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چکیده
مقدمه :حوزه رفتار اطالعاتی مشارکتی شامل دو جنبه مهم یعنی اطالع یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی است که در آن مباحث
گوناگونی مانند شناخت ،ارزیابی و درک رفتار کاربران با نیاز های اطالعاتی مشترک و چگونگی تقسیم وظایف ،ارتباطات و
عملکرد آنها در مواجه با منابع اطالعاتی  ،شیوه بازیابی و دستیابی به اطالعات به ویژه در محیط وب مورد توجه قرار می گیرد.
هدف :هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و ارزیابی مدلهای مطرح در حوزه رفتار اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی و معرفی
عوامل و مؤلفههای به کار رفته در هر یک از این مدلها است.
روششناسی :در این مطالعه مروری از روش کتابخانهای برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است .چهار مرحله به کار گرفته
شده در این پژوهش شامل (اجرای راهبُرد جستجو در پایگاههای اطالعاتی ،جمعآوری مقاالت مرتبط و بررسی اولیه آنها بر اساس
مدل طراحی شده ،بررسی نهایی بر مبنای مدل ارزیابی شده در سایر مطالعات ،گزینش مطالعات و تحلیل مقاالت) میباشد .با
گردآوری اولیه دادهها ،جستجو و کاوش منابع و مقاالت منتشر شده داخلی و خارجی در دو پایگاه  ISIو  Scopusانجام شده
است .در مجموع  374مقاله از دو پایگاه جستجو و بازیابی شده و همگی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها :شش مطالعه حاوی مدل رفتار اطالعاتی ،اطالعیابی و یا بازیابی اطالعات مشارکتی یافته و چهار مدل انتخاب شدند.
نتایج حاصل از استخراج مؤلفههای هریک از مدلها ،حاکی از آن داشت که  6عامل و زمینه اصلی مطالعات حوزه رفتار اطالعیابی و بازیابی
اطالعاتی مشارکتی ،شامل آگاهی مشارکتی ،تقسیم کار ،اشتراک دانش ،حفظ دانش و ارزیابی اطالعات بازیابی شده و کاربرد دانش مشارکتی
بهعنوان مؤلفههای اساسی مشترک در اکثر مدلها در نظر گرفته شدهاند مدل مفهومی حاصل از تعامالت مولفه های شناسایی شده در سایر
مدلها منطبق با نتایج این مطالعه ارائه شده است.
نتیجه :عالوه بر تبیین مدل مفهومی رفتار اطالع یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی ،نتایج بیان داشت که عوامل مؤثری دیگری همچون ارتباط،
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تصمیمگیری تیمی و کاربرد اطالعات نیز در کنار مؤلفههای مورد مطالعه در بسیاری از مطالعات مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهاند که
حاکی از نیاز به تحقیقات وسیعتر بهمنظور کشف و بسط عوامل جدید و مؤثر بر حوزه اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی دارند.
کلیدواژهها :بازیابی اطالعات مشارکتی ،اطالعیابی مشارکتی ،رفتار اطالعاتی ،مشارکت

مقدمه
رفتار اطالعاتی یکی از غنیترین زمینههای تحقیقاتی در حوزه کتابداری و اطالعرسانی است.
محققان در مطالعات رفتار اطالعاتی در دهههای گوناگون به شناسایی ،جستجو ،بازیابی ،سازماندهی ،تفسیر
و استفاده از اطالعات پرداختهاند ( .)Spink & Cole, 2006این نوع رفتار حوزهای برای توصیف روشهای
مختلفی است که افراد از طریق آن با اطالعات ارتباط برقرار میکنند ،و شیوههای خاصی را در برمیگیرد
که افراد درگیر در فرایندهای جستجو و کاربرد اطالعات به کار میبرند ( .)Bates, 2010مطالعات این حوزه
میتواند شبکه گستردهای را بهدنبال تعامالت فردی ،گروهی و اجتماعی پیچیده با اطالعات گسترش دهد.
و محققان آن چارچوب های نظری متفاوتی را برای نمایش و توضیح اطالعات در مورد رفتارهای فردی و
گروهی ،در زمینههای مختلف (دانشگاه ،محیط کار و زندگی روزمره) معرفی نمودهاند ( .)Liu, 2017به
عقیده ردی و جانسن 1تمرکز صرف بر رفتار اطالعات فردی منجر به شکلگیری فرایندها و فناوریهایی
شد که صرفاً از فعالیتهای اطالعیابی فردی حمایت می کنند و بسیاری از مطالعات پیشین هم بر همین
جنبههای فردی تأکید داشتند ،به طوری که تمرکز ،بر روی الگوی متداول تعامل بین یک کاربر و فناوری
بوده است .اما به عقیده ایشان ،این امر در محیطهایی (چون دانشگاه ،مراکز تحقیقاتی و سازمانها) که کار
تیمی اهمیت زیادی دارد ،مشکلساز بود .در نتیجه ،علیرغم دیدگاه اولیه متمرکز بر روی رفتار اطالعاتی
فردی ،مطالعات بسیاری که بهدنبال طیف گستردهای از محیطهای مشارکتی بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند
( .)Reddy & Jansen, 2008در حقیقت برای رفع نیازهای اطالعاتی به صورت گروهی ،رفتارهای اطالعاتی
در سطوح جزئیتر شامل اطالعیابی مشارکتی و بازیابی اطالعات مشارکتی به صورت مدلهایی مطرح شدند
که در آن افراد با مشارکت یکدیگر ،در جستجوی اطالعات بودهاند تا یک نیاز اطالعاتی را بهطور مشترک
مرتفع سازند ،که این فرایندها شامل شناسایی مشکل ،جستجو ،بازیابی و استفاده از اطالعات به شیوه گروهی
و مشارکت برای حل مسئله یا مرتفع نمودن نیاز اطالعاتی مشترک میباشد

( Karunakaran & Reddy,

 .) 2012aدر واقع این زمینه به درک روند شناسایی مسئله ،جستجو و استفاده از اطالعات توسط دو یا چند
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نفر جهت انجام فعالیتی مشخص و با هدفی خاص میپردازد ( .)Foster, 2007مطالعات حوزه رفتار اطالعیابی
مشارکتی به عنوان فعالیتی که در آن دو یا چند فرد برای شناسایی اطالعات ،انجام یک کار و یا حل یک
مشکل با هم ارتباط برقرار میکنند ( ،)Talja & Hansen, 2006تالش برای هموار کردن درکی مفهومی از
دو حوزه جستجو و بازیابی اطالعات مشارکتی و بهبود طراحی سیستمهای منطبق با آنها را آغاز نموده است
( .)Reddy & Jansen, 2008در واقع آنگونه که ادومیئوا 1با استفاده از مدل آشیانهای سطوح رفتار اطالعاتی
ویلسون )2000( 2در خصوص شناسایی زیرمجموعههای قابل انطباق در حوزه رفتارهای اطالعاتی مشارکتی،
سطوح مربوطه را معرفی نمود ،رفتار اطالعات مشارکتی در سطح کالن ،اطالعیابی مشارکتی در سطح
جزئیتر آن و حوزه بازیابی اطالعات مشارکتی نیز بهعنوان یک سطح جزئیتر ،در زیرمجموعه رفتار
اطالعیابی مشارکتی قرار گرفته است ( .)Odumuyiwa, 2013بر این اساس ،رفتار اطالعیابی مشارکتی
عبارت است از تمام رفتارهایی که افراد به صورت مشارکتی و بهمنظور تشخیص نیاز اطالعاتی ،جستجو،
بازیابی ،اشتراک اطالعات ،ارزیابی ،تحلیل ،معنابخشی به اطالعات بازیابی شده و استفاده از اطالعات
بهدست آمده انجام ،میدهند ( .)Karunakaran, Spence, 2010صالح و الرج 3نیز رفتار اطالعیابی مشارکتی
را شامل فرآیندهای شناسایی مسئله پژوهش ،تجزیهوتحلیل اطالعات مورد نیاز ،طراحی پرسوجو ،تعامل
بازیابی ،ارزیابی ،به اشتراکگذاری اطالعات و نتایج و استفاده از نتایج برای حل مشکل دانستند .این تعریف
شامل جنبههای شناختی انسان (تعریف مسئله ،شناسایی و تجزیهوتحلیل اطالعات نیاز دارد ،و استفاده از
اطالعات برای حل مشکل) و جنبههای فناورانه (استفاده از سیستمهای بازیابی اطالعات ،پرسوجو ،و فیلتر
نتایج مشترک) است ( ) Saleh & Large, 2011و بسیاری از محققین این حوزه نیز در خصوص ابعاد در
برگیرنده تعریف آنها توافق دارند .با تکیه بر دیدگاه ادوموئیوا ،رفتار بازیابی اطالعات مشارکتی نیز بهعنوان
سطحی جزئیتر حوزه اطالعیابی مشارکتی ،روند دسترسی به اطالعات مرتبط در یک فعالیت حل مسئله
خاص ،به صورت ضمنی و صریح را در بردارد که شامل درک تعامالت مستقیم افراد با یکدیگر و یا
غیرمستقیم آنها مانند منابع اطالعاتی (اسناد ،یادداشتها ،ارقام و )...در حین فعالیت کاری درگیر با فرایند
جستجو و بازیابی اطالعات است ،که میتواند در یک محیط کاری خاص و یا در یک جامعه یا محیط بازتر
روی دهد ( .)Hansen & Järvelin, 2005بر اساس نظر فرناندو لونا 4و همکارانش ( )2010به نظر میرسد
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که پنج حوزه پژوهشی اصلی وجود دارد که بخش قابل توجهی از بازیابی اطالعات مشارکتی را تشکیل
میدهند .این زمینههای اصلی عبارتند از :تقسیم کار ،اشتراک دانش ،آگاهی گروهی ،حفظ و ارزیابی دانش.
در مجموع هنگامی که یک تیم کاری درگیر فعالیتهای اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی است،
افراد آن در چارچوب سازمانی که در آن کار میکنند عمل میکنند ،و دستیابی به درکی عمیق از ویژگی
فرایندهای مرتبط با بازیابی اطالعات گروه آغاز نگاه متخصصان به اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی
است ( .)Luna, Huete, Pérez, & Rodríguez, 2010به هر روی ،توجه به رویکردها و مباحث مورد تأکید
در حوزه رفتار اطالعیابی و بازیابی اطالعات ،در دهههای اخیر در مطالعات بسیاری از محققان قابل مشاهده
و ارزیابی میباشد و اهمیت آن را میتوان در مدلهای ارائه شده و تحقیقات وسیعی که در بسترهای مختلف
انجام گرفته است ،مشاهده نمود .مقاله حاضر نیز با هدف شناسایی مؤلفههای مشترک مورد توجه قرار گرفته
در مدلهای پیشین ،اقدام به شناسایی متغیرها ،ابعاد و ویژگیها و تحلیل ساختار این مدلها نموده است ،تا
زمینههای شناخت و درک بیشتر محققان در حیطه مباحث اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی و ارائه
رویکردهای تحقیقاتی جدیدتر افزایش یابد.
روش تحقیق
این پژوهش یک مطالعه مروری تحلیلی میباشد که در آن از روش کتابخانهای بهمنظور گردآوری
اطالعات بهره گرفته شده است .پژوهش با مرور منابع و مقاالت منتشر شده و در دسترس داخلی و خارجی
در چهار مرحله انجام گردید که این مراحل شامل اجرای راهبُرد جستجو در پایگاههای اطالعاتی ،جمعآوری
مقاالت و بررسی اولیه آنها بر اساس مدل ارائه شده ،بررسی نهایی بر مبنای مورد ارزیابی قرار گرفتن مدل
ارائه شده در سایر مطالعات ،گزینش مطالعات و تحلیل مقاالت بود .بدین ترتیب با جستجوی کلیدواژههای
انگلیسی شناخته شده در عنوان و موضوع پایگاهها ،درمجموع  374مقاله در حوزه رفتار اطالعات مشارکتی،
رفتار اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی نمایه شده در پایگاههای  Scopusو  ISIکه در فاصله زمانی
بین سالهای  1997تا  2018انتشار یافته بودند ،استخراج گردید و متن کامل آنها مطالعه و بر اساس روش
تحقیق و یافتههای ارائه شده و مدل طراحی شده ،ارزیابی شدند .مقاالتی که زبان اصلی آنها غیر از زبان
انگلیسی بود ،از مطالعه خارج گردید .روش تحقیق ،متغیرهای مورد بررسی و وجود یا عدم وجود مدل در
این مطالعات ارزیابی شد .در نهایت در بین مطالعات بررسی شده ،تنها  6مدل معتبر در حوزه رفتار اطالعاتی،
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اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی یافته شد که شامل (مدلهای مشارکتی پرکاپ ،1هانسن و یارولین،2
ردی و جانسن ،3شاه ،4کاروناکاران ،اسپنس و ردی ،یو و هی )5بودند .در گام بعد بهمنظور اعتبار سنجی
آنها ،به مرور ارجاعات انجام گرفته به این مطالعات و تحقیقاتی که به این مدلها شاره نمودند و یا آنها را
به کار گرفته اند ،پرداخته شد .هر شش مدل در سایر مطالعات دارای استنادات قابل توجهی بوده و از آنها
بهعنوان مدلهای معتبر یاد شده بود .از بین این  6مدل یافته شده 2 ،مدل (ردی و جانسن؛ یو و هی) به رویکرد
کلی رفتار اطالعات مشارکتی و  4مدل بهطور اختصاصی بر حوزه اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی
تمرکز داشتند ،که مدلهای ارائه شده توسط (پرکاپ ،هانسن و یارولین ،شاه و نیز کاروناکاران ،ردی و
جانسن )6را در برمیگرفت .در پژوهش حاضر نیز با توجه به هدف اصلی که ارزیابی مدلهای اطالعیابی و
بازیابی اطالعات مشارکتی بود 4 ،مدل نامبرده جهت تحلیل انتخاب شده و مؤلفههای اصلی آنها به دقت
شناسایی و سپس استخراج گردید .در مرحله بعد ،بر اساس زمینههای اصلی ذکر شده در تعریف صالح و
الرج 7در حوزه رفتار اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی که پیشتر به آن اشاره شد ،مؤلفههای استخراج
شده از  4مدل مورد بررسی از لحاظ سنجش و کاربست زمینههای اصلی مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه
به تشریح ،بررسی و تحلیل مدلهای گزینش شده پرداخته میشود.
مدل رفتار اطالعیابی مشارکتی پرکاپ
پرکاپ از اولین محققان اطالعاتی است که مدلهای جستجوی اطالعات را از دیدگاه مشارکتی به
چالش کشیده است .وی مدلهای مختلف اطالعیابی را بیش از حد ،فردگرا یافت و قصد داشت ابعاد
مشترک جستجوی اطالعات در بین تیمها را مطالعه کند ()Prekop, 2002؛ چرا که مطالعات در مورد
جستجوی اطالعات مشارکتی قبل از پرکاپ اغلب ابتدایی و اکتشافی بوده و غالباً در محدوده کار مشارکتی
مبتنی بر کامپیوتر قرار داشتند .او یک مطالعه کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری در حوزه رفتار اطالعاتی
بر روی یک گروه نظامی انجام داد که حدود سه سال به طول انجامید .سه جزء در اطالعیابی مشارکتی که
توسط او شناسایی شد ،عبارت بودند از )1 :نقشها در اطالعیابی )2 ،الگوهای اطالعیابی ،و  )3زمینهای که

1. Prekop
2. Hansen & Järvelin
3. Reddy & Jansen
4. Shah
5. Yue & He
6. Karunakaran, Reddy & Spence
7. Saleh & Large
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نقشها و الگوهای آنها اجرا میشوند ( .)Prekop, 2002بافت و زمینه اطالعیابی مشارکتی ،آنچه که در
مجموع شناخته شده ،همچنین تاریخچه گروه کاری و هنجارهای گروه ،قوانین اجتماعی و ساختار اجتماعی
را پوشش میدهد .چشمانداز نیز هدف و انگیزههای اجرای اطالعیابی به شیوه مشارکتی را بیان مینماید .از
دید او در چارچوب این مدل فعالیتها و فرایندهای اطالعیابی مشارکتی در قالب وظایف و نقشها انجام
میگیرد و اعضای گروه ،نقشهای متفاوتی را برای جستجوی اطالعات به کار میگیرند و دروازه نیز بهعنوان
راهی برای دسترسی به اطالعات رسمی و غیررسمی در بستر سازمانی عمل میکند .همچنین در حیطه نقشها
موارد زیر توسط پرکاپ شناسایی شد (شکل .)1
 )1گردآورنده اطالعات :وظیفه اصلی جمعکننده اطالعات ،یافتن و جمعآوری اطالعات خاص است.
گردآورنگان اطالعات عالقه مند هستند که اطالعات مورد نیاز را از دروازهها و چشماندازهای
اطالعاتی دریافت و برای کاربست در سایر نقشها هماهنگ نمایند.
 )2ارجاعدهنده اطالعات :ارجاعدهنده اطالعات کموبیش ،به صورت آگاهانه در همکاری با
گردآورنده اطالعات کار میکند .گردآورندگان اطالعات ،آشکارا آنچه را که تهیه نمودند ،انتشار
میدهند و ارجاعدهنده اطالعات دستورالعملهای مرتبط با بهکارگیری این اطالعات را به آنها
میدهد.

 )3تأییدکننده اطالعات :تأییدکننده ،اطالعات جمعآوری شده را تأیید میکند .این اغلب یک بخش
ضمنی از فرایند اطالعیابی می باشد .تأییدکننده بر چندین عامل ،مانند دقت و کامل بودن و کیفیت
و سودمندی اطالعات تمرکز دارد.

 )4عامالن وظیفه اطالعیابی :این وظیفه با شناسایی نیاز اطالعاتی شروع و سپس با انجام فعالیت
جستجوی اطالعات برای برآورده ساختن این نیاز ادامه مییابد .عامالن فعالیت اطالعیابی را نظارت
کرده و به ضرورت اقدامات الزم را انجام میدهند.

 )5چکیدهنویس و نمایهساز اطالعات :نمایهساز با ارائه خالصهها و ابزارهای اطالعاتی در حوزه سازمانی
خود ،مانند کتابدار مرجع عمل میکند .این خالصهها و ابزارهای اطالعاتی توسط گردآورنده و
عامالن اطالعیابی استفاده میشود.

 )6سرپرست گروه :سرپرست گروه مسئول ارائه پشتیبانی اداری به گروه کاری و مسئول سازماندهی
اطالعاتی که ناشی از جستجوی اطالعات است را بر عهده دارد .این شخص همچنین مسئول بسیاری
از بخشهای رسمی و غیررسمی کار در گروه کاری است.
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 )7مدیر گروه :کار گروه را راهبری و نظارت میکند؛ مناقشات را حل ومسیر کار را هدایت کرده،
نظارت بر پیشرفت را انجام داده و این حس را در افراد ایجاد مینماید که آنها به گروه تعلق دارند.
پرکاپ در مطالعه خود برخی از الگوهای تعامل بین نقشها را در حوزههای مختلف شناسایی کرد
و به تحقیقات آتی پیشنهاد نمود که الگوهای بیشتری را مطالعه و تأیید کنند (.)Prekop, 2002

شکل  .1مدل اطالعیابی مشارکتی پرکاپ ()2002

تشریح و تحلیل مدل
مطالعه پرکاپ یک نمونه اولیه از منظر فعالیتهای مشارکتی است .مطالعه کیفی او رفتار اطالعیابی
را از جنبه فرایند گروهی بررسی داشته است .هیلگارد 1در خصوص مدل پرکاپ بیان میکند که او رفتارهای
اطالعیابی مشارکتی یک گروه نظامی را که برای بررسی قابلیت فرماندهی و کنترل نیروهای دفاعی استرالیا
ایجاد شده بود ،مورد بررسی قرار داد و در این پروژه سه ساله ،هفت نقش مختلف مرتبط با اطالعیابی
مشارکتی را شناسایی کرد که تأثیر مهمی در شناخت ماهیت اطالعیابی به شیوه مشارکتی داشته است
( .)Hyldegard, 2009مدل اطالعیابی مشارکتی پرکاپ ،شامل آنچه که در مجموع از محتوای تاریخچه
گروه کاری ،هنجارهای گروه ،قوانین اجتماعی و ساختار اجتماعی حاکم بر آنها شناخته میشود ،بود
( .)Foster, 2007ماهیت نقشها و سهم هریک از افراد در گروه بر اساس میزان تجربیات ،تخصصها و
توانمندیها تعریف میشوند .این مدل به لحاظ تأکید بر نقشهای گوناگون افراد در گروه که ماهیت

1. Hyldegard

شناسایی مؤلفههای مشترک در مدلهای رفتار 123

سال  ،10شماره  ،2پاییز و زمستان 1399

مشارکتی فرایند اطالعیابی را نخستین بار به صورت مدلی منسجم ،به تصویر کشیده است ،ارزشمند و
پراهمیت شناخته میشود.
مدل بازیابی اطالعات مشارکتی هانسن و

یارولین1

مدل هانسن و یارولین ( )2005برای بازیابی اطالعات مشارکتی در حوزه ثبت اختراعات دفتر ثبت
اختراع سوئد مبتنی بر مشاهدات تجربی از روند اجرای ثبت اختراع از مرحله گردآوری اطالعات تا زمان
ثبت و با استفاده از یک مدل کلی جستجو و بازیابی اطالعات بوده است .این فرآیند کار ثبت اختراع را به
سه سطح اصلی تقسیم میکند:
 )1سطح وظیفه کار (شامل مراحل شروع ،آمادهسازی و برنامهریزی وظایف و تکمیل کار است)،
 )2سطح وظیفه جستجوی اطالعات؛
 )3سطح وظیفه بازیابی اطالعات.
هر سطح یک فرآیند فرعی دارد که در شکل ( )2قابل مشاهده میباشد .این چارچوب فرایند
جستجو و بازیابی اطالعات را بهعنوان فرایندهای پویا و تعاملی تعبیه شده در محیط کاری بزرگتر در نظر
می گیرد و فعالیت بازیابی اطالعات مشارکتی را در هر مرحله جستجو و بازیابی اطالعات نشان میدهد.

1. Hansen & Järvelin
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شکل  .2مدل بازیابی اطالعات مشارکتی در حوزه ثبت اختراع هانسن و یارولین ()2005

این چارچوب میتواند به صورت دو فرآیند بهطور موقت توضیح داده شود :یک فرآیند اولیه و
اصلی این است که فرایند جستجوی و بازیابی اطالعات عمومی و روابط بین مرحله شروع کار ثبت و
طبقهبندی و مرحله اعطای وظیفه را توصیف می کند و عالوه بر این ،در سمت راست چارچوب نیز ،آنها
یک فرآیند ثانویه فعالیتهای مشترک را توصیف میکنند که شامل هر دو رویدادهای مرتبط با مدرک و
مرتبط با بازیابی اطالعات مشارکتی انسان است .فرایند بازیابی اطالعات مشارکتی ممکن است به سطح
جزئیتری تبدیل شود .بخشهای کسب آگاهی و دانش ،تقسیم کار و به اشتراکگذاری اطالعات و
استراتژیها ،مؤلفه های مهم در فرآیندهای بازیابی اطالعات مشارکتی را در این مدل توصیف و تشریح
میکنند .این مدل جنبههای مهم اینکه چه زمانی و چگونه فعالیتهای مشارکتی در عملکرد وظیفه کاری
اتفاق میافتد را نشان میدهد (.)Hansen & Järvelin, 2005
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تشریح و تحلیل مدل :بنا بر نظر هرتزوم ،1هانسن و یارولین ( ،)2005با بررسی وضعیت اجتماعی و
سازمانی اداره ثبت اختراع سوئد ،بهطور تجربی نشان دادند که مشارکت فعال میتواند در سراسر مراحل
فرایند اطالعیابی شامل :شناسایی مشکل ،برنامهریزی ،جستجو و تکمیل و مشخص شود (.)Hertzum, 2008
آنها در جریان بررسی شیوههای بازیابی اطالعات مشارکتی کارکنان اطالعات در ادارات ثبت اختراعات
متوجه شدند که آگاهی کارکنان از فعالیتهای کاری یکدیگر ،نقش مهمی در موفقیت این فعالیت مشارکتی
ایفا می کند .در واقع مطالعه آنها بازیابی اطالعات مشارکتی را از دیدگاه وظیفه محور مورد بررسی قرار داده
است .هانسن و یارولین نشان دادند که فعالیتهای بازیابی اطالعات مشارکتی غالباً بهطور همزمان انجام
میپذیرد و در مدل طراحی شده این چارچوب ،وظایف زیر در سه سطح اصلی سطح وظیفه کاری ،سطح
وظیفه جستجوی اطالعات ،سطح وظیفه بازیابی اطالعات اهمیت دارد که ممکن است بازیابی اطالعات
مشارکتی همیشه در تمام سه مرحله اتفاق نیافتد (.)Widén & Hansen, 2012
مدل رفتار اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی

شاه2

شاه رفتار اطالعیابی و بازیابی اطالعات را از چشمانداز یک مدل مشارکتی توصیف میکند .این
مدل بر پنج جنبه اصلی تمرکز دارد :الف) دسترسی به اطالعات ،ب) اطالعیابی مشارکتی ،ج) بازیابی
اطالعات مشارکتی ،د) سازماندهی و ه) استفاده از اطالعات .اطالعیابی مشارکتی که عبارت است از جستجو
و بازیابی اطالعات مشارکتی ،بهعنوان یک فرآیند عمدی و تعاملی که کاربران با اطالعات مورد نیاز
مشترک ،با استفاده از ابزار سنتی یا همکاری برای دستیابی به اهداف اطالعات شخصی و مشترک ،با هم
مشارکت میکنند ( .) Shah, 2010این مدل ،رفتارهای جستجو و بازیابی اطالعات مشارکتی را در یک
دیدگاه مشارکتی وسیعتر در کنار ارتباطات ،همکاری ،هماهنگی بررسی می کند (.)Shah, 2008, 2010
ساختار مدل بر اساس چهار الیه شامل :اطالعات ،ابزار ،کاربران و نتایج است .الیه اول از منابع اطالعات با
قالبهای مختلف تشکیل شده است (شکل  .) 2الیه دوم الیه میانی میان منابع اطالعاتی و کاربران است و
شامل ابزارهای اطالعاتی ،رابط ،خدمات جستجو و تکنیکها میباشد ( .)Shah, 2008الیه سوم شامل
گروهی از کاربران است که برای دسترسی به اطالعات از ابزار استفاده میکنند .الیه چهارم از نتایج جستجو
که شامل جستجوهای مرتبط ،صفحات وب ،بوک مارکینگ ،برچسبها یا یادداشتها از وب میباشد،

1. Hertzum
2. Shah, chirag
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تشکیل شده است و دانشهایی است که کاربران از فرایند جستجوی اطالعات کسب میکنند

( Shah,

 .)2008در مورد جستجوی اطالعات مشارکتی ،شاه  3مرحله کلی مشارکتگری )1989(1و  9زیر پردازش
جستجوی اطالعات مارچیونینی )1995(2را به کار گرفت ( .)Marchionini, 1995سه مرحله مشارکتی که
از گری اتخاذ شده است ،پیش مذاکره یا تنظیم مشکل ،تنظیم مسیر و پیادهسازی است ( .)Gray, 1989مرحله
پیش مذاکره شامل شناخت ،مذاکره و ایجاد درک مشترک درباره نیازهای اطالعاتی است .این همچنین
شامل انتخاب سیستم اطالعاتی یا منابع مورد استفاده و تقسیم وظایف بین اعضا است .مرحله تنظیم جهت،
مرحله اصلی در فرایند اطالعیابی مشارکتی است و شامل اعضای گروهی است که منافع و عالیق شخصی
خود را شناسایی میکنند و آنها را با منافع مشترک هماهنگ میکنند تا به اهداف مشترک دست یابند.
آخرین مرحله ،مرحله اجرایی است که شامل :الف) فرمول جستار جستجو ،ب) اجرای جستجو د) بررسی
نتایج ،الف) استخراج اطالعات و ایجاد درک مشترک است .در مرحله آخر ،اعضای گروه میتوانند تصمیم
بگیرند تا فرآیند فوق را قبل از اینکه تجمیع شوند ،منعکس یا تکرار کنند ( .)Shah, 2010بهطور خاص ،با
توجه به این مدل ،تمرکز اتصال الیه  1و  2بر روی بازیابی اطالعات است ،در حالی که ارتباط بین الیه  2و
 3و الیه  3و  4بر روی تعامل کامپیوترـانسان و مدیریت اطالعات شخصی متمرکز است

(González-

 .)Ibáñez, 2013شاه 3در سال  2014بهمنظور مطالعه کارکرد مدل خود مؤلفههای آگاهی اعضا ،دسترسی به
اطالعات ،سازماندهی ،تقسیم کار ،حفظ ،کاربرد و ارزیابی اطالعات بازیابی شده به شیوه مشارکتی را نیز
مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

1. Gray
2. Marchionini
3. Shah
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شکل  .3مدل جستجو و بازیابی اطالعات مشارکتی (شاه)2008 ،

تشریح و تحلیل مدل :مدل شاه ( )2008طرح ارزشمند و در خور توجهی در جداسازی اجزای
فرایند اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی در الیههای مدوالر (مقایسهای) ارائه داد؛ بهطوری که در آن
چگونگی اتصال فرایندها و مؤلفههای دخیل در این حوزه به خوبی به تصویر کشیده شده است .این مدل
بهرغم گرایش به ماهیت سیستمی رفتار اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی ،در عمل مستقل از حوزه
سیستمی ،جنبه های مرتبط با عوامل انسانی مانند رفتار ،فرآیندهای شناختی ،عاطفی و نحوه ارتباط آنها با
شیوههای مرتبط با اطالعات را در برگرفته است .او از مجموعه مطالعات خود چارچوب جدیدی را ارائه
کرد که در آن  11بعد از ابعاد فرایند اطالعیابی مشارکتی شناسایی شدند که عبارتند از  .1قصد .2 ،فعال
بودن .3 ،همزمانی .4 ،محل .5 ،نقش/واسطه سیستم و کاربر .6 ،سطح آگاهی .7 ،سطح تعامل .8 ،نقشهای
کاربر .9 ،قدرت اتصال .10 ،تعادل ،و  .11استفاده از اطالعات ( .)Hertzum, 2010اما از نقاط ضعفی که
می توان بر این مدل اذعان داشت آن است که شاه آنرا تنها بر اساس مطالعات و مفاهیم قبلی و با مروری
گذشتهنگر ،در زمینه اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی پیشنهاد کرد.از اینرو بهمنظور سنجش کارایی
و اعتبار این مدل ،نیاز به مطالعات تجربی بیشتری میباشد که در آن گروههای مختلفی از کاربران ،انواع
مختلف وظایف مشارکتی را برای دستیابی به نیازها و اهداف اطالعات شخصی یا مشترک خود به کارگیرند.
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مدل رفتار اطالعیابی و بازیابی مشارکتی کاروناکاران ،اسپنس و

ردی1

این یک مدل رفتار اطالعیابی مشارکتی است که در بستر سازمان تعبیه شده و هر دو زیر مجموعه
رفتار اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی را در برگرفته است .شکل ( )4سه جنبه اصلی مدل را نشان
می دهد که عبارتند :شناسایی مشکل ،جستجوی اطالعات مشارکتی و استفاده از اطالعات .شناسایی مشکل
مرحلهای است که همکاران مشکل اطالعات را شناسایی میکنند ،بازنمون مشترکی ارائه میدهند و درک
مشترکی از وضعیت وجود خواهند داشت ( .)Karunakaran & Spence, 2010آگاهی از ارتباطات گروه
در این مرحله حائز اهمیت است که در آن ،اشکال مختلف ارتباطات از جمله گفتگو ،ارتباطات کالمی و به
اشتراکگذاری اطالعات واضح است .این مدل ،اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی را بهعنوان یک
فرآیند صریح مشاهده میکند.

شکل  .4مدل رفتار اطالعیابی و بازیابی مشارکتی در سازمان (کاروناکاران ،اسپنس و ردی)2010 ،

این فرآیند شامل کسب فعال یا غیرفعال اطالعات همراه با دیگر فعالیتها مانند جستجو ،بازیابی
اطالعات و به اشتراکگذاری است .به زعم این محققین رفتار اطالعاتی مشارکتی شامل مجموعههای
دیگری از فعالیتهایی است که در تمام سه مرحله اتفاق میافتد و عبارتند از :ایجاد حس مشترک؛ که شامل
بسط مشارکت و درک معنا ،به اشتراکگذاری و ارزیابی اطالعات است که شامل ارزیابی شناسایی اطالعات

1. Karunakaran, Spence & Reddy
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مورد جستجو ،ارزیابی اطالعات و بازیابی و آمیختن اطالعات است ( .)Karunakaran, Spence, 2010این
مدل با نگاهی جامع  ،رفتار اطالعیابی مشارکتی را توصیف کرده و آنرا شامل شناسایی نیازهای اطالعاتی،
اطالعیابی ،بازیابی اطالعات ،ارزیابی ،استفاده و به اشتراکگذاری اطالعات در نظر میگیرد
(.)Karunakaran, Reddy & Spence, 2013a
تشریح و تحلیل مدل :کاروناکاران ،اسپنس و ردی در مطالعه خود سه عامل اساسی را شناسایی
کردند که باعث میشود اعضای تیم ،فرایند اطالعیابی مشارکتی را به کار بگیرند .این عوامل عبارتند از)1( :
عدم تخصص ( )2نیاز به اطالعات پیچیده و ( )3عدم دسترسی راحت به اطالعات ( Karunakaran, Reddy,

 .)2012بر اساس مدل آنها نحوه رفتار اطالعیابی مشارکتی در بافت سازمانی در  3مرحله قابل توصیف است
که عبارتند از :شناسایی مشکل ،جستجوی اطالعات به شیوه مشارکتی و کاربرد اطالعات .آنها اطالعیابی
مشارکتی را بهعنوان یک فرآیند قابل تکرار برای جستجو ،بازیابی و به اشتراکگذاری در نظر گرفتند که
زمینهیابی و معنابخشی مشارکتی ،به اشتراکگذاری اطالعات و گزینش و غربالگری آن ،فعالیتهایی است
که از طریق این سه مرحله انجام میشود ( .)Yihan & Tombros, 2013بر مبنای این مدل بهطور کلی رفتار
اطالع یابی مشارکتی ،هنگامی که افراد با هم برای درک و تدوین یک نیاز اطالعاتی از طریق به
اشتراکگذاری بازنمونهای مشترک کار میکنند و اطالعات مورد نیازشان را از طریق یک فرایند چرخهای
جستجو ،بازیابی و به اشتراکگذاری کاوش میکنند و سپس این اطالعات کسب شده را مورد استفاده قرار
میدهند ،مشاهده میشود ( .)Aydin, 2017بر این اساس تعامل بین افراد ،ادغام منابع اطالعاتی تقسیم شده
و ارتباطات کاربران اطالعاتی است که رفتار اطالعیابی مشارکتی را از رفتار اطالعیابی فردی متمایز میکند
(.)Karunakaran, Reddy, & Spence, 2013b
بحث
مطالعه حاضر با هدف شناسایی و معرفی مدلهای مطرح در حوزه رفتار اطالعیابی و بازیابی اطالعات
مشارکتی و متعاقب آن ارزیابی عوامل و مؤلفههای مورد تحقیق در هر یک از این مدلها تبیین شد .بهمنظور
شناسایی مؤلفههای مشترک و اصلی در حوزه مطالعات اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی،
مؤلفههای ارائه شده در مدلهای این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته و مطابق با (جدول )1استخراج گردید.
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جدول  .1مؤلفههای مورد ارزیابی در مدلهای بازیابی اطالعات مشارکتی
ردیف

نام مؤلف مدل

سال

موضوع

2002

اطالعیابی مشارکتی

مؤلفههای مورد مطالعه

نقش (گردآوری ،کسب ،ارجاع ،تائید ،کاوش،
1

1

پرکاپ

2

هانسن و یارولین

نمایهسازی ،مدیریت) بافت (حفظ ،تدوین چشمانداز،
کاربرد)

3
4

شاه

2

3

2008

کاروناکاران ،ردی و
جانسن

2005

4

2013

بازیابی اطالعات
مشارکتی

آگاهی ،تقسیم کار ،به اشتراکگذاری ،حفظ،
کاربرد.

اطالعیابی و بازیابی

آگاهی ،دسترسی ،سازماندهی ،تقسیم کار ،حفظ،

اطالعات مشارکتی

کاربرد و ارزیابی

اطالعیابی و بازیابی

شناسایی مسئله ،جستجو و کسب ،به اشتراکگذاری،

اطالعات مشارکتی

کاربرد ،ارزیابی

نتایج حاصل از استخراج مؤلفههای هریک از مدلها ،حاکی از آن داشت که  6عامل و زمینه اصلی
مطالعات حوزه رفتار اطالع یابی و بازیابی اطالعاتی مشارکتی شامل آگاهی مشارکتی ،تقسیم کار ،اشتراک
دانش ،حفظ دانش و ارزیابی اطالعات بازیابی شده و کاربرد دانش مشارکتی بهعنوان مؤلفههای اساسی
مشترک در اکثر مدلها در نظر گرفته شدهاند .این برونداد مفهومی به مراتب گستردهتر از تعریفی است که
ردی و جانسن در  2010در این خصوص بیان داشتند .در تعریف ایشان اطالعیابی مشارکتی فعالیتی است
که در آن افرادی با همکاری هم ،بهدنبال اطالعات هستند و یک نیاز اطالعاتی را مرتفع میسازند و این
تعریف شامل :جستجو ،بازیابی و استفاده از اطالعات برای حل یک مسئله بیان شده است

( & Reddy

 .)Jansen, 2010اما دقت نظر در مؤلفههای مورد سنجش در مدلهای مورد مطالعه مشخص میکند که
عالوه بر این مؤلفهها ،عوامل دیگری نیز میتوانند بهعنوان ابعاد اصلی حوزه رفتار اطالعیابی و بازیابی
اطالعات مشارکتی مورد مطالعه قرار گیرند که شاید در همه مدلها به آنها اشاره نشده است .بررسی
ویژگیها و ساختارهای ارائه شده در هریک از مدلهای مورد مطالعه در این پژوهش حاکی از گستره عوامل
مؤثر بر روند اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی داشته و همین امر موجب گردیده است تا پژوهش در
آن از منظرهای مختلفی مورد توجه محققان قرار گیرد .اگرچه وجود مؤلفههای بنیادی و اساسی مشترک در
بسیاری از این مدلها ماهیت ساختاری آنرا نمایان میسازد ،اما مطالعات انجام گرفته بر روی کاربران
1. Prekop
2. Hansen & Järvelin
3. Shah
)4. Karunakaran, Spence and Reddy (2013a
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گوناگون اطالعاتی همراه با رویکردهای ویژه ،مؤلفههای متنوع و جدیدی در هر یک از مدلهای ارائه نموده
است که خود پیچیدگی ساختاری و عدم شناخت کامل از ماهیت عملکردی این زمینه تحقیقاتی را افزونتر
میسازد .در این راستا تحلیل مدلهای معرفی شده در مطالعه حاضر ،ابعاد تحقیقاتی هریک از آنها را بهمنظور
بهکارگیری در پژوهشهای آتی ،تبیین نموده و نقاط قوت و ضعف هریک را در نظر محققین نمایان میکند.
فوستر 1در  2006مدل پرکاپ را مورد ارزیابی قرار داد و بر ویژگی تبیین نقشها در این مدل تأکید
داشت ( .)Foster, 2007از مهمترین نقاط قوت مدل پرکاپ بهعنوان نخستین مدل ارائه شده در حوزه
اطالعیابی مشارکتی ،توجه ویژه وی به تعریف و شناسایی نقشهای کاربران در این فرایند میباشد که
شناخت مسئولیت ها و تقسیم کار بین کاربران را در فرایند کار تیمی و مشارکتی تسهیل میبخشد

( Lee,

 .)2013اما برخالف اهمیت ویژهای که به این بخش داده شده است ،بر جنبههای دیگری چون نگهداشت
اطالعات و دانش مشارکتی ،ارزیابی آنها و نحوه به اشتراکگذاری این اطالعات توجه عمیق و دقیقی
صورت نگرفته است .همین مسئله درک روند انجام این فرایند را در بستر یک فعالیت مشارکتی مشکل نموده
است ،چرا که در مورد چگونگی روند آنچه که کاربران در هنگام مشارکت انجام میدهند بهطور عملیاتی
و مشخص اطالعاتی ارائه نمیکند و چگونگی نحوه تغییر رفتار آنها در جریان اطالعیابی مشارکتی در زمانها
و مراحل مختلف کار را مدنظر قرار نمیدهد.
در مدل هانسن و یارولین ( )2005نیز که در سال  2007توسط فولی و همکارانش 2و در سال 2008
توسط گلوچینسکی 3مورد ارزیابی قرار گرفت ،تأکید بر «وظایف» و «فعالیتها» بهعنوان واحد اساسی در
بازیابی اطالعات مشارکتی موجب شد تا این روند بهعنوان یک فعالیت دسترسی به اطالعات مربوط به یک
فعالیت خاص حل مسئله مورد توجه قرار گیرد و عواملی چون میزان درک کاربران ،ارزیابی روند تعامالت
مشارکتی کمتر مورد توجه واقع شود .بر مبنای یافتههای آنها ،آگاهی افراد از فعالیتهای کاری یکدیگر،
نقش بسیار مهمی را در فعالیتهای اطالعیابی مشارکتی بر عهده دارد ،بهطوری که در مطالعات ایشان آگاهی
از مسئولیتهای کاری همکاران تیم و فعالیتهای اطالعاتی در حمایت و تسهیل به اشتراکگذاری و بازیابی
اطالعات و مشارکت در محل کار ،به رسمیت شناخته شده است.
از سوی دیگر مطالعات شاه مسیر جدیدی برای تفکر در مورد جستجوی اطالعات متمرکز بر محتوا
ایجاد نمود و سهم برجستهای را در شناخت آگاهی ما در زمینه اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی
1. Foster
2. Foley, Smeaton, & Jones
3 .Golovchinsky
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بهوجود آورد .اما وی مدل خود را بر اساس مطالعات و مفاهیم قبلی و به روش تحلیل گذشتهنگر در این
زمینه پیشنهاد کرد و اظهار داشت که این مدل میتواند در ارزیابی سیستمهای مشارکتی اطالعات مورد
استفاده قرار گیرد .بر اساس دیدگاه نامبارو 1که در سال  2016به ارزیابی و کاربست الگوی شاه پرداخته بود،
این مدل بر اساس مراحل و فرایند جستجوی اطالعات مرتبط با عواملی چون :شناسایی نیاز اطالعاتی ،تعریف
یا باز تعریف آن ،شناخت ،مذاکره و ایجاد درک مشترک ،جستجوی اطالعات و ارزیابی نتایج اطالعات
است ( .)Ndumbaro, 2016اما نکته قابل توجه در مدل شاه که در سال  2011با همکاری گنزالس ایبنز 2به
بسط و ارزیابی آن بر اساس مدل «فرایند جستجوی اطالعات» کولثاو 3پرداخت ،این است که برخالف مدل
کاروتاکاران و همکارانش ،از دیدگاه شاه مراحلی مانند اکتشاف و شناسایی ،فرمولبندی و گردآوری و
ارزیابی اطالعات از فرایند اطالعیابی مشارکتی متمایز نبوده و بهعنوان مؤلفهها و ساختار اصلی آن در نظر
گرفته میشوند .این در حالی است که در مدل کاروناکاران ،ردی و اسپنس اطالعیابی مشارکتی بهعنوان
یک فرآیند تکراری برای جستجو ،بازیابی و به اشتراکگذاری در نظر گرفته شده است و زمینهیابی و
معنابخشی مشارکتی ،به اشتراکگذاری اطالعات و ارزیابی و غربالگری ،فعالیتهایی است که از طریق این
سه مرحله انجام میشود؛ اگرچه مدل آنها در حوزه رفتار اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی تعبیه شده
در بستر سازمان است و شامل سه مجموعه وسیع از فعالیتهای رفتاری حاوی شناسایی مشکل ،جستجوی
اطالعات مشارکتی و بازیابی اطالعات میشود ( ،)Ndumbaro, 2016اما نکته قابل توجه در این مدل آن
است که مؤلفههای فرمولبندی مسئله ،ارزیابی اطالعات و نحوه بازخورد و تداوم فرایند در صورتی که عدم
برآورده شدن نیاز اطالعاتی ناشی از نقص مرحله جستجو نباشد ،از محدوده فرایند اطالعیابی مشارکتی
حذف شده و یا بهعنوان فعالیتهای جنبی آن مورد توجه قرار گرفتهاند و صرفاً "جستجو ،بازیابی و به
اشتراکگذاری اطالعات" بهعنوان مؤلفههای اصلی در این حوزه در نظر گرفته شدند.
مقایسه مدلها
در مقایسه میان مدلهای بررسی شده که در جدول  2به آنها اشاره شده است ،میتوان دریافت
جنبههای گوناگونی که هریک از آنها ارائه نمودهاند ،منطبق با نگرش و دیدگاههای محققان آن ،ابعاد
جدیدی را در حوزه اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی ارائه میکنند .مدل پرکاپ با تأکید ویژه بر

1. Ndumbaro
2. González-Ibáñez
3. Kuhlthau
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نقشهای اختصاصی اگرچه رویکردی وظیفه محور بر فرایند اطالعیابی مشارکتی داشت اما توجه به بافت،
اهداف و زمینههای اجرای این فرایند ،آنرا ارزشمند و در خور توجه نمود .در مقایسه با مدل پرکاپ ،مدل
ارائه شده توسط هانسن و یارولین با دیدگاهی تخصصیتر بر مسائل بازیابی اطالعات مشارکتی ،سه مؤلفه
اثرگذار شامل (آگاهی ،به اشتراکگذاری اطالعات و تقسیم کار) شناخته شده و بنیادین را معرفی نمود .اما
این مدل نیز همانند پرکاپ با تأکید بر نقشها سه سطح وظیفه را در روند اطالعیابی و بازیابی اطالعات
مشارکتی تعریف نموده است .حال این نکته قابل توجه است که آیا همه فعالیتهای مشارکتی از سطوح
تعریف شده تبعیت مینمایند؟چراکه اغلب افراد یک گروه برحسب توانمندیها ،دانش و مهارتهای
اطالعیابی میتوانند در زمان مورد نیاز و در مراحل گوناگون فرایند اطالعیابی مشارکت داشته و ایفای نقش
کنند .در مقایسه با مدل هانسن ،مدل شاه اما با در نظر گرفتن مؤلفههای دیگری مانند دسترسی به اطالعات،
سازماندهی و کاربرد این اطالعات ابعاد تازهتری را در باب ماهیت رفتار اطالعیابی مشارکتی مطرح ساخت.
از دیگر ویژگیهای مدل وی توجه به رویکردهای سیستمی و الیههای تعامل کاربر و سیستم در جریان
اطالعیابی و بازیابی اطالعات به شیوه مشارکتی است؛ که از این لحاظ ،امکان بهرهبرداری از ساختار مدل را
در زمینه طراحی و تولید سیستمهای تعاملی و مشارکتی فراهم مینماید .مدل کاروناکاران و همکارانش نیز
از حیث توجه به مفاهیم جدید و بسیار مهمی چون معنابخشی مشارکتی ،ارزیابی اطالعات ،درک و بازنمون
به اشتراکگذاری شده بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است .همچنین مشابه با مدل پرکاپ ،در نظر
گرفتن بافت و زمینه اجرای فرایند اطالعیابی ،اهمیت توجه به بستر و محیط اطالعیابی را مورد تأکید قرار
میدهد .از دیگر ویژگیهای مهم این توجه به فرایند چرخهای بودن مراحل اجرای آن میباشد .اگرچه فرایند
بازخورد و تکرار فعالیتها در مدل هانسن و یارولین هم قابل مشاهده است ،اما در این مدل ،بازگشت و یا
تکرار فرایند میتواند در هر مرحله روی دهد و محدود به سطوح و یا مراحل خاصی نمیباشد.
در نگاهی جاع قابل درک است که جنبههای اجتماعی و جمعی دانش و تجربههای انسانی رفتار
اطالعاتی؛ شامل فرآیندهای اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی ،رابطه بین افراد و به اشتراکگذاری
دانش و تجارب با دیگران است و این فرایندها جستجو ،گردآوری و تبادل اطالعات و دانش را در
برمیگیرند .مشارکت در اطالعیابی و بازیابی اطالعات ممکن است شامل تقسیم یک نیاز اطالعاتی و
استراتژیهای جستجو ،نتایج و پردازش بیشتر اطالعات بازیابی شده ،تفسیر ،فیلتر کردن ،ترکیب یا آرشیو
بالقوه اطالعات مفید افراد در مخازن گروه باشد ( )Hansen & Klas, 2007و به اشتراکگذاری اطالعات
نیز بهعنوان یک فرآیند که مشارکتکنندگان را قادر به خلق دانش و حفظ آگاهی در میان همکاران و ایجاد
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درک مشترک میسازد ( ،)Hertzum, 2010در این فرایند بهعنوان عامل مؤثر دیگری شناخته شود.
جدول  .2مقایسه مدلها و مؤلفههای ارائه شده آنها در حوزه اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی
ردیف

مؤلف
مدل

سال

موضوع

مؤلفههای مورد
مطالعه

ویژگی مدل

مزایا

نقش (گردآوری،

1

پرکاپ1

2002

کسب ،ارجاع ،تائید،

تأکید ویژه بر

اطالعیابی

کاوش ،نمایهسازی،

نقشهای اختصاصی،

مشارکتی

مدیریت اطالعات) بافت

بافت و مخازن دانشی

(حفظ ،چشمانداز،

تیم

رویکرد وظیفه محور ،توجه
به هدف و انگیزههای
اطالعیابی

کاربرد اطالعات)

2

هانسن و
یارولین2

2005

بازیابی

آگاهی ،تقسیم کار ،به

تأکید بر نقشها و

توجه به نقشهای سازمانی،

اطالعات

اشتراکگذاری ،حفظ،

مسائل بازیابی

عوامل اجتماعی ،تعامل

مشارکتی

کاربرد.

اطالعات مشارکتی

کاربر و رویکرد چرخهای

آگاهی ،دسترسی،

توجه به رویکردهای

اطالعیابی و بازیابی

سازماندهی ،تقسیم کار،

سیستمی و الیههای

اطالعات مشارکتی و معرفی

حفظ ،کاربرد و ارزیابی

تعاملی کاربران

 11بعد در اطالعیابی

اطالعیابی

3

شاه3

2008

و بازیابی
اطالعات
مشارکتی

کارونا

4

کاران،
ردی و
جانسن4

2013

معرفی پنج جنبه اصلی

مشارکتی

اطالعیابی

شناسایی مسئله ،جستجو

و بازیابی

و کسب ،به

اطالعات

اشتراکگذاری ،کاربرد،

مشارکتی

ارزیابی

توجه به معنابخشی
مشارکت ،ارزیابی،
درک و بازنمون
اطالعات
اشتراکگذاری

چرخهای بودن مدل ،توجه
به بافت سازمانی و شناسایی
عوامل سهگانه بهکارگیری
اطالعیابی مشارکتی

بر این اساس با توجه به یافتههای حاصل از تحلیل و ارزیابی ساختار مدلها و پژوهشهای پیشین ،در
شکل ( )5مدل مفهومی حاصل از تعامالت مؤلفههای شناسایی شده در سایر مدلها منطبق با نتایج این مطالعه
ارائه شده است .با توجه به مدل با شروع فرایند اطالعیابی ،آگاهی مشارکتی افراد منجر به تقسیم وظایف در
بی اعضای تیمها می گردد و بر اساس تقسیم کار تعریف شده میان آنها ،دانش به اشتراک گذاشته میشود.
اطالعات بازیابی شده از طریق به اشتراکگذاری میان سایرین ،مورد ارزیابی قرار میگیرد و در صورت دارا

1. Prekop
2. Hansen & Järvelin
3. Shah
4. Karunakaran, Spence and Reddy
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بودن کیفیت و اعتبار مناسب ،در جریان فعالیتهای اطالعاتی تیم کاربرد مییابد و یا در صورت نیاز در
مخازن دانشی تیم ذخیره میشود تا در مراحل بعدی استفاده شود .دانشی که توسط افراد مورد استفاده قرار
گرفته است ،مجدداً منجر به ایجاد تغییر در آگاهی ایشان در جریان فعالیتهای اطالعیابی مشارکتی میگردد
و این فرایند می تواند تا حل مسئله اطالعاتی و برطرف شدن نیاز اطالعاتی مشترک افراد ادامه یاد.

شکل  .5مدل مفهومی روابط بین مؤلفههای شناسایی شده رفتار اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی

نتیجه
در بسیاری از متون حوزه رفتار اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی ،از آگاهی و تقسیم کار،
حفظ ،اشتراک دانش و ارزیابی کار مشارکتی بهعنوان مؤلفههای اصلی در فعالیتهای مشارکتی یاد شده
است ( .)Hansen & Järvelin, 2005; Shah, 2010اما عوامل مؤثری دیگری همچون ارتباط ،تصمیمگیری
تیمی و کاربرد اطالعات نیز در کنار مؤلفههای مورد مطالعه در بسیاری از مطالعات مورد توجه پژوهشگران
قرار گرفتهاند که حاکی از نیاز به تحقیقات وسیعتر بهمنظور کشف و بسط عوامل جدید و مؤثر بر حوزه
اطالعیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی دارند .براساس نتایج حاصل از تحلیل مدلهای و بر پایه مدل مفهومی
این پژوهش ،عامل آگاهی ،امکان برقراری ارتباطات هدفمند رسمی یا غیررسمی را بیشازپیش موجب

 136پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،10شماره  ،2پاییز و زمستان 1399

گردیده و شناسایی جریان فعالیتها بهویژه در شبکههای همکاری علمی را بهمنظور بهرهبرداری از ابزارهای
اطالعاتی و یا تداوم مشارکت به شیوههای همزمان یا غیر همزمان را ایجاد مینماید .از سوی دیگر ،امکان
شناسایی وظایف و تقسیم کار را بین مشارکتکنندگان بر اساس دامنه ،تخصص و نوع فعالیتهای مشارکتی
طراحی و شناخته شده ،ارائه میکند .در این روند تقسیم کار بر اساس خطمشیهای سازماندهی شده ،وظایف
اعضای تیم همانند فعالیتهای مرتبط با کاوش ،بازیابی و کاربرد اطالعات را بازمینمایاند .عموماً در همین
مرحله است که ابزارهای الزم بهمنظور اجرا و تکمیل هر یک از وظایف تیمی مشخص و محرز میگردند.
بدیهی است نتایج و برونداد حاصل از اجرای هریک از این وظایف در قالب فعالیتهای گوناگون در مراحل
به اشتراکگذاری اطالعات در بستر مشارکت افراد انتقال مییابد و با تسهیم این دانش کسب شده ،اعضای
تیم قادر به ارزیابی محتوای اطالعاتی بهدست آمده جهت کاربرد و بهرهبرداری از آن در روند انجام فعالیتها
و دستیابی به هدف پیشبینی شده خواهند بود .ارزیابی اطالعات و دانش به کار گرفته شده ،بینش افراد در
خصوص اخذ تصمیمات توسط اعضا ،کاربرد و یا حذف اطالعات را ارتقا و بهبود خواهد داد .اما به هر
روی میبایست بیان داشت هنوز هم محققان بسیاری در پی کشف و شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار نوینی در
عرصه رفتار اطالعیابی و بازیابی اطالعاتی مشارکتی مشغول به تحقیق میباشند و برای روشن شدن این ابعاد
پژوهشی جدید ،از زمینه های گوناگون علم اطالعات در حوزه رفتار اطالعاتی کاربران و فناوریهای وابسته،
همانند نرمافزارهای مشارکتی محور یاری میجویند .همین امر زمینههای تحقیقاتی بسیاری را در اختیار
محققان داخل کشور قرار میدهد تا با بهرهبرداری از پتانسیلهای پژوهشی موجود در مسیر شناخت و معرفی
مؤلفههای نوین این حوزه گام بردارند.
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Abstract
Introduction: The field of CIB includes two important aspects, namely CIS&R, in which
various topics are considerable such as recognizing, evaluating and understanding the
behavior of users with common information needs and how to divide their tasks,
communication, and performance in the face of different information sources. The
method of retrieving and accessing the required information is especially important in
the web environment. The purpose of this research is to identify and introduce
important models in the field of collaborative information seeking and retrieval and
to evaluate the factors and components in each of these models.
Methodology: This research is a review study in which a library method has been used to
collect information. The research is conducted by reviewing the published articles and
available internal and external sources in four stages (implementation of search
strategy in databases, collection of articles and their initial review based on the
presented model, final evaluation based on the evaluation model of the presentation
model in other studies, and selection of studies and analysis of articles). In total, 374
articles were retrieved from the ISI and Scopus databases and all were reviewed.
Finally, four studies containing collaborative information seeking and retrieval
models were selected.
Findings: Four selected models in the present study indicate that awareness, division of
labor, information use, knowledge sharing, collaboration and evaluation have been
identified as the six key components in the collaborative information seeking and
retrieval behavior in most studies. The conceptual model resulting from the
interactions of the identified components in other models presented in accordance
with the findings of this study.
Conclusion: In addition to explaining the conceptual model of information seeking and
information retrieval behavior, the results indicated other influential factors such as
communication, team decision making and knowledge storage that are also very
important
Keywords: Collaborative information seeking, Collaborative information retrieval.
Collaboration, Information behavior
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