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  :یرفتارِ اطالعاتپژوهش در حوزه

  روندها، ها شیراگ، ها کردها، روشیرو

  1بگلو یرضا رجبعل

  دهیچک

ها به  ن پژوهشیا. شود یده مید یرسان و اطالع يکتابدار يها نه پژوهشیشیتا به امروز در پاز آغاز  یزه رفتارِ اطالعاتدر حو ياریبس يها پژوهش

مختلف داشته  يها را در دوره یسرگذشت گوناگون ،یاطالعات يط مرتبط با رفتارهایتر شدن شرا دهیچیانسان و پ یاطالعات طیر در محییسبب تغ

 يها در به انجام رساندن پژوهشپژوهشگران  مورد استفاده يها کیکردها و تکنیها، رو ز روشیها و ن شین روندها و گرایا یلزوم بررس. است

 ییها شیاز روندها و گرا ی، برخیرفتارِ اطالعاتبر روند پژوهش در حوزه  يدارد، ابتدا با مرور ین مقاله سعیا. است یو بررس يازمند بازنگریخود ن

يها ل در پژوهشیه و تحلیسنجش و تجز يها کیاز تکن یکوتاه و گذرا به برخ يا اشارهسپس با . دگردمیارائهاست ن حوزه گزارش شدهیکه در ا

، لیل محتوا، فراتحلی، تحلیخیل تاریل گفتمان، تحلیل شبکه، تحلی، مصاحبه، تحلیشگاهیآزما ي، تجربهيل مطالعه موردیاز قب یرفتارِ اطالعات

ها و  یشناس ن روشینسبت به ا یکل یدگاهیشود، د یمده ید یرفتارِ اطالعاتمطالعه  يها نهیشیکه در پ ییها ر روشیو سا ل گزارش تراکنشیتحل

ها ارائه  یشناس روشاین مرتبط با   يو روندها ها شیرفته، گرایصورت پذ يهال محتوایتحل یبرخ یسپس با معرف. دیمرتبط ارائه نما يها نمونه

  . گردد 
  ها، روندها شیکردها، گرایها، رو ، روشیرفتارِ اطالعات:ي موضوعیها دواژهیکل

  یاطالعات پژوهش در حوزه رفتارِروند

را در بر  یرسان و اطالع يحوزه کتابدار يها از پژوهش یعیره وسیانسان که دا یرفتارِ اطالعاتينهیپژوهش و مطالعه در زم

رفتارِ رفته در حوزه یصورت پذ يها به پژوهش یکل یدگاهیدوجود . ت استیاهم يها دارا جهتياریرد، از بسیگ یم

ها و  گسترش، روش نه، روندیشیو در مورد پبدست آمده ها  ن پژوهشیانه به ایگرا کلیگردد تا نگاه یباعث م یاطالعات

که  - ها ین دگرگونیا یبررس. ارائه گردد یرفتارِ اطالعاتن در حوزه پژوهش ینو يها شین گرایچن و هم یاساس يکردهایرو

خواهد مفید ها  ن پژوهشیق و سودمند به ایعم یبه نگاه یابیدستدر - ستینژوهشپيکردهایرو شرفتیر از روند پیتأث یب

ن یبه ا یابیرسد، دست یرممکن بنظر میار دشوار و گاه غینه بسین زمیانجام شده در ا يها همه پژوهش یهرچند بررس. بود

  . باشد یرفتارِ اطالعاتگران حوزه مطالعه  پژوهش يبرا یمناسب يتواند راهنما یر میتصو

ا ی، "اطالعات يآور مطالعه جستجو و جمع"، "مطالعه استفاده"با عنوان  یه در حوزه رفتار اطالعاتیاول يها پژوهش

ها در  همه انواع پژوهش يبرا "ییجو اطالع شپژوه"عبارتج یتدر به. شدند یده مینام "یازها و استفاده اطالعاتیمطالعه ن"

ن استفاده گسترده یگزیجا "یرفتار اطالعات"واژه  1990ه در ده. نه تعامل افراد با اطالعات بکار گرفته شدیزم

مورد توجه پژوهشگران بوده  1920از سال  یاطالعات يازهاین ينهیمطالعه در زماما  ).2010تس، یبِ(د یگرد"ییجو اطالع"

کشورها  یرسان اطالع يها استین سین موضوع در تدویت ایل اهمیدل ن بهیچن اطالعات و هم ياست و در اثر تحوالت فناور

در  1950دهه  یکه ط یقاتی، پس از تحقیابیو رفتار اطالع یازِ اطالعاتین یبررس. به خود گرفت يا شکل تازه 1900در دهه 

 ییجو نه اطالعیدر زم يا گسترده يها اگرچه پژوهش). 1384روز و داورپناه، یف نیمی(دیانجام شد، آغاز گرد 2لدیموسسه کرنف

را  1986الن در سال ین و نین دهه در حال انجام است، مقاله درویاز ا یرسان و اطالع يکتابدارحوزه داخل و خارج از 
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 يها پژوهش 1960در طول دهه . ن رشته ذکر کردیش قابل مالحظه در موضوعات مورد عالقه ایافزا يبرا یتوان محرک یم

در اواخر دهه . دادند، شکل گرفتند یقرار م یو استفاده از اطالعات را مورد بررس یارتباط علم یاجتماع يها که جنبه ياریبس

ن یو اآغاز شد  یلشما يکایکتابخانه و اطالعات در امر یآموزش يها ها در برنامه ن پژوهشیا 1970ل یو اوا 1960

مختلف،  يها در طول دهه. ده شدیکش یشناس ستیک و زیزیگوناگون از جمله ف یعلم یموضوع يها ها به گروه پژوهش

ق و تجارت انجام شد از جمله علوم سالمت، حقو یگوناگون يا در بافت حرفه یرفتار اطالعات يها از پژوهش یگوناگون تعداد

  ). 2010تس، یبِ(را به خود اختصاص داد  يمتعدد يها ان حوزه سالمت پژوهشین میکه در ا

از دهه  یول ،شد یانجام م یط چاپیدر مح یابیاطالع و رفتار یاطالعاتازِینه نیها در زم ، پژوهش1990تا قبل از دهه 

نترنت و به تبع آن وب، با یژه شبکه ایو افزارها و به ها، نرم انهیل رایاطالعات از قب يل گسترش فناوریدل به بعد، به 1990

 یدا کرد و پژوهشگران سعیسوق پ نهیزمن یقات به ایش روزافزون استفاده کنندگان آن، تحقیامکانات قابل توجه و افزا

عنوان  676، 1996مه دوم سال یدر ن 1زایبنابر مستندات لط بپردازندین محیکاربران در ا یابیرفتار اطالع یکردند به بررس

ن پژوهش در یرا اول 3، مطالعه برنال2پرداخته است، وجود داشته است شوهام یاطالعات يها ازین یمقاله که اختصاصاً به بررس

روز و یف نیمی(نه صورت نگرفت ین زمیدر ا يگریمطالعه د 1950معتقد است تا دهه  يو. داند یم یاز اطالعاتینه مطالعه نیزم

  ).1384داورپناه، 

ه منجر ین قضیسال گذشته به ا 60تا  50اطالعات در طول  يالعاده در فناور رات فوقییمعتقد است که تغ) 2010(تس یبِ

رد که افراد در هنگام یقرار گ ییها ر واکنش به انواع تعاملیتحت تأث یاطالعات رفتارِ يها از پژوهش ياریشده است که بس

ها و  ، ابزارها، روشیاطالعات طیر در محییتغ. کنند یتجربه م یافتن اطالعات و ارتباط علمیید و برایجد ياستفاده از فناور

رفتارِ مطالعه  يها کیکردها، ابزارها و تکنیها، رو و تحول روش در روند گسترش يادیار زیر بسین تأثینو يها يفناور

در جهت مطالعه  یبیده و ترکیچیپ يکردهایگسترش رو يها نهیکه در ادامه خواهد آمد، زم یصورت ده است بهیگرد یاطالعات

از  یکیعنوان  به ،)1386(4لسونیاز افراد از جمله و یبرخ انتقادچه که باعث  آن.را بوجود آورده است یتاطالعا رفتارِ

گردآوردن  ين، برایشیپ يها پژوهشگران در پژوهشن است که یها شده ا ن پژوهشین حوزهنسبت به اینظران ا صاحب

 يو. اند جاد نکردهیاباشد،  ینقطه شروع يپژوهش بعد يکه بتواند برا يا وهی، شیتجرب يها افتهیها و  هیاز نظر یگروه

  :شود یده میر دیها موارد ز ن پژوهشیو معتقد است در ا دینما یذکر مل یخود چند دل يادعایبرا

بر اساس . انسان نامناسب بود مطالعه رفتارِ يده شد که برایبرگز یق کمیتحق يها ، روش5ییگرا بر اساس سنت اثبات)1

مجالت و  یشدند، مانند تعداد دفعات استفاده از کتابخانه، تعدد اشتراك شخص يریگاندازه يادیها، موارد ز ن روشیا

رفتارِ یا عملییشتر افراد از توسعه نظریها باعث شناخت ب يریگن اندازهیاز ا یتنها تعداد اندک. هر مقاله يتعداد استنادها

.شدند یاطالعات

 يوابسته که ممکن است باعث ارائه الگوها يها مرتبط با حوزه يها تینسبت به فعال یرسان غفلت پژوهشگران اطالع)2

.رفتار انسان شوند يبرا يتر حیصر ينظر

. را به خود جلب کرده است يشتریدار شده و توجه بیسال گذشته پد 15تا  10تنها در  یرفتارِ اطالعاتیعموم يالگوها)3

                                                          
1LISA
2Shoham
3Bernal
4Wilson
5Positivism



٣

دگاه خود ین دییتب يبرادانسته و ر ییدر حال تغرا  یوضوعن حوزه مینه پژوهش در ایدر زم طیشرامعتقد است که  يهرچند و

در علوم  ییها و الگوها هیافتن نظریصورت عام و احتمال به یفیک يها اتخاذ روشکند که در آن  یاشاره م يا نهیشیبه پ

ها  کرد در پژوهشیرون یش ایداند که باعث افزا یم یکار رود را عامل به یرفتارِ اطالعاتیطالعهم يکه بتواند برا یاجتماع

. ده استیگرد

مرور . گردد ین باز میریو سا3النینو نیلسون، دروی، و2نیو مطالعات بلک 1980در مطالعه کاربران به دهه  1ها ر انگارهییتغ

به مطالعات  5مدار ر انگاره از مطالعات نظامییبر تغ یهمگ 4بروك ن و وستیلسون، جولیالن، وین و و نیدرو يها پژوهش

نه و ین زمیحاصل شده در ا يها شرفتیپ. د دارندیتأک یفیق کیتحق يها ش کاربرد روشیو به موازات آن افزا 6کاربرمدار

ات یق تجربیدرك عم يو استفاده از اطالعات را که در گرو ییجو ، اطالعیاز اطالعاتین يندهایکردها، مطالعه فرآیر روییتغ

ها با توجه به  یو دگرگون اتریین تغیا یحال بررس نیبا ا ).1388داورپناه و همکاران، (است ده ساخته یچیاست، پ یانسان

رات فناورانه باعث شده تا در هر ییبه تغ یژه به سبب وابستگیو بهیپژوهش يکردهایدر گسترش رو ینیب شیقابل پریغط یشرا

از پژوهشگران قابل  یانجام شده توسط برخ یبررسم که در یرا شاهد باش یمشخص يها شیگسترش روندها و گرا يا دوره

از  ياریدرحال بلوغ و گسترش بوده و موضوع بس یرفتارِ اطالعاتیها معتقدند که پژوهش 7نیشر و جولیف. مشاهده است

ترجمه  يبرایشتریکنند که هنوز توجه ب یشنهاد میها پ آن. ها را به خود اختصاص داده است ها و کنفرانس نگاشت تک

 ییاز کمبودها یبرخ) 2008(يالبته واکار ).2011د، یو ر ین، پکاسکیجول(از است ینظام مورد ن یحوزه طراح يها شپژوه

  : شمرد یر برمیشرح ز توان مطرح کرد را به یم یرفتارِ اطالعاتنه مطالعه یکه در زم

؛يفقدان رشد نظر•

واحد؛ یقیحق يه هایه ها به نظریفرانظر يها یژگیضعف و•

ها؛آن يه و رابطهیم پایر مشخص از مفاهیف غیتعار•

ه؛یاول يهاف با پژوهشیضع یروابط مفهوم•

وجود ندارد؛ یا سازمانیی، گروهيسطح فرد يرهایمعموالً تمرکز بر متغ•

.است که بندرت در آن پژوهش شده است يااز اطالعات حوزه يمند بهره•

  

  یاطالعاترفتارِ در حوزه  یپژوهش يها شیها و گرا روند یبرخ

مقاالت منتشر شده در  يل محتوایق تحلیتواند از طر یژه میو یک حوزه موضوعیدر  یپژوهش يها شیروندها و گرا یبررس

ها و  ز روشیمورد عالقه و ن یموضوع يها حوزه يرا برا ییها کرد داللتین رویا. ردیصورت پذ یهمان حوزه موضوع

انجام شده  يها گردد بلوغ پژوهش ین کار باعث میا. ش خواهد گذاشتینما ها به ن پژوهشیمورد استفاده در ا يکردهایرو

 یها به حوزه موضوع ها و انتقادات آن پژوهشگران و دغدغه یابیارز يمشخص شده و پاسخگو یک حوزه موضوعیدر 

).2011د، یو ر ین، پکاسکیجول(بودخواهد 

                                                          
1Paradigm
2 Belkin
3Dervine & Nilan
4Westbrook
5System-based
6 User-based
7Fisher and Julien



٤

تا  1990يها سال یمنتشر شده در مجالت ط يمقاله 241يل محتوایکه با استفاده از تحل یدر پژوهش) 1994(1نیجول

ن یبوده است که از بن مقاالت به خارج از حوزه یا يدرصد از استنادها 20ن یانگیطور م افت که بهیانجام داد، در 1994

 یشناخت دگاهیدرصد مقاالت، کاربران را از د 24افت که ین دریچن هم يو. کند یت میها حکا ن پژوهشیبودن ا يا رشته

 38درصد گزارش خدمات و  7، یفیها توص درصد از مقاله 25. باشد ینظام مرتبط م یز به طراحیدرصد ن 51درنظر گرفته و 

  . بودند یز مطالعات پژوهشیدرصد ن

 يرهایبا استفاده متغ یفیو توص یفیمطالعات ک يسو مشخص به یشیافت که گرایدر پژوهش خود درز ین)1997(يکاروا

ش به یگران یچن هم. بوجود آمده است یابیمطالعه رفتار اطالع يها ع در پژوهشیوس ينظر يها و چارچوب يسطح فرد

متخصصان به  یرفتارِ اطالعاتها را از  و کانون توجه پژوهش شدهرو به کاهش گزارش  یو کم 2يریتفس، يمطالعات نظر

ان یر بیبه قرار ز یرفتارِ اطالعاتیها در پژوهشرا ها  شین گرایتر از مهم یبرخ يو. داند یل میروزمره متما یابیاطالع

:دارد یم

محور؛کرد بافتیا رویر به فرد در بافت کرد فرد محویه از رویر در فرانظرییتغ

نگر؛گوناگون و کل ينظر يکردهایرو

؛باشندیاز آن م یکه جزئ يادهیو جستجو در پد یاطالعات يازهایشدن ن یرشد درون

شدن؛ ند محورتریفرآ

؛)یطوالن یک مورد در طول دوره زمانییمشاهده تجرب(ها  تر شدن پژوهشیطول

ها؛ر رشتهیاز سا یشناختو روش ينظر يهادگاهیاستفاده گسترده از د

متعدد؛ يهاها و استفاده از روشنده در روشیفزا یگوناگون

؛یفیک يهات برجسته روشیموقع

انددرآمده يا ورت حرفهبص یدانشگاه يپژوهش در قالب هنجارها

ر یشرح ز را به یرفتارِ اطالعاتن در مطالعه ینو يهاشیگراانجام داد،2008در سال مشابه که یدر پژوهش ياما و

  :شمرد یبرم
روزمره؛ یزندگ یرفتارِ اطالعاتمتخصصان به  یرفتارِ اطالعاتها از  موضوع یش گوناگونیافزا•

؛یشناختو روش يو کمتر به مطالعات نظر یبمطالعات تجر يسوشتر بهیب یپژوهش يکردهایتمرکز رو•

؛3یفیتوص يهاش پژوهشیو افزا يریتفس يها کاهش پژوهش•

؛یفیک يهاش پژوهشیو افزا یلیتحل يهاکاهش پژوهش•

؛یسطح گروه يهاپژوهش يجابه  يسطح فرد يهاپژوهش•

ها؛در پژوهش يساختار آزادتر نظر•

در پژوهش و عمل؛ج ین مشارکت نتایکاهش در تبب•

ها؛گر حوزهیها از د دگاهیادامه ورود د•
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ج یف نتای، توص"م؟یا اد گرفتهییزیچه چ یها از مطالعه رفتار اطالعات ن سالیدر طول ا"ن پرسش که یبا طرح ا) 2010(تس یبِ

و ارائه  داند یها را به رشد درك از رابطه انسان با اطالعات مرتبط م ن سالیا یمورد عالقه در ط یموضوعات پژوهش

  : دارد یان میر بیشرح ز هابه از پژوهش يوار خچهیتار
نه یشیگوناگون پ يها ح به مطالعه استفاده از قالبیرصریطور غ اطالعات به يآور نه جستجو و جمعیدر زم 1950و  1940يها در دهه

که چه تعداد کتاب به امانت رفته است،  نیا. داشت شیها گرا ها و خدمات آن ل کتاب، مجله و دستنامه، و انواع گوناگون موسسهیاز قب

و فراتر  1960در دهه  ....اند و استفاده کرده یده شده چقدر است، چه تعداد از افراد از منع کتابخانه عمومیمرجع پرس يها تعداد پرسش

از  یکی، باز کرد که کتابخانه تنها یاز منابع اطالعات ياریبس يها را به سو از آن، مطالعات جستجو و استفاده از اطالعات، پژوهش

ز نباشد که افراد یانگ د شگفتیشا. دیانسان بارها و بارها به اثبات رس ییجو در اطالع "نهیاصل کوشش کم"ت یراً حاکمیاخ. ها بود آن

و استفاده، نسبت به  یدسترس یها اثبات کرد که راحت افتن اطالعات کاهش دهند، اما پژوهشیکنند، کوشش خود را در  یتالش م

به  يتر قیتوجه دق 1960، در دهه یگوناگون دانشگاه يها در مطالعه رشته ....بود يشتریت بیافته شده حائز اهمیت اطالعات یفیک

 يبرا. رفت که تا به امروز ادامه داردیانجام پذ یدانشگاه يها در همه رشته ییجو ل اطالعیه و تحلیتجز یفرهنگ علم یدگیچیپ

 يها طیمح"، 1طرح کتابخانه توسط هارد يبرا یاستفاده اطالعات يالگو يها لسون، داللتیتوسط و "یاقتدار شناخت"نمونه مفهوم 

يها دهه یط. گردد ین موارد محسوب میاز ا ییها نمونه.. .و 3نیتوسط کرون "یدانشگاه نامرئ"، 2لوریتوسط ت "استفاده اطالعات

ش از یآغاز کردند که پ ییها از حوزه ییها را با کشف پرسش یاز رفتار اطالعات یگوناگون يها جنبهپژوهشگران درك  1990و  1980

مفهوم  5دوران- ریمتو. افکند يان نظریجوانان، زنان در خانه سالمندان و زندان یط اطالعاتیبه مح4چتمن. شد یآن درك نم

ان اطالعات درون جوامع یده و گسترده را درباره جریچیپ یبکار برد و درک یجنوب يایفورنیدر کال یتیرا در پنج گروه اقل "یبان دروازه"

دگاه یپژوهشگران د 6.یس.يآ.اس.يهمراه با رشد جامعه آ 2000و  1990در دهه .ها و جامعه بزرگتر گسترش داد ن آنیو ب یتیاقل

. مطالعه تعامل افراد با اطالعات گسترش دادندبا  -یو فن ی، اجتماعیکیزیف–ط یرا با مشارکت کل مح یخودنسبت به رفتار اطالعات

را با  "ینه اطالعاتیزم"مفهوم  7شریف. ص داده شدیتشخ یدر درك رفتار اطالعات یاساس یعنوان اصل به یت اجتماعیبافت و موقع

که به  ییها هشو پژو. پردازند را مطرح نمود یتوسط افراد که در آن به اشتراك گفتگو و اطالعات م یط اجتماعیخلق مشترك مح

. کودکان اثبات کرد یخالق را به مطالعه رفتار اطالعات ییکردهایز رویانجام شده است ن یتازگ

 یرا درون بافت اجتماع یو رفتار اطالعات وجود داشتهتعامل افراد با اطالعات  یاز چگونگ يتر دهیچیتر و پ قیاکنون درك عم

ق استفاده از یاز طر ییجو نده اطالعیفزا یدگیچیپ .میکن یاند، بهتر درك م شدهکپارچه ییها و اعمال فرهنگ که با ارزش

رفتارِ یهاپژوهشکهن است یاجه گرفت ینت توان یم انجام شده يها از پژوهشان یدر پاچه  آن. ها بوجود آمده است يفناور

 ها در حال کاهشکردها و روشیرو یگوناگونو  رددگ یمنجر نم ریتفسو  يسازکه به مدل ياگونهتر شده بهیفیتوصیاطالعات

 يها و فنون چند بعدموضوع یگوناگون.د مواجه کرده استین حوزه با تهدیها را در ات پژوهشیفیک لین دلیو به هماست 

در حال گسترش نیز نه ربط یر زمپژوهش دها بوده و ن پژوهشیگردد، از جنبه مثبت این مییتب یفیپژوهش که با روش ک

شتر بر یها بتمرکز پژوهش. نه در حال گسترش استین زمیدر ا یکم يهاپژوهش برخالفیفیک يهاپژوهش. است

آن  ياجزا يبه سو هاک کل، پژوهشیبعنوان  یابیند اطالعیبا درنظر گرفتن فرآ. یو جمع یاست تا گروه يفرد يرهایمتغ

جاد شده یاز ایتر که در آن نگسترده یتیاز فعال یبعنوان بخش یابیامروزه رفتار اطالع. دا کرده استیش پیگرا ژه جستجویبه و
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ف و یکه به وظا یتیشود، بلکه فعالیده نمیده مجزا دیک پدیبعنوان  یرفتارِ اطالعاتگر، یبعبارت د. شودیده میاست، د

ل به یح، تمایتشر يتوانند برایم یفیک يهارسد روشیبنظر م. شود یسته می، نگردهدیارائه خدمات م یعالئق گوناگون

ن یدر ا 1990ها در دهه هیاز نظر يمندبهره. ندرا گسترش ده يتمرکز بر رفتار فرد يرا برا يباز یجاد چارچوب مفهومیا

.استیاطالعات يهانظام یها به طراحن پژوهشیج این حوزه عدم برگرداندن نتایا خالء.داشته است يریش چشمگیان افزایم

  

  یرفتارِ اطالعاتمطالعه  يها کیتکنکردها، یها، رو روش

پژوهش در  يکردهایها و رو انواع روش يبند ها و دسته کیکردها، تکنیها، رو از روش و مناسب روشن يریکه تصو نیا يبرا

انجام شده به  يها که پژوهش نیا. مینه داشته باشین زمیدر ا یکل يبند میتقس یستیبا ،میبدست آور یرفتارِ اطالعاتنه یزم

گانه یکرد یک روید، از ینمایمها بسنده  دهین پدیاز ا یفیا به توصیبپردازد و  یرفتارِ اطالعاتده یق پدیل عمیر و تحلیتفس

 يرفتارها یجمع ید، به بررسیک پژوهش استفاده نمایکرد گوناگون در قالب یا از چند روید یاستفاده نما یجهت بررس

استفاده  یکرد کمیا از رویمند گردد و  بهره یفیبپردازد، از روش پژوهش ک يا تنها به مطالعه فردیپرداخته و  یاطالعات

وجود  ياریبه ر بوده و یپذ ر مداخلهیا غید یر استفاده نمایپذ از روش مداخله یرفتارِ اطالعاتید، و در مشاهده و بررسینما

 یهمگن موارد افزود، یتوان به ا یکه م یمسائلر یو ساکاربران وجود داشته باشد يریگ یپ اطالعات امکان مشاهده و يفناور

  .ها سودمند باشد کیکردها و تکنیها، رو از روش یکل يریتواند در ارائه تصو یهستند که م ياز جمله موارد

ازها و ی، نییجو اطالعیها نه پژوهشیدر زم یشیمایپ: اطالعات يدر جستجو"تحت عنوان  یدر کتاب) 2007(1سیک

 يها کیتکن "و  "سنجش يها کیتکن"به دو بخش عمده  یپژوهش يکردهایها و رو روش يبند میتقس با"یرفتارِ اطالعات

انجام شده در  يها از پژوهش ییها ها پرداخته با ارائه نمونه نگر به پژوهش جامع و کل یدگاهی،به ارائه د"لیه و تحلیتجز

  : ورزد یر مبادرت میشرح ز نه، بهین زمیا

  :سنجش يها کیتکن

یط تجربیمشاهده شرا

مصاحبه يبند ا زمانیخود ساخته،  يها پرسشنامه(ش یمایپ(

یو گروه کانون ينگار قوم يها مانند مصاحبه(گسترده  يها مصاحبه(

یمشاهده مشارکت

 یا چاپییکیصورت الکترون خود به يها گزارش تجربه(خاطرات(

یکیو الکترون يمانند مدارك کاغذ(يگر مصنوعات رفتارید يآور جمع(  

  :لیه و تحلیتجز يها کیتکن

يش معناداریانس، آزمایل واریمانند تحل(يل آماریه و تحلیتجز(

هیش نظریآزما

يساز مدل

يمطالعه مورد

ل محتوایتحل
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ل گفتمانیتحل

 ل شبکهیتحل

یخیل تاریتحل

لیفرا تحل  

کرد ین روش، رویب یمرز روشن ،از موارد یو در برخ پژوهش مطابقت کامل نداشتهیها با روش يو يبند میکه تقس نیافارغ از

از منابع  یکیعنوان  ن منبع بهیتوان به ا یم یبرقرار نکرده است، ول) ها ف مربوط به آنیبا درنظر گرفتن تعار(ک یو تکن

 يو. استفاده کردنه ین زمیدر ا يو يبند میاد کرد و از تقسییرفتارِ اطالعاتنه مطالعه یانجام شده در زم يها پژوهش یاساس

. لیه و تحلیو تجز) ها داده يآور مشاهده و جمع(سنجش : دینما یم میتقس یرا به دو دسته کلها  دگاه خود روشین دییدر تب

  : معتقد است يو

د و جسن یرا م يزیک پژوهشگر اول چی. ح کنندیگر تشریکدین دو بعد را از ین ایاند تا تعامل ب پژوهشگران تالش کرده

ن یل همیبه دل. اند ده شدهیها با هم تن کین انتخاب تکنیبنابرا. دهد یل قرار میه و تحلیها را مورد تجز سنجشن یسپس ا

ش، یمایها، پ تجربه. مینام یل میه و تحلیا تجزیک سنجش و یها را صرفاً تکن است که ما معموالً پژوهش یدرون یوابستگ

که  ییها تجربه: ازمندندیل را نیه و تحلیاز تجز یانواع خاصسنجش  يها از روش یبعض. رهیو غ يمورد يها مطالعه

ل یخاطرات روزانه ممکن است به تحل يآور کنند؛ جمع یم يآور جمع يل آماریه و تحلیرا جهت تجز یکم يها داده

مورد  ک نوع از شواهدیل با یه و تحلیاز تجز ياز موارد ممکن است از انواع متعدد یدر برخ. نجامدیها ب مدخل يمحتوا

ا هردو یل محتوا یا تحلییل آماریه و تحلینه امانت کناب ممکن است از تجزیشینمونه، در مطالعه پ يبرا. ردیاستفاده قرار بگ

  .استفاده شود

به  یرفتارِ اطالعاتشود که در حوزه  یاشاره م یپژوهش يها کیکردها و تکنیها، رو به روش يبند مین تقسیا یپس از معرف

  :رفته استیپذر صورت یشرح ز

  
  1یابیرفتار اطالع یبررس يمطالعه مورد.1

. شود یقضاوت آورده م يت به دادگاه برایک شکایکه  یاز حرفه حقوق گرفته شده است وقت يروش مطالعه مورد

ات مشترك جستجو یه با خصوصیاول يها را در نمونه ها نهیشیت را استخراج کرده و پیق مرتبط به موقعیدادگاه همه حقا

 يا هیوپا یبخاطر سادگ. گردد یم یرا با نمونه مورد مطالعه دارد، بررس یمشترک يها یژگیکه و ینیشیپ يها کرده و نمونه

ل یها از قب گر رشتهیحقوق و د يها آموزش در دانشکده يپرطرفدار برا یها به روش ل نمونهی، تحلیواقع يایبودن در دن

ن یا. کرده است یاستفاده فراوان یروان یشناس بیمطالعه آس ين روش برایااز  2دیفرو. ل شده استیو تجارت تبد یپزشک

ا یک فرد، سازمان ی- ت واحدیک ماهیشود که در آن بر یهم شناخته م يو روش مورد يل موردیه و تحلیروش، به تجز

ج، مورد یسه نتاین نفر با قصد مقایا چندیک فرد انتخاب گردد یکرد، ممکن است ین رویدر ا. گرددید میک ملت تأکی

مورد مطالعه قرار .. .ک سازمان وییط رقابتی، محیاجتماع يایاست که فرد در دن ید آن بر بافتیرد و تأکیش قرار گیآزما

قرار  یها مورد بررس ندها و اطالعات مرتبط با آنیها، فرآ تیها، موقع وندها، تعاملی، پيدیگران کلیرد که در آن بازیگ یم

                                                          
1

ن یمورد استفاده در ا يبند مین تقسیچن اند و هم اشاره داشته) 2007(س یمعتبر جهان به اثر ک يها ارائه شده در دانشگاه يها شتر سرفصلیکه ب نیبا توجه با ا

  . ن کتاب پرداخته استیص فصل نهم از این بخش به تلخیپردازد، ا ینه مین زمیجامع و کامل در ا یدگاهیاثر به ارائه د

2Freud 
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 يها شهیتا اند يویآرش يها نهیشیاز پ(است که ممکن است انواع گوناگون شواهد  يراهبرد يمطالعه موردن یبنابرا. ردیگ یم

یار کمیتواند بسینوع شواهد م. گردد يآور در آن جمع) گوناگون، مثل مصاحبه يله روشهایدست اول و دست دوم بوس

) ک مصاحبهییها نوشته ا دستیها  ادداشتی(یفیک اریو بس) ک کتابخانهیا مطالعه امانت یک شرکت یفروش  يها نهیشیپ(

 يها رند که مطالعهیگ یجه میکنند و نت یسه میها مقا گر انواع تجربهیرا با د يمطالعه مورد 1)1963(یکمپبلو استنل. باشد

م دشوار خواهد یاثبات و تعم يبرا يمطالعه مورد يها افتهیل یبه دو دل. کنند یما بازگو م يرارا ب يشتریاطالعات ب يمورد

:بود

در نظر گرفتن . رد محدود استیگیکه مورد پژوهش قرار م ییرهایها و متغتیمعموالً در تعداد ماه يمطالعه مورد.1

ن، یبرا عالوه. متعدد بوجود خواهد آمد يها ش نمونهیشتر با افزایاست، گرچه ابهام ب یک نمونه ضعف واضحی

ک ید به یجد يک فناورییمثل معرف ياا حادثهیر ییل تغیاز قب(است ده واحد متمرکز یک پدییبر رو يل موردیتحل

نمونه،  يبرا(رد یگ یده میح دهند را نادیرات را توضییگر عوامل را که ممکن است تغیر دیعتاً تأثی، و طب)سازمان

).ا فرهنگیدر اقتصاد  یرونیتوسعه ب

ک لحظه از یرا مطاله در  يمطالعه مورد ن نوعیبدتر یکمپبل و استنل. ار محدود استیطول زمان پژوهش بس.2

رد که ممکن یپذ یک لحظه از زمان انجام میدر ) ل مشاهده، مصاحبهیاز قب(سنجش  يارهایدانند که مع یم2زمان

ز یگذرد چ یما از آنچه بر ابژه مورد مطالعه ما م ین مواقعیدر چن. ردیز صورت پذیت نیک واقعیاست بعد از رخداد 

.ستین یز کافین یک روز و در دو نقطه زمانیک سازمان در یا یک فرد یهرچند مطالعه . میدان یم یکم

اشاره  ین باشد که کمپبل و استنلتر از آ تواند مبهم یم يمعتقدند مطالعه مورد) 1998(4کیو است) 1984، 1981(3نیی

: ابدیز ارتقاء یر نیط زیتواند در شرا ین روش میالبته ا. کردند

يها و گزارش يا نهیها، مشاهدات زم نهیشیپ(از شواهد وجود داشته باشد  یکه منابع گوناگون یزمان 

)یشفاه

ابد؛یش یتعداد دفعات متعدد مشاهده افزا

به مطالعه وجود داشته باشد؛ يندمحوریانه و فرآیگرا د کلیتأک

ز ین یخیتار يها پژوهش يشود برا یته ممناسب بکار گرف يمورد يها مطالعه يکه برا یمشابه يها کی، تکنیطور کل به

در پژوهش خود به  يو. انجام شد) 1999(6توسط کولثاو 5یطول يمطالعه مورد ياز نمونه ها یکی.مناسب خواهد بود

نه رفتار یگونه مطالعه در زمنیا. پرداخت7یتیلگران امنیشرفت از مرحله تازه کار تا باتجربه در تحلیساله از پ 5يا مطالعه

 یدگیچیو پ يریگ میت، تصمینه عنوان کرد مفهوم عدم قطعین زمیدر ا يکه و یمسائل. ر معمول استیار غیبس یابیاطالع

مورد استفاده توسط ” یر منبع اطالعاتیو تفس ییند شناسایفرآ“شتر عالقمند یب یقبل يهابرخالف پژوهش يو. ف بودیوظا

، انتخاب هدفمند شرکت کنندگان، يدر مطالعات مورد. قرار دهد یمورد بررسرا ” ت منابعینوع و ماه“لگر بود تا یک تحلی

) ت و تجربه پاسخگو که موضوع محرك عالقه به مطالعه استیل نوع موقعیازقب(د با مطالعه یمف يهایژگیت انطباق با ویمز
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تواند باعث ید در نظر گرفت که میباالبته . ز گرددیپژوهش ن ییت روایتواند باعث تقوین نوع از مطالعات میا.را خواهد داشت

ج ینتا ییاین پایبنابرا. وجود نداشته باشند یگوناگون يهاها و تجربهدگاهیکه د یژه هنگامیز شود، بویدر پژوهش ن يریسوگ

ند یکننده فرآحیتواند بعنوان تشرین پژوهش نمیا يها افتهیرد که یگیجه مین کولثاو نتیبنابرا. گرددیمورد خدشه واقع م

  .ژه در نظر گرفته شودیلگران بصورت ویتحل یا حتی، یکارگران بطور کل یابیاطالع

: نمونه يبرا. خود استفاده کرد يجستجو يحات پاسخگو برایتمرکز بر توض ياز هشت پرسش برا يو

پاسخگو وجود دارد؛ یگوناگون شغل يها در جنبه ییها تیچه عدم قطع.1

محول شده به پاسخگو چگونه است؟ف گوناگون یدر وظا یدگیچیدرجه پ.2

پردازد؟ یر اطالعات میپاسخگو چگونه به تفس.3

.. ) .و يمجالت تجار(ست؟ یکند، چ یاستفاده م یاز منابع اطالعات ینیانواع مع.4

....و .5

بود و بدست آمده  1990ک تازه کار در سال یکه از  ییها پاسخ یکی. ر کردیها را از رونوشت دو نوار مصاحبه تفسپاسخ يو

تمرکز  یکرد بر دو مسأله اساسین رویدر ا يو. گرفته شده بود 1995ک متخصص در سال یکه از  ییها پاسخ يگرید

رابطه هردو مفهوم به استفاده از منابع ) 2لگر؛ یف تحلیوظا یدگیچیاطالعات و پ يت به جستجویرابطه عدم قطع) 1: داشت

. لگریژه تحلیو

: ند از عبارت بود يو یعموم يهاافتهی

ت با اوج اضطراب همراه است؛یاحساس عدم قطع•

رد؛یکار قرار بگ یدگیچینسبت به پ یدگیچیپ” درك“ر یشتر تحت تأثیت ممکن است بیاحساس عدم قطع•

به اطالعات گزارش ” افزودن ارزش“یکه در آن هدف اصل 1ک سرگذشتیل خود را بعنوان ساخت لگر شغیتحل•

.باشد” حیصح“ج یق و ارائه نتایصرف حقا يشده نسبت به جمع آور

تر  عیاس وسیبا مق ییها افزودن عمق به پژوهش يبرا یین نوع، ابزارهایاز ا يرد که مطالعات موردیگ یجه میان نتیدر پا يو

از منابع مورد استفاده کارگران  ییها ها، فراتر از مطالعه رده ن پژوهشیشتر است و ایاز به پژوهش بیو ن) ها شیمایل پیاز قب(

ف مورد استفاده قرار یها و وظا از پروژه یعین منابع جهت انجام دامنه وسیا ییو چرا یچگونگ یبررس ياطالعات برا

افتن یزان دریم يپاسخگو رادر پژوهش  3يسازیبه اختصاص شیگراو  2میبه تعم شیگران دو روش یتفاوت بیو.ردیگیم

داشته  یآگاه یا از موضوع تحت بررسین جهت که فرد جوان بوده و یگران از ایسه فرد با دیمقا. داند یمیات تجربه فردیجزئ

نجاست که او یکند اما نکته ا یانتخاب فرد ارائه م يبرا یل خوبیکولثاو دال. داند یمرگذار یبه پرسش تأث يبر رفتار و پاسخ و

. م دهدیتعم یتیگران امنلیخود به جامعه تحل يهاافتهیندارد  یسع

که کولثاو  یمیتعم.ها بکار بردافتهیم یتوان در جهت تعمیرا م يگرید يهار انباشته دارند و نمونهیتأث يردالبته مطالعه مو

: ق قابل اجراستیبکار برد از دو طر

؛ژهیو يهاها و راهک فرد در قالبییاطالعات يجستجو ییح چرایتشر يبرا یشتر کوششیب.1
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بهره  یکامالً متفاوت یپژوهش يکه از راهبردها یلیتکم يهایبررس یا طراحیشتر یب یپژوهشیهانمونه ياجرا.2

.بردیم

:یرفتارِ اطالعاتیشگاهیتجربه آزما.2

ر یکه کنترل تأث ییها ف شده و تجربهیخوب تعر ییرهایکه به مطالعه متغ یان پژوهشگران اجتماعیکه در من روش یا

 یشگاهیآزما يها تجربه. شود یشناخته م "ها یشناس ملکه روش"کنند، به  یرا ارائه م ک پژوهشیح در ین و تشریگزیجا

ج به خارج یو نتا بوده یعیرطبیغکه ممکن است  برند یش میپ یتا جائ یاز عوامل جهان واقع ياریکنترل خود را با حذف بس

 يکنند غالباً برایاستفاده م یکیزیف يهادهیپد يندان بران نوع کنترل که دانشمیا. م نباشدیشگاه قابل تعمیآزما يایاز دن

 یاخالق يهامسائل و دغدغه ن،یبر ا عالوه. اراده هستند يداراها را انسانیز ،ستین يریقابل بکارگ یمطالعه رفتار انسان

که  يرداگر ف یحت. گردد زانیبه هر شکل و هر م- یا روانییکیزیف- ب یگردد که باعث آس یطیجاد شرایممکن است باعث ا

. در انجام پژوهش گردد ياریبس يبکاریتواند باعث فریم ،گردد از اهداف پژوهش آگاه باشدیاو انجام م يش بر رویآزما

  . میم را کامالً پاك کنیدار یشگاهیآزما يط منزویکه از شرا يریتصو یستیبا یش تجربین در آزمایبنابرا

آل دهیرند که از ایقرار بگ یفیممکن است در ط، رندیپذ یصورت م یاطالعاترفتارِ نه یبا هدف پژوهش در زمیتجرب يها طرح

 ياژهیط ویوجود دارد که در شرا یکیکالسیهاف تجربهیط) مطلوب(آل دهیدر طرف ا. شده استگسترده  یا مطلوب تا واقعی

ن طرف ییتب. شود يریکننده جلوگجیگ يدادهایع کنترل شده تا از وقوع رویسر یبشکل یگوناگونشود که عوامل یت میهدا

کوك و . کنترل شده است یتگاه اجتماعک دسین در ر آیاما مستلزم مطالعه علت و تأث ف دشوارتر استین طیانه ایگراواقع

ر آنها یو تأث یالملل نیرات بییمطالعه تغ يافتد را برا یواقع اتفاق م يایرا که در دن 2یده پژوهش شبه تجربیا) 1979(1کمپبل

ک مطالعه و ین طرح یصحبت درباره مبادله ب يرا برا یبه پژوهشگران راه یشیشبه آزما يها ده طرحیا. افراد ارائه کردند بر

ار یانسانها بس. ج آن ارائه کردندیژه و نتایو يارهایمع ییایپا یابیارز يبرا ییج ارائه کردند و راهنماینتا يریم پذیتعم

. گر است ار مداخلهیموضوع انسان بس يتجربه خالص بر رو يز براین یواقع يایهوشمندند و دن

ار کنترل یبس یطیاطالعات در شرا ياختصاص زمان هنگام جستجویرا از تجربه يانمونه )1993(3نبرگیهاوسر، اوربان و و

 یمنبع اطالعاتان دست به انتخاب یکه در آن مشتر بود ینظم ینیبشیو پ ییآنها شناسا ییهدف نها. ندشده در نظر گرفت

- نهیبر اساس اصول هزینسبتاً عقالن يریگمیها تصمش فرض آنیپ. کردندیهر منبع مصرف که بود یزان زمانیزده و م

ده یآن سنج يآور نه فراهمیدربرابر هز یستیاست که با یکرد، ارزش اطالعاتین رویفرض ا شیعنوان پ بود که به يسودمند

 يدئوی، ویونیزیغات تلوین کرده و مجالت و تبلیگزیانه جایک دستگاه رایرا با  طیکردند همه آن شرا یآنها سع. شود

  .کنند يساز هیرا شب.. .و يمطالعه مشتر يبرا یی، مقاله هایداران واقعیها با خر مصاحبه

ل آن یه و تحلیتجزها، داران، مصاحبه با آنیاز راهبردها شامل مشاهده خر یتواند از انواع گوناگونید میم به خریمطالعه تصم

 يسازهیها دشوار است، شبو استفاده از آن یمنابع اطالعات ياز آنجا که مشاهده نحوه تفکر مردم درباره. باشد.. .کاال و

 يو مطالعه مجالت بازنگر یابیمکان(روزانه  ین در زندگیداران ماشیو دنبال کردن خر ییشناسا. کردیمدا یشگاه معنا پیآزما

ار دشوار یبس..) .نده فروش وین، معامله با نماین، آزمودن ماشیش ماشینما يهاد از سالنیبا دوستان، بازدن، صحبت یماش
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دن یو با د یشگاهیط آزمایک ساعت در محیها به طول انجامد، در  ماه یواقع يایکه ممکن بود در دن يندیفرآ یاز طرف. بود

مثالً . کردند یز بررسیرا ن يب مطالعه رفتار مشتریا و معایآنها مزا. شد يساز هیانه شبیها و استفاده از دستگاه را کاتالوگ

  . ر ممکن بودیغ..) .نه تماس با دوستان ویهز(منابع متفاوت  ینه واقعیتجربه هز

ن صورت داده یمختلف ماش يهاسه مدلیدن و مقایخواندن، فهم يکه برا یتالش(یشناخت ينهین به بحث هزیها همچنآن

دلهره و . دار را بعنوان شاخص اجبارگر استفاده مطرح کردندیخر یو عاطف یروح ییالبته توانا. زدند يزیز گرین) شودیم

در اطالع  يدیکل یفه بعنوان عاملیافتن و درك اطالعات مرتبط با وظییاز برایمورد ن یو عاطف یز درباره تالش روحیهراس ن

آنها کمتر  یافتیاگر اطالعات در یرند حتیر افراد بگیاطالعات را از سادهند یح میمردم اغلب ترج. درنظر گرفته شد یابی

  . اعتبار و صحت داشته باشد

که استفاده متفاوت از منابع  ییها تجربه یطراح يتواند برا یکرد مین است رویافت این نمونه دریتوان از ا یچه که م آن

منبع مورد  يریگیانه ضبط شد که پید با رایسنجش قصد خر نیا. ردید مورد استفاده قرار گینما یم یرا بررس یاطالعات

در درك راهبرد  يکردین رویچن. داشت یک صرف شده است را در پیهر يکه برا یزان زمانیب منابع و میاستفاده، ترت

. بکار بست یکیالکترون یگوناگون از منابع اطالعات يها استفاده يبرا ییشهایتوان آزما یمثالً م. ن استییز قابل تبیپژوهش ن

 یلیتکم يکردهایرو. تواند بکار گرفته شود یم.. .ا چاپ مقاله ویتور یمان يمطالعه از رو ،ا اُپک وبیت آمازون و ید از سایخر

رد و بدل  یکیپست الکترون يها متن يل محتوای، تحليا انهیتراکنش را يها ل گزارشیه و تحلیتوان در تجزین روش را میا

. دید.. .و یکیشده در گروه بحث الکترون

 يشگاه و سوپرمارکت برایانتخاب لوازم صبحانه در آزما يان برایمشتر یدرمورد چگونگ) 1993(1انیکول و بالسوبرامان

 ییغذا يانتخاب آگاهانه نسبت به محتوا يرا برا یآنها اطالعات.قرار دادند یکرد مختلف را مورد بررسیج از دو رویسه نتایمقا

داران جوان در هنگام مواجهه با هر یفتر از خریآنها متوجه شدند که افراد مسن ضع. فراهم کردند يداریمورد خر يکاالها

شوند، یبا آنها مواجه م يریم گیکه در تصم یت حافظه افراد مسن در جهت درنظر گرفتن عواملیظرف. کنندیم عمل میتصم

ش ین پژوهش با نمایدر ا.پردازش اطالعات برخوردار بودند يبرا يکمتر یت شناختین از ظرفیبنابرا. گذار استریتأث

ن نوع مطالعه شکاف در یوجود دارد ا یدانیکه در مطالعه تجربه م يامسأله.سه شدندیات هر کاال در دو گروه مورد مقایمحتو

. ن باز استیگزیجا يرهایتفس يج خود دارد و براینتا

:یرفتارِ اطالعاتدر مصاحبه .3

ده یکبار پرسیتواند یم. ردیانه صورت پذیا رایق تلفن یا از طریتواند چهره به چهره یکه ماست يریپذانعطاف یروشمصاحبه 

ا یرا داشته باشد  یمحقق خنث یتواند نقش رسمیمصاحبه کننده م. ا در طول زمان توسط همان پاسخگو تکرار شودیشود و 

 درمصاحبه. ک ساعت طول بکشدیتواند کمتر از یم که) ردهگست يهامصاحبه(ت یپاسخگو در آن فعال یرسم رینقش غ

 يبرا یلیکه تما يق به افرادیعم یتواند بشکلیاست که م یمصاحبه روش. شودیج محسوب میمصاحبه را ینوع 2در هآستان

ن نوع یاکه در  یمشکل. بکارگرفته شود ،ار هستندیس اینداشته و  ی، آموزشیحضور در کتابخانه ندارند، سواد اطالعات

ها و  کتابخانه يبا همکار) 2001و  2000(3دام، مارچال و باکستر نگیک. منصفانه است يریگ ها وجود دارد، نمونه مصاحبه
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که  پرداختندینفر از شهروندان 1300یاطالعات دولت يآور فراهم يازهاینی، به بررس1999تا  1997سال  یها ط گر آژانسید

  .مند بود ها ارزش روزمره آن یندگدر زن اطالعات یا

 ها در پژوهش خود به آن .بکار بردند یرفتارِ اطالعاتینیبشیپ يدر پژوهش خود مسأله نژاد را برا) 1982(1نیرووود و دتاَ

مثالً (حضور مانع ) 2؛ )میکدام خانه را بخر(يریمگیاز به تصمین) 1: کنند یاشاره مکنندگان ان شرکتیسه نوع خالء را در م

مثالً (داشته باشد  يزیچ کنترل ناچیگونه که پاسخگو بر آن هان مشکلیب) 3؛ )ر شودیتعم یستین خراب شده و بایماش

 - مسألها یم، مانع یعنوان تصم به -ت شکافیها نشان داد که ماه ج پژوهش آنینتا. )کندیدار میه پاسخگو را هر شب بیهمسا

 يرسانه(یاستفاده از دونوع منبع اطالعات. باشد یج نسبت به نژاد مینتا ییپاسخگو يبرا يبهتر يکننده ینیب شیپ

ط فرد یگر شرایبعبارت د. مورد استفاده قرار گرفت یطیشرا يرهایبا تعامل نژاد و متغ) ها کتابخانه/ها و کتاب يتجار/یگروه

  .ص داده شدیرگذارتر تشخیتأث) آن يها حداقل از لحاظ نوع رفتار و سنجه(یطالعاترفتارِ ان ییبه نسبت نژاد در تع

ط یرد، شرایقرار گ یشونده استخراج و بررس ها و تصورات مصاحبه شود تا احساسات، تجربه یکه در مصاحبه تالش م یهنگام

نمونه،  يبرا. دا نکنندیافراد سوق پ م بهیتعم يسو ممکن است به یفیک يها ن مصاحبهیا. مصاحبه گسترده فراهم شده است

 يهدف و. ر از مصاحبه گسترده همراه با مشاهده استفاده کردیافراد فق یو اطالعات یاجتماع يایکشف دن يبرا 2چتمن

منعکس  یون اجتماعیناسیه الین گروه را با توجه به نظریا یت اجتماعیبود که واقع ی، احساس و زبانیمعن يمستندساز

 یساختارمند درباره منابع اطالعات ییها کرد و پرسش ین طبقه طراحیو شغل ا یباز درباره زندگ ییها پرسشاو . ساخت یم

. گان و اقوام مطرح کردی، دوستان، همسایجمع يها ل رسانهیها از قب آن

: یرفتارِ اطالعاتدر ل شبکهیتحل.4

گردد، یم ماینه تنها باعث آگاه ن روشیا. ردیگ یقرار م یمورد بررس گرانیما با د یارتباط يالگوکه در آن ن ینو يکردیرو

تعامل در  يالگوها.گرددیمیه اجتماعیز بحث سرمایو نها و منابع در دسترس ما ها، نگرشدگاهیر در رفتار، دیبلکه باعث تأث

ژه یو يهان افراد، نقشیب وندین افراد، درجه پیک بیکل. کندیمطرح م 3هاان گرهیرا م یها و روابط تعاملک شبکه که گروهی

. هاستلین تحلیاز ا یکند، بخشیجاد میها و تبادالت اکین کلیب یها که پلن آنیب

م پشت پرده یمفاه) 2005(5کسونید. استفاده کرد یرفتارِ اطالعاتل ین روش در تحلین بار از ایاول) 1996(4تیوثورنتیها

نفر را  313یابیرفتار اطالع ) 2004(7جانسون. ح نمودیرا تشرآنیات فنیجزئ) 2000(6کرد و اسکات یل شبکه را معرفیتحل

او . قرار داد یرا مورد بررس یبعنوان منبع اطالعات یو رسانه انتخاب ی، سازماندهیین آشناییتع يعوامل موثر برا یبررس يبرا

). فیگره ضع(شناسند یداشته و آن منابع را نم ها سبت آنبه نیدارد که منابع بهتر يل به انتخاب افرادیتما 8افت که مخبریدر

افراط  9نهیافتن اطالعات از رفتار کوشش کمیده عمل کرده در یان در انتخاب مخبر خود سنجیافت پاسخگویدر يو). فیضع

.کنندیافراط نم
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 ینکه به چه کسانیا. قرار داد یرا مورد بررس ینه انتخاب منبع اطالعاتیدر زم 2یران خطینفر از مد 22زین )2003(1يمکنز

 يشتر به سمت افرادیب ،رانیمدافت که ین پژوهش دریاو در ا. نه منبع موثق و مستند اعتماد کنندیتوانند در زمیم یکسان

افت که رابطه یاو در .داشتند ينکه منابع در دسترس بهتریرا داشتند تا ا) ا مورد دلخواهیمعتمد (ن روابط یکه بهتر دارندل یتما

نقشه  نیچن ن پژوهش همیدر ا يو. دارد یافتن منبع اطالعاتییرا در افراد برا يشتریت بیان نسبت به دانش اهمین میدر ا

  . دیگرد ینفر طراح 22ن یان ایاز روابط م 3یسنججامعه
.

: یرفتارِ اطالعاتدر  ل گفتمانیتحل.5

و کارکرد عوالم افراد  ییارویرو یرا درباره چگونگ ییهاسرنخکه است  ییل گفتمان، بدنبال کشف مکالمات و نوشتارهایتحل

گر منابع ین انتخاب دینترنت بیپرداخت که مردم درباره ا ینظرات یچگونگ یبه بررس) 2004(4اننیساوول. کند یم میترس

 5یموضوع يهاتیموقع يبرا يخود، بدنبال شواهدروزمره  یابینفر درباره اطالع 18ها با مصاحبه با آن. دارند یاطالعات

.م کردندیتقس يگرا و انتقادخود را به سه دسته عالقمند، واقع 6ها مخبرانآن. نترنت پرداختندیخود در مواجهه با ا

قادر یها را به انتخاب آزادانه و منبع اول اطالعاتنند که آنیبیقدرتمند م ينترنت را بعنوان ابزاریافراد عالقمند، ا

. دانندیژه و بافت آن وابسته میت ویوابسته به وضع یانتخاب منبع فرد را نسبت به منبع اطالعاتافراد واقع گرا، .دینما یم

موثر را  یابیر مرتبط دانسته که اطالعیف، غیضع یل سازماندهیرا بدل ینترنتیز اطالعات مرتبط در دسترس این يافراد انتقاد

ک گروه به یک گفتمان، از یا یک مکالمه یرند بلکه در یگیمن ين سه گروه جایان ایالبته مخبران در م. سازدیدشوار م

منابع  يجستجو يل افراد برایشتر از دانش، دلیکه روابط ب افتین پژوهش دریدر ایو. کنندیر مییگر تغیگروه د

  .استیاطالعات

، از ییابتدا يابعد از مصاحبه. قرار داد ید بررسمدت مور یصورت طوالنبهزن باردار را  19زین )2003و  2002(7يمکنز

کرد عمده به یخود چهار رو يهایبعد از بررس يو .روزانه خود را ثبت کنند یابیآنان خواست تا دوبار در هفته رفتار اطالع

ش یط؛ پویم بر محیر مستقیش و نظارت روزانه غیط؛ پویش فعال محیفعال؛ پو يجستجو. ص دادیرا تشخ یان اطالعاتیجر

و همسران  یقلب یمار جراحیب 20یرفتارِ اطالعاتگر ید یدر پژوهش) 2004(8ننیتوم.طیو نظارت روزانه با واسطه بر مح

را مورد پژوهش  یاطالعات علماحاطه کننده مفهوم  يهاگسترده، گفتمان یلیدر تحل) 2004(9فرومان. کرد یآنها را بررس

  .قرار داد

: یرفتارِ اطالعاتدر  یخیل تاریتحل.6

گوناگون  یزانیرا تا میند زشو یمحسوب م ریپذمداخله یهمگ) شیژه آزمایبو(نامه ان، مصاحبه، پرسشیمشاهده پاسخگو

ن نوع پژوهش توسط یا. گردد یر محسوب میپذ رمداخلهیغ يکردیرو یخیل تاری،اما تحلگردندیج میر در نتاییباعث تغ
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ها و  شیمایها، پ پژوهشگران معتقدند که از تجربه. شدند یمعرف) 2یرواکنشیغ يهاسنجش(1966در سال  1ن وبیوجی

مورد  "یرفتار انسان يردپا"ش یبا آزما يگر منابع شواهدید یستیار استفاده شده است و بایم بسیگر منابع مشاهده مستقید

  . ردیقرار گ استفاده

رخ  يداریدر هنگام ب یشیافزا. وجود دارد یممکن درباره رفتار گذشته آدم يهادر مورد داده یشیو فرسا یشیکرد افزایدو رو

ن بردن یاز ب یشیفرسا. مثل صفحات مورد عالقه در مرورگر وب ییا رفتارهایو مرگ  یزندگ يهانهیشیپ: دهد مثلیم

 ر شواهدیتفس. ستیدر قفسه موجود ن اکنون هم اند وکه بدنبال آن بوده ییهالمیا فیجلد صفحات کتاب : است مثل يزیچ

ر یرا تفس یخیتار يها و نوشته یگردد که متون مذهب یباز مک یبه چرخه هرمنوت آن يهیدارد و پا یمیقد يا نهیشیپ

سنده خوانده یک نویکه  ییها درك نوشته يغالب برا یسندگان بعنوان روشینو ياستنادها یستم، بررسیدر قرن ب.دینما یم

. شد یدانشمندان بکار گرفته م یدر ارتباط علم يها بر تفکر و آنر یبود و تأث

: یرفتارِ اطالعاتدر  ل محتوایتحل.7

. آشکار آن دانست يامهایا پیو ) پنهان(ل و درك منشاء و موضوع یه و تحلیتوان به تجزیکرد را مین رویف مختصر ایتعر

انواع  یبررس يبرا) 1976(ن یدرو .کرد وجود داردین رویاز ا) یو معنموضوع (و پنهان ) هاتعداد واژه(ن دو نوع آشکار یبنابرا

ل یاز تحل زین )2000(3تیوا. ل محتوا استفاده کردیروزنامه منعکس شده بود، از تحل "حل مشکالت"در ستون که  ییازهاین

که در  ییهاپرسش یبه بررس يو. انجمن سرطان استفاده کرد یفهرست پست يهامطالعه پرسش يل محتوا برایتحل

پرسش  365. پرداخت.. .ان شده ویب ییمطروحه، نوع الگوها يهاها، بافت پرسشگردد، دغدغهیمطرح م یکیط الکترونیمح

ه یاطالعات و بق یبررس يدرصد از پرسشها برا 41ان ین میاز ا. شد يبر اساس نوع، موضوع و بافت مورد استفاده کدگذار

کنندگان از انواع ن بود که شرکتیافت ایدرن پژوهش یدر ایچه وآن. کردندیدا مینوع رده پرسش اختصاص پ 17آن به 

ا خوانده بودند، استفاده یده یچه که شنا آنین، پزشک، یشیغام پیپ: لیاطالعات از قب یبررس ياز منابع برا یگوناگون

. ها پرداختندز همراه با موضوع آنیها نبافت پرسش یها به بررسآن.کردندیم

:یرفتارِ اطالعاتدر  متعدد يواحد با منابع دادها ییهاپژوهش.8

 ياکه از منابع داده ییها پژوهش. گردندیداده محدود م يآورک نوع داده و روش جمعیبه  یشتر مطالعات رفتار انسانیب

4سولومون.اندوابستهها ها و روشاز انواع داده ینیبشیب قابل پیکستند اما به تریرمعمول نیکنند، غیاستفاده م يمتعدد

 يانه کاریبر اساس برنامه سال یرفتارِ اطالعاتیبه بررس 5یابیمعنا بر اساس یرفتارِ اطالعاتسه ساله درباره  يامطالعه) 1997(

و استفاده از اطالعات  يدر جستجو يط فردیشرا یابیهدف خود را کشف نحوه معنا يو. پرداخت یآژانس عموم يکار

چند روش جمع  خود ازدر مطالعه یکند ول یح میارتباطات تشر ينگار طور عامل، قوم روش خود را به يگرچه و. دارد یان میب

:نمودداده استفاده  يآور

؛ییمشاهده دست اول و مشارکت در گردهما
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؛ییو ثبت نوار از گردهما يا نهیزم يهاادداشتی

؛ییثبت شده با مشارکت در گردهما يها مصاحبه يصدا

شد؛ یم يمرتبط نگهدار يها تیکنندگان باتوجه به فعال که توسط شرکت يا ژهیو يها گزارش

ها ادداشتیها و  گزارش(شد  یمرتبط م يزیر که به کار برنامه ياسناد(

در پژوهش  يو. کننده استفاده نمود ل محتوا و مشاهده شرکتیل مصاحبه، تحلین روش از قبیب از چندیترک ين ویبنابرا

  :افتیخود در

از  یکار بخش نیکه ا نیچه ا. نندیب یها نم مشخص از کار يزیعنوان چ کنندگان اطالعات ارائه شده را به شرکت

استفاده از "يجا دادند را به یچه را که انجام م ل داشتند آنیها تما آن. دادند یانجام م یستیبود که با یفیوظا

. ح کنندیتشر "یابیمعنا"عنوان  به "اطالعات

 کرد یح نمیرا تشر ییجو مشاهده شده اطالع يها از نمونه ياریطور کامل بس نه بهیکماصل کوشش.

ده شدیمتداخل د یار گوناگون و گاهیدهندگان بس ن پاسخیب یابیمعنا يها سبک.

که افراد را از  یز مصنوعیجاد تمایپژوهشگران ممکن است با ا. شده است یها درون انسان یاطالعات در زندگ

. ها کمک کنند جاد معنا تالش دارند به آنیا يسازد، بجا یجدا مها  موسسهها و  نظام

ش قرار یگوناگون مورد مشاهده قرار داده است، مورد ستا يها هیرا از زاو یرفتارِ اطالعاتل که ین دلیپژوهش سولومون به ا

گر افراد و ید يکه ممکن است برا ییرهایها و تفس باز را درباره مشاهده ییها نگارانه، پرسش گر آثار قومیمانند د. ردیگ یم

ز مشاهده و مصاحبه با ین) 1999(1وسیتیفابر. دهد یپژوهشگران قرار م يباشد، فرا رو يریها قابل بکارگ بافت

مشاهده را مورد  ياگر ابزارهیمدارك و د يل محتوایها، تحل ادداشتیبلند، - صحبت يها نامه کنندگان را با تفاهم شرکت

  . استفاده قرار داد

:یرفتارِ اطالعاتدر  لیفرا تحل.9

ا یش ین آزمایاستفاده از چند. پردازدیاشاره دارد که به روش مورد بحث م یزان و درجه انتزاعیل به میپسوند فرا در فراتحل

واحد بر اساس منابع  یکرد با پژوهشین رویا. کرد استین رویا یژگیرد، ویپذیل واحد انجام میک تحلیش که تحت یمایپ

. شودیشناخته م زین ک زمانیچند مطالعه در  يهاافتهیر یو تفس وندیپکرد با ین رویا. دارد یارتباط تنگاتنگ گوناگونیاداده

د یاست، شا برخوردار یفراوان يهایدگیچیاز آنجا که رفتار انسان از پ. دارد یکیز ارتباط نزدیها نافتهیم یکرد با تعمین رویا

است که در  يادیز يها ل سالیفراتحل. ن استییشتر قابل تبیب یل رفتار انسانیکرد در تحلین رویبتوان گفت ا

 يبرا یل روشیطور خالصه فراتحل به. مورد استفاده قرار گرفته استیکمتر در علوم اجتماع يا و تا اندازه2یرشناسیگ همه

 يها ب چند پژوهش گوناگون، اندازه و دامنه نمونهیبا ترک. باشد یک زمان میها از چند مطالعه در  افتهیر یب و تفسیترک

 یلیاز مطالعه فراتحل ییها نمونه) 2005(3آنکم. ابدییش میها افزا افتهییریپذ میافته و تعمیگسترش  یموضوعات انسان

  .قرار داد یرا مورد بررس یماران سرطانیب یاطالعات يازهایرگذار در نیعوامل تأث
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:یرفتارِ اطالعاتدر  1تراکنش يهال گزارشیتحل.10

رد و یگ یمورد استفاده کاربران مدنظر قرار م ین منابع اطالعاتیتر عیاز شا یکیبعنوان  یکیالکترون یاستفاده از منابع اطالعات

ل یروش تحل.برخوردار خواهد شد یت خاصیکاربران از اهم یرفتارِ اطالعاتین در بررسینو يها ن استفاده از روشیبنابرا

. شود کار گرفته می بهیکیالکترون يها طیدر محهایی است که براي پیگیري و ردیابی کاربران روشگزارش تراکنش از جمله 

اطالعاتی کاربران مورد آید، رفتار  هایی که از استفاده کاربران به دست میدر این روش، با استفاده از ثبت و بررسی گزارش

ق یکه از طر یدر پژوهش) 2003(2سیوید. بسیار مفصل بوده و داراي جزئیات فراوانی استاین روش . گیرد بررسی قرار می

که دانشمندان هنگام  ییرهایل مسیه و تحلیرفت، به تجزیکا صورت پذیامر یمیانجمن ش يسرورها يها استخراج داده

در  يو. پرداخته شد4دانشگاه کورنل 3یارجاع يها ینشان یکردند با استفاده از بررس یم یط یکیبه منابع الکترون یدسترس

 يها گاهیکتابخانه و پا یکیاز فهرست کتابخانه، فهرست مجالت الکترون یارجاع يها یافت که اغلب نشانین پژوهش دریا

 206ییجو ، رفتار اطالعیطول يا در مطالعهز ین )2002(5یکات. رفته استیصورت پذ یکیبه منابع الکترون یکتابشناخت

در  يا منفعالنه يکرد مروریافت که کاربران رویدر پژوهش خود در يو. قرار داد یماهه مورد بررس 10دوره یدانشجو را ط

  . اطالعات در شبکه داشتند يجستجو

  

  یرفتارِ اطالعاتمطالعه يهاکردها و روشیرو يل محتوایتحل

 يبرا. رفته استیصورت پذ یرفتارِ اطالعاتیبررس يها کردها و روشیرو يل محتواینه تحلیدر زم يمتعدد يها پژوهش

در  یرفتارِ اطالعاتنه یشیها در پ هیل استفاده از نظریه و تحلیو تجز یبه بررس) 2001(6سی، پتگرو و جویکچن نمونه مک

پژوهش  يها در روش یلحاظ تعداد، گستردگ به ین حوزه پژوهشیمعتقد است که ا) 2006(7سیک. پرداختند 1990دهه 

 2008تا  1996يها سال یکه ط ییها پژوهش) 2008(يواکار. افته استیه گسترش ینده به نظریمورد استفاده و توجه فزا

ش یو افزا ينظر يکارها يبسو یش کمیافت که گرایل قرار داد و دریه و تحلیبرگزار شده را مورد تجز يها شیدر هما

  . )2011د، یو ر ین، پکاسکیجول(را گزارش کرد یفیک يکردهایرو

ن یدر ا 1985سال  یدرصد از مقاالت پژوهش 23افتند که در یانجام دادند، در) 1993(8ين و واکاریکه ژاروِل یدر پژوهش

ش استفاده یامیز از پین 1975تا  1965يها سال يها درصد پژوهش 22یال 20ش استفاده شده است و یمایحوزه از روش پ

 2002ز در سال یو همکاران ن یکچن مک. زان را به خود اختصاص نداده استین میها ا گر روشیک از دیچیاند که ه کرده

ن یچن ها هم آن. را گزارش کردند 2000تا  1993يها سال یمنتشر شده ط يها را در مقاله یشیمایپ يها غلبه پژوهش
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ق مصاحبه، یدرصد از طر 35زان ین میرد که از ایگ یها را دربر م درصد از پژوهش 14یرفتارِ اطالعاتیها افتند که پژوهشیدر

ها اختصاص  ادداشتیز به یدرصد ن 5/4ا مدرك و یل محتوا یدرصد تحل 6/11درصد مشاهده و  14ش، یمایدرصد پ 20

  . داشتند

  )2006س، یک(یرفتارِ اطالعاتمورد استفاده در مطالعه  يها آثار مورد استفاده، آثار مرتبط و روش: 1جدول شماره 

  مرتبط يها پژوهشر یسا  ها پژوهش  ها روش

  1981ن، یی، 1998ک، ی؛ است2006؛ شات، 1963کمپبل،   1999کولثاو   يمطالعه مورد

مطالعه 

  یتجرب

  

  2004؛ اردلز، 1979کوك،   1993هاسر،   یرسم

  2000ناوس،   1993کول،   یدانیشبه م

  2000لمان، ی؛ د2005، یباب  1994چو   یش پستیمایپ

  2003؛ وستبروك، 2004تز، ی؛ کاپلوو1998بروس،   2000ژانگ،   یکی، پست الکترونیش وبیمایپ

مصاحبه 

  کوتاه

  چهره به چهره
 2000؛ مارسال، 1982اتوود، 

  2001و 

؛ پالمور، 2005و  2004شر، ی؛ ف2003؛ هرزبرگر، 2004تز، ی؛ ب2003لد، یاتف

  ؛2002گرو، ی؛ پت1979

  1991گانز،   یتلفن
، يکنز ؛ مک2005؛ فولتون، 2005شر، ی؛ ف1982ن، ی؛ درو2003اورکوهارت، 

  2002؛ پالمر، 1994وهاگن، ی؛ ن2003

مصاحبه 

  گسترده

  2003؛ شنتون، 2000ز، یی؛ ر1996؛ لونت، 2000کروگر،   1994، يموال  

  2001؛ توماس، 2005استووك، ؛ 1989را، یاوم  1990چتمن،   یگروه کانون

  1985، ي؛ رادو1994؛ اسکات، 1990، یهالیکزنتمیچ  1992ک، یم  ينگار قوم

  ل شبکهیتحل
؛ جانسون، 2003، يکنز مک

2004  

؛ گرانووتر، 2005کسون، ی؛ د2005ت، ی؛ کورترا1992؛ چتمن، 2005ورنبرن، یب

؛ 2000گرو، ی؛ پت2002ن، ی؛ ل2003؛ هرزبرگر، 1996ت، یو تورنتی؛ ها1973

  2000اسکات، 

  ل گفتمانیتحل
نن؛ ی؛ ساوول2002، يکنز مک

2004  
  2004نن، ی؛ توم2003، يکنز ؛ مک2004؛ فرومان، 1998س، ی؛ ک1996باد، 

  2002؛ تامز، 1971؛ اسپنسر، 1996، ی؛ کوب1990ِ، یهالیمکزنتیچ  1993رنکر،   ها ادداشتی

  1976مان، ی؛ ز2000دارنتون،   1988چموند، یر  )یخیتار(گر ر مداخلهیغ

  1995؛ موکروس، 1980پندورف، ی؛ کر2000ن، یجول  2000ت، یوا  ل محتوایتحل

  1999وس، یتیفابر  1997سولومون،   چندگانه يها روش

  1985؛ کوول، 2005آنکم،   1997هاگ،   لیفراتحل

  

ییهامقاله يل محتوایق تحلیرا از طر یاطالعاترفتارِ مختلف به  يکردهایها و روروش) 2011(د یو ر ین، پکاسکیجولاما 

  : ان کردندیر بینه به شرح زین زمیدر ا) 2008تا  1999(ساله  10دوره  هک
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  2008تا  1998يها سال یانجام شده ط يها مورد استفاده در پژوهش يکردهایها و رو روش: 2جدول شماره

تعداد درصد کردیروش و رو

183 7/34 )شیمایپ(پرسشنامه 

53 10 مصاحبه

52 8/9 )TLA(ل گزارش تراکنشیتحل

28 5/3 یتجرب

10 9/1 ياستناد لیتحل

7 3/1 يقوم نگار

144 3/27 شتر از دو روشیا بیدو  از یبیترک

  

  يریگ جهینت

 یانسان و گوناگون یدگیچیها به سبب پ ن پژوهشیا. برخوردار بوده است یمینه قدیشیانسان از پ یرفتارِ اطالعاتمطالعه

 یدر ط ین دگرگونیا. شده است یدچار تحول و دگرگون ،انسان یط اطالعاتیر در محیین تغیچن منتسب به او و هم يرفتارها

، شود یده میدانجام شده  يها گونه که در پژوهش ط خود را داشته است و همانیشرا یاطالعات يازهایق و نیزمان بنا به عال

 نیچرا ا که نیا. دا کرده استیاز چند روش پژوهش سوق پ یبیبا ترک ي، فردیفیک يها ت پژوهشبه سم یدر دوره کنون

رسد  ینظر م چه که بهاما آن. به آن پاسخ داده شود یستیاست که با یپرسش ،اند سمت حرکت کردهن یاها به  پژوهش

، وجود منابع یرفتارِ اطالعاتده یچیو پ يچندبعد يتوان در گسترده بودن سازه ین پرسش باشد را مینگر به ا کل یپاسخ

رفتارِ کنش  مرتبط با آن، برهم يها يازمندیها و ن یژگیهمراه با و يا و چندرسانه یکیل منابع الکترونیاز قب یاطالعات

 یط اطالعاتیوسته در محیر پییو تغ ي، گسترش حوزه دانش بشریروزمره انسان یزندگ هاي جنبهر یانسان با سا یاطالعات

انسان  یرفتارِ اطالعات، پژوهش در حوزه مطالعه داشته استشه وجود یاز به آن همیچه که ن بهرحال آن. انسان جستجو کرد

  .هابه حرکت خود ادامه دهد پژوهشش یروند و گراب یدر فراز و نش یستیموجود با يها یدگیچیاست که فارغ از پ

  

  و مآخذمنابع

  .زشیدب: تهران. انسان یاطالعاترفتارِ ). 1388(داورپناه و همکاران 

فصلنامه  .م شکفتهیو مر يم اسدیترجمه مر. "یرفتارِ اطالعاتپژوهش در  يبرا ییالگوها"). 1386. (يد. یلسون، تیو

  .69شماره ،کتاب

  .63، شماره فصلنامه کتاب. "یابیاطالع ي، رفتار و الگویاز اطالعاتین"). 1384(محمدرضا، داورپناه ؛یروز، موسیف نیمی
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