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 چکیده
است که در آن مباحث   یاطالعات مشارکت  یابیو باز  یابیاطالع    یعنیشامل دو جنبه مهم    یمشارکت  یحوزه رفتار اطالعات   مقدمه:

ارتباطات و    ف،یوظا  میتقس  ی مشترک و چگونگ  ی اطالعات  ی ها  از یو درک رفتار کاربران با ن  ی ابیمانند شناخت، ارز  یگوناگون

 .ردیگ  یوب مورد توجه قرار م  طیدر مح ژهیبه اطالعات به و ی ابیو دست یابیباز وه ی، ش ی با منابع اطالعات هعملکرد آنها در مواج

یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی و معرفی های مطرح در حوزه رفتار اطالعهدف پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی مدل   هدف:

 ها است. ای به کار رفته در هر یک از این مدل هعوامل و مؤلفه

چهار مرحله به کار گرفته    آوری اطالعات استفاده شده است. ای برای جمعاز روش کتابخانه در این مطالعه مروری  شناسی:روش

آوری مقاالت مرتبط و بررسی اولیه آنها بر اساس های اطالعاتی، جمعشامل )اجرای راهبُرد جستجو در پایگاه   پژوهششده در این  

با  مدل طراحی شده، بررسی نهایی بر مبنای مدل ارزیابی شده در سایر مطالعات، گزینش مطالعات و تحلیل مقاالت( می باشد. 

نجام شده  ا  Scopusو    ISIداخلی و خارجی در دو پایگاه    قاالت منتشر شده ها، جستجو و کاوش منابع و مداده   اولیه  گردآوری

 . و همگی مورد بررسی قرار گرفتند مقاله از دو پایگاه جستجو و بازیابی شده  374 در مجموع است.

 و چهار مدل انتخاب شدند.  یافته  یاطالعات مشارکت یابیباز یایابی و اطالع ی،مدل رفتار اطالعات یشش مطالعه حاو یافته ها:

  یابی یابی و باز مطالعات حوزه رفتار اطالع   ی اصل   ینه عامل و زم   6از آن داشت که    ی ها، حاک از مدل   یک های هر حاصل از استخراج مؤلفه   یج نتا 

  ی اربرد دانش مشارکت شده و ک   یابی اطالعات باز   یابی کار، اشتراک دانش، حفظ دانش و ارز   یم تقس   ی، مشارکت   ی شامل آگاه   ی، مشارکت   ی اطالعات 

  ر ی شده در سا   یی شناسا   ی حاصل از تعامالت مولفه ها  ی مدل مفهوم   اند ها در نظر گرفته شده مشترک در اکثر مدل  ی های اساس عنوان مؤلفه به 

 مطالعه ارائه شده است.   ن ی ا   ج ی ها منطبق با نتا مدل 

همچون ارتباط،    یگری عوامل مؤثری د   نتایج بیان داشت که عالوه بر تبیین مدل مفهومی رفتار اطالع یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی،   : نتیجه 
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اند که  از مطالعات مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته   یاری های مورد مطالعه در بس در کنار مؤلفه   یز و کاربرد اطالعات ن   یمی گیری ت تصمیم 

 دارند.   ی اطالعات مشارکت   یابی یابی و باز و مؤثر بر حوزه اطالع   ید منظور کشف و بسط عوامل جد تر به وسیع   یقات به تحق   یاز از ن   ی حاک 

 یابی مشارکتی، رفتار اطالعاتی، مشارکتبازیابی اطالعات مشارکتی، اطالع :هاکلیدواژه 

 

 مقدمه 

غنی از  یکی  اطالعاتی  زمینهرفتار  اطالع های  ترین  و  کتابداری  حوزه  در  است. تحقیقاتی  رسانی 

های گوناگون به شناسایی، جستجو، بازیابی، سازماندهی، تفسیر محققان در مطالعات رفتار اطالعاتی در دهه 

های  ای برای توصیف روش (. این نوع رفتار حوزه Spink & Cole, 2006اند ) و استفاده از اطالعات پرداخته 

گیرد  یبرمهای خاصی را در  کنند، و شیوه د از طریق آن با اطالعات ارتباط برقرار میمختلفی است که افرا

(. مطالعات این حوزه Bates, 2010برند )کار می  که افراد درگیر در فرایندهای جستجو و کاربرد اطالعات به

عات گسترش دهد.  دنبال تعامالت فردی، گروهی و اجتماعی پیچیده با اطالای را به تواند شبکه گسترده می

های نظری متفاوتی را برای نمایش و توضیح اطالعات در مورد رفتارهای فردی و  و محققان آن چارچوب

(. به  Liu, 2017اند )های مختلف )دانشگاه، محیط کار و زندگی روزمره( معرفی نموده گروهی، در زمینه 

 هاییی ورنافگیری فرایندها و  به شکل تمرکز صرف بر رفتار اطالعات فردی منجر    1عقیده ردی و جانسن 

فعالیت  از  که صرفاً  اطالع شد  فردی حمایت میهای  بر همین  یابی  هم  پیشین  مطالعات  از  بسیاری  و  کنند 

طوری که تمرکز، بر روی الگوی متداول تعامل بین یک کاربر و فناوری  های فردی تأکید داشتند، به جنبه 

ها( که کار ز تحقیقاتی و سازمانهایی )چون دانشگاه، مراک بوده است. اما به عقیده ایشان، این امر در محیط 

یه متمرکز بر روی رفتار اطالعاتی اولرغم دیدگاه  ساز بود. در نتیجه، علیتیمی اهمیت زیادی دارد، مشکل 

های مشارکتی بودند، مورد بررسی قرار گرفتند  ای از محیط دنبال طیف گسترده فردی، مطالعات بسیاری که به 

(Reddy & Jansen, 2008در حقیق .)  رفتارهای اطالعاتی نیازهای اطالعاتی به صورت گروهیت برای رفع ،

هایی مطرح شدند  یابی مشارکتی و بازیابی اطالعات مشارکتی به صورت مدل تر شامل اطالع در سطوح جزئی

طور مشترک  اند تا یک نیاز اطالعاتی را به که در آن افراد با مشارکت یکدیگر، در جستجوی اطالعات بوده 

سازند، که این فرایندها شامل شناسایی مشکل، جستجو، بازیابی و استفاده از اطالعات به شیوه گروهی مرتفع  

نیاز اطالعاتی مشترک می یا مرتفع نمودن  برای حل مسئله   ,Karunakaran & Reddyباشد )و مشارکت 

2012aعات توسط دو یا چند  (. در واقع این زمینه به درک روند شناسایی مسئله، جستجو و استفاده از اطال

 
1. Reddy & Jansen 
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یابی (. مطالعات حوزه رفتار اطالعFoster, 2007پردازد )نفر جهت انجام فعالیتی مشخص و با هدفی خاص می

عنوان فعالیتی که در آن دو یا چند فرد برای شناسایی اطالعات، انجام یک کار و یا حل یک مشارکتی به

(، تالش برای هموار کردن درکی مفهومی از Talja & Hansen, 2006کنند )مشکل با هم ارتباط برقرار می

های منطبق با آنها را آغاز نموده است جستجو و بازیابی اطالعات مشارکتی و بهبود طراحی سیستم  حوزه دو  

(Reddy & Jansen, 2008 در واقع آنگونه که ادومیئوا .)ای سطوح رفتار اطالعاتی با استفاده از مدل آشیانه   1

های قابل انطباق در حوزه رفتارهای اطالعاتی مشارکتی، ( در خصوص شناسایی زیرمجموعه0020)  2ویلسون 

اطالع  کالن،  در سطح  مشارکتی  اطالعات  رفتار  نمود،  معرفی  را  مربوطه  در سطح سطوح  مشارکتی  یابی 

به جزئی نیز  مشارکتی  اطالعات  بازیابی  حوزه  و  آن  جزئیتر  سطح  یک  در  عنوان  رفتزتر،  ار یرمجموعه 

)اطالع  است  گرفته  قرار  مشارکتی  اساس(.  Odumuyiwa, 2013یابی  این  اطالع بر  رفتار  مشارکتی ،  یابی 

منظور تشخیص نیاز اطالعاتی، جستجو،  عبارت است از تمام رفتارهایی که افراد به صورت مشارکتی و به 

ش بازیابی  اطالعات  به  معنابخشی  تحلیل،  ارزیابی،  اطالعات،  اشتراک  اطالعات بازیابی،  از  استفاده  و  ده 

یابی مشارکتی نیز رفتار اطالع   3(. صالح و الرج Karunakaran, Spence, 2010دهند )دست آمده انجام، می به 

وجو، تعامل وتحلیل اطالعات مورد نیاز، طراحی پرسرا شامل فرآیندهای شناسایی مسئله پژوهش، تجزیه 

این تعریف  و نتایج و استفاده از نتایج برای حل مشکل دانستند.  گذاری اطالعاتبازیابی، ارزیابی، به اشتراک 

تجزیهشامل جنبه و  شناسایی  )تعریف مسئله،  انسان  از های شناختی  استفاده  و  دارد،  نیاز  اطالعات  وتحلیل 

وجو، و فیلتر های بازیابی اطالعات، پرسهای فناورانه )استفاده از سیستم اطالعات برای حل مشکل( و جنبه 

 ( و بسیاری از محققین این حوزه نیز در خصوص ابعاد درSaleh & Large, 2011ایج مشترک( است )نت

عنوان  برگیرنده تعریف آنها توافق دارند. با تکیه بر دیدگاه ادوموئیوا، رفتار بازیابی اطالعات مشارکتی نیز به 

ط در یک فعالیت حل مسئله  یابی مشارکتی، روند دسترسی به اطالعات مرتبتر حوزه اطالع سطحی جزئی

در   را  و صریح  ضمنی  صورت  به  یا   برداردخاص،  و  یکدیگر  با  افراد  مستقیم  تعامالت  درک  شامل  که 

ها، ارقام و...( در حین فعالیت کاری درگیر با فرایند  غیرمستقیم آنها مانند منابع اطالعاتی )اسناد، یادداشت 

یک محیط کاری خاص و یا در یک جامعه یا محیط بازتر   تواند در که می   جستجو و بازیابی اطالعات است، 

رسد  ( به نظر می2010همکارانش )و    4(. بر اساس نظر فرناندو لونا Hansen & Järvelin, 2005روی دهد )

 
1. Odumuyiwa 
2. Wilson 

3. Saleh & Large 

4. Fernández-Luna 
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بازیابی اطالعات مشارکتی را تشکیل  که پنج حوزه پژوهشی اصلی وجود دارد که بخش قابل توجهی از 

لی عبارتند از: تقسیم کار، اشتراک دانش، آگاهی گروهی، حفظ و ارزیابی دانش. های اصدهند. این زمینه می

تیم کاری درگیر فعالیت  بازیابی اطالعات مشارکتی است، های اطالع در مجموع هنگامی که یک  یابی و 

کنند، و دستیابی به درکی عمیق از ویژگی کنند عمل میافراد آن در چارچوب سازمانی که در آن کار می

یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی رایندهای مرتبط با بازیابی اطالعات گروه آغاز نگاه متخصصان به اطالع ف

(. به هر روی، توجه به رویکردها و مباحث مورد تأکید  Luna, Huete, Pérez, & Rodríguez, 2010است )

عات بسیاری از محققان قابل مشاهده های اخیر در مطال یابی و بازیابی اطالعات، در دهه در حوزه رفتار اطالع 

های ارائه شده و تحقیقات وسیعی که در بسترهای مختلف توان در مدل باشد و اهمیت آن را میو ارزیابی می

های مشترک مورد توجه قرار گرفته  مؤلفه  ییبا هدف شناسانیز  مقاله حاضر  انجام گرفته است، مشاهده نمود.  

تا    است، ها نموده  مدل   ینساختار ا  تحلیلو    هایژگیابعاد و و  یرها،متغ  ییاقدام به شناسا  یشین،های پدر مدل 

و ارائه    یاطالعات مشارکت  یابییابی و بازمباحث اطالع   یطهمحققان در ح  یشترهای شناخت و درک بزمینه

 . یابد یشافزا  یدترجد یقاتیتحق یکردهایرو

 

 روش تحقیق

منظور گردآوری  ای به که در آن از روش کتابخانه باشد لیلی میتح   ین پژوهش یک مطالعه مروریا

اطالعات بهره گرفته شده است. پژوهش با مرور منابع و مقاالت منتشر شده و در دسترس داخلی و خارجی 

آوری  های اطالعاتی، جمع در چهار مرحله انجام گردید که این مراحل شامل اجرای راهبُرد جستجو در پایگاه 

بررسی اولیه آنها بر اساس مدل ارائه شده، بررسی نهایی بر مبنای مورد ارزیابی قرار گرفتن مدل  مقاالت و  

های  ارائه شده در سایر مطالعات، گزینش مطالعات و تحلیل مقاالت بود. بدین ترتیب با جستجوی کلیدواژه 

رفتار اطالعات مشارکتی،   در حوزه مقاله    374ها، درمجموع  انگلیسی شناخته شده در عنوان و موضوع پایگاه 

که در فاصله زمانی   ISIو    Scopusهای  یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی نمایه شده در پایگاه رفتار اطالع 

انتشار یافته بودند، استخراج گردید و متن کامل آنها مطالعه و بر اساس روش   2018تا    1997ی  هاسال بین  

طراحی شده، ارزیابی شدند. مقاالتی که زبان اصلی آنها غیر از زبان  های ارائه شده و مدل  تحقیق و یافته 

انگلیسی بود، از مطالعه خارج گردید. روش تحقیق، متغیرهای مورد بررسی و وجود یا عدم وجود مدل در 

مدل معتبر در حوزه رفتار اطالعاتی،   6تنها    ،بین مطالعات بررسی شده   این مطالعات ارزیابی شد. در نهایت در
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، 2، هانسن و یارولین 1های مشارکتی پرکاپ یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی یافته شد که شامل )مدل طالع ا

به 5و ردی، یو و هی   اسپنس  ، کاروناکاران،4، شاه 3ردی و جانسن  منظور اعتبار سنجی  ( بودند. در گام بعد 

  را  هاآن ها شاره نمودند و یا  که به این مدل آنها، به مرور ارجاعات انجام گرفته به این مطالعات و تحقیقاتی  

اند، پرداخته شد. هر شش مدل در سایر مطالعات دارای استنادات قابل توجهی بوده و از آنها  به کار گرفته 

مدل )ردی و جانسن؛ یو و هی( به رویکرد    2مدل یافته شده،    6های معتبر یاد شده بود. از بین این  عنوان مدل به 

یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی طور اختصاصی بر حوزه اطالع مدل به   4عات مشارکتی و  کلی رفتار اطال

نیز کارتمرکز داشتند، که مدل  یارولین، شاه و  ناکاران، ردی و  وهای ارائه شده توسط )پرکاپ، هانسن و 

یابی و  ی اطالع هاگرفت. در پژوهش حاضر نیز با توجه به هدف اصلی که ارزیابی مدلیبرم( را در 6جانسن

انتخاب شده و مؤلفه   4بازیابی اطالعات مشارکتی بود،   نامبرده جهت تحلیل  های اصلی آنها به دقت  مدل 

های اصلی ذکر شده در تعریف صالح و  در مرحله بعد، بر اساس زمینه شناسایی و سپس استخراج گردید.

های استخراج که پیشتر به آن اشاره شد، مؤلفه و بازیابی اطالعات مشارکتی    یابیاطالع در حوزه رفتار    7الرج

های اصلی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه  مدل مورد بررسی از لحاظ سنجش و کاربست زمینه  4شده از 

 شود.های گزینش شده پرداخته می به تشریح، بررسی و تحلیل مدل 

 

 یابی مشارکتی پرکاپ مدل رفتار اطالع

های جستجوی اطالعات را از دیدگاه مشارکتی به  اطالعاتی است که مدل پرکاپ از اولین محققان  

مدل  وی  است.  کشیده  اطالع چالش  مختلف  ابعاد های  داشت  قصد  و  یافت  فردگرا  حد،  از  بیش  را  یابی 

تیم  بین  در  اطالعات  جستجوی  )مشترک  کند  مطالعه  را  مورد Prekop, 2002ها  در  مطالعات  که  چرا  (؛ 

رکتی قبل از پرکاپ اغلب ابتدایی و اکتشافی بوده و غالباً در محدوده کار مشارکتی جستجوی اطالعات مشا

قرار داشتند. او یک مطالعه کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری در حوزه رفتار اطالعاتی  مبتنی بر کامپیوتر

یابی مشارکتی که  ع بر روی یک گروه نظامی انجام داد که حدود سه سال به طول انجامید. سه جزء در اطال

ای که  ( زمینه 3یابی، و ( الگوهای اطالع 2یابی، ها در اطالع ( نقش 1توسط او شناسایی شد، عبارت بودند از: 

 
1. Prekop 
2. Hansen & Järvelin 

3. Reddy & Jansen 

4. Shah 
5. Yue & He  

6. Karunakaran, Reddy & Spence 

7. Saleh & Large 
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الگوهای آنها اجرا می نقش  )ها و  یابی مشارکتی، آنچه که در زمینه اطالع بافت و  (.  Prekop, 2002شوند 

و هنجارهای گروه، قوانین اجتماعی و ساختار اجتماعی   مجموع شناخته شده، همچنین تاریخچه گروه کاری

از  نماید. یابی به شیوه مشارکتی را بیان میهای اجرای اطالع انداز نیز هدف و انگیزه دهد. چشم را پوشش می

انجام    هاو نقش یابی مشارکتی در قالب وظایف  ها و فرایندهای اطالع فعالیت  ید او در چارچوب این مدلد

عنوان  گیرند و دروازه نیز به های متفاوتی را برای جستجوی اطالعات به کار میاعضای گروه، نقشگیرد و  می

ها  کند. همچنین در حیطه نقش راهی برای دسترسی به اطالعات رسمی و غیررسمی در بستر سازمانی عمل می

 (. 1موارد زیر توسط پرکاپ شناسایی شد )شکل 

آوری اطالعات خاص است.  کننده اطالعات، یافتن و جمعوظیفه اصلی جمعگردآورنده اطالعات:   (1

دروازه  از  را  نیاز  مورد  اطالعات  که  هستند  مند  اطالعات عالقه  و چشم گردآورنگان  اندازهای  ها 

 ها هماهنگ نمایند.  اطالعاتی دریافت و برای کاربست در سایر نقش

اطالعات:ارجاع (2 اطالعات  ارجاع  دهنده  به  وبکمدهنده  با  یش،  همکاری  در  آگاهانه  صورت 

کند. گردآورندگان اطالعات، آشکارا آنچه را که تهیه نمودند، انتشار  گردآورنده اطالعات کار می

ارجاع می و  دستورالعملدهند  اطالعات  به دهنده  با  مرتبط  اطالعات های  این  آنها    کارگیری  به  را 

 .دهدمی

کند. این اغلب یک بخش  وری شده را تأیید میآتأییدکننده، اطالعات جمع   تأییدکننده اطالعات: (3

باشد. تأییدکننده بر چندین عامل، مانند دقت و کامل بودن و کیفیت  یابی میضمنی از فرایند اطالع 

 .و سودمندی اطالعات تمرکز دارد

اطالع (4 وظیفه  فعالیت    یابی:عامالن  انجام  با  سپس  و  شروع  اطالعاتی  نیاز  شناسایی  با  وظیفه  این 

یابی را نظارت  اطالع   یابد. عامالن فعالیت یماطالعات برای برآورده ساختن این نیاز ادامه  جستجوی  

 .دهند کرده و به ضرورت اقدامات الزم را انجام می

ها و ابزارهای اطالعاتی در حوزه سازمانی  ساز با ارائه خالصه یهنما  ساز اطالعات:یه نمانویس و  چکیده  (5

این خالصه می  خود، مانند کتابدار مرجع عمل ابزارهای اطالعاتی توسط گردآورنده و  کند.  ها و 

 .شودیابی استفاده میعامالن اطالع 

سرپرست گروه مسئول ارائه پشتیبانی اداری به گروه کاری و مسئول سازماندهی    سرپرست گروه: (6

اری  اطالعاتی که ناشی از جستجوی اطالعات است را بر عهده دارد. این شخص همچنین مسئول بسی

   .های رسمی و غیررسمی کار در گروه کاری استاز بخش 
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کند؛ مناقشات را حل ومسیر کار را هدایت کرده، کار گروه را راهبری و نظارت می   مدیر گروه: (7

  نماید که آنها به گروه تعلق دارند. ین حس را در افراد ایجاد میو ا نظارت بر پیشرفت را انجام داده 

کرد    ییمختلف شناسا  یهاها را در حوزه نقش   ن یتعامل ب  یاز الگوها  یپرکاپ در مطالعه خود برخ

   (. Prekop, 2002) کنند  د ییرا مطالعه و تأ ی شتریب  ینمود که الگوها  شنهادیپ یآت  قاتیو به تحق

 
 ( 2002یابی مشارکتی پرکاپ ). مدل اطالع1شکل 

 

 تشریح و تحلیل مدل

یابی  های مشارکتی است. مطالعه کیفی او رفتار اطالع مطالعه پرکاپ یک نمونه اولیه از منظر فعالیت

کند که او رفتارهای  در خصوص مدل پرکاپ بیان می  1هیلگاردرا از جنبه فرایند گروهی بررسی داشته است.  

کنترل نیروهای دفاعی استرالیا  یابی مشارکتی یک گروه نظامی را که برای بررسی قابلیت فرماندهی و اطالع 

اطالع  با  مرتبط  مختلف  نقش  هفت  ساله،  پروژه سه  این  در  و  داد  قرار  بررسی  مورد  بود،  شده  یابی ایجاد 

اطالع  ماهیت  شناخت  در  مهمی  تأثیر  که  کرد  شناسایی  را  است  مشارکتی  داشته  مشارکتی  شیوه  به  یابی 

(Hyldegard, 2009  .) اپ، شامل آنچه که در مجموع از محتوای تاریخچه  یابی مشارکتی پرک مدل اطالع

می شناخته  آنها  بر  حاکم  اجتماعی  ساختار  و  اجتماعی  قوانین  گروه،  هنجارهای  کاری،  بود  گروه  شود، 

(Foster, 2007 ماهیت نقش .) بر اساس میزان تجربیات، تخصص افراد در گروه  از  ها و  ها و سهم هریک 

میتوانمندی  تعریف  مها  این  نقش شوند.  بر  تأکید  لحاظ  به  ماهیت  دل  که  گروه  در  افراد  گوناگون  های 

 
1. Hyldegard 
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اطالع  فرایند  و  مشارکتی  ارزشمند  است،  کشیده  تصویر  به  منسجم،  مدلی  صورت  به  بار  نخستین  را  یابی 

 شود.یت شناخته میپراهم

 

 1مدل بازیابی اطالعات مشارکتی هانسن و یارولین 

 دفتر ثبت  ( برای بازیابی اطالعات مشارکتی در حوزه ثبت اختراعات 2005هانسن و یارولین ) مدل

از مرحله گردآوری اطالعات تا زمان   اختراع اجرای ثبت    مبتنی بر مشاهدات تجربی از روند  اختراع سوئد

کار ثبت اختراع را به    ثبت و با استفاده از یک مدل کلی جستجو و بازیابی اطالعات بوده است. این فرآیند 

 کند:سه سطح اصلی تقسیم می

 ریزی وظایف و تکمیل کار است(، سازی و برنامه کار )شامل مراحل شروع، آماده  سطح وظیفه  (1

 سطح وظیفه جستجوی اطالعات؛  (2

 سطح وظیفه بازیابی اطالعات.  (3

 ( شکل  در  که  دارد  فرعی  فرآیند  یک  می2هر سطح  مشاهده  قابل  فرایند  (  چارچوب  این  باشد. 

عنوان فرایندهای پویا و تعاملی تعبیه شده در محیط کاری بزرگتر در نظر جستجو و بازیابی اطالعات را به 

 دهد. ت نشان میگیرد و فعالیت بازیابی اطالعات مشارکتی را در هر مرحله جستجو و بازیابی اطالعامی

 
1. Hansen & Järvelin 
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 (2005هانسن و یارولین ) . مدل بازیابی اطالعات مشارکتی در حوزه ثبت اختراع2شکل 

به این چارچوب می طور موقت توضیح داده شود: یک فرآیند اولیه و  تواند به صورت دو فرآیند 

کا مرحله شروع  بین  روابط  و  عمومی  اطالعات  بازیابی  و  فرایند جستجوی  که  است  این  و  اصلی  ثبت  ر 

کند و عالوه بر این، در سمت راست چارچوب نیز، آنها بندی و مرحله اعطای وظیفه را توصیف میطبقه 

کنند که شامل هر دو رویدادهای مرتبط با مدرک و  های مشترک را توصیف می یک فرآیند ثانویه فعالیت 

اطالعات بازیابی  فرایند  است.  انسان  مشارکتی  اطالعات  بازیابی  با  به سطح   مرتبط  است  ممکن  مشارکتی 

شود.جزئی تبدیل  اشتراک بخش   تری  به  و  کار  تقسیم  دانش،  و  آگاهی  کسب  اطالعات  های  و  گذاری 

مؤلفه یاستراتژ تشریح ها،  و  توصیف  مدل  این  در  را  مشارکتی  اطالعات  بازیابی  فرآیندهای  در  مهم  های 

های مشارکتی در عملکرد وظیفه کاری  الیت های مهم اینکه چه زمانی و چگونه فعکنند. این مدل جنبه می

 (. Hansen & Järvelin, 2005)  دهدافتد را نشان می یماتفاق 
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(، با بررسی وضعیت اجتماعی و  2005، هانسن و یارولین )1بنا بر نظر هرتزوم تشریح و تحلیل مدل:

تواند در سراسر مراحل میطور تجربی نشان دادند که مشارکت فعال  سازمانی اداره ثبت اختراع سوئد، به

(. Hertzum, 2008ریزی، جستجو و تکمیل و مشخص شود )یابی شامل: شناسایی مشکل، برنامه فرایند اطالع 

بازیابی اطالعات مشارکتی کارکنان اطالعات در ادارات ثبت اختراعات آنها در جریان بررسی شیوه  های 

یکدیگر، نقش مهمی در موفقیت این فعالیت مشارکتی های کاری  متوجه شدند که آگاهی کارکنان از فعالیت

کند. در واقع مطالعه آنها بازیابی اطالعات مشارکتی را از دیدگاه وظیفه محور مورد بررسی قرار داده ایفا می

فعالیت  دادند که  نشان  یارولین  و  هانسن  اطالعات مشارکتی  است.  بازیابی  همبه   غالباًهای  انجام  طور  زمان 

در مدل طراحی شده این چارچوب، وظایف زیر در سه سطح اصلی سطح وظیفه کاری، سطح   پذیرد ومی

اطالعات  بازیابی  وظیفه  اطالعات، سطح  اطالعات   وظیفه جستجوی  بازیابی  است  ممکن  که  دارد  اهمیت 

 (. Widén & Hansen, 2012همیشه در تمام سه مرحله اتفاق نیافتد ) مشارکتی

 

 2یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی شاهاطالعمدل رفتار 

کند. این  انداز یک مدل مشارکتی توصیف می یابی و بازیابی اطالعات را از چشم شاه رفتار اطالع  

اطالع  ب(  اطالعات،  به  دسترسی  الف(  دارد:  تمرکز  اصلی  جنبه  پنج  بر  بازیابی   یابیمدل  ج(  مشارکتی، 

مشارکتی که عبارت است از جستجو    یابی( استفاده از اطالعات. اطالع اطالعات مشارکتی، د( سازماندهی و ه 

به  مشارکتی،  اطالعات  بازیابی  نیاز و  مورد  اطالعات  با  کاربران  که  تعاملی  و  عمدی  فرآیند  یک  عنوان 

مشترک، با استفاده از ابزار سنتی یا همکاری برای دستیابی به اهداف اطالعات شخصی و مشترک، با هم 

)می  مشارکت در یک Shah, 2010کنند  را  مشارکتی  اطالعات  بازیابی  و  رفتارهای جستجو  مدل،  این   .)

(.  Shah, 2008, 2010)  تر در کنار ارتباطات، همکاری، هماهنگی بررسی می کنددیدگاه مشارکتی وسیع 

بع اطالعات با  ساختار مدل بر اساس چهار الیه شامل: اطالعات، ابزار، کاربران و نتایج است. الیه اول از منا 

(. الیه دوم الیه میانی میان منابع اطالعاتی و کاربران است و  2شکل  های مختلف تشکیل شده است )قالب

و   جستجو  رابط، خدمات  اطالعاتی،  ابزارهای  مییک تکنشامل  )ها  شامل ال(.  Shah, 2008باشد  سوم  یه 

کنند. الیه چهارم از نتایج جستجو  گروهی از کاربران است که برای دسترسی به اطالعات از ابزار استفاده می

برچسب مارکینگ،  مرتبط، صفحات وب، بوک  یادداشت که شامل جستجوهای  یا  از وب میها  باشد،  ها 

 
1. Hertzum 

2. Shah, chirag 
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دانش  و  است  اطتشکیل شده  فرایند جستجوی  از  کاربران  که  است  میهایی  )العات کسب   ,Shahکنند 

زیر پردازش  9( و 1989)1گریمرحله کلی مشارکت 3(. در مورد جستجوی اطالعات مشارکتی، شاه 2008

سه مرحله مشارکتی که   (. Marchionini, 1995)  گرفت( را به کار  1995)2جستجوی اطالعات مارچیونینی 

(. مرحله  Gray, 1989سازی است )یاده پم مسیر و  از گری اتخاذ شده است، پیش مذاکره یا تنظیم مشکل، تنظی

نیازهای اطالعاتی است. این همچنین   پیش مذاکره شامل شناخت، مذاکره و ایجاد درک مشترک درباره 

شامل انتخاب سیستم اطالعاتی یا منابع مورد استفاده و تقسیم وظایف بین اعضا است. مرحله تنظیم جهت، 

ی مشارکتی است و شامل اعضای گروهی است که منافع و عالیق شخصی یابمرحله اصلی در فرایند اطالع 

را شناسایی می منافع مشترک هماهنگ می خود  با  را  آنها  و  یابند.  کنند  اهداف مشترک دست  به  تا  کنند 

اجرایی است که شامل: الف( فرمول جستار جستجو، ب( اجرای جستجو د( بررسی    مرحله  آخرین مرحله،

توانند تصمیم ج اطالعات و ایجاد درک مشترک است. در مرحله آخر، اعضای گروه مینتایج، الف( استخرا

طور خاص، با (. به Shah, 2010)  کنندبگیرند تا فرآیند فوق را قبل از اینکه تجمیع شوند، منعکس یا تکرار  

و   2ط بین الیه  بر روی بازیابی اطالعات است، در حالی که ارتبا  2و  1توجه به این مدل، تمرکز اتصال الیه 

الیه   3 کامپیوتر  4و    3و  تعامل  روی  ) انسان ـبر  است  متمرکز  شخصی  اطالعات  مدیریت  -Gonzálezو 

Ibáñez, 2013 های آگاهی اعضا، دسترسی به  منظور مطالعه کارکرد مدل خود مؤلفه به   2014سال    در  3(. شاه

عات بازیابی شده به شیوه مشارکتی را نیز اطالعات، سازماندهی، تقسیم کار، حفظ، کاربرد و ارزیابی اطال

 مورد بررسی و مطالعه قرار داد. 

 
 

 

 

 
1. Gray 

2. Marchionini 

3. Shah 
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 (2008مدل جستجو و بازیابی اطالعات مشارکتی )شاه،  .3شکل 

در جداسازی اجزای   طرح ارزشمند و در خور توجهی(  2008مدل شاه )  تشریح و تحلیل مدل:

طوری که در آن  ای( ارائه داد؛ به های مدوالر )مقایسه یه الیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی در فرایند اطالع 

  های دخیل در این حوزه به خوبی به تصویر کشیده شده است. این مدل چگونگی اتصال فرایندها و مؤلفه 

حوزه   و بازیابی اطالعات مشارکتی، در عمل مستقل از   یابیگرایش به ماهیت سیستمی رفتار اطالع   رغمبه 

با سیستمی، جنبه  ارتباط آنها  انسانی مانند رفتار، فرآیندهای شناختی، عاطفی و نحوه  با عوامل  های مرتبط 

است. او از مجموعه مطالعات خود چارچوب جدیدی را ارائه    برگرفتههای مرتبط با اطالعات را در  شیوه 

. فعال  2  ،. قصد1یابی مشارکتی شناسایی شدند که عبارتند از  عد از ابعاد فرایند اطالع ب  11کرد که در آن  

ی  هانقش . 8. سطح تعامل،  7. سطح آگاهی،  6. نقش/واسطه سیستم و کاربر،  5. محل،  4ی،  زمانهم. 3بودن،  

نقاط ضعفی که    (. اما ازHertzum, 2010از اطالعات )  استفاده   .11، و  تعادل  .10. قدرت اتصال،  9کاربر،  

تنها بر اساس مطالعات و مفاهیم قبلی و با مروری    راآن توان بر این مدل اذعان داشت آن است که شاه  می

منظور سنجش کارایی رو به یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی پیشنهاد کرد.از ایننگر، در زمینه اطالع گذشته 

های مختلفی از کاربران، انواع  باشد که در آن گروه ی میو اعتبار این مدل، نیاز به مطالعات تجربی بیشتر

 مختلف وظایف مشارکتی را برای دستیابی به نیازها و اهداف اطالعات شخصی یا مشترک خود به کارگیرند. 
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 1اسپنس و ردی یابی و بازیابی مشارکتی کاروناکاران،مدل رفتار اطالع

یابی مشارکتی است که در بستر سازمان تعبیه شده و هر دو زیر مجموعه  این یک مدل رفتار اطالع 

( سه جنبه اصلی مدل را نشان  4است. شکل )  برگرفتهیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی را در  رفتار اطالع 

ات. شناسایی مشکل دهد که عبارتند: شناسایی مشکل، جستجوی اطالعات مشارکتی و استفاده از اطالعمی

دهند و درک  کنند، بازنمون مشترکی ارائه میی است که همکاران مشکل اطالعات را شناسایی میامرحله

آگاهی از ارتباطات گروه   (. Karunakaran & Spence, 2010)  داشت مشترکی از وضعیت وجود خواهند  

جمله گفتگو، ارتباطات کالمی و به    در این مرحله حائز اهمیت است که در آن، اشکال مختلف ارتباطات از 

عنوان یک یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی را به گذاری اطالعات واضح است. این مدل، اطالع اشتراک 

 کند. فرآیند صریح مشاهده می 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

با دیگر فعالیت  یا غیرفعال اطالعات همراه  بازیابی  این فرآیند شامل کسب فعال  ها مانند جستجو، 

اشتراک  به  و  مجموعهاطالعات  شامل  مشارکتی  اطالعاتی  رفتار  محققین  این  زعم  به  است.  های  گذاری 

حس مشترک؛ که شامل افتد و عبارتند از: ایجاد  هایی است که در تمام سه مرحله اتفاق میدیگری از فعالیت 

گذاری و ارزیابی اطالعات است که شامل ارزیابی شناسایی اطالعات بسط مشارکت و درک معنا، به اشتراک

 
1. Karunakaran, Spence & Reddy 
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(. این  Karunakaran, Spence, 2010مورد جستجو، ارزیابی اطالعات و بازیابی و آمیختن اطالعات است ) 

شامل شناسایی نیازهای اطالعاتی،  راآنکرده و  یابی مشارکتی را توصیفمدل با نگاهی جامع ، رفتار اطالع 

اشتراک اطالع  به  و  استفاده  ارزیابی،  اطالعات،  بازیابی  مییابی،  نظر  در  اطالعات  گیرد گذاری 

(Karunakaran, Reddy & Spence, 2013a .) 

در مطالعه خود سه عامل اساسی را شناسایی کاروناکاران، اسپنس و ردی  تشریح و تحلیل مدل:  

(  1یابی مشارکتی را به کار بگیرند. این عوامل عبارتند از: ) شود اعضای تیم، فرایند اطالع ند که باعث میکرد

 ,Karunakaran, Reddy( عدم دسترسی راحت به اطالعات )3( نیاز به اطالعات پیچیده و )2عدم تخصص )

مرحله قابل توصیف است    3نی در  یابی مشارکتی در بافت سازما(. بر اساس مدل آنها نحوه رفتار اطالع 2012

یابی آنها اطالع  که عبارتند از: شناسایی مشکل، جستجوی اطالعات به شیوه مشارکتی و کاربرد اطالعات.

گذاری در نظر گرفتند که  عنوان یک فرآیند قابل تکرار برای جستجو، بازیابی و به اشتراک مشارکتی را به 

هایی است گذاری اطالعات و گزینش و غربالگری آن، فعالیت راک یابی و معنابخشی مشارکتی، به اشتینهزم

طور کلی رفتار (. بر مبنای این مدل به Yihan & Tombros, 2013شود )که از طریق این سه مرحله انجام می

به  اطالع  طریق  از  اطالعاتی  نیاز  یک  تدوین  و  درک  برای  هم  با  افراد  که  هنگامی  مشارکتی،  یابی 

ی  اچرخهکنند و اطالعات مورد نیازشان را از طریق یک فرایند  ی مشترک کار میهانمون بازگذاری  اشتراک 

کنند و سپس این اطالعات کسب شده را مورد استفاده قرار  گذاری کاوش میجستجو، بازیابی و به اشتراک 

اتی تقسیم شده (. بر این اساس تعامل بین افراد، ادغام منابع اطالعAydin, 2017شود )دهند، مشاهده میمی

کند  یابی فردی متمایز مییابی مشارکتی را از رفتار اطالع کاربران اطالعاتی است که رفتار اطالع   و ارتباطات 

(Karunakaran, Reddy, & Spence, 2013b .) 

 

 بحث

یابی و بازیابی اطالعات  های مطرح در حوزه رفتار اطالع مطالعه حاضر با هدف شناسایی و معرفی مدل

منظور به ها تبیین شد.  های مورد تحقیق در هر یک از این مدل مشارکتی و متعاقب آن ارزیابی عوامل و مؤلفه 

 ی اطالعات مشارکتی،یابی و بازیابهای مشترک و اصلی در حوزه مطالعات اطالع شناسایی مؤلفه 

 استخراج گردید.   (1جدول)های این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته و مطابق با  های ارائه شده در مدل مؤلفه  
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 یاطالعات مشارکت یابیباز یهادر مدل  یابیمورد ارز یها. مؤلفه 1جدول 

 ردیف  نام مؤلف مدل  سال موضوع  های مورد مطالعه مؤلفه

گردآوری، کسب، ارجاع، تائید، کاوش،  )نقش 

 انداز،حفظ، تدوین چشم)سازی، مدیریت( بافت نمایه

 کاربرد( 

 1 1پرکاپ  2002 یابی مشارکتی اطالع

گذاری، حفظ، آگاهی، تقسیم کار، به اشتراک

 کاربرد.

بازیابی اطالعات  

 مشارکتی
 2 2هانسن و یارولین  2005

سازماندهی، تقسیم کار، حفظ، آگاهی، دسترسی، 

 کاربرد و ارزیابی

یابی و بازیابی  اطالع

 اطالعات مشارکتی 
 3 3شاه 2008

گذاری،  شناسایی مسئله، جستجو و کسب، به اشتراک

 کاربرد، ارزیابی

یابی و بازیابی  اطالع

 اطالعات مشارکتی 
2013 

کاروناکاران، ردی و  

 4جانسن
4 

عامل و زمینه اصلی   6ها، حاکی از آن داشت که های هریک از مدل نتایج حاصل از استخراج مؤلفه 

یابی و بازیابی اطالعاتی مشارکتی شامل آگاهی مشارکتی، تقسیم کار، اشتراک  مطالعات حوزه رفتار اطالع

به دانش مشارکتی  و کاربرد  بازیابی شده  اطالعات  ارزیابی  و  دانش  مؤلفه عنوادانش، حفظ  اساسی ن  های 

از تعریفی است که    ترگسترده اند. این برونداد مفهومی به مراتب  ها در نظر گرفته شده مشترک در اکثر مدل 

یابی مشارکتی فعالیتی است  در این خصوص بیان داشتند. در تعریف ایشان اطالع   2010ردی و جانسن در  

نیاز اطالعاتی را مرتفع  دنبال اطالعات هسکه در آن افرادی با همکاری هم، به  سازند و این  یمتند و یک 

( است  بیان شده  مسئله  برای حل یک  اطالعات  از  استفاده  و  بازیابی  شامل: جستجو،   & Reddyتعریف 

Jansen, 2010 نظر در مؤلفه اما دقت  کند که  های مورد مطالعه مشخص می های مورد سنجش در مدل (. 

مؤلفه  این  بر  دیگریعالوه  عوامل  می  ها،  به نیز  اطالع توانند  رفتار  حوزه  اصلی  ابعاد  بازیابی عنوان  و  یابی 

که  گیرند  قرار  مطالعه  مورد  مشارکتی  مدل   اطالعات  همه  در  به  شاید  بررسی   هاآن ها  است.  نشده  اشاره 

های مورد مطالعه در این پژوهش حاکی از گستره عوامل ها و ساختارهای ارائه شده در هریک از مدل ویژگی

یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی داشته و همین امر موجب گردیده است تا پژوهش در ثر بر روند اطالع مؤ

های بنیادی و اساسی مشترک در وجود مؤلفه   اگرچهی مختلفی مورد توجه محققان قرار گیرد.  منظرهاآن از  

مدل  این  از  ساختاری  بسیاری  ماهیت  می  راآن ها  مطالعات  نمایان  اما  کاربران  سازد،  روی  بر  گرفته  انجام 

 
1. Prekop 
2. Hansen & Järvelin 

3. Shah 

4. Karunakaran, Spence and Reddy (2013a) 
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های ارائه نموده های متنوع و جدیدی در هر یک از مدل گوناگون اطالعاتی همراه با رویکردهای ویژه، مؤلفه 

 تر افزون است که خود پیچیدگی ساختاری و عدم شناخت کامل از ماهیت عملکردی این زمینه تحقیقاتی را 

منظور فی شده در مطالعه حاضر، ابعاد تحقیقاتی هریک از آنها را به های معرسازد. در این راستا تحلیل مدلمی

 کند. نقاط قوت و ضعف هریک را در نظر محققین نمایان می  وی آتی، تبیین نموده  هاپژوهشکارگیری در  به 

ها در این مدل تأکید  یین نقش تبمدل پرکاپ را مورد ارزیابی قرار داد و بر ویژگی  2006در  1فوستر 

به   (.Foster, 2007)  داشت پرکاپ  مدل  قوت  نقاط  مهمترین  حوزه از  در  شده  ارائه  مدل  نخستین  عنوان 

نقشاطالع  شناسایی  و  تعریف  به  وی  ویژه  توجه  مشارکتی،  مییابی  فرایند  این  در  کاربران  که  های  باشد 

 ,Leeبخشد )یمها و تقسیم کار بین کاربران را در فرایند کار تیمی و مشارکتی تسهیل  یت مسئول شناخت  

های دیگری چون نگهداشت  ای که به این بخش داده شده است، بر جنبه یژه و(. اما برخالف اهمیت  2013

ارزیابی   اشتراک   هاآناطالعات و دانش مشارکتی،  به  این اطالعات توجه عمیق و دقیقی و نحوه  گذاری 

تر یک فعالیت مشارکتی مشکل نموده همین مسئله درک روند انجام این فرایند را در بس   صورت نگرفته است.

طور عملیاتی دهند به آنچه که کاربران در هنگام مشارکت انجام میچگونگی روند است، چرا که در مورد  

  ها زمان یابی مشارکتی در  کند و چگونگی نحوه تغییر رفتار آنها در جریان اطالع و مشخص اطالعاتی ارائه نمی

 دهد. نمی قرار مدنظرو مراحل مختلف کار را 

 2008و در سال   2توسط فولی و همکارانش  2007( نیز که در سال  2005هانسن و یارولین )در مدل 

عنوان واحد اساسی در به   «هافعالیت» و    «وظایف» مورد ارزیابی قرار گرفت، تأکید بر    3توسط گلوچینسکی 

عنوان یک فعالیت دسترسی به اطالعات مربوط به یک بازیابی اطالعات مشارکتی موجب شد تا این روند به 

فعالیت خاص حل مسئله مورد توجه قرار گیرد و عواملی چون میزان درک کاربران، ارزیابی روند تعامالت 

های کاری یکدیگر، های آنها، آگاهی افراد از فعالیت ه مشارکتی کمتر مورد توجه واقع شود. بر مبنای یافت

طوری که در مطالعات ایشان آگاهی دارد، به  بر عهده یابی مشارکتی  های اطالع نقش بسیار مهمی را در فعالیت 

گذاری و بازیابی های اطالعاتی در حمایت و تسهیل به اشتراک های کاری همکاران تیم و فعالیت از مسئولیت 

 مشارکت در محل کار، به رسمیت شناخته شده است.  اطالعات و

از سوی دیگر مطالعات شاه مسیر جدیدی برای تفکر در مورد جستجوی اطالعات متمرکز بر محتوا  

و سهم   نمود  اطالعابرجسته ایجاد  ما در زمینه  را در شناخت آگاهی  اطالعات مشارکتی ی  بازیابی  و  یابی 

 
1. Foster 

2. Foley, Smeaton, & Jones 

3 .Golovchinsky  
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نگر در این  ر اساس مطالعات و مفاهیم قبلی و به روش تحلیل گذشته آورد. اما وی مدل خود را ب  وجودبه 

این مدل می اظهار داشت که  و  پیشنهاد کرد  ارزیابی سیستمزمینه  اطالعات مورد تواند در  های مشارکتی 

به ارزیابی و کاربست الگوی شاه پرداخته بود،   2016که در سال    1استفاده قرار گیرد. بر اساس دیدگاه نامبارو

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 

به  2مکاری گنزالس ایبنز با ه  2011(. اما نکته قابل توجه در مدل شاه که در سال  Ndumbaro, 2016است )

مدل   برخالفپرداخت، این است که   3بسط و ارزیابی آن بر اساس مدل »فرایند جستجوی اطالعات« کولثاو 

ی و گردآوری و  بندفرمولکاروتاکاران و همکارانش، از دیدگاه شاه مراحلی مانند اکتشاف و شناسایی،  

ها و ساختار اصلی آن در نظر عنوان مؤلفه یابی مشارکتی متمایز نبوده و بهارزیابی اطالعات از فرایند اطالع 

عنوان  یابی مشارکتی به و اسپنس اطالع   که در مدل کاروناکاران، ردی  است   یحالشوند. این در  گرفته می

اشتراک  به  و  بازیابی  برای جستجو،  تکراری  فرآیند  و  یک  است  گرفته شده  نظر  در  و  ینه زمگذاری  یابی 

هایی است که از طریق این  گذاری اطالعات و ارزیابی و غربالگری، فعالیت معنابخشی مشارکتی، به اشتراک 

یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی تعبیه شده آنها در حوزه رفتار اطالع شود؛ اگرچه مدل سه مرحله انجام می

های رفتاری حاوی شناسایی مشکل، جستجوی  در بستر سازمان است و شامل سه مجموعه وسیع از فعالیت 

اما نکته قابل توجه در این مدل آن    (، Ndumbaro, 2016)  شوداطالعات مشارکتی و بازیابی اطالعات می

مسئله، ارزیابی اطالعات و نحوه بازخورد و تداوم فرایند در صورتی که عدم  ی  بندفرمول های  فه است که مؤل

از محدوده فرایند نباشد،  نیاز اطالعاتی ناشی از نقص مرحله جستجو   یابی مشارکتی اطالع  برآورده شدن 

به  یا  و  شده  فعالیت حذف  گرفتهعنوان  قرار  توجه  مورد  آن  و های جنبی  به  ج"صرفاً   اند  و  بازیابی  ستجو، 

 های اصلی در این حوزه در نظر گرفته شدند. عنوان مؤلفه به  "اطالعات گذاریاشتراک 

 

 ها مقایسه مدل

توان دریافت  اشاره شده است، می  هاآن به    2های بررسی شده که در جدول  در مقایسه میان مدل 

نموده جنبه  ارائه  آنها  از  هریک  که  گوناگونی  دیدگاه های  و  نگرش  با  منطبق  ابعاد  اند،  آن،  محققان  های 

بر  یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی ارائه میجدیدی را در حوزه اطالع  با تأکید ویژه  کنند. مدل پرکاپ 

 
1. Ndumbaro 

2  . González-Ibáñez    

3. Kuhlthau 
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یابی مشارکتی داشت اما توجه به بافت،  ه محور بر فرایند اطالع های اختصاصی اگرچه رویکردی وظیف نقش 

ارزشمند و در خور توجه نمود. در مقایسه با مدل پرکاپ، مدل    راآن های اجرای این فرایند،  اهداف و زمینه 

تر بر مسائل بازیابی اطالعات مشارکتی، سه مؤلفه  ی تخصصارائه شده توسط هانسن و یارولین با دیدگاهی  

گذاری اطالعات و تقسیم کار( شناخته شده و بنیادین را معرفی نمود. اما ار شامل )آگاهی، به اشتراک اثرگذ

با تأکید بر نقش  نیز همانند پرکاپ  بازیابی اطالعات ها سه سطح وظیفه را در روند اطالع این مدل  یابی و 

های مشارکتی از سطوح لیت مشارکتی تعریف نموده است. حال این نکته قابل توجه است که آیا همه فعا

تبعیت   شده  توانمندی یمتعریف  برحسب  گروه  یک  افراد  اغلب  و  نمایند؟چراکه  دانش  ی  هامهارت ها، 

یابی مشارکت داشته و ایفای نقش  توانند در زمان مورد نیاز و در مراحل گوناگون فرایند اطالع یابی میاطالع 

های دیگری مانند دسترسی به اطالعات، ا در نظر گرفتن مؤلفه هانسن، مدل شاه اما بکنند. در مقایسه با مدل 

یابی مشارکتی مطرح ساخت.  ی را در باب ماهیت رفتار اطالع ترتازه سازماندهی و کاربرد این اطالعات ابعاد  

و الیه از دیگر ویژگی به رویکردهای سیستمی  توجه  تعامل کاربر و سیستم در های مدل وی  جریان    های 

ی از ساختار مدل را  برداربهره که از این لحاظ، امکان    ؛بازیابی اطالعات به شیوه مشارکتی است  یابی و اطالع 

  یز مدل کاروناکاران و همکارانش  ننماید. های تعاملی و مشارکتی فراهم میدر زمینه طراحی و تولید سیستم 

اطالعات، درک و بازنمون    یابیارز  ی،مشارکت  یچون معنابخش  یمهم  یارو بس   یدجد  یمتوجه به مفاه   یثاز ح

مشابه با مدل پرکاپ، در نظر   ینقرار گرفته است. همچن  محققانمورد توجه    یارگذاری شده بسبه اشتراک 

یابی را مورد تأکید قرار اطالع   یطتوجه به بستر و مح  یتاهم  ،یابیاطالع   یند فرا  یاجرا  ینهگرفتن بافت و زم

  یند باشد. اگرچه فراآن می  اجرایبودن مراحل    یاچرخه   یندبه فراتوجه    ینهای مهم اویژگی  یگردهد. از دمی

 یا مدل، بازگشت و    ینهم قابل مشاهده است، اما در ا  یارولینهانسن و    ها در مدل بازخورد و تکرار فعالیت 

 باشد.نمی یمراحل خاص یا دهد و محدود به سطوح و  یتواند در هر مرحله رومی یندتکرار فرا

رفتار    یانسان  یهادانش و تجربه   یو جمع  یهای اجتماعجنبه در نگاهی جاع قابل درک است که  

گذاری  افراد و به اشتراک   ینرابطه ب  ی،اطالعات مشارکت  یابییابی و بازاطالع   یندهای شامل فرآ  ی؛اطالعات

د  انشد با  تجارب  ا  یگرانو  و  گردآور   یندهافرا  یناست  د   یجستجو،  و  اطالعات  تبادل  در و  را  انش 

اطالع گیرندیبرم در  مشارکت  باز.  و  تقس  یابییابی  شامل  است  ممکن  و    یاطالعات   یازن  یک  یم اطالعات 

  یو آرش  یا  یبکردن، ترک   یلترف  یر،شده، تفس  یابیاطالعات باز  یشترو پردازش ب  یج جستجو، نتا  هاییاستراتژ

گذاری اطالعات و به اشتراک   ( Hansen & Klas, 2007)  افراد در مخازن گروه باشد   ید بالقوه اطالعات مف

 یجاد همکاران و ا  یاندر م  یکنندگان را قادر به خلق دانش و حفظ آگاهکه مشارکت  یندفرآ  یکعنوان  به   یزن
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 شناخته شود.  یگریعنوان عامل مؤثر دبه   یندفرا ین در ا (، Hertzum, 2010) سازددرک مشترک می
 

 یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی های ارائه شده آنها در حوزه اطالعمؤلفه ها و . مقایسه مدل 2جدول 

 ردیف
مؤلف 

 مدل 
 موضوع  سال

های مورد  مؤلفه

 مطالعه
 مزایا  ویژگی مدل 

 2002 1پرکاپ  1
یابی  اطالع

 مشارکتی 

نقش )گردآوری،  

ارجاع، تائید،   کسب،

سازی،  کاوش، نمایه

مدیریت اطالعات( بافت  

  انداز،چشم)حفظ، 

 کاربرد اطالعات(

بر   یژه تأکید و

 ی،اختصاص یهانقش

ت و مخازن دانشی  باف

 تیم 

، توجه محور یفهوظ یکرد رو

 هایهدف و انگیزه  به

 یابیاطالع

2 
هانسن و 

 2یارولین 
2005 

بازیابی  

اطالعات  

 مشارکتی 

آگاهی، تقسیم کار، به  

گذاری، حفظ،  اشتراک 

 کاربرد. 

و ها تأکید بر نقش

  یابیمسائل باز

 ی اطالعات مشارکت

های سازمانی، توجه به نقش

اجتماعی، تعامل    عوامل

 ای کاربر و رویکرد چرخه

 2008 3شاه 3

یابی  اطالع

و بازیابی  

اطالعات  

 مشارکتی 

آگاهی، دسترسی،  

سازماندهی، تقسیم کار،  

 حفظ، کاربرد و ارزیابی 

  رویکردهایتوجه به 

 هایالیه و   یستمیس

 ان کاربر یتعامل 

 یپنج جنبه اصل  معرفی

یابی و بازیابی  اطالع

اطالعات مشارکتی و معرفی  

یابی بعد در اطالع  11

 مشارکتی 

4 

 کارونا

کاران،  

ردی و  

 4جانسن

2013 

یابی  اطالع

و بازیابی  

اطالعات  

 مشارکتی 

شناسایی مسئله، جستجو  

و کسب، به  

گذاری، کاربرد،  اشتراک 

 ارزیابی 

 یتوجه به معنابخش

،  یابیارز ،مشارکت

درک و بازنمون  

اطالعات    

   گذاریاشتراک 

مدل، توجه بودن  ایچرخه

به بافت سازمانی و شناسایی  

کارگیری  گانه بهعوامل سه 

 یابی مشارکتی اطالع

ی پیشین، در  هاپژوهش ها و  های حاصل از تحلیل و ارزیابی ساختار مدلبر این اساس با توجه به یافته 

مطالعه    ینا  نتایجها منطبق با  مدل  یرشده در سا  ییهای شناساحاصل از تعامالت مؤلفه   یمدل مفهوم  (5)  شکل

یابی، آگاهی مشارکتی افراد منجر به تقسیم وظایف در با توجه به مدل با شروع فرایند اطالع   ارائه شده است.

شود.  گردد و بر اساس تقسیم کار تعریف شده میان آنها، دانش به اشتراک گذاشته میها میبی اعضای تیم 

گیرد و در صورت دارا  میگذاری میان سایرین، مورد ارزیابی قرار  اطالعات بازیابی شده از طریق به اشتراک

 
1. Prekop 
2. Hansen & Järvelin 

3. Shah 

4. Karunakaran, Spence and Reddy 
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یابد و یا در صورت نیاز در یمهای اطالعاتی تیم کاربرد  بودن کیفیت و اعتبار مناسب، در جریان فعالیت

دانشی که توسط افراد مورد استفاده قرار   شود تا در مراحل بعدی استفاده شود.مخازن دانشی تیم ذخیره می

گردد  یابی مشارکتی میاطالع های  یان فعالیتدر جرآگاهی ایشان    منجر به ایجاد تغییر در   مجدداً گرفته است،  

 تواند تا حل مسئله اطالعاتی و برطرف شدن نیاز اطالعاتی مشترک افراد ادامه یاد. و این فرایند می
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یابی و بازیابی اطالعات مشارکتی رفتار اطالع شدههای شناسایی . مدل مفهومی روابط بین مؤلفه 5شکل 

 

 نتیجه

بازیابی اطالعات مشارکتی، از آگاهی و تقسیم کار، رفتار اطالع   حوزه در بسیاری از متون   یابی و 

های مشارکتی یاد شده فعالیتهای اصلی در  عنوان مؤلفه مشارکتی به  کار  حفظ، اشتراک دانش و ارزیابی

گیری  (. اما عوامل مؤثری دیگری همچون ارتباط، تصمیمHansen & Järvelin, 2005; Shah, 2010است )

های مورد مطالعه در بسیاری از مطالعات مورد توجه پژوهشگران تیمی و کاربرد اطالعات نیز در کنار مؤلفه 

منظور کشف و بسط عوامل جدید و مؤثر بر حوزه تر به وسیع اند که حاکی از نیاز به تحقیقات  قرار گرفته

های و بر پایه مدل مفهومی نتایج حاصل از تحلیل مدل   براساسیابی و بازیابی اطالعات مشارکتی دارند.  اطالع 

را   غیررسمی  یا  ارتباطات هدفمند رسمی  برقراری  امکان  عامل آگاهی،  پژوهش،  موجب  یش ب این  ازپیش 
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ی از ابزارهای  برداربهره منظور  ی همکاری علمی را به هاشبکه ویژه در  ها به جریان فعالیت  گردیده و شناسایی

نماید. از سوی دیگر، امکان  زمان را ایجاد میزمان یا غیر همهای هم اطالعاتی و یا تداوم مشارکت به شیوه 

های مشارکتی وع فعالیت بر اساس دامنه، تخصص و ن  کنندگانمشارکت شناسایی وظایف و تقسیم کار را بین  

های سازماندهی شده، وظایف یمشخطیم کار بر اساس  تقس کند. در این روند  طراحی و شناخته شده، ارائه می

در همین    عموماًنمایاند.  یبازمهای مرتبط با کاوش، بازیابی و کاربرد اطالعات را اعضای تیم همانند فعالیت 

گردند.  یمجرا و تکمیل هر یک از وظایف تیمی مشخص و محرز  منظور ای الزم به ابزارهامرحله است که  

های گوناگون در مراحل بدیهی است نتایج و برونداد حاصل از اجرای هریک از این وظایف در قالب فعالیت 

یابد و با تسهیم این دانش کسب شده، اعضای  یمگذاری اطالعات در بستر مشارکت افراد انتقال به اشتراک 

ها  ی از آن در روند انجام فعالیتبرداربهره آمده جهت کاربرد و    دستبهرزیابی محتوای اطالعاتی  تیم قادر به ا

بینی شده خواهند بود. ارزیابی اطالعات و دانش به کار گرفته شده، بینش افراد در یش پو دستیابی به هدف  

اما به هر  خصوص اخذ تصمیمات توسط اعضا، کاربرد و یا حذف اطالعات را ارتقا و بهبود   خواهد داد. 

یرگذار نوینی در تأثهای  بایست بیان داشت هنوز هم محققان بسیاری در پی کشف و شناسایی مؤلفهیمروی  

باشند و برای روشن شدن این ابعاد یابی و بازیابی اطالعاتی مشارکتی مشغول به تحقیق میعرصه رفتار اطالع 

های وابسته،  ی فناورعات در حوزه رفتار اطالعاتی کاربران و  پژوهشی جدید، از زمینه های گوناگون علم اطال

یاری  افزارنرم همانند   محور  مشارکتی  زمینه یمهای  امر  همین  اختیار جویند.  در  را  بسیاری  تحقیقاتی  های 

های پژوهشی موجود در مسیر شناخت و معرفی یل پتانسی از  برداربهره دهد تا با  محققان داخل کشور قرار می

 ای نوین این حوزه گام بردارند.همؤلفه 
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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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