212) ویليامسون (؛2211) جنيو (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

و همكاران  گيون (؛2211)دنكاسا  (؛2215) يوسو کرون یبود يرخ (؛2213)

 رفيق (؛2222) شوا (؛2212) خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)

(2221) 

5 

(122) 

12 

(122) 

25 

(122) 

 هاکتابخانه

 ؛(1391سعيدی ) (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 ساولينن؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی

 هاسِل و آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995)

 (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون (؛2211) جنيو (؛2229) لو (؛2221)

 (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212) خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو 

1 

(25) 

 

12 

(122) 

25 

(122) 

 نيازهای

 اطالعاتی
 آموزشی

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

 (؛2211) جنيو (؛2225) گری (؛2221گنوا ) (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

5 

(122) 

 

12 

(122) 

 

25 

(122) 
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های  مؤلفه

 اصلی
 استنادات ی فرعیها  لفهؤم

 فراوانی

 (درصد)

 ایران

 فراوانی

 (درصد)

 جهان

 مجموع

 (درصد)

 ن وایرا

 جهان

 فرهنگی

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

 (؛2211) جنيو (؛2225) گری (؛2221گنوا ) (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

5 

(122) 

 

12 

(122) 

25 

(122) 

 اقتصادی

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

 (؛2211) جنيو (؛2225) گری (؛2221گنوا ) (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 .(2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

5 

(122) 

11 

(122) 

25 

(122) 

 اجتماعی

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

 (؛2211) جنيو (؛2225) گری (؛2221گنوا ) (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

5 

(122) 

12 

(122) 

25 

(122) 

 مذهبی

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یجمال فروتن و (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

 (؛2211) جنيو (؛2225) گری (؛2221گنوا ) (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 رفيق (؛2222) شوا (؛2212) خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)

(2221) 

1 

(25) 

11 

(29) 

2 

(22) 

 

 و بهداشتی

 درمانی

 ؛(1391سعيدی ) (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 ساولينن؛ (1395) یمهموئ یجمالفروتن و  (؛1395و همكاران ) محمدی

 (؛2221گنوا ) (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995)

 (؛2212) ویليامسون (؛2211) جنيو (؛2221) هاسِل و آگوستو (؛2225) گری

 وهارتانتو  (؛2211)دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212) خان (؛2212) زوویندری

1 

(25) 

11 

(22) 

22 

(22) 

 سرگرمی و تفریح

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

5 

(122) 

12 

(122) 

25 

(122) 
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های  مؤلفه

 اصلی
 استنادات ی فرعیها  لفهؤم

 فراوانی

 (درصد)

 ایران

 فراوانی

 (درصد)

 جهان

 مجموع

 (درصد)

 ن وایرا

 جهان

 (؛2211) جنيو (؛2225) گری (؛2221گنوا ) (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

 هوا و آب

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

  (؛2211) جنيو (؛2225) گری (؛2221گنوا ) (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

1 

(25) 

11 

(22) 

22 

(22) 

 نقل و حمل

 ؛(1391سعيدی ) (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی )

 ساولينن؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی

 هاسِل و آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995)

 ویليامسون  (؛2211) جنيو (؛2225) گری (؛2221گنوا ) (؛2229) لو (؛2221)

 (؛2211)دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبوخ (؛2213) والر (؛2212)

 شوا (؛2212) خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون

 .(2221) رفيق (؛2222)

5 

(51) 

11 

(29) 

21 

(22) 

 تغذیه و ورزش

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

  (؛2211) جنيو (؛2225) گری (؛2221گنوا ) (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

5 

(122) 

12 

(122) 

25 

(122) 

 ورسوم آداب 

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

 (؛2211) جنيو (؛2225) گری (؛2221گنوا ) (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

5 

(122) 

11 

(29) 

23 

(52) 

 هاچالش

 العبوربودن صعب

 ونقل حمل ها،راه

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یجمال فروتن و (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

 جنيو (؛2225) گری (؛2221گنوا ) (؛2229) لو(؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

 (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون (؛2211)

 (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)دنكاسا 

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212) خان

5 

(122) 

15 

(92) 

22 

(91) 

 23 11 5سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع های زیرساخت
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های  مؤلفه

 اصلی
 استنادات ی فرعیها  لفهؤم

 فراوانی

 (درصد)

 ایران

 فراوانی

 (درصد)

 جهان

 مجموع

 (درصد)

 ن وایرا

 جهان

 و ارتباطی

 اطالعاتی

 

؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

 آگوستو (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

 جنيو (؛2225) گری (؛2221گنوا ) (؛2229) لو (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و

 (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون (؛2211)

 (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)دنكاسا 

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212) خان

(122) (29) (53) 

 نداشتن دسترسی

به مراکز بهداشت 

 و درمان

 

 ؛(1391سعيدی ) (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 و جولين؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی

 آگوستو (؛2225) گری (؛2221گنوا ) (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز

 و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون (؛2211) جنيو (؛2221) هاسِل و

 وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس

 .(2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212) خان (؛2212) زوویندری

1 

(25) 

15 

(92) 

23 

(92) 

 زبانی مشكالت

 

 ؛(1391سعيدی ) (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

گنوا  (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

 (؛2211) جنيو (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و آگوستو (؛2225) گری (؛2221)

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

2 

(55) 

12 

(122) 

22 

(22)  

 
 کم امكانات

 هاکتابخانه

 ؛(1391سعيدی ) (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 ساولينن؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی

 (؛2221گنوا ) (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995)

 (؛2211) جنيو (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و آگوستو (؛2225) گری

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

1 

(25) 

12 

(122) 

22 

(91) 

 
  سایر

 هاچالش

سعيدی  (؛1392) یدینو (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی ؛(1391)

گنوا  (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن

 (؛2211) جنيو (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و آگوستو (؛2225) گری (؛2221)

دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 خان (؛2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)و همكاران  گيون (؛2211)

 (2221) رفيق (؛2222) شوا (؛2212)

5 

(122) 

12 

(122) 

25 

(122) 

 

ند ا عبارت شده های بررسی موضوع های اصلی لفهؤم ،و خارجیهای داخلی  هشدر پژواکی از آن است که ح 3جدول های  یافته

مورد  سههر  بهها  پژوهش همةدر نتایج نشان داد که که ها  ارتباطی، نيازهای اطالعاتی و چالش های منابع اطالعاتی و کانال :از

 اجتماعی های شبكه%(122) اینترنت شامل یارتباطهای  کانالمنابع اطالعاتی و  پرتكرار های فرعی مؤلفه .شده استپرداخته 

منابع و کانال   بيشترین%( 122)سفيدان  ریش و شيوخ و %(122) ، اقوام، دوستان و بزرگان%(122) ، خانواده(122) مجازی

 ةزیرمؤلفاست. دومين  %(22) کانال ارتباطی مربوط به ماهواره منابع وکمترین درصد  و است شده های بررسی ارتباطی جامعه
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%(، 122) %(، اجتماعی122) %(، اقتصادی122) فرهنگی ،%(122) : آموزشیاند از عبارتکه  است نيازهای اطالعاتی پرتكرار

 است. عاتیکمترین نيازهای اطال %(2)با  ونقل و حمل درصد بيشترینبا %( 122) تفریح و سرگرمی ،%(122) ورزش و تغذیه

کمترین  و %(91) ونقل ها، حمل العبوربودن راه صعب های فرعی مؤلفهبا  های دستيابی به اطالعات چالشپرتكرارترین 

 شناسی روش 2دوم، جدول ال ؤسدر پاسخ به  .است%( 2مشكالت زبانی ) پژوهشگران  شدة سیرهای بر های جامعه چالش

 دهد: می نشان را ها پژوهش

در مقاالت )الیس( یابی کارگیری رفتار اطالع هب پژوهش های روش -2 جدول  

 استنادات روش پژوهش

 فراوانی

 )درصد(

 ایران

 فراوانی

 )درصد(

 جهان

 مجموع

 )درصد(

 و ایران

 جهان

ی(پيمایشی )کمّ  

 

 خان ؛(1391سعيدی ) (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 (2221) رفيق (؛2212)

2 

(55)  

2 

(11)  

1 

(22)  

 کيفی

 

 هاسِل و آگوستو (؛2222) ميشلز و جولين (؛1995) ساولينن (؛1392) یدینو

 (؛2213) والر (؛2213) کيمو  ينس (؛2212) ویليامسون (؛2211) جنيو (؛2221)

 (2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2211)دنكاسا  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو

1 

(12)  

12 

(55)  

11 

(22)  

پدیدارشناسی و 

نگاری قوم  

و  فيشر؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی

 (2225) گری (؛2222) همكاران

2 

(25)  

2 

(11)  

2 

(11)  

 

در اولویت ( %55روش کيفی ) جهان در ( و%55)روش پژوهش قالب در ایران روش پيمایشی ،2های جدول  براساس یافته

 . اند ( کمترین کاربرد را داشته%11) و جهان (%25) نگاری در ایران یدارشناسی و قومپدهای پژوهش  روش .است

 رهمیابی در زندگی روز ی رفتار اطالعها ابزار پژوهش -8جدول 

 استنادات ابزار پژوهش

 فراوانی

 )درصد(

 ایران

 فراوانی

 )درصد(

 جهان

 مجموع

 )درصد(

 و ایران

 جهان

نامه پرسش  
 ينکاسپ ؛(1391سعيدی ) (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 (2221) رفيق (؛2212) خان (؛2221)کول  و

2 

(55)  

3 

(11)  

5 

(11)  

 مصاحبه

 جنيو (؛2229) لو (؛2221) هاسِل و آگوستو (؛2225) گری (؛2222فيشر )

 (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2213) ين و کيمس (؛2211)

  (1392) یدینو (؛2211)دنكاسا 

1 

(12)  

 

9(52)  

12 

(25)  

 مشاهده و مصاحبه
 (؛2222فيشر ) (؛2222) ميشلز و جولين؛ (1395) یمهموئ یفروتن و جمال

  (2211)و همكاران  گيون

1 

(12)  

3 

(11)  

2 

(11)  

نامه و  پرسش

 مصاحبه

 و خُيردیبو (؛2212) ویليامسون (؛1995) ساولينن (؛1395و همكاران ) محمدی

 (2212) زوویندری وهارتانتو  (؛2215) کُرُونيوس

1 

(12)  

2 

(22)  

5 

(22)  

 

 (%55) ایران در ها بيشتر پژوهش ابزار که است آن بيانگر نتایج. دهد می نشان را پژوهش ابزار 5جدول در پاسخ به سؤال سوم، 

 ها آن پژوهش بيشترین ابزار است و شده استفادهدرصد  12 فقطنامه  پرسش از جهان در برعكس واست  نامه پرسش به مربوط

 ( است. %22( و در جهان )%12نامه و مصاحبه به ترتيب در ایران ) در ایران و در جهان توجه به پرسش. است ( مصاحبه%52)
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شده جامعه و اقشار بررسی -6جدول   

جامعه و اقشار 

 شده بررسی
 استنادات

 فراوانی

 )درصد(

 ایران

 فراوانی

 )درصد(

 جهان

 مجموع

 )درصد(

 و ایران

 جهان

 روحانیون

 
 (2211)دنكاسا 

1 

(1)  

1 

1(8)  

1 

(2)  

ایل وعشایر و اقوام  

 
 .(1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی (؛1991) زارع

3 

(22)  

2 

(2)  

3 

(12)  

و مهاجرانها اقليت  
  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2211) جنيو (؛1393پورموسوی )

 .(2222) شوا (؛2212) زوویندری وهارتانتو 

1 

(12)  

5 

(25)  

1 

(22)  

نالبزرگسا  

 

 

 (؛2221)کول  و ينکاسپ (؛2222) ميشلز و جولين (؛1391) سعيدی

 (2213) والر (؛2211) جنيو (؛2222فيشر ) 
1(12)  

5 

(25)  

1 

(22)  

(2) 2 (2211)و همكاران  گيون کودکان  
1 

(5)  

1 

(2)  

نوجوانان و جوانان  (2212) ویليامسون (؛2221) هاسِل و آگوستو (؛2229) لو 
2 

(2)  

3 

(11)  

3 

(12)  

 (2225) گری سالمندان
. 

(2)  

1 

(5)  

1 

(2)  

 معلمان، ،دانشجویان

 یرو سا کارگران

 کارکنان

  (؛2213) ين و کيمس (؛2222فيشر ) (؛1995) ساولينن (؛1392) ییرسا

 (2221) رفيق (؛2212) خان

2 

(22)  

5 

(22)  

5 

(22)  

 

 ایران اقوام و در شده بررسی ةجامعدهد. بيشترین  را نشان می شده جامعه و اقشار بررسی 1جدول در پاسخ به سؤال چهارم، 

جوانان و  ،کودکان، روحانيون ةروزمرتوجه به زندگی  است. (%33) مهاجران و ها اقليت ،جهان در و (%22)و ایل  عشایر

نيز و  ( جوانان و نوجوانان%11) مربوط به کودکان و (%5) ر جهاناست و د نشدهسی ردر ایران بر ، و سالمنداننوجوانان

 . است( %5سالمندان )

شده توزیع جغرافیایی مکان و مناطق بررسی -7 لوجد  

 استنادات کشور

 فراوانی

 )درصد(

 ایران

 فراوانی

 )درصد(

 جهان

 مجموع

 )درصد(

 

 و ایران

 جهان

 ایران

 ؛(1391) یسعيد (؛1392) ییرسا (؛1393پورموسوی ) (؛1391) زارع

 (1395) یمهموئ یفروتن و جمال (؛1395و همكاران ) محمدی

 

5 

(122)  
- 

5 

(22)  

 نيوزیلند
 (2222) ميشلز و جولين

 
- 

1 

(5)  

1 

(2)  

 آمریكا
 (؛2221) هاسِل و آگوستو (؛2225) گری (؛2222فيشر ) (؛2221)کول  و ينکاسپ

 (2211) جنيو 
- 

5 

(25)  

5 

(25)  

 - (2222) فيشر اسپانيا
1 

(5)  

1 

(2)  

(یوان)تا چين  1 1 - (2229) لو 
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 استنادات کشور

 فراوانی

 )درصد(

 ایران

 فراوانی

 )درصد(

 جهان

 مجموع

 )درصد(

 

 و ایران

 جهان

(5)  (2)  

 استراليا
  (؛2215) کُرُونيوس و خُيردیبو (؛2213) والر (؛2212) ویليامسون

 (2211) و همكاران گيون
- 

2 

(22)  

2 

(11)  

 آفریقا

(يجریه)ن  
 - (2222) شوا (؛2211) دانكاسا

2 

(11)  

2 

(2)  

 - (2212) یندریزوو وهارتانتو  کانادا
1 

(5)  

1 

(2)  

 - (2221) رفيق (؛2212) خان پاکستان
2 

(11)  

2 

(2)  

 - (1995) ساولينن فنالند
1 

(5)  

1 

(2)  

 

برابر  مورد 5در ایران ها نشان داد که  یافته انجام شده است.ها  در آن های اليس که پژوهشاست یی مربوط به کشورها 5جدول 

افریقا و ، (%11)استراليا  (،%25امریكا ) کشورمربوط به پژوهش در جهان بيشترین  .اند پرداخته به کشور ایران (%122با )

 است.  انجام شده (%5هریک با )کشورهای نيوزیلند، اسپانيا، چين، کانادا و فنالند  ،(%11) پاکستان

 گیری جهتین
پژوهش در داخل و  نعنوا هفتع نشان داد که درمجمو (اليس)یابی زندگی روزمره  رفتار اطالع ةزمينها در  پژوهش ةمطالع

هایی هستند که دقيقاً به موضوع  معدود پژوهش ،شده انجامهای  از بين پژوهشاست.  شدهانجام در خارج از کشور  دمور هجده

زندگی اقوام عشایر و  دراليس  ةروزمریابی زندگی  رفتار اطالعنگی و الگوی مصرف در اجتماعی اقتصادی، فره ةسرمایتأثير 

  ها همچنان وجود دارد. آن ةاند. شكاف پژوهش در این محورها و زیرمجموع پرداختهو سایر اقشار مهاجران 

 نياز اطالعاتی ،و کانال ارتباطی اطالعاتی های منابع که موضوع نشان دادشده  استخراجهای  دادهدر پاسخ به پرسش اول از نتایج 

مشخص شد همچنين  .اخته شده استها پرد به آن ها پژوهشکه در  ستیی اها موضوعهای اصلی  مؤلفهترین  ها مهم چالشو 

 دهد می نشان ها پژوهش نتایج درمجموع. شود های ارتباطی و انواع رسانه منتقل می طریق کانال که اطالعات زندگی روزمره از
های شخصی، سياسی، اجتماعی، اوقات فراغت و  های خاص )از جمله زمينه مستقيماً با شرایط یا زمينهرفتار اطالعاتی  که

های  پيچيده و چندوجهی تحت تأثير جنبه یبه عبارت دیگر، تعامل اطالعاتی انسان فعاليتهای کاری( مرتبط است.  زمينه

 فرهنگی، زیست محيطی، اجتماعی/ سياسی و فناوری است. 

اقوام و عشایر و اقشار از جمله  ةهم بيندر ارتباطی  های و کانال اطالعاتی ترین منابع مهم ایران، درها نشان داد که  یافته

 (1395) یمهموئ یفروتن و جمالچنانچه  .اند سفيدان ریش و شيوخ و و بزرگان اقوام، دوستان خانواده، ،شده های بررسی ایل

 در انسانی ی سرمایهاست.  افراد از ها آن شناخت بر مبتنی حدی تا اطالعاتی منابع عنوان به افراد اعتماد به مالک ،کنند بيان می

 مشكالت با برای رویارویی ای وسيله دانش ارزش با مجموعه این و شود متجلی می قوم یک تجارب و ها مهارت قالب

 شده عجين قوم فرهنگ یک با و زمان طول در که است انسانی ای جامعه از بومی برخاسته دانش و است زندگی پيشروی

 برای فناوری تنها همراه تلفن ،ندارد جایگاهی عشایر زندگیدر  های اجتماعی رسانهکه ها نشان داد  یافتههمچنين . است

در  که دارد وجود افرادی برای اجتماعی جدایی و به اطالعات دسترسی در عدالتی بی هنوز ؛هاست آن ارتباط برقراری

، و همكاران)محمدی  اند ناتوان نيز کنند می زندگی آن با و که دریافت اطالعاتی یا کنند می بازیابی که اطالعاتی با رویارویی

 .روند شمار می بهاولين منبع کسب خبر و کانال اطالعاتی  آشنایانخانواده، اقوام و نشان داد که در جهان نيز ها  بررسی(. 1395



 

 1221(، بهار 1) 33مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات  019

 (،2212خان )  (،2221) هاسِل و آگوستو ،(2222) فيشر ،(2221)کول  و ينکاسپ ،(2222) جولين و ميشلزپژوهش در چنانچه 

 است.  شدهتأکيد  های فردی بر توجه به کانال (2221) رفيق

شدت درک  به و اندهای بحث آنالین فعال گان در استفاده از گروهکنند که اکثر شرکتها حاکی از آن است  یافته ،از طرفی

نشان داد که مهاجران ممكن است قبل از مهاجرت به کشوری  ها یافتهکند.  کنند این امر به تغيير شكل اطالعات کمک می می

ها ممكن است  نسبت اوایل زندگی در کشور خود داشته باشند. آن  به کامالً متفاوتی ةروزمرنيازهای اطالعاتی زندگی  ،جدید

 ,Shuva) اند پذیرفتهمكرر از آن را  ةاستفاداما پس از انتقال به کشور جدید  نباشند،کشور خود از کاربران مستمر اینترنت در 

های مختلفی با فناوری دیجيتالی در  اد که کودکان با روشدنشان  (2211) گيون و همكارانهای  یافته همچنين(. 2020

پژوهش  نتایج همچنين .کنند دهند مشارکت می هایی که انجام می دسترس با والدین و خواهران و برادران خود طی فعاليت

کند که افراد بتوانند اطالعات مورد نياز زندگی  این احتمال را تقویت میيز ن (2212خان )و  (2222فيشر ) (،1392) نویدی

 . دست یابند مدنظرداقل کوشش به نتایج حصورت تصادفی کسب کنند و با  بهی اطالعات یخود را از طریق رویاروة روزمر

عمومی  های کتابخانه از شده بررسی های جامعه اندک ی استفاده مشكالت دسترسی و دهندة داخلی نشان های ی پژوهشها یافته

 مرکز یک عنوان به عمومی های کتابخانه وجود از نشين کوچ عشایر ،کنند بيان می (1395) و همكاران محمدیچنانچه است. 

 الزم و معتقدند کهپرداختند  ییهابه بيان راهكار (1395) جمالی مهمویی و فروتن همچنين،داشتند.  تر اطالعکم رسانی اطالع

 دسترسی مشكالت و گيرد صورت کتابخانه خدمات اطالعاتی طریق از اقوام و عشایر نيازهای رفع برای درستی ةبرنام است

 زبان به اطالعات ةارائ و مناسب زمان در مربوطه کانال و منبع به دسترسی داشتن امكان ؛ بنابراینشود رفع اطالعات به ها آن

اطالعات  بودندروزآم و تازگی وشده  ارائه اطالعات بودن مفهوم واضح معتبر، های و کانال منابع سوی از اطالعات ةارائ محلی،

  .است ضروری

: آموزشی، فرهنگی، ند ازا عبارتترتيب  بهدر اولویت اطالعاتی  هایترین نياز مهم ،شده در جوامع بررسیکه  دکرنتایج مشخص 

وهوا در  آب درمانی، و و نيازهای مذهبی، بهداشتی .ورسوم تغذیه، و آداب و ورزش، سرگرمی و اقتصادی، اجتماعی، تفریح

 . قرار دارداطالعاتی سوم نيازهای  ةدرجونقل در  حمل .استدوم اهميت  ةدرج

 ها، راه العبوربودن از: صعب ندا عبارت اطالعاتبه  شده مطالعهجوامع دستيابی در ها  پژوهشهای مستخرج از  ترین چالش  مهم

نارضایتی از زندگی، افسردگی، ، احساس محروميتاطالعاتی، انزوای اجتماعی،  و ارتباطی های ونقل، زیرساخت حملسختی 

امكان تعامل با منابع نبود اعتمادی و  بیبه منابع اطالعاتی، نداشتن تخصص،  نداشتن  امنيت، آشنایی و دسترسیفقدان 

ها  ع کتابخانهبتيابی مراجعان به مناکمبود دس و ،به مراکز بهداشت و درمان، مشكالت زبانی  دسترسیفقدان  .اطالعاتی

 . اند گيری از اطالعات با آن مواجه در بهرهافراد های دیگری است که  چالش

دیگر  تر ازها بيش ایران نقش روش پيمایشی در پژوهش رهای پژوهش نشان داد که د یافته ،و سوم دومهای  پرسشدر پاسخ به 

ها بوده است. این  ابزار در انجام پژوهشترین  نامه متداول ستفاده از ابزار پرسشا ،های پژوهشی است و به طبع آن روش

ها کيفی بوده  طح جهان اولویت روش پژوهش با روششناسی اطالعات در سرفتار ةحوزهای  پژوهش درحالی است که در

هشگران ایرانی به پژو یدیدگاه کمّ ةدهند نشانهای کيفی را تشكيل داده است. این امر  ابزار قالب در پژوهش ةمصاحبست و ا

شكاف مطالعاتی از نظر ساز  تواند زمينه تفاوت خود میها در مقابل دیدگاه کيفی در سطح جهان است. این  قبيل پژوهشاین 

 هاست، یابی اقوام و قوميت که رفتار اطالع ،این پژوهش ةزمين با توجه بههای پژوهش کيفی در ایران باشد.  انتخاب روش

های کيفی  پژوهش نتایج کاربردی منجر شود و ایجاد نظریات بنيادی نياز به انجامتواند به  ی فقط میبدیهی است که دیدگاه کمّ

های ارائه  رو پژوهش ایران شده است. ازاین نظر درمدهای  انجام پژوهش ةرویچنين تحولی در  دارد که شكاف موجود مانع

 های هبين نظری در آنچهاند و نشدهموفق  ایرانیهای  اقوام و اقليت ةروزمریابی  ای درخصوص رفتار اطالع نظریه ةارائ درشده 

د شكاف خو ،ها در ایران توجه به تنوع وسيع اقوام واقليت شود. این امر با های ایرانی دیده نمی نظریهدر  ،جهانی مطر  شده

 . است یمطالعاتی مهم
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کودکان، روحانيون و جوانان و  ةروزمرزندگی یابی  رفتار اطالع ةمطالعکه درخصوص  شدمشخص در پاسخ به پرسش چهارم 

توزیع اطالعاتی بيشتر بوده و از این نظر  ةجامعدر مطالعات جهانی تنوع  اما ،مطالعاتی وجود داردشكاف  ،ایرانینوجوانان 

 بهتری برخوردار است.  ناچيز( اما از توزیع چهها )اگر پژوهش

ات را در حوزه و استراليا بيشترین مطالعمریكا آکه از نظر توزیع جغرافيایی، کشورهای  شدمشخص در پاسخ به پرسش پنجم 

های مهاجر در  اقليتاند. این امر با توجه به تنوع و گستردگی اقوام و  ها داشته اقوام و اقليت ةروزمرزندگی یابی  رفتار اطالع

 است.  پذیر این دو کشور توجيه

 اپیشنهاده

 :شود پيشنهاد می ،اولج پرسش براساس نتای

افراد  بين تعامل و همكاری روابط، تسهيل و بهبود به کمک هدف با های عمومی  در حل بحران مجازی های اجتماعی شبكهاز 

 .شود استفاده گوناگون موضوعات در

 .شود توجه مصاحبه ابزار با کيفی رویكردبه  ،ملی یها پژوهش انجام در که شودمی پيشنهاد سوم و دوم پرسش نتایج براساس

 اقشار توجه شود.  ةهمهای ملی به  ژوهشدر انجام پ که شود پيشنهاد می چهارمبراساس نتایج پرسش 

 آینده هایپژوهش یبرا پیشنهادهایی

 ؛اقوام ةیابی زندگی روزمر رفتار اطالعدر مصرف و تأثير آن  الگویمطالعة 

 ؛اقوامروزمرة یابی زندگی  رفتار اطالعدر های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  تأثير سرمایه

  ؛کاوی اعی با استفاده از ابزارهای دادههای اجتم ایرانی در شبكه یها اقوام و اقليتروزمرة یابی زندگی  رفتاراطالعمطالعة 

استفاده از  باهای اجتماعی  ی ایرانی و دیگر کشورها در شبكهها اقوام و اقليتروزمرة یابی زندگی  تطبيقی رفتار اطالعمطالعة 

 .های اجتماعی ابزارهای تحليل شبكه

 

  منابع

 .سالمت یابی اطالع رفتار مطالعات در مدار واقعه مصاحبه کاربرد(. 1391) مهين نظری، فاطمه و نيا، فهيم مریم، ناخدا، نيلوفر، برهمند،

  .91-22 ،(1)2، اطالعات و انسان تعامل

 های علوم اجتماعی و انسانی با (. تحليلی بر ارتباط برخی نظریه1395موسویان، سيده صدیقه )بيگدلی، زاهد، شاهينی، شبنم و طاهرزاده 

 .35-9(، 2)2، علوم و فنون مدیریت اطالعات رفتار اطالعاتی، نشریه

 کارشناسی نامه پایان .تهران ارامنه اطالعاتی های محيط و روزمره زندگی یابی اطالع رفتار تحليل و شناسایی (.1393) زهرا پورموسوی،

  .اهواز چمران شهيد دانشگاه روانشناسی. و تربيتی علوم دانشكده رشد.ا

 .ارشد کارشناسی نامه پایان. (اليس مدل) اهواز شهر معلمان ی روزمره زندگی بافت در یابی اطالع فرآیند بررسی(. 1392) رسایی، الهام

 اهواز. چمران شهيد دانشگاه. روانشناسی و تربيتی علوم دانشكده

 پرجمعيت اقوام پيرامون ای مطالعه: چرخه در زندگی بر تأکيد با روزمره زندگی بافت در یابی اطالع فرآیند بررسی(. 1391) امين زارع،
 شهيد دانشگاه شناسی روان و تربيتی علوم دانشكده. شناسی دانش و اطالعات علم گروه. دکتری نامه پایان. اهواز شهرستان ساکن

 اهواز. چمران

 به عمومی های کتابخانه خدمات ارائة راهبردهای و موانع(. 1392) رضا اکبرنژاد، و اکبر مجيدی، هاشم، عطاپور، سولماز، ی،رزردا

 ،(2)25 ،عمومی های کتابخانه و رسانی اطالع تحقيقات. جهانی تجربيات اساس بر چندفرهنگی جوامع در ها اقليت و قومی های گروه
153-522.  

 نامه پایان. سنندج شهرستان عمومی های کتابخانه مراجعان روزمره زندگی بافت در یابی اطالع رفتار بررسی(. 1391) ژیال سعيدی،

  .رازی دانشگاه. اجتماعی علوم دانشكده. ارشد کارشناسی

 و انسان تعامل. خوارزمی دانشگاه دانشجویان محور بافت یابی اطالع رفتار(. 1392) منصور یزدانی، و نصرت نيا، ریاحی بی، بی اغول، شيخ
  .11-1 ،(2)3 ،اطالعات



 

 1221(، بهار 1) 33مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات  019

 و اطالعات فناوری از ایران نابينایان استفاده ميزان بررسی(. 1393) نجال حریری، و فاطمه فرد، نوشين محمد، زاده، حسن حسن، صياميان،

  .21-5 ،(2)2 ،ارتباطات و اطالعات فناوری فصلنامه. اطالعاتی نيازهای تأمين جهت ارتباطات

 .بختياری ایل بابادی طایفه نشين کوچ عشایر اطالعاتی اعمال و نيازها نگاری قوم(. 1395) حميدرضا مهموئی، جمالی و فریبرز فروتن، 

 .35-25 ،(2)2 ،اطالعات و انسان تعامل

 تعامل. کهگيليویه شهرستان نشين کوچ عشایر زنان اطالعاتی نيازهای(. 1395) جعفر عموقين، عباداله و زینب سپيدنامه، مهدی، محمدی،
  .25-59(. 2)2 ،اطالعات و انسان

-52 ،(1)2 ،اطالعات و انسان تعامل. کاربران روزمره زندگی یابی اطالع رفتار در پيوسته اجتماعی های شبكه نقش(. 1392) فاطمه نویدی،

59.  
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