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Abstract 
Purpose:: Models of information-seeking behavior describe, explain and predict changes in 

Conceptual model to respond to the information needs of professionals. 

 

Methodology: The research method was a narrative review. In order to identify the main models of 
information-seeking behavior, Case's point of view was used, according to his opinion, 7 models are 

known as the most cited models of information-seeking behavior. At the same time, the number of 

popular new models was also identified and analyzed. In addition, the knowledge and experience of 

the authors were also used in the identification of elements, relationships between elements, and the 

final design of the model. 

 

Finding: son the review and analysis of the concepts related to information retrieval as well as the 

most cited models of information-seeking behavior and the knowledge and experience of the authors, 

the response model to the information needs of professionals was designed with 28 elements. This 

model starts with the factors that form information needs and ends with the end of the search and user 

satisfaction. The most features of this model is the integration of the field of information-seeking 
behavior with information retrieval, a processual and causal view of this field, attention to the context 

(cognitive, social, individual aspects, etc.) and the detailedness of its process. 

 

Conclusion: This model is a combination of high cited models of information seeking behavior and 

theoretical and practical issues of information retrieval, as well as the knowledge and experience of 

the authors. 
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 چکیده

  .باشدیممدل مفهومی پیشنهادی پاسخ به نیاز اطالعاتی متخصصان  ارائههدف این پژوهش،  وهش:پژهدف 
 

شد که  یابی از دیدگاه کیس استفادهاصلی رفتار اطالع یهاروش پژوهش، مروری روایتی بود. جهت شناسایی مدل :کار پژوهش روش
نیز جدید پر استفاده مدل  ییابی شناخته می شوند. در عین حال تعدادرفتار اطالع یهاعنوان پراستنادترین مدلبه مدل ۷ق نظر ایشان طب

دانش و تجربه نویسندگان نیز در شناسایی عناصر، روابط بین عناصر و نیز طراحی نهایی مدل به کار  همچنینشناسایی و تحلیل شد. 
 .گرفته شد

 

 یابی و دانش و تجربهرفتار اطالع یهاپراستنادترین مدلمفاهیم مرتبط با بازیابی اطالعات و نیز مرور و تحلیل  براساس ها:افتهی
د. این مدل با عوامل تشکیل شعنصر طراحی  ۸۲با  پاسخ به نیاز اطالعاتی متخصصان با استفاده از پایگاه های اطالعاتی نویسندگان، مدل
قبلی در طراحی آن  یهادر عین حال از نقاط قوت مدل خاتمه می یابد.اتی آغاز شده و با پایان جستجو و رضایت کاربر دهنده نیاز اطالع
 .استفاده شده است

 

یابی و مسایل نظری و عملی بازیابی اطالعات و نیز دانش و پراستناد رفتار اطالع یهامدل تلفیقی ازاین مدل  گیری:نتیجهبجث و 
 .یابی پژوهشگران بپردازد. این مدل می تواند به توصیف، پیش بینی و توضیح رفتار اطالعباشدیان متجربه نویسندگ

 

 .یابیمتخصصان، مدل رفتار اطالع ،یاطالعات ازین کلیدی:های واژه
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  مقدمه
 با نیز خواب حالت و حتی در مرگ تا تولد زمان از هاانسان

 شئون همه در اطالعات ،درواقع» .دارند کار و سر اطالعات
 ازآنجاکه. است کرده رخنه هاانسانای( حرفه و )فردی زندگی

 در پژوهش ؛است ازیموردن اهزمانو  هامکانهمه  در اطالعات
 به نیاز اطالعات تعامل دارند با چگونه افراد اینکه خصوص
 واقع در دارد. دانشگاهی مختلف هایرشته پتانسیل از استفاده

 اجتماعی، ،یشناختعصب فیزیکی، شناختی، مانند ییهاجنبه
 نگاه بنابراین و هاستهجنب این از بخشی اقتصادی و عاطفی

 )بازیابی انسان اطالعاتی تعامل حوزه به یکپارچه و جامع
در  .(1433، )فیدل «باشدیم مهم (یابیاطالع رفتار و اطالعات

است که  یپردازانهینظرجمله ( از3۸44) 1فاستر ،همین رابطه
خطی در حوزه غیر یهامدلنقد و بر کالسیک را  یهامدل

و پژوهشگران را ترغیب به کرده  یابی تأکیداطالعرفتار 
 .دینمایمبیشتر در این حوزه  یهاپژوهش

 یهامدل زین و یابیاطالعرفتار  یهامدلدر خصوص 
 کشور خارج و داخل در یتلفمخ یهاپژوهش اطالعات یابیباز

 قصد یمرور پژوهش نیاکه در  ییاز آنجا .است شده انجام
 صورت ینقدها و هامدل نیا افتراق و اشتراک وجوه به میداشت

 یشنهادیمدل پ هاآنو بر اساس  میبپرداز هاآننسبت به  گرفته
 هایژگیو نیبا ا هاپژوهشاز  یلذا در ادامه به برخ ؛میارائه ده

در خصوص مدل ( 1434) سیونالد کدمثال  یبرا .میپردازیم
 و علت روابط داشتن زین و بودن ساده و شفاف کالسیکر

 .داندیم مدل نیا یاساس یهایژگیو را جزو ءاجزا نیب یمعلول
 دیتأکمدل  نیکه ا کنندیماظهار  یدر خصوص مدل لک شانیا

مختلف آن  ءاجزا نیعموم مردم دارد و ب یجامندان بههبر حرف
مدل اجزاء مدل  نیحال در ا نیبا ا .روابط متقابل وجود دارد

در خصوص  نیهمچن سیدونالد ک .اندنشده فیتعر یدرستبه
مدل جملهاز مدل نیا که کندیم انیب  نیلژاروو  سترومیمدل با

 که بافت همان ای یتیموقع و یشخص عوامل به که است ییها
 .دارد ژهیو دیکأتات اثرگذار هستند اطالع یابیباز ندیفرا بر

است  ییهامدل ازجملهمدل  نیا کندیم خاطر نشان نیهمچن
به لحاظ اعتبار  ارزش خاص یدارد و لذا دارا یتجرب یکه مبنا

و  یعوامل اجتماع تیاهمبر  زین نیا نینیساولدر مدل  دارد.
معدود  جزوشده و  دیتأکاطالعات  یابیباز ندیدر فرا یفرهنگ

 هامدل ریاز سا شتریآن ب شناسانهکه نگاه جامعهاست  ییهامدل
 شتهنظر دامد شتریمدل عموم مردم را ب نیا ،نیا برعالوه .تاس
از  یااههیس شتریب و ندارد یندیاطالعات نگاه فرا یابیباز به و

 .برقرار نشده است یقیدقندان چ وندیاجزا پ نیاست که ب ءاجزا

                                                             
1. Foster 

 شناسدیم یعل یعنوان مدلمدل جانسون را به نیهمچن سیک
اما بر  ؛ستین میمفاه یایگو یلیمدل خ ریتصو داردیمو اظهار 
مدل  یساختار کل توانیم یمتن مدل تا حدود یبا بررس

به مسائل بافت مانند باورها  زیمدل ن نیدر ا .جانسون را شناخت
توجه شده و در  یکاربران تا حد اتیو تجرب یفرد یهایژگیو

 نیا .قرار گرفته است دییأمختلف مورد ت یتجرب یهاپژوهش
 ایپو یندیفرا را یابی یاست که اطالعات ییهامدلمدل جزو 

و  یکه بر همکار است یجمله محققاناز( 3314) دلیف .داندیم
 زیو ن یابیاطالع ندیاپژوهشگران حوزه فر ییافزاهم

در  شانیا .کندیم دیتأکاطالعات  یابیپژوهشگران حوزه باز
 کندیوارد م یینقدهاموارد متعدد به پژوهشگران هر دو حوزه 

 به کم توجه و هاحوزه نیا پژوهشگران نیب جمله ارتباط کماز
و  یعوامل فرهنگ ،یشناسعوامل روان ،یعوامل شناخت ،کاربران
 نیا از ییدر جا یحت اطالعات. یابیباز ندیدر فرا یاجتماع

خود به  ینگران دییأت یو برا کندیم یارتباط اظهار نگران
 شنیب کی ازمندیما ن :که کندیاشاره م کوهلثاو یهاصحبت

 یابیاطالعات و رفتار اطالع یابیباز میمفاه ختهیآمهمه ب عام
 گرید یجا در. میینما جادیکل واحد ا کی میتا بتوان میهست

 خطر نیتربزرگ که کندیم اشاره کیسو سارا از نقل به دلیف
 و است کاربران دگاهید دادن دست از اطالعات علم یشرویپ در
 است یزمان اطالعات علم یبرا پاداش نیترزرگب کندیم دیتأک
 یهاپژوهشهمان ) کاربردهاکاربران و  قاتیتحق ،هانظام که

 عیتجم ایادغام  تیبا موفق (اطالعات یابیباز و یابیاطالعرفتار 
  که کنندیم انیب زین( 1431) همکاران و داورپناهد نشو

 که دیاهند رسخو یاثربخش حداکثر به یزمان یاطالعات یهانظام
لذا  .باشد اطالعات و انسان تعامل ادراک بر یمبتن هاآن یحطرا

 حوزه قاتیتحق جینتا از دیبا یاطالعات یهانظام یدر طراح
نظام  یچرا که طراح ؛شود استفاده زین یابیاطالع رفتار

 یهاتیو موقع طیرفتار در شرا ینیبشیمستلزم پ یاطالعات
جواب  نیبه ا یابیاطالعار رفت یهاپژوهشاست و  ریمتغ

  .ها توجه الزم را دارندجنبه
 اشارهنیز  (1430فتاحی ) ریسمانباف و این، برعالوه

 الگوهای به نگرجامع و گرانگاه کل است بهتر که کنندمی
هم  و اطالعاتی یهاجنبه هم که باشیم داشتهیابی اطالع
 ،بافت مانند مفاهیمی چارچوب در را موضوع دانشی یهاجنبه
 وضعیت و الگو ،یادگیری ،جهان زیست ملتعا تفسیر ،معنا

یابی اطالع رفتار حوزه پژوهشگران واقع، در .کند تشریح دانشی
 .کنند حرکت محور دانش مطالعات و الگوها سوی به است بهتر

 رفتار حوزه در که ییهامدل و هانظریه ،تاریخی لحاظ به
 ایستا و خطی یهامدل هستند دروین مدل از قبلیابی اطالع
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 براساس اند.هنداشت توجه شناختی و دانشی یهاجنبه و به بوده
 آنچه محرک عنوانبه دروین(، 33: 1433) لدفی دیدگاه

از  .شودمی شناخته شود،می نامیده «محوری کاربر انقالب»
جهت رفع نیازهای  مختلفهای متخصصان حوزه ،دیگرطرف 

نیازمند جدیدترین شواهد  بالینی و آموزشی، پژوهشی، مدیریتی
 زانی رفع در راستاییابی اطالععلمی هستند و باید از طریق 

رفتار  یهامدلدر این زمینه هم . خود بکوشند اطالعاتی
و نظریه  ( 1336) مانند لکی و همکارانمختلف یابی اطالع
ریزی و سلیمانی بالینی پزشکان از دایی، اشرفییابی اطالعرفتار 

کند در جهت بیان می (۸414) 1جی» ارائه شده است.( 1433)
منابع فاده از تاسپاسخ به نیازهای اطالعاتی متخصصان، 

یب غهای اطالعاتی پیوسته باعث ترنظامدر  الکترونیک
و براساس  «شودمیتر بیشاطالعات  یجستجومتخصصان به 

های پیوسته در رفع نیاز اطالعاتی شواهد علمی استفاده از نظام
 شود. متخصصان هر روز بیشتر می

 بازیابی هایحوزه در که فراوانی هایتالش رغمعلی
 آثار بر نقدهایی است، شده انجامیابی اطالع رفتار و اطالعات

 تواندمی هاآن هب توجه عدم که دارد وجود هاحوزه این علمی
 شود: درنهایت منجر به نارضایتی کاربران

 
 رفتار و اطالعات بازیابی حوزه کافی بين پيوند الف. عدم

 یابیاطالع

یابی اطالع رفتار و اطالعات بازیابی حوزه دو این اینکه رغمعلی
 ثباع هاآن بین همبستگی ایجاد و هستند هم به وابسته کامالً

 کاربر بیشتر رضایت نیز و اطالعات بازیابی نظام بهتر عملکرد
 پژوهش هاحوزه از یکی در معموالً پژوهشگران اما شود،می

تر هر دو حوزه را در یک مدل یکپارچه اند و کمداده انجام
 اند.استفاده کرده

 
  بافت به کافی ب. عدم توجه

 ، تعیینیابیاطالع رفتار و اطالعات بازیابی بخش در
ارائه  نیز و اطالعات کسب برای از فرایندها یامجموعه
 تعامل حوزه دهندهپوشش و کنندهلیتکم خاص، الگوریتم

از شکاف  پیچیده فرایند یک که چرا نیست؛ انسان اطالعاتی
 عوامل مانند مختلفی عوامل کاربر، رضایت دانشی تا کسب

 یرگذارأثت بافت کلی طوربه و عاطفی، سازمانی شناختی، فردی،
 ایجاد در پایان باید گفت است. شده توجه آن به بوده که کمتر

 هاینظریه ها وو مدل هاپژوهش بینو یکپارچگی  پیوند
 یک صورت بهیابی اطالع رفتار و اطالعات بازیابی هایحوزه

                                                             
1. Ge 

 نقشباید  یک ضرورت است و منسجم و یکپارچه الگوی
 گیرد. قرار ویژه توجه مورد نیز حوزه ود این در بافت گذاراثر

مفهومی پیشنهادی پاسخ به نیاز اطالعاتی متخصصان  مدل
 تدوین و توسعه یافته است. اساس این نگاه و نیازبر
 

 کار پژوهش روش
بود.   یتیروا یمرورپژوهش،  روشو  یمطالعه کاربرد نوع 

 ریه و تفساست که به مطالع قیتحق ینوع  یتیروا یمرور
 نوع نیامرتبط است.  یپردازد که با موضوع خاصیم یمتون

 یبرخموضوع به  کی رامونیخالصه کردن متون پ با مقاالت
 هئاز آن متون ارا یلیتحل و دهندیم معنا پراکنده مطالب

. دینمایم ازینیمتون ب تکتکو خواننده را از خواندن  دندهیم
مدنظر  مطالب یسازکپارچهی االتمق نوع نیا درواقع،  در
 ارائه پژوهش نیا در که ییآنجا از(. 1434 ارد،یآو. )باشدیم
 یروش یتیلذا مرور روا ،ودب مدنظر کپارچهی یشنهادیپ مدل کی

اصلی رفتار  یهامدلجهت شناسایی  .باشدیممناسب 
ه طبق نظر شد ک استفاده ۸کیسدونالد یابی از دیدگاه اطالع

یابی رفتار اطالع یهامدلاستنادترین عنوان پربه مدل ۷ایشان 
جدید پراستفاده مدل  یتعداد ،شوند. در عین حالشناخته می

دانش و  همچنیننیز شناسایی و تحلیل شد. ( 1434)کیس، 
تجربه نویسندگان نیز در شناسایی عناصر، روابط بین عناصر و 

مذکور  یهامدل .ل به کار گرفته شدنیز طراحی نهایی مد
 0الی ؛(1334) 3دروین ؛(۸44۷) 4ویلسون یهامدلعبارتند از: 

 فتاحی، و ریسمانباف در نقل ۸443) 6آگاروال مدل و ؛(۸41۸)
 3اینگورسن شناختی مدل ؛(۸440) ۷بلکین یهامدل و( 1430

 مدل و( 1430 ،فیدل در نقل 1336) 3کوهلثاو مدل و( 1336)
 و ریس یهامدل و( 1433 داورپناه، در نقل 1334) دروین

 (1433 کشاورز، در نقل ۸444) 11لوبر و ؛(1364) 14ساراسویک
 جانسون و (1334) 1۸(؛ کریکالس1336لکی ) یهامدل و
 مدل تهیه از پس .(1434) کیسنقل در  14(؛ بایستروم133۷)

بررسی و  توسط تیم پژوهش چندین مرحله در مدل اولیه،
 به نسبت تغییر کمی با یشنهادیپ مدل ،نهایت در شد.ارزیابی 

                                                             
2. Donald Case 

3. Wilson 
4  . Dervin 
5  . Lie 
6  . Agraval 
7  . Belkin 
8  . Ingwerson 
9. Kuhlthau 

10. Saracevic 
11. Lober 
12. Krikelas 
13  . Byström 
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 و توضیح کامل طوربه ها و اجزاءفرایند و دش نهایی ،اولیه طرح
 شد. تفسیر

 

 هایافته
 در شد؛ انیب پژوهش یشناسروش بخش در که طورهمان
 و یابیاطالع رفتار مشهور مدل ۷ ،یشنهادیپ مدل نیا یطراح

 زین و دیجد نسبتاً یابیاطالع رفتار یهامدل از یتعداد زین
 تجربه و دانش زین و اطالعات یابیباز مشهور یهامدل

 سپس ،ییشناسا هامدل نیا ابتدا، در. شد استفاده پژوهشگران
 از هالمد نیا. گرفتند قرار مطالعه مورد پژوهشگران توسط
 و جزء هر بر اثرگذار یهالفهؤم ند،یفرا اجزاء، مانند ییهاجنبه

 و مشترک یهایژگیو و گرفتند قرار یبررس مورد بیمعا و ایمزا
 حال، نیع در. شد ییشناسا هاآن یهاتفاوت و افتراق وجوه

 نیب یسازکپارچهی و ییهمگرا حوزه در نظرانصاحب دگاهید
 مانند اطالعات یابیباز یهامدل و یابیاطالع رفتار یهامدل

 براساس. گرفت قرار توجه مورد( 1434) سیک ،(1433) دلیف
 یسازکپارچهی و ییهمگرا بر نظر،صاحب دو نیا که یدیکأت
 افتراق و اشتراک وجوه ییشناسا زین و داشته حوزه دو نیا

 ضمن سپس. دیگرد یطراح هیاول مدل مربوطه، یهامدل

 و علت روابط و یندیفرا ،یمفهوم لحاظ به مجدد یهایبررس
 قیتحق نیا در که ییآنجا از. دش شنهادیپ یینها مدل ،یمعلول
 موجود یهامدل از استفاده بر دیتأک شتریب پژوهشگران ،یمرور

 حاصل ،یشنهادیپ مدل نیا لذا داشتند، هاآن یسازکپارچهی و
 نیا بر. است پژوهشگران تجربه و دانش و معتبر متون یبررس

 موجود معتبر یعلم شواهد از برگرفته مدل، اعتبار اساس،
 یشنهادیپ مدل نیا کرد اذعان دیبا اما. باشدیم شده استفاده

 یهاپژوهش در که آورد دست به یواقع اعتبار تواندیم یزمان
 خود مدل نیا هرچند رد؛یبگ قرار شیآزما مورد یدانیم و یتجرب

 است یمتماد یهاسال و بوده یقبل یتجرب یهاپژوهش حاصل
 و یابیاطالع رفتار با مرتبط یهاپژوهش در هامدل نیا که
زم را و اعتبار ال رندیگیم قرار استفاده مورد اطالعات یابیباز

پر استناد و  ییهامدلرا  هاآن( 1431) سیک آنکه ژهیوبه دارند
 و حیتوض یشنهادیپ مدل میاادامه در. ردیگیم نظر در پراستفاده

 .شودیم نییتب
متخصصان  اطالعاتی نیاز به پاسخ مفهومی مدل عناصر

حاصل از مرور متون و دانش و تجربه پژوهشگران بدین شرح 
 (:1شکل) است

 
  مدل مفهومی پیشنهادی پاسخ به نیاز اطالعاتی متخصصان .1شکل 
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 فت نياز اطالعاتیبا

 خأل) دانشی شکاف ایجاد ،یابیاطالع رفتار از مرحله اولین
 رفتارهای سائق اینکه خصوص در. »است دانشی( فقر یا دانشی

 اما. نداهکرد اظهارنظر مختلفی پژوهشگران چیست، اطالعاتی
 دانشی نظر از اطالعاتی نیاز یپردازمفهوم در بلکین الگوی
 وضوح با و مسئله حل از ویلسون بلکین، از پیش هرچند است؛

 سائق و برانگیزاننده عنوانبه موقعیت فهم از دروین بیشتری
 و بار نخستین برای اما بلکین برند،می نام اطالعاتی رفتارهای

 منظر از را اطالعاتی نیاز هوممف بیشتری شفافیت و وضوح با
 اصطالح بار نخستین برای وی. کندیم تشریح دانش مفهوم

 رفتارهای سائق توصیف برای را«  دانش ناهمگون وضعیت»
 شکاف نوعی دانشی، ناهمگونی از واقع در. کرد ابداع یابیاطالع
 «دیآیم پدید است فرد ذهنی ادراکات از ناشی که دانشی

 همکاران و داورپناه(. 133- 133 :1430 حی،فتا و ریسمانباف)
 کسب اجتماعی، پذیرش اجتماعی، همکاری و عضویت( 1433)

 طراحی و معنادار هایفعالیت انجام سایرین، میان در اعتبار
. دانندیم دانشی شکاف ایجاد دالیل از را یادگیری فضاهای

(  ۸443 آکاروال از نقل به ۸43:1430) فتاحی و ریسمانباف
 و فردی هایتفاوت فرد، دانش ها،موقعیت وظایف، ها،نقش

 عنوان دانشی شکاف ایجاد دالیل عنوانبه را اطالعاتی اهداف
 که ذهنی تلنگر نوع هر است معتقد متن این نگارنده. اندکرده
 پاسخ و بررسی به نیاز سؤال آن و کند ایجاد فرد برای را یسؤال

 مدل در .نامید انشید شکاف توانیم را باشد داشته مناسب
 شغلی فردی، نیازهای شامل یعلّ یا پیشایند عوامل ،پیشنهادی

 در. کندیم ترغیب اطالعات جستجوی به را فرد موقعیتی، و
 و شودیم دانشی شکاف یریگشکل موجب عوامل این واقع
 دانشی شکاف حال اگر. کندیم اطالعات جستجوی آماده را فرد
 اطالعاتی نیاز شود فرد جزء اولویت و دباش داشته حلراه به نیاز

 عدم رفع ای برایفزاینده نیاز اگر دیگر،عبارتبه .شودیم نامیده
 اطالعاتی نیاز باشد، داشته وجود مقصود به رسیدن و اطمینان

(. همچنین هارتر 1433 همکاران، و گیرد )داورپناهمی شکل
 نیاز هک است معتقد (3۸:1433 همکاران و نقل در داورپناه)

 حال در پیوسته شناختی موقعیت یا زمینه همان یا اطالعاتی
 پایگاه از شده بازیابی مدارک مطالعه حین در و حتی است تغییر

 با زیرا دارد؛ ادامه شناختی وضعیت تغییر این نیز اطالعاتی
 د.ش نمایان است ممکن خاص هایانگاره مدرک هر خواندن

یز درک نیاز اطالعاتی در ، شناسایی شکاف دانشی و ندرواقع»
جمالی « )شودیمفرایند بازیابی اطالعات، سطح شناختی نامیده 

 (.1434مهمویی، 
 

 یبا شکاف دانشفرد واجهه م
 یا انفرادی) هایروش از دانشی شکاف و حل مواجهه در افراد 

 :کنندیم ذیل استفاده( ترکیبی

 

یک شکاف گاهی فرد در برخورد با  الف. نادیده گرفتن:

دهد که موضوع و مشکل به وجود آمده را دانشی ترجیح می
به تعویق بیندازد. این برای مدتی آن را فراموش کرده یا 

ترس از تغییر، تواند ناشی از کمبود زمان، تنبلی، واکنش می

 .عدم عالقه به افزایش آگاهی و غیره باشد

 

مشکل  حل در اول مرحله در ب. دانش و تجربه فرد:

انش و مهارت قبلی خود یا منابع اطالعاتی د از فرد والًمعم
نمایند. در صورتی که در این میاستفاده خود ذخیره شده قبلی 

دچار توانایی پاسخ به نیاز اطالعاتی را داشته باشد و مرحله فرد 
 . دینمایمشکست شود، معموالً از تجربیات دیگران استفاده 

 

فرد از افراد مطلع و  ،این مرحله در ج. مشورت با دیگران:

 واقع در. دیجویمجهت رفع نیاز اطالعاتی خود بهره  یا خبره
مجموعه دانش و تجربه خود و مشورت با دیگران تا حدی 

 مشکل فرد را حل نماید.  تواندیم
 

واسطه در صورتی که فرد به: د. استفاده از نظام اطالعاتی

مراجعه به نظام  ،کل را نداشته باشدمراحل قبل توانایی حل مش
تواند راهگشای اطالعاتی؛ یعنی کتابخانه یا پایگاه اطالعاتی می

حل مسئله باشد. این مدل بر فرایند استفاده فرد از پایگاه 
این مرحله تحت عنوان سطح »دارد.  تأکیدپیوسته اطالعاتی 

)جمالی  «شودیمراهبردی در بازیابی اطالعات شناخته 
به دو طریق عمل  تواندیمدر این مرحله فرد (. 1434ی، مهموی
 :نماید

از مشاوره اطالعاتی فرد در صورتی که  :مشاوره اطالعاتی

 و ابعاد شناسایی احتمال کند استفادهرسان کتابداران و اطالع
و فرایند جستجوی  خواهد بود بیشتر مسئله پنهان زوایای

است؛ لذا جستجوی  اطالعات خود نیازمند مهارت و دانش کافی
ممکن است فرد را به هدف  و بدون کمک از کتابداران انفرادی
 طور کامل نرساند.خود به

 

طور که به ردیگیمتصمیم اما گاهی فرد  :اقدام فردی

انفرادی و با دانش و مهارت خود عمل جستجوی اطالعات را 
 .انجام دهددر پایگاه اطالعاتی 
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 با یا ییتنهابه فرد مرحله این در: تحليل نياز اطالعاتی

 موشکافی را خود مسئله ابعاد رساناطالع و کتابداران کمک
 کند.شناسایی می را مسئله فرعی و اصلی مفاهیم و کندمی

 

های اصلی که نماینده در این مرحله واژه :هادواژهيکلتعيين 

یا جایگزین برای شناخت و جستجوی ابعاد آن مسئله هستند 

 یشناختزباناین مرحله تحت عنوان سطح » .شوندیممشخص 
)جمالی مهمویی،  «شودیمشناخته در فرایند بازیابی اطالعات 

1434.) 

 

 اطالعاتی پایگاه انتخاب
 را دانش که است منبعی، اطالعاتی نظام یا جستجو سیستم

 فراهم را دانش آن از استفاده و دسترسی قواعد و ابزارها و ارائه
 مشخص اطالعاتی نیاز اینکه از پس (.1433، کشاورز) کندیم

نظام  چند یا یک طریق از اطالعاتی نیاز این است الزم شد
 بنابر اطالعاتی نظام انتخاب شود. داده پاسخ اطالعاتی پیوسته

 تحت حوزه کاربر، موضوعی دانش سطحازجمله  مختلف عوامل
 میزان مانند اطالعاتی نظام عملکرد اطالعاتی، نظام پوشش

 منابع نوع کاربری، آن، رابط اطالعاتی منابع مد بودنآروز
 از بخش این در به هر جهت است. متفاوت غیر و اطالعاتی

 اطالعاتی هاینظام بین از است ناگزیر کاربر ،یابیاطالع رفتار
 است ممکن البته کاربر کند. انتخاب شروع برای را نظام یک
 نظام انتخاب به ناگزیر نتایج بررسی و خود از جستجوی پس

 شود. نیز دیگر اطالعاتی
 

 جستجو( یبندفرمول) جستجو تدوین استراتژی
 از افتهیسازمان )راهبرد جستجو(، ساختار استراتژی جستجو

 یا اطالعاتی پایگاه در جستجو برای که است کلیدی کلمات
 اصلی مفاهیم ،جستجو استراتژی شود.می استفاده کاوش موتور
 باید کند.می تأکید نتایج دقیق بازیابی منظوربه را شپژوه سؤال
 متفاوت اطالعاتی نظام هر در استراتژیاین  که داشت توجه
 انتخاب پژوهشگر به ،مرحله این (. در 1344)اسدی،  است
 سازی )آزاد،نظام نمایه زبان براساس مناسب هایواژهکلید

 به را هاآنو  کندمی شده( نظام اطالعاتی اقدام کنترل و طبیعی
 )بولی، نوع جستجو البته کند.می ادغام همدیگر با مناسب شیوه

 جستجو استراتژی در نیز غیره( و فازی ،یجوارهم عبارتی،
 در شده بینیپیش شرطبه )البته باشد باید نیز پژوهشگر مدنظر

 زبانی مسائل باید جستجو بندیفرمول در»اطالعاتی(.  نظام آن
 توجه نیز ترکیبی و کلماتها، متضادها ها، متشابهمترادف مانند
 )منابع تحقیق ادبیات که آنجایی (. از ۸414، داشت )سیف ویژه

 لذا ؛باشدیمپژوهش مهم  فرایند کل در مرتبط( اطالعاتی
 عدم و اهمیت است حائز مناسب جستجوی راهبرد یک داشتن
 مدنظر مانعت و جامعیت از را جستجو تواندمی آن به توجه

 (.1344 )اسدی، سازد بهرهیب پژوهشگر

 

 عمليات جستجو
 یبندفرمول در که ترکیبی با هاکلیدواژهجستجو،  مرحله در

 بازیابی افزار)نرم جستجو کادر در شودمی مشخص جستجو
 جستجو، نوع دستور از قبل البته .شودیم وارد اطالعات(

 پژوهشگر مدنظر هایمحدودیت ،(پیشرفته یا ساده) جستجو
 مشخص باید کامل یا چکیده متن سال، زبان، نوع مدرک، مانند
 دستور پژوهشگر، مدنظر یهایژگیو اعمال از بعد باشد. شده

 برخی». شودیم داده اطالعات بازیابی افزارنرم به جستجو
 گوگل، الگوریتمی جستجوی موتور مانند اطالعاتی هاینظام
 )جستجوی فازی( فراهم ?Did you mean عنوان تحت
 به را کلماتی اطالعات، ورود حین پژوهشگر اگر که اندکرده

 اطالعاتی نمایند، نظام اطالعاتی وارد نظام اشتباه لحاظ امالیی
 تصحیح و جدید تصمیم امکان و دهدمی کاربر به ییهاشنهادیپ

 اطالعات بازیابی متون در فعالیت این دارد. وجود هاواژه آن
)جمالی مهمویی، « شودمی نامیده عنوان جستجوی فازی تحت
1434.) 

 

 تطبيق مقایسه/
 و کاربر پرسش بین اطالعاتی نظام تطبیق، مقایسه/ در مرحله
دهد. از می صورت یاسهیمقا( هانیگزیجا) مدارک یهاکلیدواژه

 تطبیق/مقایسه این به خود اطالعاتی نظام این جهت که
 مدار نظام گذارد، ربطه نمایش میب را مدارکی و پردازدمی

نظر نظام  همه مدارک یافت شده از واقع در شود.می نامیده
 )ربط نظام مدار(. اطالعاتی مرتبط هستند

 

 و نمایش نتایج بندیرتبه
 قبل، مرحله در مقایسه از حاصل مدارک مرحله این در

 کیفیت منابع اطالعاتی، نوع .شودیم داده نمایش و بندیرتبه
سازی و زبان نمایه اطالعاتی، منابع سازینمایه شیوه گوریتم،ال

به  اطالعاتی نظام از یک را متفاوتی سازان بروندادتسلط نمایه
 مدارک تعداد لحاظ به هم کند:می ایجاد دیگر اطالعاتی نظام

 مثال برای نتایج. بندیرتبه لحاظ به هم و شده بازیابی
 بخش در را مدارک ترینمرتبط عمدتاً اطالعاتی هاینظام

و نیز کم و کیف آن  دهندمی قرار جستجو نتایج فهرست باالیی
 است. متفاوت دیگر اطالعاتی نظام به از هر نظام اطالعاتی
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 ( اشاره۸۷3: 1433) فیدل جارولین نقل در اینگورسن و»
 در هستند مرتبط بیشتر که مدارکی است بهتر که ندنکمی

 به نتایج که بندیرتبه از بعد شوند. آورده فهرست ابتدای
 گیرد،می صورت اطالعاتی نظام لهیوسبه خودکار صورت
 علمی آثار از فهرستی پژوهشگر برای این عملکرد خروجی
 هر که اطالعات کتابشناختی میزاندر عین حال،  بود. خواهد

 برای است. متفاوت یکدیگر با دهدمی نمایش اطالعاتی نظام
 مقاله، عنوان مقاله، نویسنده مانند العاتیاط اسکالر گوگل مثال

 هایفرمت نیز و چکیده از بخشی همراه نشر به مشخصات
 تعداد مرتبط و ، مقاالت(HTMLو PDF) مقاله ارائه آن  قابل
 پایگاه اول صفحه در یا دهند.می نمایش مقاله را دریافتی اسناد

 قاله،م عنوان )نویسنده، مقاله کامل مشخصات اطالعاتی پابمد،
مقاله  به استناد شیوه نیز و چکیده همراه به نشر( مشخصات

(Cite) گذاریاشتراک شیوه و (Share) داده نمایش آن 
 .شودیم
 

 مرور و ارزیابی
از نظر کمیت و کیفیت را در این مرحله فرد منابع اطالعاتی 

 کتابشناختی اطالعات نمایش از پس درواقع کند.می ارزیابی
و  چکیده عنوان و مروربه تواندمی نیاز کاربر براساس مدارک،

 البته بپردازد. نیز (بودن دسترس در شرطبه) کامل حتی متن
معروف ) اسکوپوس، وب آو  اطالعاتی هایپایگاه همه تقریباً

 در را چکیده کتابشناختی، اطالعات برعالوه و پابمد( نسسای
 معموالً  نیز کامل متن البتهدهند. می قرار کاربر نیز اختیار

اما در مرحله مرور بود.  خواهد کاربر دسترس در اشتراک شرطبه
ثیر أقضاوت در خصوص منابع تحت ت هنگام فرد در ،و ارزیابی

دو عامل دانش موضوعی کاربر و سابقه جستجو و نیز 
مدارک )روزآمدی، فرمت، کیفیت، شهرت  یهایژگیو

نیا، گیرد )ریاحی...( قرار می ع مجله، ونویسندگان، ناشر، نو
 و اطالعاتی نظام آن افزودهارزش (. در عین حال خدمات1430
توانند عواملی مهمی در نیز می ربکار اطالعاتی سواد میزان

کاربر در خصوص منابع  را کهقضاوتی  قضاوت ربط باشند.
 شود.کند تحت عنوان ربط کاربر مدار شناخته میاطالعاتی می

 

 پایان جستجو

فرد در صورتی که منابع اطالعاتی مدنظر بتوانند نیاز اطالعاتی 
زند و مدرک می نشیگزبهدست  هاآناز بین فرد را پاسخ دهند 

یا مدارک را به صورت چکیده یا متن کامل از نظام اطالعاتی 
. اما در صورتی که کفایت منابع اطالعاتی دینمایمدرخواست 

گاهی فرد .شود فرد نیاز است به بازنگری بپردازدحاصل ن

به پایگاه اطالعاتی گاهی کند و استراتژی جستجو را اصالح می
و فرایند جستجوی اطالعات را دوباره تا  دینمایمجدید مراجعه 

 . دهدحصول نتایج ادامه می
 

 فردی یهایژگیوبافت و 
دهنده نیاز عوامل شکلکل فرایند بازیابی اطالعات )از 
 ؛ثیر عوامل مختلف نظیرأاطالعاتی تا پایان جستجو( تحت ت

 یهایژگیوگیرد. گاهی فردی قرار می یهایژگیوبافت و 
فردی  یهایژگیوکاربر را جزو بافت و گاهی نیز بافت و فردی 

 هایدلشوند. در مهرکدام در دو مقوله جداگانه استفاده می
 عواطف، )دانش کاربر، کاربر با مرتبط مسائل به یابیاطالع اولیه

شد. در نمی خاصی توجه غیره( و فردی یهایژگیو احساسات،
 شدمی گرفته نادیده کاربر تقریباً که هم بازیابی اطالعات بخش

 ظهور با اما قدیمی است. یهامدلبزرگ  معایباز که این 
 مورد کاربر( با )مرتبط بافت مسائل جدید هاینظریه و هامدل
درونی )انگیزش، دانش  گروه دو به گرفت. بافت قرار توجه

بیرونی )سازمانی و  و موضوعی، مهارت، سواد اطالعاتی کاربر(
 (.۸14: 1430فتاحی،  و ریسمانباف)شود می تقسیم اجتماعی(

 فقطیابی اطالعی و الگوها در مطالعات بافت ،دیگرعبارتبه
 یهاجنبه شامل و نیست اجتماعی و محیطی یهاجنبه متضمن

شود )ریسمانباف و فتاحی می نیز کاربران شناختی و ذهنی
 (. از این جهت ۸443و آگاروال  ۸443( به نقل از فاستر 1430)

 یابیاطالع فرایند در هم و اطالعات بازیابی حوزه در هم بافت
 در یکپارچه الگوهای سمت به گرایش و لذا شودمی مطرح

 یکپارچگی باعث که عاملی یافته است. افزایش اخیر هایدهه
 یعنی است؛ وسیع( معنای )به بافت همان شودمی حوزه دو این

تعامل و  و بیرونی هایزمینه درونی، هایزمینه مجموعه
این  یاطالعات جستجوگر با مرتبط زمینه دو این میان اندرکنش
 34 الگوهای دهه از برخی در انسان تعامالت مطالعات موارد در

 این واسطهبه شد. مطرح بعد به میالدی 34 دهه از ویژهبه و
 پویا، یکپارچه، پیچیده، چندوجهی، مطالعات و الگوها نگرش،

: 1430اند )ریسمانباف و فتاحی، شده ایچرخه و مکانیکی غیر
 اینکه و بافت اهمیت دلیل به رسدمی نظر (. به۸16-۸1۷

 محور دانش فرایندهای سوی بهیابی اطالع فرایندهای امروزه
 حلقه بافت که کرد عنوان جرئتبه توانمی اندکرده حرکت

  .باشدیمیابی اطالع رفتار و اطالعات بازیابی هایحوزه پیوند

 

 گیریهجتینبحث و 
زیابی اطالعات و رفتار رسانی در حوزه بارشته کتابداری و اطالع

و  هامدلویژه های نظری بهدچار کمبود بنیانیابی اطالع
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ویژه زمانی ف بهعضهای یکپارچه و منسجم است. این نظریه
های )پایگاهکه متخصصان قصد دارند در فضای مجازی 

جستجوی اطالعات با کیفیت داشته باشند  (پیوسته اطالعاتی
 نیاز به پاسخ پیشنهادی مفهومی مدلبیشتر نمایان است. 

با هدف پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی  متخصصان اطالعاتی
 یهاگاهیپا) پیوستههای اطالعاتی متخصصان از طریق نظام

اطالعاتی تخصصی و موتورهای جستجو( طراحی شده است. از 
العات ادغام دو حوزه بازیابی اط برعالوه، مدلاین  یهایژگیو

گیری ، توجه به بافت در همه فرایند شکلیابیاطالعو رفتار 
 اینگورسن». باشدیم پایان جستجوشکاف دانشی تا مرحله 

های در اهمیت نظام (۸40: 1430فتاح،  و ریسمانباف در )نقل
در  نفسهیف یبازیابی اطالعات تعامل ؛دنکبیان میتعاملی نوپدید 

هم تنها یابی اطالع ،گیرد و در مقابلشکل مییابی اطالعبافت 
هایی مانند لفهؤثیر مأشود که تزمانی با معنی و مفهوم می

 دهای بازیابی اطالعات و ساختارهای اطالعات مورالگوریتم
الگوریتم  یهاجنبههای تعاملی متضمن مظاو ن توجه قرار گیرد

گفتار ضمن توجه به  یمدل پیشنهاد این. «و اندرکنش هستند
پویایی، فرایندی بودن، هایی مانند دارای ویژگی اینگورسن،

 برعالوهآمدی و متمرکز بر فضای آنالین است. چندوجهی، روز

و نیز  پژوهشگربراساس متون علمی، تجربه  مدلآن، این 
همتایان  ، پژوهشگران ودانشجویانیابی اطالعمشاهده رفتار 

اما برای  .شودتا حدودی تضمین می آن. لذا اعتبار باشدیم
الزم است در  مدل پیشنهادیاطمینان و صحت اعتبار واقعی 

طور خالصه، بهجوامع آماری مختلف مورد آزمون قرار گیرد. 
 این براساس متخصصان اطالعاتی نیاز به پاسخ مفهومی مدل
 پیوندی یاباطالع یندافر و اطالعات بازیابی حوزه که تفکر

 در بسیار( بافت) کاربر با مرتبط مسائل و دارند ناگسستنی
 جستجوی از کاربر رضایت و اطالعات بازیابی نظام عملکرد

با توجه با اینکه این  .است شده پیشنهاد دارد تأثیر اطالعات
شود سایر پژوهشگران لذا پیشنهاد می ،باشدیممدل پیشنهادی 
  .را مورد آزمون قرار دهنداین مدل به لحاظ تجربی 
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 شود.تقدیر و تشکر می برای تحقیقارائه پیشنهادهای سازنده 
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