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Abstract 

Purpose: Information behavior includes intentional and unintentional behaviors. One of the unintentional 

information behaviors is the serendipitous acquisition of information. This type of behavior, which complements 

the inquiry, has an important role in the learning behaviors and everyday information acquisition by researchers. 

The occurrence of this type of behavior is influenced by the factors that the present study was conducted to 

identify. 

Method: This systematic review employs the eight-step process of the Okoli review method. The research 

population includes English articles indexed in the Web of Science (WOS), Scopus, and Persian articles indexed 

in the Islamic World Science Citation Database (ISC), Scientific Information Database (SID), MagIran, 

Normagz, and Ensani. After applying the search strategy, the retrieved articles were imported to the EndNote 20 

software and duplicate articles were removed. Then, based on the inclusion and exclusion criteria, 40 related 

articles were studied in order to identify the factors affecting serendipitous acquisition of information. 

Results The history of the study of the serendipitous acquisition of information goes back more than three 

decades. The serendipitous acquisition of information is influenced by internal factors, external factors, and 

environmental characteristics. Internal factors are influenced by person's psychological and personality 

characteristics and can be created or managed by the person her/himself. Internal factors include information 

need, topical knowledge, Sagacity, curiosity, sensitivity, conscientiousness, extroversion, emotions, self-

confidence, information literacy, enjoyment of the search process, and education. External factors such as time, 

status, and place are separate from psychological and personality characteristics of the person and can facilitate 

serendipity. Some environmental characteristics enables exploration and discovery, ease of access, connectivity, 

stimulus-richness, enables connections, trigger rich, highlights triggers, variety, contrasts, incompleteness, multi-

reachability, and slowability cultivate serendipity. Despite the importance of serendipity in information seeking, 

it has not attracted the attention of Iranian researchers 

Conclusion: Recent advances in information technology and the emergence of Web2 have created new horizons 

in the ways of obtaining information and have caused an increase in unintentional acquisition of information. 

Therefore, the way that such behavior occurs, and its effects and results should be investigated. Recognition and 

control of factors affecting successful acquisition of information could help the search process.  
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 دهیچک
 

اطالعات یکي از نمودهاي رفتارهاي اطالعاتي غيرعمدي است.    ةاقباالنخوش. کسب  رفتار اطالعاتي شامل رفتارهاي عمدي و غيرعمدي است  :هدف

افراد دارد. بروز این   ةروزمر، نقش مهمي در یادگيري و کسب اطالعات  وجوستکه مکمل پرس  ،یکي از رویکردهاي رفتار اطالعاتي  منزلةاین رفتار به

 ها انجام شده است. تحت تأثير عواملي است که پژوهش حاضر با هدف شناسایي آن ،نوع رفتار

شده نمایهمقاالت انگليسي    راپژوهش  ة  انجام شده است. جامع   اُکُلي  ايمرحله  هشت  ندگيري از فرایمند و با بهره: این مطالعه با روش مرور نظامروش

دانشگاهي،    جهاد  علمي  اسالم، اطالعات  جهان  علوم  هاي استناديشده در پایگاه نمایهاسکوپوس و مقاالت فارسي  و  گاه علوم  وب هاي اطالعاتي  پایگاهدر  

ة  مقال  40شده،  تعيينبراساس معيارهاي ورود و خروج  حذف مقاالت تکراري،  . پس از  دهدتشکيل مي  انساني  علوم  جامع  پرتالایران، نورمگز و  مگ 

 .شدنداطالعات مطالعه ة اقباالن خوشکسب  درمنظور شناسایي عوامل مؤثر مرتبط به

اطالعات  ة  اقباالنخوشکسب  .  رسدمي  دهه  بيش از سه  به  اطالعاتة  اقباالن خوش  کسبة  مطالع ة  شده نشان داد که پيشين بازیابي: تحليل مقاالت  هایافته 

و    استشناختي و شخصيتي فرد  هاي روانهاي محيطي قرار دارد. عوامل دروني تحت تأثير ویژگيتحت تأثير عوامل دروني، عوامل بيروني و ویژگي

فرد    دستبه مدیریت    خلق خود  دروني  ميیا  عوامل  دانش  نيازشامل  شود.  وظيفه  اطالعاتي،  حساسيت،  کنجکاوي،  هوشمندي،  شناسي،  موضوعي، 

همانند  است که عوامل بيروني    جو و تحصيالت است. این درحاليو جست  یندافر  از  بردناطالعاتي، لذت  نفس، سوادگرایي، احساسات، اعتمادبهبرون

هاي محيطي ازجمله شود. برخي ویژگيمياقبالي  و سبب تسهيل خوش  است شناختي و شخصيتي فرد  هاي روانزمان، وضعيت و مکان جداي از ویژگي

قابليت  اکتشاف، سهولت  و  جوو جست  قابليت غني  دسترسي،  تضادها،    هايمحرک، محرک  از  اتصال،  تنوع،  دسترسيناقصبرجسته،  چندگانه،    بودن، 

  هاي روش  از  يیک  منزلةبه  ،شناسيدانش  و  اطالعات  علم  در  اقباليخوشة  مقول   اهميت  رغمبه  همچنين  دهند.اقبالي را پرورش ميپذیري خوشتوقف

  .دارد وجود  زمينه این در پژوهشي فقر و است  نشده واقع کشور داخل پژوهشگران توجه مورد حوزه این اطالعات، کسب

بنابراین چگونگي    ؛شده است کسب غيرعمدي اطالعات  سبب افزایش رفتارهاي    2هاي اخير در فناوري اطالعات و ظهور وب  پيشرفت  :گیرینتیجه 

  گوناگون،   عوامل  براساس  جوگرانواست که جست  حقيقت  این  گویايشده  هاي انجامپژوهش.  شودبررسي    دبای ها  بروز این رفتارها و آثار و نتایج آن

  با   کند.یکي از انواع رفتارهاي اطالعاتي نيز صدق مي  منزلةبهاطالعات  ة  اقباالنخوش  کسبدهند. این امر درمورد  مي  بروز  يمتفاوت  اتياطالع  رفتارهاي

  اطالعات  یافتن  افراد و  دستبه  جووجست  صحيح  روند  به  توجهي  شایان  اطالعات کمکة  اقباالن خوشکسب    درمؤثر    عوامل  کنترل  و  مناسب  شناسایي

  . شد بهينه از اینترنت خواهد ةعلمي پژوهشگران و استفاد ةتوسعها و آن نياز مورد

 مند غيرمنتظره، مرور نظاماطالعات  اطالعات، ةاقباالن شکسب خو ، اقبالي کسب غيرعمدي اطالعات، خوش: هاکلیدواژه

 پژوهشي  :مقاله   نوع
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 مقدمه
 پدید   اطالعات  و   انسان  ،فناوري  تعامالت  بررسي  براي  ايزمينه  که   است  اي رشتهميان  پژوهشي  قلمروي   اطالعاتي  رفتارمطالعات  

  رفتار   که  بوده  مواجه   ايشبکه  دنياي  تا  گوتنبرگ  از   فناوري  هايزیرساخت   مختلفِ  اشکال  با   انسان  ،زمان  گذر  در.  آوردمي

  اینترنت،  کاربران  تعداد   افزایش  و  گوناگون  جوامع  در  اینترنت   نفوذ  باالي  ضریب .  است   کرده  دگرگوني  دچار  را  اشاطالعاتي

  اجتماعي،  هايشبکه  پيدایش  همراه،  اینترنت ة  پيشرفت  و  متکامل  هاينسل  بروز  و  ظهور  اطالعاتي،  هايشاهراه  و  هاشبکه  گسترش

  یکي  اطالعات  و  انسان  فناوري،ة  گانسه  دهندمي  نشان  که  هستند  محکمي  شواهد  همگي  ،آن  امثال  و  وب  متفاوت  هاينسل  تکامل

 در   عطفية  نقط  ،2004  سال  در  1اُریلي   دستبه  2  وب   ابداع  . است   حاضر   عصر  هايپژوهش  در  اساسي   و  مهم  موضوعات  از

  خدمات   یا  هاسایت وب  اکنون  که   اي گونهبه  ؛(O'Reilly, 2005)   کرد  کمک  آن  شدناجتماعي  و  تکامل  به  که   بود   وب  اندازچشم

  و   اطالعاتي  هايپایگاه  اینترنت،  مداومة  توسع  با  اجتماعي  وب  به  وب  از  حرکت .  هستند  وب  اجتماعي   اجزاي  از  جزئي  آنالین

  را  پژوهشي  ارتباطات  و  هافعاليت   هايجنبه  از  بسياري   و  گرفته  سرعت   تخصصي  و  دانشگاهي  عمومي،  متنوعِ  اجتماعي  هايشبکه

 مطرح  را  هایشانپرسش   ،دهند  ارائه  اجتماعي  هايشبکه  در   را  هایشان ایده  آسانيبه   توانندمي  پژوهشگران  امروزه  .است   داده  تغيير

  اشتراک  به  را  شانآثار  و  بپردازند  نظرتبادل   و  بحث   به  همکاران  با   هایشانپژوهش ة  دربار  ،دهند  پاسخ  دیگران  هايپرسش  به  و  کنند

  فقط نه  که   است  شده  تبدیل  باز  اکوسيستمي   به  پژوهشة  بست  اکوسيستم  عبارتيبه  ؛کنند  استفاده   آن  از   سهولت   به   دیگران  تا  بگذارند

  و   کنند  بحث   هاپژوهشة  دربار  توانندمي  آن  همانند  و   اجتماعي  فرهنگي،  آموزشي،  اهداف  با  و   دیگر  افراد  بلکه   ،پژوهشگران

  . (Erdelez & Makri, 2020) دهند ارائه تريگسترده مخاطبان به را  ايتازه هاينوآوري و اکتشافات

رفتار اطالعاتي  ة  دربار  (2000)  2ویلسون اگر تعریف    . انسان شده است   سبب تغييرات در رفتارهاي اطالعاتياین تحوالت    تمامي

  کاربرد   و  غيرفعال  و  فعال  یابياطالعة  اطالعاتي را بپذیریم که دربردارند  مجراهاي  و  منابع  با  ارتباط  در  انسان  رفتار  کليت   درحکم

  اطالعاتي   با   برخورد  هاي اطالعاتي و ارتباطي، احتمالداده در فناوريهاي رخپيشرفت ة  توان گفت که در سایمي  ، اطالعات است 

گسترش  (  قبلي  قصد  بدون)  غيرفعال  جويوجست   ،عمل  و در  ( ,Bjorneborn 2017)  تسهيل  شوندمي  تصادفي  نتایج  به  منجر  که

  و   ترینرایج  از  یکي  .وجود دارد  هاآن  غيرارادي  انتقال  امکان  و  شوندمي  یافت   جو و جست   بدون  اطالعات  گاهي  درواقع  .یافته است 

ة ده  اواسط  که از  (Case & Given, 2016)  است   اطالعاتکسب  در    3اقباليخوش  پدیده،  این  توصيف   براي  مفاهيم  تریننزدیک

 . (Lutz et al, 2017) پژوهشگران قرار گرفت  توجه مورد 1900

خوش مفهوم  کاربردي  و  مفهومي  ابعاد  به  زیادي  توجه  قدمت  پژوهشي  متون  در  زماناقبالي  از  هوراسدارد.  که   ، 4والپول  ي 

 & Lu et al, 2012, as cited in Fine)  را ابداع کرد  اقباليخوش  اصطالح  ،تاکنون  1۷۵4نویسندة انگليسي در سال    و سياستمدار

Deegan, 1996)  پدید و  مفهوم  به  اشاره  براي  متعددي  تعاریف  و  اس  ۵اطالعات  تصادفي  کشفة  اصطالحات  شده  ، ت ارائه 

رویارویياصطال مانند  اطالعات   کسب   ،6اطالعات   حاتي  اطالعات   ةاقباالنخوش  کسب   اقبالي،خوش  ،1تصادفي  یا    2)غيرمترقبانه( 

 
1. O'Reilly 

2. Wilson 

3. Serendipity 

4. Horace Walpole 

5. Accidental Discovery of Information (ADI)  

6. Information Encountering  

file:///C:/Users/ebafs/Downloads/khademi%2014010523.docx%23LuChenZhangYang2012


 

 

55 
 1401 پایيز ،(3)33 اطالعات سازماندهي و کتابداري مطالعات

 

  اغلب  اقباليخوش  اگرچه  .(Lu et al, 2012)  اندهاي شکلي، از نظر مفهومي بسيار به هم نزدیکتفاوترغم  بهکه    3اطالعات مرور  

  این   وقوع  به  که  است   خارجي  و  داخلي  عوامل  از  ايمجموعه  شامل  و  دارد  تريگسترده  مفهوم  اما   ،است   همراه  شانس  و  تصادف  با

 ،«بودنغيرمنتظره»  یعني  اقباالنه،خوش  ايهمواجه  طي  در  را  اصلي  عنصر  سه  (2012)  4بالندفورد  و  ماکري.  شودمي  منجر  پدیده

 ارتباط  برقراري»  با  تصادفي  کشف  سناریوي  که  کردند  استدالل  هاآن .  کردند  مطرح  «شدهکسب   اطالعات  ارزش»  و  «فرد  بينش»

  منجر  ارزشمند  اينتيجه  به  که  دارد   را  پتانسيل  این  ارتباطي  چنين  و  است   بينش  و  بودنغيرمنتظره  از   ترکيبي  که  شودمي  آغاز  «جدید

  مسير   از  را  فرد  که  است  شده  مشخص  هایيپدیده  یا  اطالعات  ها،ایده  با   رابطه  در  جرقه  یک  با   اي است هتجرب  پدیده  این  .شود

  یا   و  اجتماعي   سازماني،  شخصي،  پيامدهاي  وي  براي  است  ممکن  که  دهدمي  سوق  ارتباطاتي  برقراري  به  و   کندمي  متوقف  اصلي

  / عقالنيت   ميزان  به  عمدتاً  که  است  ارتباط  برقراري  توانایي   اطالعات،ة  اقباالنخوش  کسب   در  اهميت   حائزة  نکت.  باشد  داشته  جهاني

  توانایي  که  اشخاصي  براي  اطالعات  با  ناگهانية  مواجه  که  است   علت   همين  به.  دارد  بستگي  اطالعات  مخاطب   پذیريادراک 

 . افتدمي اتفاق بيشتر مراتب به دارند باالتري تحليل و  جو و جست 

  یادگيري   و  کشف  یافتن،ة  نحو   در  اقباليخوش  اساسي  نقش  که  دهدمي  نشان  اخير  هايسال  در  عملي   و  نظري  هايپژوهش  مرور

 روزمره  زندگي  ثحودا  همانند  پژوهشي  هايزمينه.  (Bandura, 1982)  است   بوده  اثرگذار  زندگي  مشاغل  و  مسيرهاة  هم  در

(Bogers & Björneborn, 2013)،  خالقيت   و   بازي  (; André et al, 2009  Anderson, 2013)،  لذت  و  خواندن  (Ross, 

  کارآفریني   ،(Johnson, 2010)   نوآوري  ،(McBirnie, 2008)  جاز   نوازيبداهه  ،(Gopnik, 2011)  خودجوش   یادگيري  ،(1999

(Dew, 2009)،  راهبردي  ارتباطات  (Knudsen & Lemmergaard, 2014)،   بنيادي  هايپژوهش  (Handelsman, 2015 ) ،  

  نيز  ي اطالعات  رفتارة  حوز  در.  است   بوده  دیگر  منابع  و   هازمينه  از  بسياري   و  ((Darbellay et al, 2014  ايرشتهميان  هايپژوهش

  کرده   پشتيباني  خالق   تفکر  از   جدید،  هايچارچوب  و  نشدهبينيپيش  اطالعاتي  هايپاره  ميان  ارتباطات  تقویت   با  اقباليخوش

(Nutefall, & Ryder, 2010)  است  بوده اطالعات جويو جست  هايپژوهش اصلي جزء و (Erdelez & Makri, 2020).   

  تأثيرگذار  اقباليخوش  مندانعالقه  و   پژوهشگران  مطالعاتي  و  اطالعاتي   هايافق  گسترش  در  اقباليخوش  تأثير  از  آگاهي  افزایش

  ابعاد  تشریح   براي  را  نظري  هايمدل  و   هاچارچوب  توانندمي  چگونه  که  است   کرده  جلب   لهئمس  این   به  را  هاآن  توجه  و   است   بوده

  به   هاتالش  این  که  دهدمي  نشان  هابررسي.  کنند  آزمون  و  طراحي  دیجيتالي  و  فيزیکي  هايمحيط  در  اقباليخوشة  پدید  مختلف

  توصيف   با هدف  تجربي  هايآزمایش  برمبتني  هايمدل   و  اقباالنهخوش  هايتجربه  بنديطبقه  براي  نظري  هاي چارچوب  طراحي

 ,Erdelez, 1995; Lawley & Tompkins, 2008; McCay-Peet & Toms)  است   شده  منجر  اقباليخوش  یندافر  و  ماهيت 

2015; Rubin et al., 2011; Sun et al., 2011; Makri & Blandford, 2012; Zhou et al., 2018).  این   است   مسلم  آنچه 

  ايگونهبه  ؛است   گرفته  شکل  ارتباطات  از  جدیدي  نوع   ارتباطي،  و   اطالعاتي  هايفناوري  در  دادهرخ  هاي پيشرفت ة  سای  در  که  است 

  افزایش   موجب   امر   این.  پردازندمي   وب  در  محتوا  توليد   به  نيز   خود  و  نيستند  اطالعاتة  کننداستفاده  صرفاً  دیگر  کاربران  که

 
1. Incidental Information Acquisition  

2. Serendipitous Information Acquisition  

3. Information Scanning 

4. Makri & Blandford 
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  اجتماعي،   هاي شبکه  اطالعاتي،  هايپایگاه  ها،وبالگ  خبري،   هاي سایت وب  طریق  از  اطالعات  انبوهِ   از  استفاده   و  دسترسي

  نتایج   به  منجر  که  اطالعاتي  با  برخورد  احتمال  ،سبب   همين   به.  است  شده  دیگر  آنالین  خدمات  از  بسياري   و  جو وجست   موتورهاي 

 و   ترینخالق  ویژهبه  علومة  هم  براي  مهمي  جزء  اقباليخوش  و  (,Bjorneborn 2017)  است   یافته  تسهيل  شوندمي  تصادفي

 .انددانسته خالق پژوهش و دانش کليد را آن (2010) رایدر و نيوتفول که ايگونهبه ؛(Friedel, 2001) است  شده هاآن  ترینمهم

 رفتارهاي  در  پدیده  این  مهم  نقش  و  اطالعاتي  رفتار  رویکردهاي  از  یکي  منزلةبه  اطالعاتة  اقباالنخوش  کسب   اهميت   به  توجه  با

  اطالعاتي  رفتار   از   حوزه  این  بهتر   شناسایي  امروزي،  دنياي  در  پژوهشگران  ویژهبه  و   افرادة  روزمر  اطالعات   کسب   و  یادگيري 

  کسب   کاهش  یا  افزایش  سبب   که  دارد  بستگي  متعددي  عوامل  به  اطالعاتي  رفتار  نوع  این  بروز  همچنين.  دارد  ايویژه  اهميت 

 اطالعات ة  اقباالنخوش  کشف  در  مؤثر  عوامل  شناسایي  با  دارد  نظر  در  حاضر  پژوهش  بنابراین،.  شودمي  اطالعاتة  اقباالنخوش

  و ظهور  در مؤثر عوامل  از تريروشن تصویرة ارائ به اطالعات،  به  دستيابي براي  راهي و اطالعاتي رفتار  ناپذیرجدایي بخش منزلةبه

 .کند پر  را زمينه این در موجود شکاف و  پژوهشي فقر همچنين و کند کمک آن پيامدهاي و پدیده این بروز

 روش پژوهش 
نظامة  مطالع مرور  روش  از  استفاده  با  فرایند  حاضر  و  مرور   (201۵)  1لي ُکاُ اي  مرحلههشت مند  است.  شده    جامع   مندِنظام  انجام 

  جامع،   روش  این.  کندمي  شناسایي  دارند،  احتياج  جدید  نظري  مفاهيمة  توسع  یا  بيشتر  تجربية  مطالع  به  که  ،را  پژوهشي  هايشکاف

هاي  پژوهش  از  ايمالحظه   درخور  تعداد  همچنين  . (Dixon-Woods et al, 2006)  است   شدنيتکرار  و  شفاف  طرفانه،بي

فرایند در    پژوهشگران  (.Ullah & Ameen, 2018)  است  انجام شده  مندنظام  مرورعلم اطالعات با استفاده از روش    و  کتابداري

و به    دهندقرار    دیگر  ند راهنمایي عملي در اختيار پژوهشگراننک پژوهش تالش مي   متعددصویري کامل از مراحل  تة  اُکُلي با ارائ

 د.نشو ميپژوهش  و افزایش قابليت اعتماد به نتایج  همچنين سبب کاهش سوگيري    .کنندکمک    اطالعات   جامع  آوريدگرها در  آن 

 :ند ازافرایند اُُکلي عبارتة  گانمراحل هشت 

  در   تأثيرگذار  عواملکه    استپرسش  این  گویي به  پاسخمند درصدد  این پژوهش با انجام روش مرور نظام  :2کردن هدف مشخص .  1

 ند؟اکدام  اطالعات ةاقباالنخوش  کسب

پیش 2 پر.  آموزش  نویس  و  ابتدایی(  )قرارداد  مشخص  :3کنندهبررسی   گروهوتکل  از  قرارداپس  هدف،  مبنيدشدن  بازي  تعيين    ه بر 

)سه   پژوهشي  گروهاعضاي    ميان  استخراج دادهة  ها، معيارهاي ورود و خروج مطالعات و نحو جو، کليدواژهوزماني، ابزارهاي جست 

 .شدتنظيم  (ي ت علمي دانشگاه و یک دانشجوي دکترئعضو هي

   شده است: اتخاذ ربطبي مطالب  محدودکردن براي خروج  و ورود محدودیت  چهار ،مطالعه این در :4. غربالگری برای ورود3

  در  هاي داخلي کهدر پایگاه فارسياسناد  و   هاي خارجيدر پایگاه انگليسي اسناد. است  سند انتشار زبان غربالگري معيار اولين الف.

 . نددش حذف ترجمه پيچيدگي و سردرگمي از  جلوگيري  براي هازبان و سایر گنجانده، در مرور بودند دسترس

 
1. Okoli 

2. Identify the purpose 

3. Draft protocol and train the team 

4. Apply practical screen 
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در قالب مقاالت   منتشرشده  مدارک   و  اسناد  فقط.  دارد  اشاره  شدهپذیرفته  منابع  ماهيت   به  که  است   سند  نوع  ورود  دومين معيارب.  

   .شدندبررسي  پژوهشي و مروري اصيل 

  در رابطه با   که  اسنادي  از  دسته  آناز  .  مطالعه  براي  شدهگرفته  درنظر  موضوعية  حوز  یعني  است،  دامنه  غربالگري  معيار  سومين  پ.

 . شداستفاده  بودنداطالعات  ةاقباالنکسب خوش درثيرگذار أتاقبالي و عوامل ابعاد خوش

 .  است  بودن متن کامل مقاالتدردسترسمعيار نيز  آخرین ت.

 .شدبررسي  2021 جواليمنابع منتشرشده تا   همةزماني در نظر گرفته نشد و  همنظور حفظ جامعيت کار، باز هب

جست 4 منابع و.  از  وجوي  جست براي    :1جوی  التين  وبش  استفاده  3اسکوپوس و    2آوساینس وب پایگاه  دومنابع  آوساینس  د. 

در این  تا زمان انجام پژوهش  .  کندمي  فراهم  را  جامعي  استناديوجوي  جست   که عمل  است   علمي  استنادي   سازينمایه  سرویس

اي و  هاي بين رشتهپژوهش  ویژهبهپوشش موضوعي این پایگاه در تمامي علوم    .است   نمایه شده   ميليون مدرک ۷0پایگاه بيش از  

.  است   اسکوپوس  شودمي  استفاده  بررسي   این   در  که   دیگرية  داد  . پایگاهاست هاي زماني دليل دیگري براي انتخاب این پایگاه  بازه

 و  هاچکيده مخازن    ترینبزرگ  از  یکي  جهان،  سراسر  در  ناشر  هزار  ۵  از  عنوان  24600  و  رکورد  ميليون  ۷۵  از  بيش  با  پایگاه  این

اطمينانبرجسته  دليل   به  شده نمایه  ةداد  پایگاه  دو   این.  است   استنادي  هاي پایگاه و  بررسيآن   مقاالت  کيفيت   از   بودن   .شدند  ها 

  علوم   جامع  پرتالمگيران، نورمگز،    ،(SID)پایــگاه اطالعــات علمــى جهــاد دانشــگاهى    منابع فارسي،وجوي  جست منظور  به

 استفاده خواهد شد.  پایگاه استنادي علوم جهان اسالمو  انساني

ها شناسایي  و نيز مرور متون کليدواژهليستا  موضوعي    ةبا استفاده از اصطالحنام  نخست هاي داخلي و خارجي،  پس از تعيين پایگاه

  راهبرد   تدوین  از   پس  مقاالت،  حداکثري  بازیابي  منظوربه  .شد  استفاده  ۵»یا«   و  4و«»  بولي  عملگرهاي  از  ،هاآن   ترکيب   براي  و  شدند

.  گرفت   قرار  مندنظام  مرورة  حوز  در  فعال  شناسيدانش  و  اطالعات  علم  صانمتخص  از  يیک  اختيار  در  حاضر  پژوهش  ، جو و جست 

 . (2 و 1 هايجدول) شد تدوین منابعوجوي جست  براي نهایي راهبرد ،اصالحي اتینظر اعمال از پس ،پایان در

 التین  منابع وجویجست  یهاواژهدیکل -1 جدول

OR  عملگرهاي بولي 

serendipit*, unpredict*, unexpect*, opportunistic*, chance, »happy chance«, accident*, 

»happy accident«, luck, »good luck«, fluke, »good fortune«, fortuity*, possib*, probab*, 

likeli*, coincidence, »happy coincidence«, incident* 

AND »information behavior«, »information behaviour«, »information seeking«, »information 

browsing«, »information retrieval behaviour«, »information retrieval behavior «, 

»information discover*«, »information Acquisition«, »information encounter*«, 

»information exposure«, »information searching « 

 

 
1. Search for literature 

2. Web of Science (WoS)  

3. Scpous 

4. AND 

5. OR 
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 فارسی منابع وجویجست  هایواژهدیلک -2 جدول

 یا عملگرهاي بولي 

 و 

  « اقبال خوب» ، اقبال، «تصادف خوش »تصادف*، ، « شانس خوش»طلب*، شانس،  نشده*، غيرمنتظره، فرصتبينياقبال*، پيشخوش

 ، بخت*، امکان*، احتمال*، حادثه*  «شانس خوب»، اتفاق، 

اطالعاتي» اطالعات »،  «اطالعاتوجوي  جست» ،  «رفتار  اطالعات»،  «مرور  بازیابي  اطالعات* »،  «رفتار  اطالعات»،  «کشف  ، « کسب 

 « اطالعاتة مواجه »، «اطالعات وجوي جست»، «قرارگرفتن در معرض اطالعات » ، "برخورد اطالعات*»

 

 :  شد اعمال زیر  صورتبه التين هايپایگاه در جو و جست  راهبردهاي ،شدهانجام هايپژوهشوجوي جست  منظوربه

 التین   اطالعاتی هایپایگاه در جووجست  راهبرد -3 جدول

اطالعاتي  پایگاه جستجو   راهبرد   

Scopus 

TITLE-ABS-KEY (serendipit* OR unpredict* OR unexpect* OR opportunistic* OR chance OR 

»happy chance« OR accident* OR »happy accident« OR luck OR »good luck« OR fluke OR »good 

fortune« OR fortuity* OR possib* OR probab* OR likeli* OR coincidence OR  »happy 

coincidence« OR incident*) AND TITLE-ABS-KEY(»information behavior « OR »information 

behaviour« OR »information seeking« OR »information browsing« OR »information retrieval 

behaviour« OR »information retrieval behavior« OR »information discover*« OR »information 

Acquisition« OR »information encounter*« OR »information exposure « OR »information 

searching«) 

Web of 

Science 

(WOS) 

TS= (serendipit* OR unpredict* OR unexpect* OR opportunistic* OR chance OR "happy 

chance« OR accident* OR  »happy accident« OR luck OR »good luck« OR fluke OR »good 

fortune« OR fortuity* OR possib* OR probab* OR likeli* OR coincidence OR  »happy 

coincidence« OR incident*) AND TS=(»information behavior« OR »information behaviour« OR 

»information seeking« OR »information browsing« OR »information retrieval behaviour « OR 

»information retrieval behavior« OR »information discover*« OR »information Acquisition« OR 

»information encounter*« OR information exposure« OR »information searching«) 

 

  بولي   عملگرهاي  ترکيب   با  هاکليدواژه  تمامي   ها،پایگاه  در  یکسان  و  مشخص  راهبرد  نبود  دليل  به   ،فارسي  هايپایگاه  خصوصدر

 .بررسي شد هاپایگاه پيشرفتهوجوي جست  بخش  در موضوع و عنوان در «یا» و «و»
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اطالعات قابل    ،ايبا استفاده از سياهه  مرورگران  مطالعاتي که باید در بررسي قرار گيرند،همة  پس از شناسایي    :1ها. استخراج داده 5

 . کردندطور سيستماتيک استخراج  به را منبعاستفاده از هر 

ارزیابی کیفیت 6 ات دو متخصص خارج از  ی، از نظرکردند  ارزیابيرا  شده  بررسيکيفيت مقاالت    گروه پژوهشي   اینکه   پس از  :2. 

 شده استفاده شد. گزینشارزیابي مجدد منابع   برايپژوهش  گروه

آمیخته .  7 مرحله  :3مطالعات  ميوتجزیه  منزلةبهکه    ،این  شناخته  نيز  حقایق  تحليل  تلفيق  شامل  با استخراجشود،  مطالعات  از  شده 

 ست. ا ي، کيفي یا هردوهاي مناسب، کم  استفاده از تکنيک

باید با جزئيات    مندنظام شود، روند مرور  بر اصول استانداردي که در نگارش مقاالت پژوهشي رعایت ميعالوه  :4نوشتن مرور .  8

شود گزارش  بتوانند  به  ؛کافي  پژوهشگران  سایر  که  کنند.بهطوري  توليد  مجدداً  را  مروري  نتایج  مستقل  بازیابي    طور  از  پس 

مقاالت    ،اطالعات بررسي  درنبازیابيبا  و  اکلي،شده  روش  در  ذکرشده  موارد  )   40  ظرگرفتن  و  ة  مقال  3۸مقاله  ة مقال  2انگليسي 

 (.1)نمودار  شدوتحليل نهایي مطالعه فارسي( براي تجزیه

  

 
1. Extract data 

2. Appraise quality 

3. Synthesize studies 

4. Write the review 
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 مند نظام مرور مراحل -1 نمودار

 

کردن هدفمشخص  

 
نویس پروتکل و آموزش  پيش

کننده بررسي  گروه   

 

 اطالعات  ةاقباالنخوشکسب  درعوامل تأثيرگذار یافتن 

 .استخراج داده تنظيم شد ةها، معيارهاي ورود و خروج مطالعات و نحوجو، کليدواژهوزماني، ابزارهاي جست ةتعيين بازبر ي مبني دقراردا

 غربالگری برای ورود
. 4؛ موضوعي ةداشتن حوز. تناسب 3 ؛(پژوهشي و مروريسند )مقاالت اصيل  . نوع2 ؛انگليسي . زبان1شده: گرفته  هاي درنظرمحدودیت

 بودن متن کامل مقاالت.در دسترس 

جوی منابع وجست  ( پایگاه  5) داخلی  اطالعاتی  هایپایگاه 

 

 (پایگاه  2)  خارجی  اطالعاتی  هایپایگاه

 

 

 مقاله 13ها: تجميع پایگاه 

 

 مقاله  ۵2۵6ها: تجميع پایگاه 

 
 مقاله 31۵3 ها:حذف تکراري

 
 مقاله ۷0۵غربالگري عنوان: 

 مقاله  130غربالگري چکيده: 

 مقاله  ۸ها: حذف تکراري

 

 ارزیابی کیفیت 

 

وتحليل تجزیه  

 

 مقاله 3۸غربالگري نهایي: 

 مقاله۵غربالگري عنوان: 

 مقاله  3غربالگري چکيده: 

 مقاله  2نهایي: غربالگري 

 ها استخراج داده

 علوم انساني  ةپژوهش و سپس دو نفر از متخصصان حوز گروهارزیابي کيفيت مقاالت توسط 

 نوشتن مرور 

 

 شدهاستخراج اطالعات مرتبط با هدف پژوهش از مطالعات بررسي

 از مرور مقاالت آمده دستنوشتن نتایج به
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 هایافته
و   199۵به سال  اطالعات    ةاقباالنخوشکسب    درمؤثر    واملشده نشان داد که شروع مطالعات مربوط به عبازیابي  منابع  دقيقة  مطالع

و تحليل این    بنديدسته،  شناسایي. در ادامه به  اندپس از آن پژوهشگران متعددي به این حوزه پرداخته  گرددپژوهش اردلز برمي 

 .(3 جدول)  شده است عوامل پرداخته 

 اطالعات   ةاقباالنخوش  کسب در مؤثر عوامل -3 جدول

 عامل

 اصلی
 پژوهشگران متغیر

مل
وا

ع
 

نی 
رو

د
 

 ۵اردلز   و   بيسيک  (،2013)  4بوگر و بيورنبورن  (،2201)  و همکاران  3دانتونيو   (،2011)  2پالسدوتر ،  (2006)  1هاینستروم   (،199۵اردلز ) اطالعاتی نیاز

 ( 139۷هراتي) (،2020اردلز و ماکري ) (،201۸) و همکاران ۸ژو (،201۸) ۷و نيو  فان (،201۵)و همکاران  6جيانگ ،(201۵)

   موضوعی  دانش
( شوره  طباطبایي  (،2004اردلز  )  ،(200۵)  9و  )  (،2006هاینستروم  و   11ورکمن(،  201۵)  10تامز   و  پيت  کيمک  (،2011پالسدوتر 

 14مير-برد   (،201۸ژو و همکاران )  (،201۸)  13مولر  و  کانرد  (،201۷اردلز )  و  12اوهار  (،201۵جيانگ و همکاران ) (،2014)  همکاران

   (139۷هراتي ) ،(201۷) و همکاران 1۵ویکز  (،2019) و همکاران

 هوشمندی

 

)  (،2004اردلز) بيرني ،  (2006هاینستروم  رایدر ،  (200۸)  16مک  و  همکاران  1۸رابين   ،(2010)  1۷نيوتفول    و   ماکري(،  2011)  و 

 ، (201۷)و همکاران    20لوتز  (،201۵تامز)  و  پيتکيمک  (،201۵اردلز )  و  بيسيک  ،(2014)   و همکاران  19ماکري   (،2012بالندفورد )

  (201۸ژو و همکاران ) (،201۸) و همکاران 21بيوکانن  (،2019) و همکاران کيمک

 

 
1. Heinström 

2. Pálsdóttir 

3. Dantonio   

4. Bogers & Björneborn 

5. Basic & Erdelez 

6. Jiang  

7. Fan & Nio 

8. Zhou  

9. Tabatabai & Shore 

10. McCay-Peet & Toms 

11. Workman 

12. O’Hare 

13. Conrad & Moeller 

14. Bird-Meyer 

15. Weeks  

16. McBirnie 

17. Nutefall & Ryder 

18. Rubin  

19. Makri  

20. Lutz  

21. Buchanan  
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 عامل

 اصلی
 پژوهشگران متغیر

 
)   کنجکاوی ) (،2004اردلز  )  و  ماکري (،2006هاینستروم  )  و  يکبيس ،(2013)  1آکرستروم    (،2012بالندفورد  همکاران   (،201۵اردلز  و  جيانگ 

   (139۷هراتي ) (،2020) 3چنگ و  لو (،201۸فان و نيو ) (،201۷) 2بيورنبورن (،201۵تامز ) و  پيت کيمک، (201۵)

 ( 201۵جيانگ و همکاران )، (200۸بيورنبورن )، (199۵اردلز ) حساسیت 

شناسیوظیفه   (201۵جيانگ و همکاران ) (،2012بالندفورد )  و ماکري، (2010رایدر ) و نيوتفول (،2006هاینستروم ) ،(2003) 4فورد  و  فاستر 

 (201۵تامز )  و پيت کيمک، (200۸مک بيرني ) (،200۸بيورنبورن )  (،2006هاینستروم ) گرایی برون

)  و  فاستر احساسات  )  ،(2003فورد  )  و  ماکري  (،2006هاینستروم  و  (،2012بالندفورد  )  جيانگ  )  (،201۵همکاران  همکاران  و   (،201۸ژو 

 ( 139۷هراتي)

 ( 2006هاینستروم ) نفس  به  اعتماد

 (201۷لوتز و همکاران )، (2016) 6هانس مارتين و کوان، (201۵اردلز ) و  بيسيک،  (2014)و بيسيک  ۵استوارت اطالعاتی سواد

 یندافر از بردنلذت

 جو وجست

 (200۸مک بيرني ) ،(2006هاینستروم ) (،200۵طباطبایي و شوره )

 ( 139۷هراتي ) تحصیالت

ني 
رو
 بي
مل
عوا

 

 زمان
( )  (،200۵طباطبایي و شوره  بيرني  )  و  یادامسورن،  (200۸مک  )  (،2010اردلز  )،  (2011سان و همکاران  همکاران   (،2012دانتونيو و 

( کوان ، (2016)  ۷شارپلز   و  کفاليدو (،201۵جيانگ و همکاران  )مارتين و  )  (،2016هانس  نيو  و  ) (،201۸فان    (، 201۸ژو و همکاران 

  (139۷هراتي )  (،2020چنگ ) و لو (،2019مير و همکاران )-برد (،201۸همکاران )  و بيوکانن

بيرني ) وضعیت )  و  ۸یادامسورن ،  (200۸مک  کي و  مک،  (201۸ژو و همکاران )  (،2012دانتونيو و همکاران ) (،2011پالسدوتر )،  (2010اردلز 

   (139۷هراتي ) (،2020ماکري ) و اردلز، (2020) 9همکاران و ميچلستاین (،2019همکاران )

،  (2016شارپلز )  و  کفاليدو  (،201۵تامز )  و  پيتکيمک،  (201۵جيانگ و همکاران )،  (2011)  و همکاران  10سان،  (200۸مک بيرني ) مکان  نوع

  (1396بيگدلي و عفيفيان ) (،201۸همکاران ) و بيوکانن (،201۸ژو و همکاران ) (،2016هانس )مارتين و کوان

 

 
1. Åkerström 

2. Björneborn 

3. Lu & Cheng 

4. Foster & Ford 

5. Stewart  

6. Martin and Quan-Haase 

7. Kefalidou & Sharples 

8. Yadamsuren 

9. Mitchelstein  

10. Sun  
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 عامل

 اصلی
 پژوهشگران متغیر

ط
حی

م
 

جو 
ست

ج
 

  جووجست قابلیت

  (139۷هراتي )(، 2019) 1رویگليو  (،2016هانس )مارتين و کوان (،2012ریس )، (200۸بيورنبورن ) اکتشاف و

 ( 139۷هراتي )، (201۷بيورنبورن ) (،2016هانس )مارتين و کوان، (201۵جيانگ و همکاران ) ، (200۸) بيورنبورن دسترسی سهولت

 ( 2020چنگ ) و لو، (2019رویگليو )  (،201۵تامز ) و پيتکيمک (،2014همکاران ) و ماکري، (2012) 2ریس اتصال  قابلیت

  (2020همکاران ) و  ميچلستاین (،201۷بيورنبورن ) (،201۵تامز )  و پيتکيمک (،200۸بيورنبورن ) محرک  از غنی 

 (2020چنگ )   و لو (،2019کي و همکاران )مک، (2016هانس )مارتين و کوان (،201۵تامز )  و  پيتکيمک، (200۸بيورنبورن ) برجسته  هایمحرک

  (139۷هراتي )  (،2020چنگ ) و لو، (2019گليو )روی، (201۷بيورنبورن ) (،2014همکاران )  و ماکري، (200۸بيورنبورن ) تنوع

 (201۷یيورنبورن ) (،201۵تامز )  و  پيتکيمک، (200۸بيورنبورن ) تضادها 

 (201۵تامز )  و  پيتکيمک، (200۸بيورنبورن ) بودن ناقص

 (2019رویگليو )، (201۷بيورنبورن ) (،201۵تامز )  و  پيتکيمک، (200۸بيورنبورن ) چندگانه  دسترسی 

 (201۵تامز )  و  پيتکيمک، (200۸بيورنبورن ) پذیریتوقف

 

مي نشان  مقاالت  کسب خوشبررسي  که  عوامل  ة  اقباالندهد  به  به    گوناگوناطالعات  عوامل  این  دارد.  عوامل    ةدستسه  بستگي 

 پردازیم:در ادامه به بررسي این عوامل مي .شوندمي تقسيمهاي محيط عوامل بيروني و ویژگي دروني،

 اطالعات ة اقباالناثرگذار بر کسب خوش درونیعوامل الف. 

به ویژگيپرورش خوش دارد.  اقبالي  بستگي  فرد  اجازه مياتها و صفویژگيهاي دروني  او  به  که  دارد  دهد ي در شخص وجود 

ابتداي امر  .((Merton & Barber, 2004  سازدمي  اقباليمستعد خوشو شخص را    کند  اقبالي را تجربهخوش  ممکن است   ،در 

 : ند ازاتعوامل عباراین  .کنندایجاد یا مدیریت  راعوامل این   خود فرد

دارد. نياز اطالعاتي همان موقعيت  ریشه  در درون افراد    اطالعاتوجوي  جست   محرک نخستين    از دیدگاه شناختي،   :اطالعاتی  نیاز

  (2013بوگرز و بيورنبورن )  .(  ۸1  ص  ،13۸۸  داورپناه،)اطالعاتي در آن قرار دارد  شناختي است که فرد در هنگام استفاده از نظام  

 
1. Reviglio 

2. Race 
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 روپيش  هايپرسش   ها بر این باورند کهکنند. آن اشاره مي  2و پيشين  1رو هاي پيشبه نياز اطالعاتي به دو نوع پرسش  براي اشاره

ازمشخصي  اطالعاتي  نياز    درواقع پيش  که  اطالعات شکل  فرد  تعامل  است  اینجا    با  در  نيت  قصد  گرفته است.  وجوي  جست و 

ممکن است شخص را به مسيرهاي  نشده  بينيیافتن به اطالعات مکمل پيشو دست   اطالعاتاما تعامل با    ،اطالعات مشخص است 

نياز  سوق دهد    ايغيرمنتظره به  نگرش وي  تغيير  باعث  مثالً  شوداش  اطالعاتيو  در  ؛  کتابي  یافتن  با هدف  ممکن است شخص 

کندم مراجعه  کتابخانه  به  خاص  کتابي  بها  ام  ،وضوعي  با  غيرمنتظره  ارزشمند  صورت  و  پرسشمرتبط  کند.  پيشين    هايبرخورد 

کهدغدغه هستند  شخص  هایي  براي  انگيزه  در  نميوجست اي  ایجاد  به  ،دنکنجو  و  اما  دارند  وجود  برخوردهرحال   يطي 

 شوند.آشکار مياقباالنه خوش

افراد در پاسخ به رویدادهاي غيرمنتظره تابع  «  !یافتم  ....   !یافتم»ة  نياز براي خلق لحظ  ميزان دانش موضوعي مورد  :3موضوعی   دانش

  اطالعات  ارزشتواند  ن این است که فردي ميمبي انش موضوعي  . داست   تعامل  هاي موضوعي و شرایط، حوزهيفرد  هايتفاوت

به ذهنش المپ  ة  نبود که اید  کسي ادیسون نخستين  .  در آن زمينه باشد  دانش و تجربهصاحب  که  دریابد  را    اقباالنهخوشة  شدکسب 

بر  به این نکته توجه کرد که عالوه  باید  برخوردار بود.از دانش کافي  به محصول  ایده  براي تبدیل    زیرا  ؛مخترع آن شداما    ،رسيد

  است   حائز اهميت اي نيز  رشتهدانش بين،  اقباليخوش  و رشد  براي پرورش  مشخصة  حوزدر یک رشته یا  موضوعي    دانشاهميت  

(Makri, 2016 &Race )  .( خوش  (2010جانسون  پيوند  نوآوري،  در  و  گردهبه  اقبالي  متقابل اهميت  مي  4افشاني  کند.  اشاره 

  ـ   مختلفموضوعي  هاي  دامنهات در  یو نظرها  بين ایده  پيوند  برقراري .است   يارشتههاي بينایده  معناي پيوندهافشاني متقابل بگرده

به این نکته توجه کرد   دبای  شود.  منتجخالقانه    دانشيتواند به  مي  ـ   یکپارچه  ي منظم ویا تالشباشد    اقباالنهخوش  کسب ة  خواه نتيج

الزم خ  تشخيصة  که  برخورد  و  اطالعات  با    هناقباالوشارزشمندي  دانش  داشتن  فرد،  است   ةتجرب توسط  این  ؛ پيشين  غير   در 

نظر    يآن را تصادف محض و برخورد  و  نکندصورت ممکن است ارزش اطالعات را درک   به  گيرداتفاقي در  آن  و  از  سادگي 

 .بگذرد

ند؛  بزن  دست به انتخاب  هااز ميان آن باید  ان  شوند که براي پيشبرد اهدافشمواجه ميروز با انبوهي از اطالعات  هر    افراد  :5هوشمندی 

  الف(2012مکري و بالندفورد )  6مدل پنير سوئيسي کند.  توجه  اطالعات بالقوه مفيد    به  تواندمي  ، اگر شخص هوشيار باشد  بنابراین 

محيطکه خوش  دادنشان   در  زیاد  احتمال  به  زمان  و  فيزیکي  ي اقبالي  فشار  بدون  مي  يرسانا  یا  رخ  )آگاهانه  فرد  که  جایي  دهد، 

نياز  انهناآگاه  تعاملرخداد  ضروري براي  ة  بودن و شرایط ناگهاني دو مؤلفمنتظره. اگرچه غيردارد  و پذیرا  باز  يو ذهن  اطالع( از 

و   (2006هاینستروم )الزم است.    تعامالتيا ادراک نيز در هنگام برقراري چنين  هوشمندي، توجه ی  حالاینبا،  اقباالنه هستندخوش

 ـ   در محيط  موجود  هايها و نشانهاز فعاليت اصلي به سرنخ  تمرکز  توانایي تغيير  منزلةبه  ـ به نقش توجه    (2011روبين و همکاران )

نيز   (201۸)ژو و همکاران  .  دانستند  اطالعاتة  اقباالنخوشاز عناصر اصلي کسب  اطالعات تأکيد داشته و آن را  وجوي  جست در  

نقش هوشمندي افراد    هبدانسته و  «  کنندها توجه نمي به آن دار در جایي که دیگران  ترکيبات معني  دیدن و توجه بهرا »اقبالي  خوش

 شوندرو ميهبا اطالعات روب  دائم،  دارندباالتري  افرادي که سطح هوشياري  همچنين    .کردنداطالعات اشاره  ة  اقباالنخوش  کسب در  

 
1. foreground question 

2. background question 

3. topical knowledge 

4. cross-pollination 

5. Sagacity 

6. Swiss Cheese Model 
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دارندآمادهو ذهن  (199۵)اردلز،   با    ،تري  مقایسه  کمتر شگفت ة  مواجهدیگران هنگام  در  اطالعات  درو    شوندمي  زدهبا    پيبيشتر 

 .انداطالعاتة طلبانیا فرصت  هفعاالن  کسب 

از لحظموفقيت مندي  دانش کافي براي تشخيص اهميت یک کشف تصادفي و بهرهاگرچه   برخورد با اطالعات شرط الزم ة  آميز 

خوش  براي درواقع    ،است اطالعات  ة  ناقباالکسب  نيست.  کافي  شرط  ذهني    ـهوشمندي  اما  قضاوت  در  ایجاد با    ـهوشياري 

 ;Heinstrom, 2006)دهد بالقوه را افزایش مية اقباالنخوشکسب فرصت منتظره،  ش موجود و شرایط غيرپيوندهاي مفيد بين دان

Makri et al., 2014). 

نظریه  :1کنجکاوی  از    ( Noseworthy et al; Loewenstein, 1994 ;66Berlyne, 19.2014 , )کنجکاوي    پردازانبسياري 

وجو  جست عاملي براي  آن تحریک دارد و قرار برانگيختگي فيزیولوژیکي تحت تأثير  انگيزشي است که  ي کنجکاوي محرک  معتقدند

کسب   وخوش  .(Loewenstein, 1994)  است  2شده گمطالعات  او  است  کنجکاوي  بر  متکي  فاقد   اقبالي  که  پژوهشگري 

به است  ممکن  است  دادهکنجکاوي  غيرسرعت  راهاي  پرت  یا  مي  ،عادي  محرکيکه  تصادفي    تواند   باشد،اطالعات  براي کشف 

هاي کليدي کسب  ها یا نشانهتوجهي به سرنخ  و  کنندشده استفاده ميبازیابياطالعات  صرفاً از    ،اقد کنجکاوي افراد ف.  نادیده بگيرد

همانند  ة  اقباالنخوش بازیابي  وتحليلتجزیهاطالعات  ميان اطالعات  ارتباط  برقراري  اطالعاتي،  منابع  سایر  با  آن  ارتباط  و  شده 

دانش  بازیابياطالعات   با  به    (2013)  3وم رستآک   .کندنمي  غيره  و  پيشينشده  اشاره    ،اقباليکنجکاوي و خوش  ميانارتباط  ضمن 

ها  دانستهة  و پرسش مداوم دربارانه  نگرش کنجکاو  شوند.تبدیل نمي  «هایافته»معتقد است که بدون کنجکاوي، مشاهدات هرگز به  

 . آوردميفراهم اقبالي خوش وقوع برايفضایي 

عامل شخصي   اولين  ویژگي  (200۸بيورنبورن،  )  اقباليخوش  درتأثيرگذار  کنجکاوي  از  کاشفان خوشو  )هاي  است  ، اردلزاقبال 

کنجکاوي    از  و  هتأکيد کرددانش  وجوي  جست اهميت تحریک کنجکاوي و تشویق اکتشاف در  بر    (2012ریس )  . همچنين(199۵

ة محدودکنندمرزهاي    شکستنراهي براي  که کنجکاوي    است نام برده است. وي معتقد  اقبالي  یکي از عوامل دروني خوشمنزلة  به

زم ایجاد  تصادفي است ينهدانش و  براي کشف  احتمالي  توانایي  .  هاي  به  ناشناختهفرد  کنجکاوي  پذیرش  غيرمنتظرهدر  و  ها  ها و 

 .بستگي دارد دیجيتالة اطالعات غني و متنوع موجود در رسان محتوا باة راحتي شخصي و تهية خروج از محدود

به    افرادحساسيت  دهد محيط را احساس و تجربه کند.  و به وي اجازه مي  پرداخته  فردهاي حسي  حساسيت به توانایي  :4حساسیت 

بيشتر  اقباالنه را  هاي خوشمحرک   ،و بر همين اساس  شوندميتر بيشتر با اطالعات مواجه  افراد حساساطالعات متفاوت است و  

افرادي هستند که توانایي    (199۵)اردلز،    اطالعات  ۵عالي  شوندگانرویاروي.  (Björneborn, 2017)کنند  شناسایي و مشاهده مي

 .برندحواس خود بهره مي همةاز  و در مواجهه با اطالعات هاي اطالعاتي را دارندگویي مؤثر به محرک پاسخ

وظيفه  :6شناسی وظیفه  سخت مطمئنشناس  فرد  دقيق  ،  و  کارآمد  ,Costa &  as cited in Heinström, 2006)  است کوش، 

McCrae, 1992)  .  شناسي عامل مهمي در  هاي فرعي وظيفهند در کار خود تالش کنند. پشتکار از ویژگياشناس مایلوظيفه افراد

پژوهشگران با کار سخت و مداوم  .(Foster & Ford; 2003; Makri & Blandford, 2012)اقباالنه است کشفيات علمي خوش

و صرف  طالعات  کامل اجوي  و جست به دنبال    اقباليخوش  ،به احتمال زیاد.  (Foster & Ford, 2003)«  سازندشانس خود را مي»

 
1. curiosity 

2. missing information 

3. Åkerström 

4. sensivity 

5. super encounteres 

6. conscientiousness 
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فر در  معمولکه   (Dantonio et al., 2012)  دهدميرخ  وجو  جست یند  ازمان  وظيفه  يفرایندي  افراد  است  براي  شناس 

(Heinström, 2006).    ،تجربة  رابطشناسي  وظيفهدرواقع با  دارد.  خوش  ةمثبتي  بي  همچنيناقبالي  یا  تنبلي   تفاوتياحساس 

، قوي، بااراده، مصمم و  منظم، شجاع  شناسافراد وظيفه   .(Jiang et al; 2015)  ست هایافتهوجوي  جست تمایل به  ة  کنندتضعيف 

 کند.اطالعات را تسهيل ميوجوي  جست ها و این ویژگي اندمطمئنپروا، دقيق و بي

مگراها  برون  :1گرایی برون  اجتماعي،  ويدعافرادي  فعال  و خوش  ،  پرانرژي  شادمان،  as  ,Heinström, 2006)  اندبينپرمحتوا، 

cited in Costa & McCrae, 1992)  .برون در  افراد  هدفبيان  گرا  اطالعاتي  تالش  ندمندترنيازهاي  براي  فراواني    و 

ها در آن  .گذارندرا به اشتراک مي  آنو    کننداز اطالعات استفاده مينه و به ميزان زیادي  فعاالها  آن  کنند.اطالعات ميوجوي  جست 

گستردهوجوي  جست  و  متنوع  دردسترس    ندتراطالعات  غيررسمي(  و  )رسمي  منابع  بيشتر  از  اطالعاتي وجوي  جست براي  و 

 (.Heinstrom, 2006)کنند استفاده مي

 ;McCay-Peet et al., 2015 Heinström, 2006اقبالي به طور کلي تأیيد شده است )گرایي و خوشبين برونة  درحالي که رابط

McBirnie, 2008;) ،  فرصت یکساني براي  هاي دیجيتال ضعيف است. شاید به این علت که فناوري  حيطدر مها  ميان آن ة  رابط  اما

در  دیگر  با یکافراد  بر تعامل  عالوهقرار داده است.  گراها  گراها و بروندروندر اختيار    هاي دیجيتالدر محيط  اقباالنهخوش  کسب

تعامل مستقيم و شخصي با توليدکنندگان اطالعات  ران بدون دیگ ةشدارائههاي با اطالعات و ایدهيتالي، امکان تعامل  هاي دیجمحيط

اطالعاتي توصيف شود و نه   ايهشبکروابط متقابل ممکن است   نبوددهد که تویيتر به دليل ها نشان ميپژوهش ؛ مثالًنيز وجود دارد

اجتماعيبرون  اجتماعي.  ايشبکه همگراها  هستند.  تکانشي  و  مثبت  فعال،  خوشویژگياین  ة  ،  با  ميها  ظاهر  افراد    شوند.اقبالي 

آن  دارندبزرگي  ارتباطي  هاي  گرا شبکهبرون از طریق  به  ، که  را  اطالعات جالبي  زیاد  احتمال  غيربه  ميطور  دریافت  کنند منتظره 

(McCay-Peet et al., 2015   Heinström, 2006;). 

قرار وخوي خوب  دهد که فرد در آرامش یا در خلقزماني رخ مي  اغلب اقبالي  خوشدهد که  تأملي بر متون نشان مي  :2احساسات 

 ,.Heinström, 2006; McBirnie, 2008; Dantonio et al., 2012; Makri & Blandford, 2012; Zhou et al )  دارد

آرام  خلق  .(2018 را  ذهن  وخوي  و  افراد  آن  سازدمي پذیرا  آماده  توجه  افزایش  باعث  به  و  شود  اطالعاتي غيرمنتظره ميمنابع  ها 

(Sun et al., 2011)و افزایش    اطالعات  پذیرانعطافوجوي  جست   باتفکر واگرا    ووخوي مثبت با تفکر واگرا  براین، خلق. عالوه

گرایش  .(Foster & Ford, 2003)  مرتبط است پذیرش کشفيات غيرمنتظره   یا  منفي  براي تواند  ميهاي عصبي  احساسات  مانعي 

کنترل  باشداطالعات  موفق  وجوي  جست  فرد  هرچه  کمتبيش.  و  داشته  عواطف خود  بر  عصبي  ري  مي،  شودتر  موانع    تواندبهتر 

 . (Heinstrom, 2006) . اطالعاتي خود را برآورده سازداطالعات را برطرف و نيازهاي وجوي جست موجود بر سر راه 

امر    هدرنتيج  و  کنندمي  عمل  ترموفقوجو  جست   در  باال،  نفساعتمادبه  با  افرادمعقتد است    (2006)  هاینستروم  :نفساعتمادبه  این 

 . شودمي اطالعات ةاقباالنخوش کسب  به منجر

ميانجام مطالعات    :اطالعاتی  سواد نشان  بهرهشده  که  ميدهد  اطالعات  سواد  مهارت  از  در  مندي  افراد  تواند سبب خودکارآمدي 

 ,Stewart & Basicاطالعات را افزایش دهد )ة  اقباالنخوش  کسبو احتمال    شود  استفاده از منابع اطالعاتي عمومي و تخصصي

2014; Martin & Quan-Haase, 2016 .) 

 
1. extraversion 

2. emotionality 
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ة  اقباالنخوش  کسب   تبعبه  ووجو  جست   فرایند  ترشدنطوالني  سبب وجو  جست   ندیفرا  از  بردنلذت  :جووجست   یندا فر  از  بردنلذت 

 .(Tabatabaei & Shore, 2005; Heinstrom, 2006; McBirnie, 2008) شد خواهد اطالعات

باشد،    :تحصیالت باالتر  فرد  تحصيالت  ميزان  بيشتر خواهد شدة  اقباالناحتمال کسب خوشهرچه  براي وي  )هراتي،   اطالعات 

139۷). 

 اطالعات ة اقباالنعوامل بیرونی اثرگذار بر کسب خوش ب.

چيزي خارج از کنترل فرد ایجاد    راعوامل بيروني    بستگي دارد.  بيروني نيز  به عوامل  ،بر عوامل درونيعالوه  اقباليپرورش خوش

  ند از:ااین عوامل عبارت کرده است.

بررسي    :زمان به  با دو رویکرد  نخست رویکردي    .اندپرداختهاقبالي  خوشة  پدیدبروز  در    عامل مهميمنزلة  به  زمانپژوهشگران 

اقبالي را بررسي کرده است.  خوشة  بر پدید  ظهر، عصر و شب(  )صبح،روز  ساعات مختلف شبانهدر  وجو  جست است که نقش  

 ,.Zhou et al)  دننقش دار اقبالي  خوش  کسب تجربيات    گيريشکلروز در  شبانه  هاي زماني مختلف در طولبدیهي است که دوره

عملکرد انسان و    درتواند  مي  روز شبانههاي مختلف  زمان  فعاليت در  است کهبيانگر این    (2011سان و همکاران )  پژوهش  .(2018

شنا کارآیي  ارزشي  حتي  و  بگذارد  ويختي  دومدر  .  تأثير  زماني  ،رویکرد  مي  محدودیت  برنامهشودبررسي  یا  آزاد  زمان  ریزي  . 

کند )چارچوبي براي خوشتواند  آزادانه مي (.  Johnson, 2010; Dantonio et al., 2012; Jiang et al., 2015اقبالي ترسيم 

زمان   باشدوجو  جست هرچه  رویارویي  ،بيشتر  بيش  شانس  غيرمنتظره  اطالعات  با  شد.  ترفرد  این    خواهد  کافي  فرصت  داشتن 

دنبالجوگر ميو آسودگي را به جست  به  آرامش بيشتري  با    Yadamsuren & Erdelez, 2010)  اطالعات برود  کشف  دهد که 

Kefalidou & Sharples, 2016;) . 

فعاليت   :وضعیت برخي  به  فرد  تعهد  به  به  مرورشده  مطالعات  در  دارد.  اشاره  انجام  درحال  خاص  شخصي انو اهاي  وضعيت  ع 

 مختلف اشاره شده است: 

فراغت • وضعيت  فرد  :اوقات  بازي   يدر  مسافرت،  مانند  آزاد  و  آرام  اطالعات  کتاب   تورقکردن،  نسبتاً  مرور  یا  و  جالب  هاي 

 عالیقش است.   پرداختن بهخود درحال  شخصيکننده در زمان آنالین و غيره قرار دارد. این وضعيتي است که شرکت 

 حضور دارد.  سمينارکننده یا سخنران در عنوان شرکت فرد به  سمینار: •

 . استهاي کاري، پژوهشي و مطالعاتي درحال انجام فعاليتفرد  مطالعه:کار/  •

اجتماعی • نقش  :تعامالت  درمورد  بحث  جایگاه  هنگام  جامعه   و  عاملبافت،  هميشه  است    يپذیري  شده  گرفته  نظر  در  مهم 

(Foster & Ford, 2003).  آشنا از  مختلف،  افراد  با  معاشرت  هنگام  غالباً  تصادفي  و  کالسيهم )  یانکشف  همکاران  ها، 

 گيرد.غریبه صورت مي ( گرفته تا افراد و غيرهدوستان، مافوق 

نوع    :مکان دو  که  مکان  به  دارد  اشاره  دیجيتال  و  آنة  اقباالنخوش  کسب فيزیکي  در  ميها  اطالعات  مکان  .دهدرخ  ي  هابرخي 

.  نداقبالي مؤثرترخوش  در بروز  تر و( از نظر منابع غنيغذاخوري  همانند سالنها )نسبت سایر مکانبهکتابخانه(    همانند)فيزیکي  

است.  مکان آن  همانند  و  آزمایشگاه  کتابخانه،  کار،  محيط  شامل  فيزیکي  بانکهاي  به  دیجيتال  رسانهمحيط  اطالعاتي،  هاي  هاي 

  هاي محيطهاي تعاملي  ویژگيهاي اطالعاتي اشاره دارد.  محيط  منزلةبهها  ها یا اینترنت سایت جو، وبواجتماعي، موتورهاي جست 

پرورش  کنند و  اقباالنه را تشویق ميشخو   کسب ها  این محيطاقبالي تبدیل کرده است.  ي براي بروز خوشرا به مکان  هاآن  دیجيتال

 (. McCay-Peet & Toms, 2015)دهند مي

 اطالعات ة اقباالنهای محیطی اثرگذار بر کسب خوشویژگی پ.
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 :ند ازاعبارتيط  هاي مؤثر در رابطه با محجنبه

هاي  . محيطدارد اشارهها یا منابع از اکتشاف و بررسي اطالعات، ایده ميزان پشتيباني محيط دیجيتال به :اکتشاف ووجو جست  قابلیت

ها از آورند که دسترسي به آنهایي را براي افراد فراهم مياطالعات و ایدهوجوي  جست   ، فرصت انداکتشافتسهيلگر    هک   ،دیجيتالي

شيوه امکانطریق  دیگر  نيست هاي  دیجيتاليپذیر  محيط  مي  ،.  فراهم  را  اکتشاف  امکان  مستقيم، که  و  کوتاه  دسترسي  از  آورد، 

 ,Björneborn, 2008  Martin & Quan-Haaseکند )پذیري و قابليت دسترسي چندمنظوره پشتيباني ميکردن، اکتشافمتوقف

محيطخوش(.  ;2016 که  بيفتد  اتفاق  در شرایطي  است  ممکن  به  اقبالي  را  ما  دیجيتالي  و  فيزیکي  به  نگاهجایي،  هجاب»هاي  کردن 

 (.  Björneborn, 2008کنند )ميدعوت  «اطراف، اکتشاف و مرور

اطالعاتي  : دسترسی  سهولت منابع  به  کاربران  بدون مانع و مستقيم  دیجيتال  ـ   دسترسي  یا  فيزیکي  انساني،  از  بسيار   ـ   اعم  محرک 

با این مساطالعات است.  ة  اقباالنخوش  کسب مهمي براي   کار دارد که چگونه توپولوژي یک محيط فيزیکي یا  له سروئدسترسي 

اطالعاتي  منابع  دسترسي به  که    افتدمياتفاق  زماني  اقبالي  . خوشآوردميدیجيتال دسترسي مستقيم به نقاط و منابع خاص را فراهم  

 . (Björneborn, 2008) جذاب و بالقوه تسهيل یابد

فرد  ة  بين محرک و دانش و تجربة  معناي شناسایي رابط  اقباالنه و بهخوش  کسب یکي دیگر از عناصر اصلي فرایند    :اتصال  قابلیت

وجوي  جست   در محيطاجتماعي    هايهاي شبکهقابليت   ابزارهاي بصري یا  استفاده از .(McCay-Peet & Toms, 2015)است  

اطالعات را افزایش  ة  اقباالنو شانس کسب خوش  شود ها و اطالعات جالب  ایده  ساز ارتباط ميان افراد با تواند زمينهاطالعات مي

نظام (.  Martin & Quan-Haase, 2016)دهد   اطالعاتيهمچنين  طریق  توانند  مي  هاي  اطالعاتي    پيونداز  و  متنوع  منابع 

 د.شده جلب کنفراموش  توجه کاربر را به اطالعاتي ،یکدیگر امرتبط ب حال درعين

از اصلي  :محرک  از  غنی . محرک  (McCay-Peet & Toms, 2015)است  اقباالنه  خوش  کسبیند  افرترین عناصر  محرک یکي 

با آن هاي مختلف  في است. اطالعاتي که در محيط کشف تصادة  اي کالمي، متني یا تصویري است که آغازگر یا برانگيزانندنشانه

ميهروب محرک رو  باید حاوي  براي  شویم  پتانسيلي  بتوانند  تا  باشند  مفيد  و  همان  اقباالنهخوش  کسب هاي جالب  که  باشند.  گونه 

شده درک و آن امکانات متني   (McCay-Peet & Toms, 2015)«  مرور به توانایي یک متن براي تشخيص و بررسي بستگي دارد»

ناشي از ارتباط با  ة  اقباالنخوش  کسبمحرکي از  منزلة  بهتواند  ي است که ميبه تعامل فرد با متن متکاقباالنه  خوش  کسباست،  

  Björneborn, 2008)آنچه فضاي مورد عالقه یا مشکل شخصي مورد مراجعه است عمل کند    درحکمعالئق یا نيازهاي خود، یا  

Martin & Quan-Haase, 2016;.) 

به اطالعات،   و تمرکز  هيجاني باعث دقت ة  هاي برجستچهره، حساسيت بينایي، صدا و محرک بهارتباط چهره  :برجسته  هایمحرک 

مثال    براي  .(McCay-Peet & Toms, 2015)ها نشویم  شود که در غير این صورت ممکن بود متوجه آنهایي ميها یا پدیدهایده

ازدقت بصري   این ویژگي  است؛گيري مشخص  اندازه، رنگ، حرکت و جهت   متأثر  از  استفاده  بالقو ها در محرک بنابراین،  ة هاي 

کنجکاوانه، تضادهاي قابل   هاينشانه. محرک برجسته از طریق افزایش دهدها را ممکن است توجه کاربر به آن اقباالنهخوش کسب

( نشانگرها  و  واگرایانهموجب    (Björneborn, 2008توجه  رفتار  و    برانگيختن  محيط    د شو مياقباالنه  خوش  کسب تحریک  در 

(Martin & Quan-Haase, 2016). 

جنبه  :تنوع از  دیگر  مهم  یکي  فعاليت   اقباالنهخوش  کسبهاي  و  منابع  ژانرها،  مباحث،  تنوع  هنگام    است   يهایميزان  کاربر  که 

مطالب متنوع را  ة  ارائة  پذیري یعني چگونه محيط اجازتنوع.  (Björneborn, 2017)  شودميرو  هها روببا آنقرارگرفتن در محيط  

محتوا  تنوع و ناهمگني    هرچه  (.Martin & Quan-Haase, 2016)  انداز تنوعدرجات متفاوتي  شامل  مختلف    هاي. محيطدهدمي
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ریزي  از قبل براي آن برنامه اطالعات جدید و جالبي دارند که  ا  ب  همواجه  برايبيشتري    افراد فرصت محيطي بيشتر باشد،    و منابع

پایان از  بي مخزني    متضمنتنوع اطالعاتي وب  .  اندر از تنوعهاي دیجيتالي سرشا. اینترنت و وب محيطنبودندیا از آن مطلع    نکرده

 .(McCay-Peet & Toms, 2015) انداست که همگان درگير آنآور اطالعات شگفت 

تواند هایي است که مياز شيوه  و  هایا بخشسایر چيزها    نسبت به  یا بخشي  ساختن چيزيظرفيت یک محيط براي برجسته  :تضاد 

ة اقباالنه نيستند و نياز به مکمل دارند. الزمخوش  کسب  درهاي محيطي مؤثر  و نمایش تنها ویژگي  تنوع حواس را تحریک کند.  

مایش وجود تضادهاي روشنایي، رنگي و غيره در ن  بنابرایناست.  نواز  و تمایز چشم  تضادوجود  ،  به مضامين و منابع متنوعتوجه  

هاي ساده  المپ شود.    هاي مختلفمنتج به برداشت   دتوانحائز اهميت بوده و ميحواس کاربران    براي برانگيختنمنابع اطالعاتي  

در   را  تمایز حسي  و  تنوع  است چنين  مغازهممکن  کتابخانهمناطق شهري،  غيره    ها،  بين  کنندایجاد  و  تضاد  که    «نمناطق ساک ». 

 & McCay-Peet)  حواس ما را برانگيزد  تواندمي که نياز به تمرکز بيشتري دارند    «مناطق نمایش»د و  کننبمباران نميرا  حواس ما  

Toms, 2015) . 

ویژگيمحيط :  بودنناقص  با  و هایي  متناقض  ناقص،  براي  فرصت   نامشخص  هاي  قرار  خوش  کسب هایي  افراد  اختيار  در  اقباالنه 

شود و احتمال گيرد، ناخودآگاه کنجکاوي وي برانگيخته ميصورت ناقص در دسترس افراد قرار ميدهد. زماني که اطالعات بهمي

 دهد. اقباالنه را افزایش ميخوش  کسب 

اجازه    فردتواند به  دستيابي چندگانه با این موضوع سروکار دارد که به چه ميزان توپولوژي یک محيط معين مي  :چندگانه  رسیدست

اقبالي تأثير  آزادي حرکت و احتمال خوش  در. دسترسي چندگانه  بروددیگر  ة  به نقط  اي، از نقطه هاي دسترسي مختلفاز راهدهد تا  

خواهد   بيشتراقبالي  خوش  بروزو    هاآن، امکان تحریک  باشدان  متنوع بيشتري در اختيار کاربرهرچه مسيرهاي دستيابي  گذارد.  مي

 جيتالي فراهم کنند.اي دیهاي کتابخانهتوانند چندین مسير را از طریق رابطپيوندهاي دیجيتال مي؛ مثالً  (Björneborn, 2008)بود.  

 گذارد.  جایي و امکاناتي براي حفظ امنيت تأثير ميهآزادي جاب دردستيابي چندگانه  همچنين

تر و بررسي منابع  ، نگاه نزدیکتوقف،  آهستگيرا به    فردمشخص،    يبه این معناست که تا چه ميزان توپولوژي محيط  :پذیریتوقف 

پذیري مکمل اکتشافو آن را    ناميد  پذیرياین عامل را توقف  ( 200۸بيورنبورن )  .کندترغيب ميشده  رو  هروبها  جذابي که با آن

بيشتر است تا    کنند،بازتابنده پشتيباني مي  يهایي که از سرعت کمتر، مکث و رویکرداقبالي در محيطخوشاحتمال بروز  دانست.  

ها هستند و همين امر باعث کندي در  ه کارگران مشغول کار در جادهزماني ک   همانند  ؛نظميبيو    هاي داراي اصطکاک در محيط

جزئي به  بيشتر  توجه  و  ميحرکت  جاده  کنار  شنيدن  ات  و  در صف  انتظار  زمان  یا  شخصة  ناخواستشود  تلفني  غریبهمکالمه   ي 

(McCay-Peet & Toms, 2015). 

پژوهشگران و عالقه  هايافق  گسترش  در  اقباليخوش  تأثير  از  آگاهي  افزایش مطالعاتي  تأثيرگذار  مندان خوشاطالعاتي و  اقبالي 

را کليد دانش    آن   (2010نيوتفول و رایدر )اي که  گونهتبدیل شده است؛ به  علومة  هم  به جزء مهمي براي  اقباليبوده است و خوش

این نوع رفتار اطالعاتي تابع عواملي است که ممکن است سبب تحریک کسب اطالعات یا مانع از    .انددانسته   خالق  و پژوهش

ها آن  و پژوهشگران  شدندبندي  تقسيمهاي محيطي  عوامل دروني، عوامل بيروني و ویژگي  هبه سه دست  شوند. این عوامل  انجام آن

بررسي  یيد  أت  را مهم کسب خوش  .کردندو  نقش  به  توجه  روزمرة  اقباالنبا  اطالعات  و کسب  یادگيري  رفتارهاي  در  ة اطالعات 

اطالعات   علم  پژوهشگران  رفتار    درثر  ؤمعوامل    بایدپژوهشگران،  این  کنندبروز  شناسایي  کنترلرا  با  کسب    درمؤثر    عوامل  . 

و  يوجو جست   صحيح  روند  به  چشمگيري  کمک  ،اطالعاتة  اقباالنخوش توسع  شاننياز  مورد  اطالعات  یافتن  افراد  علمي  ة  و 

 . شد اینترنت خواهدبهينه از ة پژوهشگران و استفاد
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 گیرینتیجه
اند. هاي مختلف به آن پرداختهاي است که پژوهشگران حوزهرشتهمياناقبالي مفهومي  خوشة  نشان داد که پدید  شدهمطالعات انجام

خوشمطالعة  پيشين  اگرچه و  ات  از  به  تصادفي   کشفاقبالي  اما(Erdelez et al, 2016)   گرددبرمي  گذشتهة  ده  سه  بيش   ، 

 و  ايحرفه  زندگي  در  مهمي  نقش  اطالعاتمعتقد است که    (200۵)  بروس.  اندنکرده  به آن  يچندانتوجه  داخل کشور  پژوهشگران  

 وظایف  و  تصميمات  و  سرگرمي  کار،  براي  موردنياز  اطالعاتوجوي  جست ها همواره با چالش دائمي  و آن   دارندافراد    شخصي

مواجهة  روزمر اگرچه  اندخود    در   بيشتري  اهميتکاربران    اطالعات وجوي  جست   رفتار  پژوهش درخصوص  دیجيتال،  عصر  در. 

است   جهان  سراسر درما  ،یافته  آسانسریع  دسترسياست    اهميت حائز    آنچـه  ميـان  این  ا  و  مورد  به  ترتر    . است   نياز  اطالعات 

 تواند مي  اطالعات  ةاقباالنخوش  کسبآوردن شرایط الزم براي بروز  فراهمسازي و  زمينه  ،طور که در متن مقاله نيز اشاره شدهمان

هاي اجتماعي و  هاي اطالعاتي، شبکهرنت، پایگاهتدر محيط فيزیکي و دیجيتال همانند این  اطالعات  به  دستيابي  تسهيل  براي  راهي

 ها باشد.  همانند این

اینترنت  از درحکم    با وجود اهميت  اندکي  تعداد  یا  افراد، متون پژوهشي علم اطالعات فقط بر یک  یافتن اطالعات براي  مرجع 

اند که به درک  سازي اجتماعي )براي مثال فيسبوک( تمرکز کردهشبکههاي  ها و سایت ها، وبالگابزارهاي اجتماعي از ميان ویکي

آن براي  چگونگي عملکرد  مي ارتقاي خدمات    درگيري  کاربهها  محدود  همانکتابخانه  اهميت  شوند.  اجتماعي  ابزارهاي  که  طور 

شناسي تالش  دانشعلم اطالعات و ة  پژوهشگران رشتکه نياز است  ،یابندبيشتر و بيشتري براي کاربران اینترنت در جهان امروز مي

  کنند؛اسایي رفتارهاي کاربران  منظور شن بهاطالعات  وجوي  جست سيل اینترنت در حمایت از کشف و  نبيشتري را صرف کشف پتا

این وب    بنابراین به رشد ظهور  رو  به روند  توجه  آن  2با  ابزارهاي  از  استفاده  گرایش روزافزون  پژوهشگران،  بهها  و  براي  ویژه 

 .کندمي  توجيه را حوزه این در جامع هایيپژوهش انجام لزوم که  است  چنان بدیهي اجتماعي،ة پدید درحکم

انجام   اثرگذپژوهشبا  تأثيرگذاري عوامل  ميزان  بر کسب خوشاهاي مختلف درخصوص  هاي  ازجمله ویژگي  اطالعاتة  اقباالنر 

منظور کسب بهتر  بههاي اجتماعي  ها و مراکز اطالعاتي و شبکهریزي مفيد درخصوص طراحي بهتر پایگاهتوان به برنامهمي  ،محيطي

کرد. کمک  به  يننهمچ  اطالعات  اینترنت  کاربرانگونهماهيت  که  است  گشت   اي  درحال  مدام  از  ندوگذارآن  گاهي    براي  قبل  و 

سایت  از  محرک وجست ة  واسطبه  بلکه  ؛گيرندنمي  تصميم  خاص  يهایاستفاده  وجود  و  مکرر    ،است   محيط  در  که  هایيجوهاي 

پایگاه  از  استفاده  دربرابر یا  اطالعاتيمنابع  این محرک   یابند؛مي  تمایل  هاي  تقویت  عوامل و  این  شناسایي  با    به همت ها  بنابراین 

 هاي اطالعاتي و کسب اطالعات مفيد اميد داشت. از پایگاه استفاده ميزان افزایش به توانمي  رســانياطالع مراکز و  هاکتابخانه

ارتباط ميان   به کاربران،  مقاالت، هشدار  به  سهولت دسترسي  ،آموزش کاربران  از  ترکيبي  نشان دادند که  نيز  (201۷)  مولر  و  کنراد

   گيري بيشتر از آن شد.و بهره  به دليل نمایش بيشتر اطالعات سبب اعتماد کاربران به پایگاه 1سيج   پایگاهاستنادها در 

شده  یافت جو، شناسایي منابع اطالعاتي مفيد و نيز پيونددادن اطالعات  وازجمله افزایش مهارت جست   نيز آموزش سواد اطالعاتي

مي  پيشين،  دانش  پرورش  با  موجب  شود.ة  قباالنا کسب خوشتواند  اطالعاتي  محيط  از  کاربر  رضایتمندي  درنهایت  و   اطالعات 

 
1. SAGE 
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به   توجه  با  توسعبنابراین  همچنين  و  اینترنت  محبوبيت  و  ة  افزایش  فناوري شبکه  بستر ة  استفادقوي  این  از  پژوهشگران    ، مکرر 

   بپردازند.ترین مسائل یکي از ضروري منزلةبهکشور باید به این مقوله و پژوهش آموزش ة حوزریزان برنامه

پژوهشبرر انجامسي  عوامل    شدههاي  تمامي   ةاقباالنخوشکسب    درثر  ؤ م درخصوص  در  مقوله  این  اهميت  از  حاکي  اطالعات 

در اجراي    شناسانو جامعه  شناسانحضور روان  ، بودن برخي عواملشناختيروانبودن و ویژگي  ايرشتهبود. به دليل ميانها  حوزه

 .  شودميها پيشنهاد پژوهش

 منابع 

 . دبيزش چاپار،: تهران .الکترونيکي و چاپي منابع در پژوهشي و علمي اطالعات جستجوي (.13۸2)  محمدرضا داورپناه،

(. تأثير عوامل فرهنگي و اجتماعي بر  139۷الحوائجي، فهيمه، حریري، نجال ) فرد، فاطمه، اسفندیاري مقدم، عليرضا، بابهراتي، هادي، نوشين

 . 14-1(: 2)۵، تعامل اطالعات انسانيهاي دانشگاهي. نشده کاربران کتابخانهریزيرفتار برنامه
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