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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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چکیده
هدف :شناسایی وضعيت پژوهشهای انجامشده در زمينة رفتار اطالع یابی زندگی روزمره ،تعيين شكاف(های) پژوهشی ،تعيين مؤلفهها و مؤلفههای
فرعی مورد توجه ،روششناسی پژوهشها و توزیع مكانی پژوهشهاست.
روش پژوهش :پژوهش از نظر هدف کاربردی ،ومبتنی بر مرور نظاممند و براساس استاندارد پریزماست .پژوهشهای مرتبط در  11پایگاه ملی و 5
پایگاه اطالعاتی خارجی بين سالهای  1995تا  2221و در ایران  1391تا  1399جستوجو و استخراج شد .با درنظرگرفتن معيارهای ورودی
وخروجی 25 ،منبع پژوهشی ،اعم از مقالة پژوهشی نشریات و پایاننامهها شناسایی و بررسی شدند.
یافتهها :کانالهای اطالعاتی و ارتباطی ،نيازهای اطالعاتی ،و چالشهای دستيابی به اطالعات مهمترین مؤلفهها بودند .زیرمؤلفهها عبارتاند از :کتاب،
مجله ،روزنامه ،رادیو ،ماهواره ،اینترنت ،شبكهه ای اجتماعی مجازی ،خانواده و اقوام ،دوستان ،بزرگان و شيوخ و ریشسفيدان و کتابخانهها .مؤلفههای
فرعی نيازهای اطالعاتی عبارتاند از :آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،مذهبی ،بهداشتی و درمانی ،آبوهوا ،حملونقل ،ورزش و تغذیه،
وآدابورسوم .چالشهای دستيابی به اطالعات عبارتاند از :صعبالعبوربودن راهها و حملونقل ،زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی ،نداشتن دسترسی
به مراکز بهداشت و درمان ،مشكالت زبانی ،و سایر چالشها .روش پيمایشی در ایران ( )%55و جهان ( )%55بيشترین و روشهای پدیدارشناسی و
قومنگاری کمترین کاربرد را داشتهاند .ابزار پرکاربرد پژوهش در ایران پرسشنامه و در جهان مصاحبه بوده است .جامعة بررسیشدة پژوهشها در
ایران عبارتاند از :اقوام و عشایر و ایل ( ،)%22اقليت ( ،)%12معلمان ،کارگران و سایر کارکنان ( )%22و بزرگساالن ()%12؛ اما پژوهشی درمورد
کودکان ،روحانيون ،جوانان و نوجوانان ،و سالمندان یافت نشد .جامعه بررسیشدة پژوهشها در جهان عبارتاند از :روحانيون ( ،)%5اقليتها و
مهاجران ( ،)%25جوانان و نوجوانان ( ،)11%سالمندان ( ،)%5دانشجویان ،معلمان ،کارگران و سایر کارکنان ( )%22و بزرگساالن ( )%25است .از نظر
جغرافيایی بيشتر پژوهشها در آمریكا و استراليا انجام شده بود.
نتیجهگیری : :توجه به رفتار اطالع یابی زندگی روزمره در ادبيات پژوهشی سطح جهانی افزایش یافته است .هدف گستره وسيعی از مطالعات کانالهای
اطالعاتی و ارتباطی مانند شبكههای اجتماعی مجازی ،توجه به نيازهای اطالعاتی اقليتها ،گروههای قومی و تمرکز بيشتر بر متغيرهای فردی است .با
این حال ،تحقيقات کمی در مورد تأثير سرمایة اجتماعی-اقتصادی ،فرهنگی و مصرفی بر رفتار اطالعیابی زندگی روزمره در عشایر ،مهاجران و سایر
گروه ها وجود دارد .در ایران منابع اطالعاتی ،ابزارها ،فناوری ها و کتابخانه ها در رفع نيازهای اطالعاتی ایالت و عشایر موفق نبوده اند .در سطح
جهانی ،بهرهمندی از روشهای تحقيق کيفی ،نظریهپردازی در این حوزه را تسهيل کرده است ،در حالی که در ایران تكيه بر تكنيکهای کمی مانع از
توليد نظریهها شده است .همانطور که در تحقيقات خارج از ایران مشاهده می شود ،با توجه به گستردگی ،چندبعدی و پيچيدگی رفتار اطالعاتی ،الزم
است کارشناسان رفتار اطالع یابی به تحقيقات بيشتر ادامه دهند .زندگی روزمره در دوره کنونی منجر به انجام پروژه های تحقيقاتی کيفی و فردی با
روش های ترکيبی می شود.
کلیدواژهها :رفتار اطالعیابی ،زندگی روزمره ،اليس ،اقوام ،قوميت
نوع مقاله :مروری
تاریخ دریافت1222/11/29 :؛ دریافت آخرین اصالحات1222/12/21 :؛ پذیرش1222/12/12 :
استناد:
جاللی ،بهناز ،قياسی ميترا ،و طهماسبی ليمونی ،صفيه ( .)1221رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) با تأکيد بر اقوام و اقليتها :مرور
نظاممند .مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعاتDoi: 10.30484/NASTINFO.2022.3106.2128 .122-91 ،)1(33 ،
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مقدمه
ساولينن )1995( 1اولينبار «رفتار اطالعیابی در زندگی روزمره (اليس) »2را به کاار بارده اسات (برهمناد و همكااران.)1391 ،
براساس این نظریه ،اطالعیابی جزو پيوستهای از مهارت زندگی است و شيوة زندگی نيز بهنحو چشمگيری فرایند اطالعیابی را
هدایت و کنترل میکند (نویدی .)1392 ،این مدل مفاهيمی مانند سرمایة اجتمااعی و سارمایه شاناختی را درهام مایآميازد و
عوامل اقتصادی را مدنظر دارد .همچنين شامل فعاليتهای داوطلبانه و سرگرمی نيز میشود (بيگدلی و همكااران .)1395 ،مادل
اليس چارچوبی کلی از عوامل اجتماعی و روانشناختی ارائه میکناد کاه بار اولویاتهاای افاراد در انتخااب مناابع اطالعااتی در
بافتهای زندگی روزمره تأثير میگذارند .رفتار اطالعیابی در زندگی روزمره بسته به انگيزه ،تحصايالت و ساایر ویژگایهاای
افراد عادی سيال ،غيرنظاممند و غيرخطی است (.)Spink & Cole, 2001

امروزه کمتر کشوری را میتوان با قوميتی یكدست و عاری از چند فرهنگ یافت (زرداری و همكااران .)1399 ،ایاران بناا باه
دالیل طبيعی و تاریخی ،شاهد تنوع و گوناگونی فراوانی از حيث زبانی ،فرهنگی ،نظامات خویشاوندی ،قومی و تاحادودی ناژادی
است؛ بنابراین نفسِ وجود گروههای عمدة قومی در ایران ،مورد قبول اکثر محققان است (فرقانی ،مظفری و کيهان.)1395 ،
در تعریف اقوام و اقليتها ،کشورهای مختلف دنيا تعاریف ،رویكردها و درکهاای متفااوتی دارناد .در کشاورهای اروپاایی،
گروههای قومی مهاجرانی از اروپای شرقی و کشورهای جهان سوماند؛ ازایانرو ،اصاطال «اقليات قاومی و مهااجر» باهطاور
گسترده استفاده میشود ،در جامعه دولتی و دانشگاهی ایاالت متحده ،بيشتر از اصاطال اقلياتهاای ناژادی و قاومی اساتفاده
میکنند؛ اما در چين و بسياری از کشورهای درحال توسعه از جمله ایران ،اکثریت وسايعی از اقلياتهاای قاومی افاراد باومی
هستند که ساکنان اصيل این کشورها از دوران باستان بودهاند (.)Ly, 2018
محيط اجتماعی و بافت فرهنگی در رفتارهای انسانها از جمله در رفتارهای اطالعاتی آنان تأثير دارد؛ بنابراین الزم است به بررسی
رفتارهای اطالعاتی توجه ویژه شود .مرور پيشينههای پژوهش نشان مایدهاد کاه ابزارهاا و کاناالهاای ارتبااطی و اطالعااتی،
نيازهای اطالعاتی ،و مزایای استفاده از کانالها و چالشهایی که اقشار مختلف در استفاده از اطالعاات در زنادگی روزماره باا
آنها مواجه میشوند ،از مهمترین مواردی است که بر آن تمرکز شده است .همچنين با توجه به بررسیهای انجامشده در زميناة
شناسایی نيازها و رفتارهای اطالعاتی زندگی روزمره ،ازجمله ميان اقوام و اقليتها در کشورها بهصورت جامع پژوهشای انجاام
نشده است؛ ازاینرو پژوهش حاضر درصدد است مروری نظاممند بر پاژوهشهاای انجاامشاده در ایان حاوزه داشاته باشاد؛
بهگونهای که بتوان از رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) با تأکيد بر اقوام و اقليتها در ایران و جهان جمعبندی کلی ارائه و
از این رهگذر ،شكافهای مطالعاتی در این حوزه را مشخص کرد .همچنين این پژوهش به تهية ابزار مناساب بارای سانجش
نيازها و خدمات اطالعاتی مرتبط با اقوام و اقليتها در جوامع چندفرهنگی کمک مایکناد .همچناين باا تعياين شاكافهاای
مطالعاتی در این حوزه میتوان به تدوین طر های پژوهشی نوین اقدام کرد و نيز با اشراف بر فعاليتهاای انجاامشاده ،زميناة
الزم برای بهسازی روند پژوهشهای آینده فراهم کرد.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و مبتنی بر مرور نظاممند است که براساس راهنمای استاندارد پریزما 3تادوین شاده اسات.
مرور نظاممند عبارت است از«اقدام هماهنگ برای شناسایی نظاممند اوليه در دسترس ،ارزیابی نقادانة پژوهشهای مورد مطالعه
و تحليل دادههای مطالعات با یک روش استاندارد و نظاممند» (صياميان و همكاران .)1391 ،جامعة پژوهش حاضار ،مقااالتی
است که پژوهشگران در آنها رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) با تأکيد بر اقوام و اقليتها را بررسی کردهاناد .براسااس
استاندارد پریزما ،پس از تعيين سؤالهای پژوهش ،پروتكل انجام مطالعه تدوین شاد .براسااس مادل پریزماا ،ابتادا معيارهاای
ورودی و خروجی تعيين شد و سپس دادهها براساس معيارهای تعيينشده و در راستای پرسشهای مطر شده باه شار زیار
گردآوری شد:
1.Savolainen
)2. Everyday Life Information Seeking (ELIS
3. PRISMA
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معيارهای ورود عبارتاند از :مقاالت پژوهشی و پایاننامهها ،زبان فارسی و انگليسی ،امكان دسترسی به متن کامال و موضاوع
اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) و محدودة زمانی از ( 1995سال مبدأ نخستين پژوهش در زميناة رفتاار اطاالعیاابی زنادگی
روزمره در جهان) تا  2221و  1391شمسی (سال مبدأ نخستين پژوهش در زمينة رفتار اطالعیابی زندگی روزمره در ایران) تاا
سال  1399است .معيارهای خروج هم عبارتاند از :دسترسینداشتن به ماتن کامال ،داشاتن زباان غيرفارسای و غيرانگليسای،
محدودیتنداشتن موضوع به اطالعیابی روزمره ،منابع غيراز مقاله و پایاننامه است .مراحل انجام این پاژوهش باه شار زیار
است:

شناسایی نیاز به مرور پژوهشها
دراین مرحله مشخص شد که هيچ پژوهش مشابهی در زمينة رفتار اطالعیابی زنادگی روزماره (الايس) باا تمرکاز بار دیادگاه
ساولينن با روش مرور نظاممند وجود ندارد.

مشخصکردن پرسشهای پژوهش
 .1در پژوهشهای انجامشدة داخلی و خارجی ،از چه مؤلفههایی در زمينة رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) استفاده شده
است؟
 .2پژوهشگران در پژوهشهای داخلی و خارجی این حوزه از چه روششناسی پژوهشی استفاده کردند؟
 .3پژوهشگران در پژوهشها داخلی و خارجی این حوزه از چه ابزارهای پژوهشی استفاده کردند؟
 .2در پژوهشها ،کدام اقشار در زمينة رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) بررسی شدند؟
 .5توزیع جغرافيایی مكان و مناطق بررسیشده در این حوزه در پژوهشها کدام است؟

شناسایی پایگاههای اطالعاتی معتبر و مرتبط
در راستای پاسخگویی به پرسشهای مطر شده در باال ،پایگاههای اطالعات کتابشناختی فارسی و انگليسی شناساایی شادند
که بيشترین پوشش موضوعی را در زمينة رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) دارند .نشریات علمای  -پژوهشای مارتبط و
نمایهشده در پایگاههای اطالعاتی ایرانداک ،1ناورمگز ،2ماگایاران ،3گوگال اساكالر ،2سااینس دایرکات ،5و پروکوئسات 1باا
کليدواژههای مرتبط شامل :رفتار اطالعیابی زندگی روزمره ،نيازهای اطالعاتی ،5رفتار اطاالعیاابی زنادگی روزمارة مهااجران

2

جستوجو شدند .درنتيجة این فعاليت ،تعداد رکوردهای بازیابیشده از پایگاههای اطالعاتی نامبرده براساس جادول  1اسات.
همچنين راهبرد جستوجو در جدول  2و فرایند انتخاب منابع در نمودار  1نشان داده شده است.
جدول  -1تعداد رکوردهای بازیابی و حذفشده و استفادهشده در جستوجو از پایگاههای اطالعاتی
پایگاه اطالعاتی

ایرانداک

تعداد
رکورد
15

تعداد
رکوردهای

تعداد رکورد

دلیل حذف رکورد

استفادهشده

حذفشده
5

تكراریبودن در پایگاههای اطالعاتی

12

( 5مقاله)

2

مشابهت با پایگاههای دیگر ،عنوان نامرتبط

5

نورمگز

( 22مقاله)

15

مجالت علم اطالعات و

( 12مقاله)

.

مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم
و فناوری

(پایاننامه)

تكراریبودن در پایگاههای اطالعاتی ،چكيدة
نامرتبط
تكراریبودن در پایگاههای اطالعاتی ،محتوای

5
12
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
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تعداد

تعداد

پایگاه اطالعاتی

رکوردهای

رکورد

دلیل حذف رکورد

حذفشده

دانششناسی

تعداد رکورد
استفادهشده

نامرتبط

پروکوئست

( 32مقاله)

25

تكراریبودن در پایگاههای اطالعاتی و

5

دسترسناپذیربودن اطالعات

گوگل اسكالر

( 22مقاله)

5

تكراریبودن در پایگاههای اطالعاتی

15

ساینس دایرکت

( 12مقاله)

12

تكراریبودن در پایگاههای اطالعاتی

2

جمع

112

12

52

جدول  -2توزیع فراوانی کلیدواژههای مرتبط با استراتژی و نتیجة جستوجو
نتیجه جستوجو

کلیدواژههای فارسی
رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) یا
رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة اقليتها یا

52

نيازهای اطالعاتی زندگی روزمره یا ریجو
ساولينن

کلیدواژههای انگلیسی

نتیجه جستوجو

Everyday life information
seeking behavior (Ellis) or
Everyday Life Information
Behaviour of Immigrants or
everyday life information needs
or RSavolainen

12

 112مقاله اوليه انتخاب و شناسایی شد

 12مقاله تكراری
از پژوهش  12مقاله حذف شد

جستو
جو

غربالگری

انتخاب  52مقاله براساس چكيده

 25مقاله به دليل نداشتن معيارهای ورود از
پژوهش خارج شدند

گردیدند خارج مطالعه از ورود

 52مقاله تماممتن استخراج شدند

شناسایی

مطالعه

 25مقاله وارد مرور نظاممند شد

ورود

شکل  -1فرایند جستوجو و انتخاب مطالعات

شناسایی و انتخاب منابع اولیه

در این فعاليت ،چكيده ،مقدمه ،و نتيجهگيری منابع مطالعه شدند .در ميان منابع مذکور ،منابعی که باه زباان
انگليسی و فارسی بودند به شرط داشتن یكی از معيارهای زیر انتخاب شدند:
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 .1مقاله حتماً پژوهشی بوده و نتایج پژوهشی در آن ارائه شده باشد؛
 .2منبع پژوهشی مذکور مقاله و پایاننامه باشد.
استخراج و ترکیب دادهها

با توجه به معيارهای ذکرشده ،تعداد  32منبع به زبان فارسی و  22منبع باه زباان انگليسای بارای پاساخ باه
پرسشهای اساسی طر شده انتخاب شدند .مالک مدنظر برای انجام این مرور نظاممند ،پژوهشهایی بودند
که صرفاً درباب رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) انجام شده باشد؛ بنابراین درنهایت  12پاژوهش باه
زبان انگليسی و  5پژوهش به زبان فارسی معادل  25پژوهش داخلی و خارجی بررسی شد .درصاد فراوانای
ایران از تقسيم فراوانی آن بر  5و درصد فراوانی جهان از تقسيم فراوانی آن بر عادد  12باهدسات مایآیاد.
درصد فراوانی مجموع نيز از تقسيم مجموع فراوانیهای ایران و جهان بر عدد  25حاصل میشود.
یافتهها
در پاسخ به سؤال اول ،موضوعهای مطر شده در حوزة پژوهشی رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) در
جدول  3ارائه شده است.
جدول  -3موضوعهای مطرحشده در زمینة رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (الیس)
مؤلفههای
اصلی

استنادات

مؤلفههای فرعی

منابع

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

اطالعاتی

محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
1

و
کانالهای
ارتباطی

کتاب

3

5

2

آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گری ()2225؛ ویليامسون ()2212؛
5

2

والر ()2213؛ خُير دیيو و کرونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و
9

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

(درصد)
ایران و
جهان

2

()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ فيشر ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛
1

فراوانی

فراوانی

مجموع

12

11

همكاران ()2211؛ هارتانتو و زویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا

6

15

22

()58

()111

()66

12

()2222؛ رفيق)2221( 13

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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مؤلفههای
اصلی

استنادات

مؤلفههای فرعی

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

مجموع
(درصد)
ایران و
جهان

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا ()2221؛
مجله

گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛
1

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

6

15

22

()58

()111

()66

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
روزنامه

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گری ()2225؛
آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ فيشر ()2222؛ ویليامسون ()2212؛ والر
()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران

6

15

22

()58

()111

()66

()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق
()2221
رادیو

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا ()2221؛
گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

6

15

22

()58

()111

()66

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
تلویزیون

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا ()2221؛

1

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

()25

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

12

22

()122

()91

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛ فروتن
ماهواره

و جمالی مهموئی ()1395

1
()25

2

1
()22

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
اینترنت

()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا ()2221؛
گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛

5

12

25

()122

()122

()122

ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا
1. Williamson
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مؤلفههای
اصلی

استنادات

مؤلفههای فرعی

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

مجموع
(درصد)
ایران و
جهان

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
خانواده و اقوام

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون ()2212؛ والر
()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران

5

12

25

()122

()122

()122

()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق
()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
دوستان

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون ()2212؛ والر
()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران

5

12

25

()122

()122

()122

()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق
()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
بزرگان و شيوخ
و ریشسفيدان

ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون ()2212؛ والر
()2213؛ خير دیبو و کرونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران

5

12

25

()122

()122

()122

()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق
()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
کتابخانهها

()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو و هاسِل
()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛

1
()25

12

25

()122

()122

خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛
هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
نيازهای
اطالعاتی

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

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا
()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221

5

12

25

()122

()122

()122
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مؤلفههای
اصلی

استنادات

مؤلفههای فرعی

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

مجموع
(درصد)
ایران و
جهان

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
فرهنگی

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

5

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

()122

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

12

25

()122

()122

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
اقتصادی

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

5

11

25

()122

()122

()122

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق (.)2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
اجتماعی

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

5

12

25

()122

()122

()122

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
مذهبی

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

1

11

2

()25

()29

()22

()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق
()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
بهداشتی و

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

1

11

22

درمانی

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

()25

()22

()22

والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ هارتانتو و
زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
تفریح و سرگرمی

()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو

5

12

25

()122

()122

()122
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مؤلفههای
اصلی

استنادات

مؤلفههای فرعی

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

مجموع
(درصد)
ایران و
جهان

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا
()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
آب و هوا

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

1

11

22

()25

()22

()22

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو و هاسِل
حمل و نقل

()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون
()2212؛ والر ()2213؛ خخُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛

5

11

21

()51

()29

()22

گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا
()2222؛ رفيق (.)2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
ورزش و تغذیه

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

5

12

25

()122

()122

()122

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
آدابورسوم

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

5

11

23

()122

()29

()52

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
صعبالعبوربودن
چالشها

راهها ،حملونقل

ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو
()2211؛ ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛

5

15

22

()122

()92

()91

دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛
خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زیرساختهای

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی

5

11

23
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مؤلفههای
اصلی

مؤلفههای فرعی

استنادات

ارتباطی و

()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛

اطالعاتی

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

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

()122

()29

مجموع
(درصد)
ایران و
جهان
()53

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو
()2211؛ ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛
دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛
خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
دسترسینداشتن

محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ جولين و

به مراکز بهداشت

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

1

15

23

و درمان

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

()25

()92

()92

کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و
زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق (.)2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا
مشكالت زبانی

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

2

12

22

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

()55

()122

()22

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
امكانات کم
کتابخانهها

()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا ()2221؛
گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

1

12

22

()25

()122

()91

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
سایر
چالشها

ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا
()2221؛ گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

5

12

25

()122

()122

()122

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221

یافتههای جدول  3حاکی از آن است که در پژوهشهای داخلی و خارجی ،مؤلفههای اصلی موضوعهای بررسیشده عبارتاند
از :منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی ،نيازهای اطالعاتی و چالشها که نتایج نشان داد که در همة پژوهشها به هر سه مورد
پرداخته شده است .مؤلفههای فرعی پرتكرار منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی شامل اینترنت ()%122شبكههای اجتماعی
مجازی ( ،)122خانواده ( ،)%122اقوام ،دوستان و بزرگان ( )%122و شيوخ و ریشسفيدان ( )%122بيشترین منابع و کانال
ارتباطی جامعههای بررسیشده است و کمترین درصد منابع و کانال ارتباطی مربوط به ماهواره ( )%22است .دومين زیرمؤلفة
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پرتكرار نيازهای اطالعاتی است که عبارتاند از :آموزشی ( ،)%122فرهنگی ( ،)%122اقتصادی ( ،)%122اجتماعی (،)%122
ورزش و تغذیه ( ،)%122تفریح و سرگرمی ( )%122با بيشترین درصد و حملونقل با ( )%2کمترین نيازهای اطالعاتی است.
پرتكرارترین چالشهای دستيابی به اطالعات با مؤلفههای فرعی صعبالعبوربودن راهها ،حملونقل ( )%91و کمترین
چالشهای جامعههای بررسیشدة پژوهشگران مشكالت زبانی ( )%2است .در پاسخ به سؤال دوم ،جدول  2روششناسی
پژوهشها را نشان میدهد:
جدول  -2روشهای پژوهش بهکارگیری رفتار اطالعیابی (الیس) در مقاالت
مجموع

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان
2

1
()22

(درصد)

روش پژوهش

استنادات

پيمایشی (کمّی)

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

2

()2212؛ رفيق ()2221

()55

()11

1

12

11

()12

()55

()22

پدیدارشناسی و

محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ فيشر و

2

2

2

قومنگاری

همكاران ()2222؛ گری ()2225

()25

()11

()11

کيفی

نویدی ()1392؛ ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ آگوستو و هاسِل
()2221؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون ()2212؛ سين و کيم ()2213؛ والر ()2213؛
خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212

و ایران
جهان

براساس یافتههای جدول  ،2روش پژوهش قالب در ایران روش پيمایشی( )%55و در جهان روش کيفی ( )%55در اولویت
است .روشهای پژوهش پدیدارشناسی و قومنگاری در ایران ( )%25و جهان ( )%11کمترین کاربرد را داشتهاند.
جدول  -8ابزار پژوهشهای رفتار اطالعیابی در زندگی روزمره
فراوانی
ابزار پژوهش

پرسشنامه

استنادات

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛ اسپينک
و کول ()2221؛ خان ()2212؛ رفيق ()2221
فيشر ()2222؛ گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو

مصاحبه

()2211؛ سين و کيم ()2213؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛
دنكاسا ()2211؛ نویدی ()1392

مشاهده و مصاحبه
پرسشنامه و
مصاحبه

فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ جولين و ميشلز ()2222؛ فيشر ()2222؛
گيون و همكاران ()2211
محمدی و همكاران ()1395؛ ساولينن ()1995؛ ویليامسون ()2212؛ خُيردیبو و
کُرُونيوس ()2215؛ هارتانتو و زوویندری ()2212

فراوانی

(درصد) (درصد)

مجموع
(درصد)
و ایران

ایران

جهان

2

3

5

()55

()11

()11

1

جهان

12

()12

)52(9

()25

1

3

2

()12

()11

()11

1

2

5

()12

()22

()22

در پاسخ به سؤال سوم ،جدول  5ابزار پژوهش را نشان میدهد .نتایج بيانگر آن است که ابزار بيشتر پژوهشها در ایران ()%55
مربوط به پرسشنامه است و برعكس در جهان از پرسشنامه فقط  12درصد استفاده شده است و بيشترین ابزار پژوهش آنها
( )%52مصاحبه است .در ایران و در جهان توجه به پرسشنامه و مصاحبه به ترتيب در ایران ( )%12و در جهان ( )%22است.
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جدول  -6جامعه و اقشار بررسیشده
جامعه و اقشار

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

1

1

1

() 1

)8(1

() 2

3

2

3

()22

()2

()12

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

1

5

1

هارتانتو و زوویندری ()2212؛ شوا (.)2222

()12

()25

()22

5

1

()25

()22

1

1

()5

()2

2

3

3

()2

()11

()12

.

1

1

()2

()5

()2

رسایی ()1392؛ ساولينن ()1995؛ فيشر ()2222؛ سين و کيم ()2213؛

2

5

5

خان ()2212؛ رفيق ()2221

()22

()22

()22

استنادات

بررسیشده
روحانیون

دنكاسا ()2211

اقوام و عشایرو ایل

زارع ()1991؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی (.)1395

اقليتهاو مهاجران
بزرگساالن

سعيدی ()1391؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛
فيشر ()2222؛ جنيو ()2211؛ والر ()2213

کودکان

گيون و همكاران ()2211

جوانان و نوجوانان

لو ()2229؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ ویليامسون ()2212

سالمندان

گری ()2225

دانشجویان ،معلمان،
کارگران و سایر
کارکنان

مجموع

)12(1

)2( 2

(درصد)
ایران و
جهان

در پاسخ به سؤال چهارم ،جدول  1جامعه و اقشار بررسیشده را نشان میدهد .بيشترین جامعة بررسیشده در ایران اقوام و
عشایر و ایل ( )%22و در جهان ،اقليتها و مهاجران ( )%33است .توجه به زندگی روزمرة کودکان ،روحانيون ،جوانان و
نوجوانان ،و سالمندان در ایران بررسی نشده است و در جهان ( )%5مربوط به کودکان و ( )%11جوانان و نوجوانان و نيز
سالمندان ( )%5است.
جدول  -7توزیع جغرافیایی مکان و مناطق بررسیشده
مجموع
کشور

استنادات

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

(درصد)
و ایران
جهان

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
ایران

نيوزیلند
آمریكا

محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395
جولين و ميشلز ()2222
اسپينک و کول ()2221؛ فيشر ()2222؛ گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛
جنيو ()2211

5
()122
-

اسپانيا

فيشر ()2222

-

چين (تایوان)

لو ()2229

-

-

5
()22

1

1

()5

()2

5

5

()25

()25

1

1

()5

()2

1

1
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مجموع
کشور

استنادات

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

(درصد)
و ایران
جهان

استراليا
آفریقا

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

-

دانكاسا ()2211؛ شوا ()2222

-

کانادا

هارتانتو و زوویندری ()2212

-

پاکستان

خان ()2212؛ رفيق ()2221

-

فنالند

ساولينن ()1995

-

(نيجریه)

()5

()2

2

2

()22

()11
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جدول  5مربوط به کشورهایی است که پژوهشهای اليس در آنها انجام شده است .یافتهها نشان داد که در ایران  5مورد برابر
با ( )%122به کشور ایران پرداختهاند .در جهان بيشترین پژوهش مربوط به کشور امریكا ( ،)%25استراليا ( ،)%11افریقا و
پاکستان ( ،)%11کشورهای نيوزیلند ،اسپانيا ،چين ،کانادا و فنالند (هریک با  )%5انجام شده است.

نتیجهگیری
مطالعة پژوهشها در زمينة رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) نشان داد که درمجموع هفت عنوان پژوهش در داخل و
هجده مورد در خارج از کشور انجام شده است .از بين پژوهشهای انجامشده ،معدود پژوهشهایی هستند که دقيقاً به موضوع
تأثير سرمایة اجتماعی اقتصادی ،فرهنگی و الگوی مصرف در رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة اليس در زندگی اقوام عشایر و
مهاجران و سایر اقشار پرداختهاند .شكاف پژوهش در این محورها و زیرمجموعة آنها همچنان وجود دارد.
نتایج در پاسخ به پرسش اول از دادههای استخراجشده نشان داد که موضوعهای منابع اطالعاتی و کانال ارتباطی ،نياز اطالعاتی
و چالشها مهمترین مؤلفههای اصلی موضوعهایی است که در پژوهشها به آنها پرداخته شده است .همچنين مشخص شد
که اطالعات زندگی روزمره از طریق کانالهای ارتباطی و انواع رسانه منتقل میشود .درمجموع نتایج پژوهشها نشان میدهد
که رفتار اطالعاتی مستقيماً با شرایط یا زمينههای خاص (از جمله زمينههای شخصی ،سياسی ،اجتماعی ،اوقات فراغت و
زمينههای کاری) مرتبط است .به عبارت دیگر ،تعامل اطالعاتی انسان فعاليتی پيچيده و چندوجهی تحت تأثير جنبههای
فرهنگی ،زیست محيطی ،اجتماعی /سياسی و فناوری است.
یافتهها نشان داد که در ایران ،مهمترین منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی در بين همة اقشار از جمله اقوام و عشایر و
ایلهای بررسیشده ،خانواده ،اقوام ،دوستان و بزرگان و شيوخ و ریشسفيداناند .چنانچه فروتن و جمالی مهموئی ()1395
بيان میکنند ،مالک اعتماد به افراد به عنوان منابع اطالعاتی تا حدی مبتنی بر شناخت آنها از افراد است .سرمایهی انسانی در
قالب مهارتها و تجارب یک قوم متجلی میشود و این مجموعه با ارزش دانش وسيلهای برای رویارویی با مشكالت
پيشروی زندگی است و دانش بومی برخاسته از جامعهای انسانی است که در طول زمان و با فرهنگ یک قوم عجين شده
است .همچنين یافتهها نشان داد که رسانههای اجتماعی در زندگی عشایر جایگاهی ندارد ،تلفن همراه تنها فناوری برای
برقراری ارتباط آنهاست؛ هنوز بیعدالتی در دسترسی به اطالعات و جدایی اجتماعی برای افرادی وجود دارد که در
رویارویی با اطالعاتی که بازیابی میکنند یا اطالعاتی که دریافت و با آن زندگی میکنند نيز ناتواناند (محمدی و همكاران،
 .)1395بررسیها در جهان نيز نشان داد که خانواده ،اقوام و آشنایان اولين منبع کسب خبر و کانال اطالعاتی بهشمار میروند.
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چنانچه در پژوهش جولين و ميشلز ( ،)2222اسپينک و کول ( ،)2221فيشر ( ،)2222آگوستو و هاسِل ( ،)2221خان (،)2212
رفيق ( )2221بر توجه به کانالهای فردی تأکيد شده است.
از طرفی ،یافتهها حاکی از آن است که اکثر شرکتکنندگان در استفاده از گروههای بحث آنالین فعالاند و بهشدت درک
میکنند این امر به تغيير شكل اطالعات کمک میکند .یافتهها نشان داد که مهاجران ممكن است قبل از مهاجرت به کشوری
جدید ،نيازهای اطالعاتی زندگی روزمرة کامالً متفاوتی به نسبت اوایل زندگی در کشور خود داشته باشند .آنها ممكن است
در کشور خود از کاربران مستمر اینترنت نباشند ،اما پس از انتقال به کشور جدید استفادة مكرر از آن را پذیرفتهاند ( Shuva,

 .)2020همچنين یافتههای گيون و همكاران ( )2211نشان داد که کودکان با روشهای مختلفی با فناوری دیجيتالی در
دسترس با والدین و خواهران و برادران خود طی فعاليتهایی که انجام میدهند مشارکت میکنند .همچنين نتایج پژوهش
نویدی ( ،)1392فيشر ( )2222و خان ( )2212نيز این احتمال را تقویت میکند که افراد بتوانند اطالعات مورد نياز زندگی
روزمرة خود را از طریق رویارویی اطالعات بهصورت تصادفی کسب کنند و با حداقل کوشش به نتایج مدنظر دست یابند.
یافتههای پژوهشهای داخلی نشاندهندة مشكالت دسترسی و استفادهی اندک جامعههای بررسیشده از کتابخانههای عمومی
است .چنانچه محمدی و همكاران ( )1395بيان میکنند ،عشایر کوچنشين از وجود کتابخانههای عمومی به عنوان یک مرکز
اطالعرسانی کمتر اطالع داشتند .همچنين ،فروتن و جمالی مهمویی ( )1395به بيان راهكارهایی پرداختند و معتقدند که الزم
است برنامة درستی برای رفع نيازهای اقوام و عشایر از طریق خدمات اطالعاتی کتابخانه صورت گيرد و مشكالت دسترسی
آنها به اطالعات رفع شود؛ بنابراین امكان دسترسی داشتن به منبع و کانال مربوطه در زمان مناسب و ارائة اطالعات به زبان
محلی ،ارائة اطالعات از سوی منابع و کانالهای معتبر ،واضح مفهومبودن اطالعات ارائهشده و تازگی و روزآمدبودن اطالعات
ضروری است.
نتایج مشخص کرد که در جوامع بررسیشده ،مهمترین نيازهای اطالعاتی در اولویت بهترتيب عبارتاند از :آموزشی ،فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی ،تفریح و سرگرمی ،ورزش و تغذیه ،و آدابورسوم .نيازهای مذهبی ،بهداشتی و درمانی ،و آبوهوا در
درجة دوم اهميت است .حملونقل در درجة سوم نيازهای اطالعاتی قرار دارد.
مهمترین چالشهای مستخرج از پژوهشها در دستيابی جوامع مطالعهشده به اطالعات عبارتاند از :صعبالعبوربودن راهها،
سختی حملونقل ،زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی ،انزوای اجتماعی ،احساس محروميت ،نارضایتی از زندگی ،افسردگی،
فقدان امنيت ،آشنایی و دسترسی نداشتن به منابع اطالعاتی ،نداشتن تخصص ،بیاعتمادی و نبود امكان تعامل با منابع
اطالعاتی .فقدان دسترسی به مراکز بهداشت و درمان ،مشكالت زبانی ،و کمبود دستيابی مراجعان به منابع کتابخانهها
چالشهای دیگری است که افراد در بهرهگيری از اطالعات با آن مواجهاند.
در پاسخ به پرسشهای دوم و سوم ،یافتههای پژوهش نشان داد که در ایران نقش روش پيمایشی در پژوهشها بيشتر از دیگر
روشهای پژوهشی است و به طبع آن ،استفاده از ابزار پرسشنامه متداولترین ابزار در انجام پژوهشها بوده است .این
درحالی است که در پژوهشهای حوزة رفتارشناسی اطالعات در سطح جهان اولویت روش پژوهش با روشها کيفی بوده
است و مصاحبة ابزار قالب در پژوهشهای کيفی را تشكيل داده است .این امر نشاندهندة دیدگاه کمّی پژوهشگران ایرانی به
این قبيل پژوهشها در مقابل دیدگاه کيفی در سطح جهان است .این تفاوت خود میتواند زمينهساز شكاف مطالعاتی از نظر
انتخاب روشهای پژوهش کيفی در ایران باشد .با توجه به زمينة این پژوهش ،که رفتار اطالعیابی اقوام و قوميتهاست،
بدیهی است که دیدگاه کمّی فقط میتواند به نتایج کاربردی منجر شود و ایجاد نظریات بنيادی نياز به انجام پژوهشهای کيفی
دارد که شكاف موجود مانع چنين تحولی در رویة انجام پژوهشهای مدنظر در ایران شده است .ازاینرو پژوهشهای ارائه
شده در ارائة نظریهای درخصوص رفتار اطالعیابی روزمرة اقوام و اقليتهای ایرانی موفق نشدهاند وآنچه در بين نظریههای
جهانی مطر شده ،در نظریههای ایرانی دیده نمیشود .این امر با توجه به تنوع وسيع اقوام واقليتها در ایران ،خود شكاف
مطالعاتی مهمی است.

رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) با تأکيد بر اقوام و اقليتها :مرور نظاممند /جاللی و همكاران

در پاسخ به پرسش چهارم مشخص شد که درخصوص مطالعة رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة کودکان ،روحانيون و جوانان و
نوجوانان ایرانی ،شكاف مطالعاتی وجود دارد ،اما در مطالعات جهانی تنوع جامعة اطالعاتی بيشتر بوده و از این نظر توزیع
پژوهشها (اگرچه ناچيز) اما از توزیع بهتری برخوردار است.
در پاسخ به پرسش پنجم مشخص شد که از نظر توزیع جغرافيایی ،کشورهای آمریكا و استراليا بيشترین مطالعات را در حوزه
رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة اقوام و اقليتها داشتهاند .این امر با توجه به تنوع و گستردگی اقوام و اقليتهای مهاجر در
این دو کشور توجيهپذیر است.
پیشنهادها
براساس نتایج پرسش اول ،پيشنهاد میشود:
از شبكههای اجتماعی مجازی در حل بحرانهای عمومی با هدف کمک به بهبود و تسهيل روابط ،همكاری و تعامل بين افراد
در موضوعات گوناگون استفاده شود.
براساس نتایج پرسش دوم و سوم پيشنهاد میشود که در انجام پژوهشهای ملی ،به رویكرد کيفی با ابزار مصاحبه توجه شود.
براساس نتایج پرسش چهارم پيشنهاد میشود که در انجام پژوهشهای ملی به همة اقشار توجه شود.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
مطالعة الگوی مصرف و تأثير آن در رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة اقوام؛
تأثير سرمایههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة اقوام؛
مطالعة رفتاراطالعیابی زندگی روزمرة اقوام و اقليتهای ایرانی در شبكههای اجتماعی با استفاده از ابزارهای دادهکاوی؛
مطالعة تطبيقی رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة اقوام و اقليتهای ایرانی و دیگر کشورها در شبكههای اجتماعی با استفاده از
ابزارهای تحليل شبكههای اجتماعی.
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