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کلیدواژهها :داده ،اطالعات ،دانش ،خرد ،رفتالار اطالالعیالابی ،رفتالار دانالشیالابی،

هوش.
*پدیدآور رابط rigi66t@gmail.com

 .1مقدمه

انسان بهواسطه انسان بودنش نیازهایی دارد .این نیازها ،از پایینترین سطح که نیازهای فیزیولوژیکی است
تا متعالیترین سطح که نیاز به خودشکوفایی او را تشکیل میدهند ،1باعث رها شدن انرژی شده و نیرویی ایجاد
میکند که برای هدفی خاص ،رفتار ویژهای را شکل میدهد .رفتارهای اطالعیابی و دانشیابی 2نیز ازجمله این
رفتارهایند که برای برطرف کردن نیازهای اطالعاتی و دانشی بروز میکنند .ویلسون ( )2000رفتار اطالالعیالابی
را جستوجوی هدفمند برای یافتن اطالعات موردنیاز میداند .بیتس ( )2002رفتار دانشیابی را جستوجالوی
دانش ،مرور دانش ،نظارت بر دانش ،و آگاهی از اینکه جستوجوی یک فرد ،فعال یالا یرفعالال و مسالتییم یالا
یرمستییم باشد میداند.
پژوهشهای زیادی که در سالهای اخیر درباره رفتارهای اطالالعیالابی کالاربران صالورت گرفتاله نشالان از
اهمیت و جایگاه این حوزه در پژوهشهای علم اطالعات و دانششناسی دارد .همانگوناله کاله در بخالشهالای
بعدی این نوشته مطرح خواهد شد ،در چند سال اخیر با تغییر پارادایم صورت گرفته و توسعه ابزارهای هوشمند
در بازیابی اطالعات میل و درخواست کاربران به دریافت دانش در میایسه با اطالعالات رشالد زیالادی را داشالته
است .سه دهه قبل جان نایسبیت )1980( 3بیان کرد که «ما در حال رق شدن در اطالعات هستیم ،درحالالیکاله
شدیداً تشنه دانش میباشیم» .او همچنین بر این باور است که زمانی که شرایط آماده باشالد ،بالهعنالوانمثالال ،از
طریق سیستمهای اطالعاتی پیشرفته که هوشمندانه میتوانند اطالعات را پاالیش کنند ،ما سهلتر قادر به تبدیل
اطالعات به دانش خواهیم بود (.)Quoted in Fattahi and Afshar, 2006

 .1از نظر مزلو نیازهای انسان در پالن سالطح نیازهالای فیزیولالوژیکی ،نیالاز باله ایمنالی ،نیازهالای اجتمالاعی ،نیالاز باله احتالرام ،و نیالاز باله
خودشکوفایی قرار میگیرند.
2

.Knowledge seeking behavior
3. Naisbitt
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چارچوبها در این عرصه بسیار ضروری باشد.
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شده تا کاربران به دریافت هرگونه اطالعاتی که بازیابی میکنند اکتفا ننمایند و درنتیجه ،راضی و خشنود
نباشند .مفهوم دانش بهعنوان یک رویکرد نو در بسیاری از عرصههای علمی و حرفهای موردتوجه بسیار قرار
گرفته است و این واژه اکنون جای خود را در گفتمانهای عملی بازکرده است .اصطالحاتی مانند سازماندهی
دانش ،مدیریت دانش ،رفتار دانشیابی ،نظامهای دانشی در چند سال اخیر بسیار پرکاربرد گشتهاند .در میایسه
با رفتار اطالعیابی ،مفهوم رفتار دانشیابی در دهههای اخیر موردتوجه حوزههای مختلف موضوعی بهویژه علم
اطالعات ،مدیریت دانش و رشتههای پزشکی مانند پزشکی و پرستاری قرارگرفته است.
رفتار دانشیابی یکی از رویکردهای اصلی فعالیت کاربران در قلمرو علم اطالعات و دانششناسی است.
برای رسیدن به هدف مطلوب ،طراحانِ نظامهای اطالعاتی باید به بررسی رفتار کاربر با نظام بپردازند و رابطه
بین این دو را طوری برقرار کنند که کاربر با کمترین تالش بیشترین بهینگی را از نظام دریافت کند .برپایه
بسیاری از پژوهش ها ،از گذشته تاکنون ،از جمله پژوهش های بیتس و کیونگ کیم ،پژوهشگران علم
اطالعات و دانششناسی باید به شکافهای عمیق پژوهشی که در این حوزۀ موضوعی وجود دارد توجه کرده
و رفتار کاربران ،از مبتدی تا متخصص ،را مورد واکاوی قرار دهند ( Bates, 2002 & Kyung Kim,
.)2009
رفتارهای دانشیابی را نمیتوان در تیابل با رفتارهای اطالعیابی مطالعه نمود ،بلکه الزم است این رفتار را
در میایسه با رفتار اطالعالا یالابی مالورد کنکالاش قالرار داد .دانالش حاصالل پالردازش اطالعالات در اهالن اسالت و
شکلگیری آن در یک فرایند انجام میگیرد .ازآنجاکه دانش ،خود حاصل تعالاطی اهالن و محالیط (و ازجملاله
مواد و منابع اطالعاتی) است ،پرداختن به جنبه های دانشی میوالت ،وارسالی اطالعالاتی موضالوع را نیالز در کناله
خود دارد؛ چراکه یکی از مهمترین مؤلفههای دانشافزایی و تغییر الگو و سالاخت دانالش ضالمنی افالراد از قلباللِ
تعامل انسان با اطالعات حاصل میشود (ریسمانباف .)1393 ،توجه به این نکته ضالروری باله نظالر مالیرسالد کاله
علیر م اینکه نیاز دانشی میتواند نیاز اطالعاتی نیز باشد اما فرایند معکوس آن همیشه مصداق نمییابد .همچنین
همیشه نیاز اطالعاتی برگرفته از یک شکاف دانشی نیست.
پژوهشگران حوزههای مختلف موضوعی تعالاریف متفالاوتی از مفالاهیم داده ،اطالعالات ،دانالش ،خالرد ،و
هوش ارائه کردهاند .به دلیل نیش مهم این مفاهیم در تعریف و تبیین رفتالار دانالشیالابی ،در میالاله حاضالر ابتالدا
گذری اجمالی بر این مفاهیم داشته سپس به بررسی پیشنیازهای شکلگیالری رفتالار دانالشیالابی پرداختاله و در
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حجم زیاد اطالعات موجود در زمینههای مختلف و تخصص گرایی حاصله در چند سال اخیر نیز باعث
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نمیتوان مرز مشخصی بین این دو قائل شد اما حداقل میتوان گسالتره تیریبالی آنهالا را بالا اسالتفاده از تعالاریف
موجود مشخص کرد تا بهتر بتوان سیر حرکت از رفتارهای اطالعیابی به دانشیابی را ترسیم کرد.
.2

گذری بر مفهوم داده ،اطالعات ،دانش ،و خرد

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،از مفاهیم داده ،اطالعات ،دانش ،خرد ،و هوش تعاریف مختلفی ارائهشالده
است .صاحب نظران هر یک از منظری متفاوت به فرایند تعامل و تبادل آنها نگریستهاند .ایالن مفالاهیم باله دلیالل
نبود تعریفی واحد و نیز به خاطر انتزاعی بودنشالان مفالاهیمی هسالتند کاله از طالرف اندیشالمندانی چالون ویلسالون
( )2000دردسرساز معرفیشدهاند .پیش از ارائه تعریفهای هر یک از این مفاهیم ،باید اشاره کالرد کاله معنالای
هر مفهوم می تواند از دیدگاه هر فرد متفاوت باشد و حتی یک فالرد واحالد ،برداشالت متفالاوتی از یالک مفهالوم
واحد (داده ،اطالعات ،یا دانش) در طول زمان داشته باشد.
داده :زینس )2006( 1کاربست بجا و نابجای اصطالح «داده» را تا حدودی ناشی از جهل زبانی میداند.
به عییده او بسیاری از کسانی که این اصالطالح را باله کالار مالیبرنالد نمالیداننالد کاله داده ( )dataدر اصالل از
کلمهای التین ( )dareبه معنای «دادن» ( )to giveگرفتهشده است .لذا داده عبارت است از چیزهایی ماننالد
اعداد ،کلمات ،عبارات ،پیشینه ها ،مفروضات و  ...که باله تحلیلگالر ،پژوهشالگر یالا هرکسالی کاله در پالی حالل
مسئلهای است ،ارائه میشود (نیلشده در ریسمانباف و فتاحی .)1395 ،استنباط کلی آن است که داده حیایق
خام یا بیمعنی است .چنانچه این حیایق خام بهصورت نماد (نشان یا عالمتی که واقعیتی را مجسالم مالیکنالد)
نوشته شوند به داده تبدیل میشوند .دادهها در لحظه اول سازمان نیافته ،بیمعنی ،یا نامربوط به نظر مالیرسالند.
دادهها را از دنیای خارج بهواسطه ادراک به دست میآوریم .دادهها بایستی دستکاری شوند تا به اطالعالات
تبدیل شوند( .داورپناه و آرمیده.)1391 ،
اطالعات :اطالعات ،دادههایی پردازششده ،فهمپذیر و قابلاستفاده برای یک نیاز خالاص اسالت کاله در
یک موقعیت ،بستر یا زمینۀ خاص برای فرد یا افرادی معنا پیدا میکند .اطالعالات در پاسالب باله پرسالشهالایی
چون «چه چیزی ،چه کسی ،چه جایی ،چه زمانی» به کار مالیآیالد (ریسالمانباف و فتالاحی .)1395 ،اطالعالات
توان کاهش نااطمینانی درباره یک مسئله یا وضعیت را دارد .اطالعات نمایش شکلی ،وضعیتی ،یا مفهومی از
1. Zins
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ادامه تعریفهای موجود از رفتار دانشیابی و تمالایز میالان آن بالا رفتالار اطالالعیالابی ارائاله خواهالد شالد .گرچاله
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اطالعات حاصل تفسیر دادهها و امری تعاملی و نتیجهل کنش متیابل است .پیتر دراکر 1داشتن ارتبالاط و هالدف
را ویژگی اطالعات میداند .داونپورت 2معتید است که با دادن ارزش به دادهها درواقع آنها را به اطالعالات
تبدیل میکنیم .جس شرا 3بر این نظر است که اطالعات همواره از طریق حواس دریافت میشود و درونالداد
دانش است (نیل در داورپناه و آرمیده.)1391 ،
دانش :ریسمانباف و فتاحی ( )1395بیان میدارند که دانش در میایسه با داده و اطالعات ،میولهای است
که دارای سطح شناختی باالتری است .دانش مجموعه آگاهیهایی است که فرد میتواند از اطالعات
کسبشده درک و جذب کند ،با داشتهها و چارچوبهای شناختی خود ترکیب نماید و از آن برای
تصمیمگیری استفاده کند .دانش در پاسب به «چگونگی و چرایی» به کار میآید .بر پایه همین دانش است
که فرد میتواند با دیگران و محیط زندگی ارتباط برقرار کرده و تصمیمگیری و اقدام کند (ریسمانباف و
فتاحی .)1395 ،بولینگر )2001( 4دانش را تلفییی از تفکر با اطالعات میداند؛ درواقع وی دانش را تفسیری
فردی از اطالعات و درک الگوها بر پایه تجربیات ،مهارتها و توانمندیهای شخصی میداند .بهطورکلی
دانش با استراتژی ،عمل ،روش ،و رویکرد ارتباط دارد و به "چگونگیها" پاسب میگوید (داورپناه و
آرمیده .)1391 ،برای درک کلی از مفهوم دانش میتوان گفت که دانش ترکیبی سازمانیافته از اطالعات
در یک چارچوب یا بافت معنادار است که بر پایۀ مجموعهای از قواعد ،رویهها و عملیات آموختهشده،
برونیسازی شده و در اهن فرد به شکلی هدفمند اخیرهشده است (کفاشان و فتاحی.)1390 ،
خرد :این مفهوم متعالی (در میایسه با مفاهیم پیشگفته) بیالانگر اصالول ،شالناخت حیالایق ،و نمونالههالای
آرمانی میباشد (پاسب به چراییها) .وقتی اصول اساسی پاسخگو برای الگوهالای ترسالیم دانالش ،درک شالود
خرد به وجود میآید .خرد بیش از دانش به خلق و ایجاد زمینه خود توجه دارد (داورپنالاه و آرمیالده.)1391 ،
خرد در اات خود مبتنی بر دانشی متعالی است که توأم با شناخت کامل و با درنظالر گالرفتن شالرایط تالاریخی
بهتدری در اهن فرد شکل میگیرد.
.3

تمایز میان داده ،اطالعات ،دانش ،و خرد
1 Peter Dracker

.

2. Davenport
3 Jess Shera

.

Bolinger
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یک پدیده تجربی است کاله تالوان بالالیوه جهالت تغییالر ،عمالل ،قصالد ،یالا توقعالات یالک موجودیالت را دارد.
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فاقد ارتباط معنادار با چیزهای دیگر است .اطالعات ،درک روابط بین پاره دادهها یا بین دادههالا و اطالعالات
است .داده زمانی اطالعات میشود که به طرییی معنا یافته و دارای ارزشافزوده شود .اطالعالات نسالبتاً ایسالتا
است و در طی زمان ثابت میماند .همانگونه که در دو شکل زیر قابلفهم است ،ماورای روابط ،الگو وجود
دارد که بیانگر روابط منطیی و منسالجم و گسالترشیافتاله اسالت .وقتالی شالخص الگوهالا و داللالتهالای آن را
تشخیص داد ،دانش به وجود میآید .درک الگو (دانش) منجر به توانایی پیشبینی میشود و بندرت در طی
زمان ثابت و پایدار میماند .وقتی اصول اساسیِ پاسخگو برای الگوهای ترسالیم دانالش ،درک شالود خالرد باله
وجود میآید .خرد بیش از دانش به خلق و ایجاد زمینه خود توجه دارد .این توالی پیوستاری سلسله مراتبی را
به وجود میآورد .این مفاهیم اگرچه مجزا هستند اما مرتبهای از یک سلسلهمراتب هستند (داورپناه و آرمیده،
 .)1391در تصاویر زیر این سلسلهمراتب به همراه روابط بین آنها نشان دادهشده است.

شکل  .1تمایز داده ،اطالعات ،دانش ،و خرد (برگرفته از بلینگر 1و همکاران)2004 ،

.Bellinger

1
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داده ،بهخودیخود ،عنصری بیمعنا در زمان و مکان است .داده رویدادی خارج از زمینه است به همین دلیالل
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ریسمانباف و فتاحی ( )1395به نیل از گرین )1996( 2بیان مالیدارنالد درحالالیکاله مالرز بالین اطالعالات و
دانش هیچگاه روشن نیست ،این دو تفاوتهایی دارند .پیشتر اشاره شد که دانش اصطالحی جالامعتالر شالامل
دانستن «چگونگی و چرایی» مفاهیم ،دیدگاهها ،و انتظارات است ،درحالالیکاله اطالعالات ،دانسالتن «چیسالتی»
است .ما دانش را برای تفسیر اطالعات ،استدالل و تصمیمگیریهای بهتر به کار میبالریم .دانالش معمالوالً در
یک موقعیت ایجاد میشود .چنین مفهومی این واقعیت را تصریح می کنالد کاله مالردم تمایالل باله دسترسالی باله
دانش دارند ،زیرا دانش به آنها در فهم بهتر ،یادگیری عمیقتر و تصمیمگیری عیالنالیتالر کمالک مالیکنالد.
ازاینرو میتوان گفت که دانش «اطالعاتی است که با رویکالردی شالناختی باله چالارچوب مفهالومی دیگالری
تبدیلشده و بنابراین ،برای کاربردهای دیگر ،قابلپردازش و قابلاستفاده میباشد».
با توجه به تعاریف داده ،اطالعات ،دانش ،و خرد شاید بتوان هوش را کلید این تبدیالت در درون اهالن
انسان دانست .برخی به نادرست هوش را هم جزئی از پیوستار داده ،اطالعات ،دانش ،و خرد فرض کالردهانالد
اما در اصل اینچنین به نظر نمی رسد ،بلکه شاید بتوان هوش را به عنوان عاملی دانست که قابلیت تبدیل ایالن
پیوستار به همدیگر را به ما اعطا میکند .بدین منظور در ادامه تعریفی اجمالی از هوش ارائه میشود.
.Simmons

1

2. Green
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شکل  .2تمایز داده ،اطالعات ،دانش ،و خرد (برگرفته از سیمونز)2011 ،1
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به باور پاشاشریفی ( )1382اصطالح هوش فیط واژهای است که به فرایندهای اهنی فرضالی یالا مجموعاله
رفتارهای هوشمندانه اطالق میشود و نظریههای هوش در عمل نظریههای مربوط به رفتار هوشالمندانه اسالت.
چنین رفتاری شامل توانایی های مختلف و دیگر متغیرهای شخصیتی است که از فردی به فالرد دیگالر تفالاوت
میکند .او همچنین این نکته را بیان میکند که هوش یک برچسب کلی برای گروهی از فرایندهاست کاله از
رفتارها و پاسبهای آشکار افراد استنباط می شود .چنانچه توالی تبدیل پیوستار داده ،اطالعات ،دانش ،و خرد
را در موجودات زندهای مانند گل آفتابگردان ،کبوتر ،و میمون در نظر بگیریم بهتر میتوان درک کرد که
هرکدام از این موجودات با توجه به قابلیت هوشمندی خود ،توانالایی حرکالت و تبالدیل فیالط بخشالی از ایالن
پیوستار را دارند درحالیکه انسان تنها موجودی است که قابلیت حرکت تا انتهالای ایالن پیوسالتار را داراسالت.
اتکینسون و همکارانش در کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد ( )1385تعریالفهالای گونالاگونی از هالوش ارائاله
دادهاند :بینه 1و وکسلر 2هوش را نوعی استعدادل استدالل میداننالد .گالاردنر 3هالوش را توانالایی حالل مسالئله یالا
آفرینشهای ارزشمند نزد جامعه میداند .اشترنبرگ 4با توجه به نظریه سه وجهی خود بر این بالاور اسالت کاله
نظریههای قبلی نه نادرست بلکه ناقص هستند؛ و سوسی 5در نظریه زیستبومشناختی خود نیش حساس دانش
و اطالعات در هوش را بیان میکند.
به این نکته باید اشاره نمود کاله برخالی اندیشالمندان (زیالنس ،2006 ،فتالاحی ،2010 ،گایساللر )1393 ،باله
مفهوم پیوستگی و ساختار سلسله مراتبی داده ،اطالعات و دانش انتیاد وارد کرده و بر این باورند که هرچنالد
میان آنها  ،انسجام وجود دارد اما این انسجام به شکل سلسله مراتبی نیست .به هر شکل ،در این میاله ،ساختار
سلسله مراتبی موردنظر است .پس از گذری بر پیوستار داده تا خرد برای رسیدن به مفهوم رفتالار دانشالی الزم
است تا رفتار بهطورکلی و رفتار اطالعاتی بهطور خاص را تعریف کالرده و مالروری کوتالاه بالر پالیشنیازهالای
شکلگیری رفتار دانشیابی تبیین شود.
.5

رفتار

1. Binet
2. Wechsler
3 Gardner
4. Sternberg
5. Ceci
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حرکات بیرونی مانند حرکت سر و دست ،سخن گفتن ،و نوشتن همچنین شامل حرکات درونی مانند ضربان
قلب و تفکر میشود (سیف 1373 ،نیل در حسینی .)1391 ،شریعتمداری ( )1370رفتار را واکنشالی مالیدانالد
که در برابر یک عمل یا کنش بیرونی از موجود زنده سالر مالیزنالد .ایالن رفتالار در انسالان پیچیالدهتالر از سالایر
موجودات است .رفتار ،موضوع کار روانشناسان است .در حال حاضر میبینیم که روانشناسان ازلحاظ کاربرد
واژه رفتار به دو گروه تیسیم می شوند .بعضی تالرجیح مالی دهنالد معنالای آن را باله کارکردهالای قاباللمشالاهده
محدود کنند و بعضی هم اصرار دارند که رخدادهای نا آشکار را نیز در آن پوشش دهند.
برای پی بردن به مفهوم رفتار دانش یابی ،بی مناسالبت نیسالت کاله ابتالدا رفتالار اطالعالاتی را از دیالد برخالی
اندیشمندان باز کنیم .ویلسون در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی رفتارهای وابسته به اطالعات را به چهار
دسته تیسیم میکند که گاه بهاشتباه بجای یکدیگر بهکاربرده می شوند و البتاله هالر یالک بالا دیگالری متفالاوت
است .در ادامه ،برای رسیدن به درک روشنی از این تفاوتها هرکدام از چهار مفهوم رفتار اطالعالاتی ،رفتالار
اطالعجویی ،رفتار اطالعیابی ،و رفتار استفاده از اطالعات تعریفشده و سپس باله تعریالف رفتالار دانالشیالابی
پرداخته خواهد شد.
.6

رفتارهای اطالعاتی و دانشی

در علم اطالعات و دانش شناسی رفتار از موضوعاتی است که پژوهشگران مختلفی در کشور و خالارج از
کشالور (،Wilson,2000, Bates, 2002, Belkin, 1990, Krikelas, 1983, Foster, 2004
داورپناه1386،؛  ،1388ریسمانباف ،1393،حسینی )1391 ،درباره آن به مطالعه و پژوهش پرداختهاند ..رفتالار
اطالعاتی مجموعه فعالیت هایی است که یک فرد برای رفع نیاز اطالعاتی خود انجام میدهد .به باور ویلسون
( ،)2000چهار سطح رفتار شامل رفتار اطالعاتی ،رفتار اطالالعجالویی ،رفتالار اطالالعیالابی ،و رفتالار اسالتفاده از
اطالعات مطرح است .رفتار اطالعاتی ،اصطالحی است که هر تعاملی بین انسان با اطالعات را در برمیگیالرد
( .)Bates, 2010رفتار اطالعجویی ،یکی از ابعاد بنیادین رفتار انسانی است که میتواند گسالتره وسالیعی از
فعالیتهای انسانی باشد هدف آن یافتن راهحلی برای گالردآوردن اطالعالات اسالت .ایالن رفتالار مالیتوانالد در
جهانبینیای که خواهان پیشرفت نظام های اطالعاتی و ابزارهای بازیالابی جهالت کمالک باله افالراد بالرای حالل
مشکالت و انتخاب های منطیی است ،راهالی بالرای کشالف چگالونگی دسالتیابی و اسالتفاده از اطالعالات باشالد
(داورپناه و همکاران.)1388 ،
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ریس ( )1978رفتار را عملی میداند که از فرد سر میزند یا سخنی که بر زبان میآورد .رفتار هالم شالامل
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اطالعات موردنیاز میدانند .رفتار اطالعیابی بعد از درک وجود نیاز ،بروز میکند و به هر فعالیت انجامشالده
توسط یک فرد به منظور یافتن اطالعات برای رفع نیاز اطالعاتی اطالق میشالود .هالیچ رفتالاری را فالرد انجالام
نمی دهد که یک انگیزه یا نیاز ،محرک آن نباشد (نیل در داورپناه و همکاران .)1388 ،درواقالع باله مجموعاله
فعالیت هایی که یک فرد برای رفع نیاز اطالعاتی خود بعد از شناسایی وجود ابهالام اطالعالاتی در خالود انجالام
میدهد رفتار اطالعیابی مالیگوینالد کاله شالامل اهالداف جسالتوجالوی اطالعالات ،روش جسالتوجالو ،ابالزار
جسالالتوجالالو ،نالالوع اطالعالالات مالالورد جسالالتوجالالو ،مشالالکالت جسالالتوجالالو و عوامالالل مالالؤثر بالالر آن مالالیشالالود
(چاودوری 1379،نیل در یمین فیروز و داورپناه .)1384 ،این رفتالار مالیتوانالد در انسالانهالای مختلالف دارای
سطوح و عمق مختلفی باشد .بنابراین استفادهکننالدگانِ بانالکهالای اطالعالاتی و منالابع الکترونیکالی باله خالاطر
تفاوت سطح آگاهی و سواد اطالعاتی همیشه در امر کاوش ،با مشالکالت عدیالدهای روبالرو هسالتند (اشالکنی
پور )1377 ،که میتواند برخاسته از همین تفاوت در سطح آگاهی آنها باشد.
بیتس ( )2002رفتار دانشیابی را جستوجوی دانش ،مرور دانش ،نظارت بر دانالش و آگالاهی از اینکاله
جستوجوی یک فرد ،فعال یا یرفعال ،و مستییم یا یرمستییم است ،میداند .بالرای درک بهتالر تمالایز میالان
رفتار اطالعیابی و رفتار دانش یابی بهتر است به تمایز میان اطالعات و دانش و نیش هوشمندی در این فرایند
نیز توجه شود .چنانچه یک مدل ساده انتیال اطالعات را در نظر بگیریم ،این مالدل از چهالار بخالش فرسالتنده،
گیرنده ،پیام و کانال ارتباطی تشکیلشده است .برای شکلگیری یک رفتار دانشی ،عامل هوشمندی بایالد در
هر چهار بخش این مدل ارتباطی وجود داشته باشد .بالا توجاله باله مالدلهالای انتیالال و کسالب اطالعالات ،ایالن
پیشنیاز ها را به چهار گروه وجود شکاف دانشی ،وجود کانال های ارتباطی مناسب ،وجود پایگالاه دانشالی ،و
پیامی که تلفییی از تفکر با اطالعات باشد تیسیم کرده و در ادامه برای هریک توضیحاتی ارائه خواهد شد.
.7

پیشنیازهای شکلگیری یک رفتار دانشیابی

عوامل درونی و برونی زیادی بر رفتار افراد تأثیرگذار هستند و ایالن عوامالل را مالیتالوان بالر اسالاس مالدل
ارتباطی مختلفی در قالبهای پیشنیازهایی برای شکلگیری رفتار دانشی تعریالف کالرد .مالدلهالای ارتبالاطی
معموالً بازنمود تصویری یا چکیده یک نظریه هستند .هالر مالدل ،بالا برجسالتهسالازی حالوزههالای خالاص مالورد
توجّه اش و پدیدار ساختن چیزی از چشماندازی خاص ،نیش خاص خود را ایفا میکند (گیل .)1384 ،یکی
از مدلهای ارتباطی که با تأثیر از نظریه محرک پاسب و فرایند یالادگیری و تفسالیر در روانشناسالی باله فراگالرد
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ویلسون ( )2000و همچنین دیگر پژوهشگران رفتار اطالالعیالابی را جسالتوجالوی هدفمنالد ،بالرای یالافتن
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عنصر «منبع»« ،پیام»« ،کانال» و «گیرنده» است« .منبع» و «گیرنالده» (باله عنالوان عناصالر پویالا و زنالده) ،هرکالدام
دارای مهارت های ارتباطی ،نگرش ،دانش ،فرهنگ و سیستمهای اجتمالاعی هسالتند« .پیالام» ،باله رمالز ،محتالوا،
نحوه ارائه ،عناصر و ساخت تیسیم میشود« .کانال» نیز شامل دیدن ،شنیدن ،لمس کردن ،بوییالدن و چشالیدن
است (محسنیان راد .)1384 ،در ادامه بهصورت اجمالی برای هر یک توضیحاتی ارائهشده است.3
.1-7

نیاز دانشی ،شکاف دانشی

ا لب مدلهای اطالعیابی ،شروع چرخۀ اطالعاتی را از نیاز اطالعاتی کاربر میداننالد و برخالی از آنهالا
مفهوم نیاز اطالعاتی را به صورت مستییم یا یرمستییم به مفهوم دانش گره زدهاند (بورگمن .)2000 ،بلکین
( ،)1980واینگارت ،)1999( 4دروین ( ،)1999ویلسون ( ،)1999موریسون ( ،)2002کالیس ( ،)2002و رابالین
( .) 2010در عین حال ،نباید این نکته را نادیده گرفت که شکاف دانشی مالی توانالد از نیالاز اطالعالاتی نشالأت
بگیرد ولی الزمه نیاز اطالعاتی صرفاً وجود شکاف دانشی نیست .برای اینکه فرد یک شالکاف دانشالی داشالته
باشد مستلزم آن است که نسبت به موضوع و مطلب مدنظر ،تااندازهای آگاهی و دانش پیشین داشته باشالد تالا
بداند که درعینحال ،دانش او همچنان کاستیهایی دارد .نکتهای که برای شکلگیری یک رفتار دانشیالابی
باید در اینجا به آن توجه شود این است که وجود یک شکاف دانشالی بالرای شالکلگیالری رفتالار دانالشیالابی
کامالً ضروری و الزم است .البته ازآنجایی که این مفاهیم مفاهیمی انتزاعی هستند امکان دارد از فردی به فرد
دیگر متفاوت باشند و کشیدن خط تمایزی بین آنها چندان کار آسانی نیست .در اداماله مثالالی بالرای روشالن
شدن بحث آورده شده است تا بتوان درک بهتری از این مطلب داشت.

. Berlo
 .2به اعتیاد برلو فرد همواره هم گیرنده است و هم منبع درنتیجه یادگیری مشتمل بر فرایند تفسیر محرکپاسب و عمل بر مبنای

1

پیامدهای پاسب است .به اعتیاد وی تکرار و تواتر ممکن است پیوندهای محرکپاسب را محکمتر یا سستتر کند؛ بنابراین وقتی
یک پاسب با پاداش روبرو میشود آن عادت تیویتشده و وقتی پاداش نمیگیرد تضعیفشده و درنهایت از بین میرود (امید
علی.)1392 ،
 .3الزم به یادآوری است توضیحات تکمیلی دراینباره در میالهای با عنوان «پیشنیازهای شکلگیری رفتار دانشیابی بالر پایاله مالدل
ارتباطی دیوید برلو» بهتفصیل بیان خواهند شد.
Wijngaert

4.
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اطالعاتی (مثل نسخه پزشک و رهنمودهای او) نیاز دارد تا با استفاده از آن اطالعات بتوانالد بیمالاری خالود را
کنترل یا درمان نماید .این بیمار باله پزشالک متخصالص مراجعاله کالرده و بیمالاری و مشالکالت خالود را شالرح
می دهد .پزشک با توجه به دانش ضمنی خود (حوزه تخصص خود) و اطالعات و دادههای دریافتی از بیمار،
و نیز نتای آزمایش های پزشکی ،بیماری را تشخیص داده و اطالعات موردنظر بیمار را باله او مالیدهالد .حالال
تصور کنید که دانش متخصص در خصوص بیماری ناقص باشد و او نتواند بیماری را تشخیص دهد .در اینجا
دادههای پزشک و بیمار در خصوص بیماری تیریباً یکساناند و حتی میتوان گفت دادههالای بیمالار بالیش از
پزشک متخصص است اما به خاطر وجود دانش ضمنی پزشک در خصوص انواع بیماریها و عالئم مختلف
آنها ،کاستی اطالعات بیمار و پزشک در تشخیص بیماری کالامالً متفالاوت اسالت .پزشالک بالرای نیالاز خالود
سؤاالتی از نوع چگونگی و چرایی در اهن دارد اما بیمار به جوابهای از نالوع چاله دارویالی را بخالورم ،چاله
ذایی را نخورم ،کی داروها را بخورم و  ...سروکار دارد یعنی نیاز بیمار یک نیالاز اطالعالاتی اسالت و نسالخه
پزشک برای برطرف شدن آن کافی است اما نیاز پزشک برای تشخیص بیماری از نوع شکاف دانشالی اسالت
که دانش پیشین او برای حل آن کافی نیست و به منابعی نیاز دارد که سؤاالت چرایی و چگونگی او را پاسب
دهد .آن منبع اطالعاتی یا دانشی میتواند یک پزشک متخصص دیگر ،یالک کتالاب مرجالع ،یالا یالک پایگالاه
اطالعاتی خاص یا هر چیز دیگری ازایندست باشد.
.2-7

کانالهای ارتباطی

ارتباط برای اعمال کنترل و درنتیجه ،برای بروزِ رفتار ضروری اسالت ( .)Glanville, 2004ارتبالاط از
طریق کانال های ارتباطی که وظیفه انتیال اطالعات را بر عهده دارد ،صورت میگیرد .این کانالهای ارتباطی
میتوانند اعم از مکالمه ،نوشتن ،و حرکات بدنی یا ابزارهالایی ماننالد تلفالن ،رادیالو ،تلویزیالون ،و شالبکههالای
مجازی باشند (گیل و آدمز .)1384 ،نکتها ی که برای ما در اینجا حائز اهمیت است پتانسالیل هالر یالک از ایالن
کانال های ارتباطی برای انتیال داده ،اطالعات ،و دانش است .ازآنجاییکه در رفتار دانشیابی پیام منتیلشده
بین فرستنده و گیرنده ،دانش است و انتیال دانش نیاز به محملهای ارتباطی پیچیدهتر و کاملتری نسالبت باله
داده و اطالعات دارد بنابراین برای برقراری یک رفتار دانشیابی حتماً باید پیشنیالاز کانالال ارتبالاطی مناسالب
موجود باشد در یر این صورت یک رفتار دانشیابی نمیتواند شکل بگیرد .مثالً خطوط تلگراف را در نظالر
داشته باشید با توجه به ساختار و ماهیت این کانال ارتباطی بسیار مشکل است که امکان انتیال دانش از طریق
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بگیرید که بهراحتی امکان انتیال انواع مختلف شکل ،نمودار ،تصویر ،فایلهای دیداری شنیداری ،و بسالیاری
مطالب دیگر به همراه امکان ترسیم ارتباطات و اصول حاکم بر آنها وجالود دارد و بالهراحتالی فرسالتنده پیالام

میتوان دانش مدنظر خود را از این طریق منتیل نماید.
.3-7

پیام

در رفتار دانشی ،آنچه به عنوان پیام بین فرستنده و گیرنده منتیل میشود ،درواقع ،دانش است .دانالش در
میایسه با داده و اطالعات ،دارای سطح شناختی باالتری است .اگر بپذیریم که دانش ترکیبی سالازمانیافتاله از
دادهها و اطالعات بهحساب میآید که با مجموعهای از قواعالد ،رویالههالا ،و عملیالات آموختالهشالده از طریالق
تجربه و تمرین درونسازی شده است (ریسمانباف و فتاحی ،)1395 ،در این صورت ،پیام منتیلشالده در ایالن
رفتار نیز باید دارای همین ویژگیها باشد.
.4-7

پایگاه دانشی

به نظر میرسد که مغز انسان کاملترین پایگاه های دانشی است که بشر تالاکنون توانسالته اسالت شناسالایی
نمایالالد .شالالکلگیالالری دانالالش در مغالالز و اخیالالرهسالالازی آن بالالر پایالاله مجموعالالهای از قواعالالد ،رویالالههالالا و عملیالالات
آموختهشده و برونیسازی شده به شکلی هدفمند و در یک چارچوب یالا بافالت معنالادار صالورت مالیگیالرد.
چنانچه بتوان این اصول و رویهها را با اسالتفاده از شالاخصهالای هالوش مصالنوعی در یالک پایگالاه یرانسالانی
پیاده سازی کرد آن پایگاه قابلیت تبدیل به یک پایگاه دانشی را دارد .در ایالن پایگالاههالا ،محتالوا بالر معنالا اثالر
می گذارند ،بدین معنا که اطالعات ارائهشده درباره هالر پیشالینه یالا موجودیالت مالیتوانالد بالر اسالاس محتالوا و
اطالعات اضافی ارائه شده ،فهمیده و تفسیر شود .هر فردی ،برای فهم و درونی کالردن دانالش جدیالد نیازمنالد
تشخیص الگوها و چارچوبها در رخدادها و موضوعات و قرار دادن آنها در رابطاله بالا دانالش پیشالین خالود
(داشتهها) است (نوواک و کاناس 2008 ،1نیل در ریسمانباف و فتاحی .)1395 ،پایگاههای دانشی باید بهجای
ابزاری برای جستوجو ،ابزاری باشند برای نمایش آنچه میتواند بهمنزله دانش تلیی شود ،یعنی ابالزاری کاله
حرکت از یک سیستم پرسش و پاسب را به یک سیستم نمالایش و سالازماندهی دانالش تبالدیل کنالد و موجالب
پشتیبانی بهتر از جستوجوگر شود .درنتیجه ،شکلگیری یک رفتار دانشیابی مستلزم آن است که کاربر در
1. Canas
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برخورد داشته و در این فرایندها بتواند نمایشی از قواعد ،رویهها ،و عملیات را مشاهده کند.
با توجه به میدمات گفته شده در باال میتوان شکلگیری یک رفتار دانشیابی را زمانی متصالور شالد کاله
تمامی میدمات شامل وجود کانال ارتباطی توانمند در انتیال دانش ،پایگاه دانشی توانمند در نمالایش دانالش،
وجود شکاف دانشی و نه نیاز اطالعاتی و در پایالان پیالامی کاله دانالش در دل خالود داشالته باشالد ،اسالت .ایالن
پیشفرضها در تصویر 3نشان داده شده است.

شکل .3پیشنیازهای شکلگیری رفتار دانشیابی

با توجه به آنچه در ارتباط با چهار مفهوم یا پیشنیاز رفتار دانشیابی بحث شد ،اکنون میتالوان باله خالود
این مفهوم پرداخت.
.8

رفتار دانشیابی
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رای است ،بسیاری از آن ها معتیدند هرگونه رفتاری که برای کسب اطالعات و دانش جهت برطرف شالدن
یک شکاف اطالعاتی یا دانشی از افراد بروز می کند یک رفتار اطالعاتی اسالت و اعتیالادی باله رفتالار دانشالی
ندارند .با این نگاه آن ها حتی تالش برای تعریف رفتار دانشی را بیهوده می انگارند و اعتیاددارند همه رفتارها
اطالعاتیاند .رفتار دانشی در میابل رفتار اطالعاتی قرار نمیگیرد ،اما آنچه بهعنوان کین 1یا واحد پایه دانالش
(گایسلر ،)1393 ،بهمرور زمان در اهن انسان اخیره ،دستهبندی ،و خوشهبندی میشود و درنهایالت مفالاهیمی
را در اهن شکل میدهد ،مانند پازل است که هر روز قطعهای از آن تکمیل میشود .آشالکار اسالت کاله ایالن
پازل هیچگاه کامل نمیشود و انسان مدام به دنبال قطعه های گمشدۀ آن پازل است تا بتواند آن را کامل کنالد
و به تصویر روشنی ازآنچه به دنبالش است برسد .این شالکل از رفتالار دیگالر نمالیتوانالد صالرفاً گویالای رفتالار
اطالعاتی باشد بلکه نوعی تغییر در مسیر از سوی اطالعاتی اندیشیدن به سمت دانشی اندیشیدن است.
رفتار دانشیابی در دهههای اخیر موردتوجه حوزههای مختلالف موضالوعی قرارگرفتاله اسالت .هالر حالوزۀ
موضوعی متناسب با بافتی که در آن قرار دارد به بررسی رفتار دانشی پرداخته و تعریف متفاوتی از این رفتالار
ارائه کرده است .پرداختن به تمامی تعاریف خارج از هدف و حوصلۀ میالالۀ حاضالر اسالت ،بنالابراین در اداماله
فیط بهطور خالصه ،برخی از حوزههای موضوعی و تعاریف موردنظرشالان در زمیناله رفتالار دانالشیالابی ارائاله
میشود.
همانگونه که در ابتدای این نوشته اشاره شده ،رفتار دانشیالابی در چالارچوب علالم اطالعالات مالیتوانالد
شامل جستوجوی دانش ،مرور دانش ،نظارت بر دانش ،و آگاهی از اینکه جستوجوی یک فالرد ،فعالال یالا
یرفعال و مستییم یالا یرمسالتییم اسالت ،باشالد ( .)Bates, 2002کیونالگکالیم )2009( 1نیالز دانالشیالابی را
بهعنوان فرایندی که فرد بهطور هدفمند از طریق حالتهای مختلالف یالافتن 2باله تغییالر وضالعیت دانشالی خالود
میپردازد ،تعریف میکند .همچنین بادیسکوبوگا )2013( 3رفتار دانشی را مجموع فعالیتهایی مالیدانالد کاله
بخشی از فرایندهای ارزیابی نیازهای دانشی و رفتار اطالعاتی را در برمیگیرد .این رفتار با بررسی تعامل میان
کاربر و نظام در پی آن است تا کاربر بتواند با کمترین تالش بیشترین بهینگی را از نظام دریافت کند.
1. KANE
1. Kyung Kim
2. various seeking modes
3. Badiescu-Buga
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بر روی مخازن سازمانی بررسی کرده اند ،همچنین کیونگکیم ( )2009در رسالاله دکتالرای خالود باله بررسالی
رفتار دانشی در جوامع مجازی ،پیوند میان دانش یابی و اشتراک دانش سازمانی را از منالابع بسالیار مهالم بالرای
قابلیتهای سازمانهای فراصنعتی در عصر حاضر دانسته و رفتالار دانشالی و برونالدادهای آن را بررسالی کالرده
است .بنباست و کیم ( )2012رفتار دانشیابی را رفتالاری مالیداننالد بالرای یالادگیری و خلالق دانالش مبتنالی بالر
ارتباطات رسمی و یررسمی در بین مردمی که از طریق شبکههای اجتماعی در ماورای سازمانها با یکالدیگر
در تماس هستند .در سازمانها بروندادهای دانشی افراد با موقعیت و وظیفۀ آنها مرتبط است .با توجه به اینکه
علوم پزشکی ارتباط مستییمی با جان مردم دارد ،متخصصان ایالن حالوزه توجاله خاصالی باله رفتالار دانالشیالابی
داشتهاند .کندی 3و همکارانش ( ،)2004به بررسی تأثیر شکاف دانشی بر رفتار متخصصان پزشکی پرداختند.
آن ها بر پایه پژوهش کیفی که انجام دادند بر این باورند که کسب دانش جدیالد بالر رفتالار علمالی و حرفالهای
پزشکان اثر می گذارد .پس تغییر رفتار دانشی می تواند به ارتیای دانش و در نتیجه به تغییر کلالی رفتالار بالرای
تصمیم گیریهای بهتر در مراقبت و درمان بینجامد (فیشر 4و کوهناورسمان)2013 5،
با توجه به تعاریفی که در زمینه رفتار دانشیابی در متون مختلف ارائهشده و مروری که بر پیوستار داده تا
خرد و پیشنیازهای شکلگیری رفتار دانشیابی صورت گرفت میتوان رفتار دانشیابی را رفتاری قلمداد
کرد که فرد در مواجهه با برطرف ساختن یک نیاز دانشی از خود بروز میدهد .در این رفتار ،کاربر به
جستوجوی دانش ،مرور دانش ،نظارت بر دانش ،و آگاهی از جستوجوی خود میپردازد .این رفتار که
مستلزم هوشمندی در تمامی مراحل و عناصر آن است باید رفتاری هدفمند برای رفع یک شکاف دانشی از
طریق دریافت دانش بهواسطه کانالهای ارتباطی توانمند در انتیال دانش باشد .پایگاههای دانشی که کاربر
دانش موردنیاز خود را از آن طلب میکند باید توان ارائه خدماتی از قبیل جستوجوی دانش ،مرور دانش،
و ارائه نمایشی از قواعد ،عملیات ،و رویهها را برای وی داشته باشد .درنهایت ماحصل یک رفتار دانشیابی،
کسب دانش و پاسب به پرسش های چگونگی و چرایی کاربر در مواجهه با امور در دست اقدام او میباشد.
.9

تفاوت رفتار دانشیابی و رفتار اطالعیابی

1. Benbasat and Kim
2. Intention
3. Kennedy
4. Fischer
5. Kuhne-Eversmann
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همچنین با توجه به تغییر وضعیت و چرخش مداومِ رفتار فرد از اطالعاتی به دانشی و از دانشی به اطالعاتی در
زمانهای مختلف در افراد متفاوت ارائه خط مشخصی بین این دو مفهوم تا حدودی امکانپذیر نیست .بلکین
از نظریهپردازان در حوزۀ رفتار اطالعیابی ،مفهوم ناهمگونی در وضعیت دانش را بکار میبالرد کاله مبتنالی بالر
رویکردی شناختی است .در چنالین وضالعیتی ،فالرد تشالخیص مالیدهالد دانالش موجالود وی بالرای حالل مسالئله
موردنظرش کافی نیست .فرد نمیتواند مشالکالت اطالعالاتی اش را بالهروشالنی تشالخیص داده و آنچاله را کاله
نمیداند بهسادگی بیان کند (داورپناه 117 :1386 ،و )127؛ بنابراین همالانطالور کاله اینگورسالن ( )1389بالاور
دارد ،توجه به مدل و رویکرد شناختی افراد در بروز رفتار با در نظر گرفتن وضعیت واقعی دانالش (باله معنالای
آنچه دانسته میشود و در لحظهای معین بهطور عاطفی تجربه میشود) ،ضروری است .شاید بتوان گفت یکی
از قابللمسترین مواردی که تفاوت رفتار اطالعیابی و رفتار دانشیابی را برای ما روشن میسازد احسالاس و
حالت درونی و عاطفی است که برای هر یک از ما بهروشنی قابلدرک و تمایز است.چنین احساس و حالالت
درونی ،اگر مثبت باشد ،به تجربه ای خوشایند تبدیل میشود که میتواند پیامدهای مثبت برای فالرد (کالاربر)
داشته باشد .حسینی ( )1391در پایان نامه دکتالری خالود یکالی از ایالن احساسالات درونالی را تجرباله خوشالایند
میداند .بر پایه نظریه تجربه خوشایند ،نی بودن محالیط تعالاملی رابالط کالاربر ،تجرباله خوشالایندی باله کالاربر
می دهد که وی را به مراجعه بعالدی و اسالتفاده بیشالتر از منالابع اطالعالاتی سالوق مالیدهالد .دسالتیابی باله تجرباله
خوشایند تسهیلکننده تمرکز ،جذب ،و حس نکردن گذر زمان ،که اهدافی ارزشمند در محیطهای یادگیری
هسالالتند ،مالالیباشالالد .پالالژوهش هالالا نشالالان داده اسالالت افالالرادی کالاله بالاله تجربالاله خوشالالایند دسالالت مالالییابنالالد دارای
خودشکوفایی ،خوش بینی ،و کنترل درونی بیشتر و بدبینی کمتر هستند (هانتر و سیکزنتمیهالی 2003 ،1نیالل
در حسینی .)1391 ،بر پایه این نظریه و برخی نظریههای نزدیک به این ،میتوان بهنوعی رفتار دانشیابی را در
میایسه با رفتار اطالع یابی رفتاری خوشایندتر تلیی کرد که باعث ارضاء ،اقنا ،نشاط و سرخوشی بیشتر در فرد
میشود .برای نمونه ،چنانچه کاربری در جستوجو ی خود به نتای بهتری برسالد کاله آن نتالای بالا پیشداشالته
های وی همخوانی داشته و حتی موجب تیویت و ارتیاء و ثبات بیشتر گردد ،تجربه اش میتواند خوشالایندتر
تلیی شود.

1. Hunter and Csikszentmihalyi
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ایجاد مرز مشخص و معینی برای تمایز بین این دو مفهوم با توجه به انتزاعی بودنشان بسیار مشکل اسالت،
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سردرگمی را در خود می بینند که این احساس در رفتار دانشیابی در میایسه با رفتار اطالعیابی کالاهش پیالدا
میکند .افراد در مواجهه با موقعیت های ناآشالنا و یرمالرتبط و همچنالین افالزایش یرقابالل کنتالرل اطالعالات،
احساس سردرگمی کرده و خسته می شوند .در چنین وضعیتی استفاده از اطالعات موجب اضافهبار اطالعاتی
و شناختی می شود .به همین دلیل کاربران به عدم استفاده از اطالعات رو میآورند .این عوامل موجب هجوم
اطالعات یا کاهش توانایی فرد در استفاده از اطالعالات مالیشالود (کیالانی .)1391 ،در میایساله بالا ایالن مسالئله
هنگامیکه افراد با دانش مواجهه می شوند نوعی احساس رضایت و خشنودی در آنها شکل میگیرد که این
خود باعث شورونشاط و دنبال کردن بییه مسیر بازیابی اطالعات و دانش میشود .بالا توجاله باله فنالاوریهالای
جدیدی که در رشته هایی همچون علوم شناختی و عصبشناختی 1مورداستفاده قالرار مالیگیالرد مالیتالوان باله
اندازه گیری میالزان لالذت و خسالتگی افالراد در مراحالل مختلالف فراینالد جسالتوجالو پرداخالت و ایالن گالزاره
مطرحشده را موردبررسی دقیقتر قرارداد.
البته همانطور که پیشتر گفته شد ،جدا کردن رفتار اطالعیابی از رفتار دانشیالابی کالار چنالدان آسالانی
نیست و در بسیاری از موارد این دو در کنار همدیگر رخ میدهند و بسته به بافت و پالیشنیازهالای الزم بالرای
شکلگیری رفتار دانشیابی ممکن است فر د مرتب ًا بین ایالن دو رفتالار درحرکالت باشالد .از سالوی دیگالر ،ایالن
امکان نیز وجود دارد که ازنظر یک فرد واحد ،مفهوم اطالعات و دانش مرز مشخصی نداشته باشد و بسته باله
نیاز ،موقعیت ،و ساختار اهنی فرد ،رفتار وی اطالعیابی و یا دانشیابی باشد هرچند که خالود وی از ایالن امالر
آگاهی نداشته باشد و یا برایش مهم نباشد.
در ادامه به برخی از تفاوتهای رفتار اطالعیابی و دانشیابی اشاره میشود:


در رفتالار اطالالع یالابی میالزان سالطح پالردازش اطالعالات دریالافتی کالم اسالت درحالالیکاله در رفتالار

دانشیابی میزان سطح پردازش اطالعات دریافتی زیاد است و افراد باید از پیشداشتههالای خالود نیالز اسالتفاده
کنند (ریسمانباف و فتاحی.)1395 ،


رفتار دانشیابی سطحی باالتر از رفتار اطالعیابی است .به طور طبیعی ،افراد ابتدا از سطح اطالعاتی

عبور می کنند و سالپس بالا تکمیالل پالازل اطالعالاتی کاله در اهالن دارنالد ،تالالش مالیکننالد آن اطالعالات تالازه

1. Neuroscience
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معموالً افالراد در فراینالد رفتالار اطالالعیالابی و بالهویالژه در مراحالل ابتالدایی آن نالوعی احسالاس خسالتگی و
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میتوان فرض کرد ،دانش میتواند پیشنیاز تصمیمگیری معیالول تالر و درنتیجاله ،رفتالار مناسالب باشالد .رفتالار
دانشیابی در سطح متعالی تر نسبت به رفتار علمی و اطالعاتی قرار دارد و منجالر باله ارتیالاء شالناخت و دانالش
میشود (یورلند ،2013 ،ریسمانباف و فتاحی ،1395 ،گایسلر.)1393 ،


رفتار دانشیابی و رفتار اطالعیابی در زمینه احساس رضالایت و لالذتجالویی نیالز متفالاوت هسالتند،

فردی با نیاز اطالعاتی به دنبال اطالعات است که البتاله گالاهی ایالن جسالتوجالوی اطالعالاتی بالا بالیعالقگالی
صورت می پذیرد و فرد دوست دارد تا هرچه زودتر به این جستوجو پایالان دهالد .در میایساله ،میولاله دانالش
متفاوت است بهطوری که فردی با نیاز دانشی به سطحی از آگاهی رسیده است و به دنبال تکمیل کردن پالازل
اهنی خود باعالقه به جستوجو پرداخته تا دانش خود را تکمیل کند و از جستوجوهای خود لذت میبرد.


همچنین ،آنچه رفتار دانشیابی را از رفتار اطالعیابی جدا میکند میزان پیشداشتههای اهنالی فالرد

است .فردی با آگاهی اندک و بدون هیچگونه پیشداشته اهنی ،زمانی سراغ نظامهای بازیابی مالیرود تالا باله
اطالعات دست یابد ولی فردی با پیشداشته های اهنی قبلی به دنبال سطحی باالتر از اطالعالات یعنالی دانالش
است .بهنوعی می توان گفت در سطح اطالعات ،فرد دروندادهای حسی را خوشاله بنالدی و گالاهی باله مرحلاله
میایسه هم میرسد؛ اما آنجا که دروندادهای حسی خوشهبندیشده جدید را با دروندادهای حسی قبلی به هم
ربط میدهد و به درک و فهمی از آن میرسد (گایسلر ،)1393 ،رفتار دانشیابی رخداده است.
 .10به سمت الگوهای دانشی

آیا دانش منجر به تغییر الگوهای رفتار اطالعیابی میشود؟ نااطمینانی ،شکاف شناختی ،آگالاهی مالبهم از
فیدان چیزی ،ابهام در عدم رضایتمندی ،و ناهمگونی در وضعیت دانش اصطالحاتی است که پژوهشالگران
مختلف برای بروز رفتار اطالعیابی که از نیاز اطالعاتی افراد نشأت میگیرد ،بکار بردهاند .به عبارتی ،نداشتن
اطالعات و یا دانش کافی درزمینۀ چیزی موتور محرکی برای احساس نیاز است کاله منجالر باله بالروز رفتالاری
خاص از سوی فرد میشود.
تیریباً تمامی مدلهای یرمکانیکی اطالعیابی پویا مانند مدل بلکین ،دروین و فاستر ،بهجای تأکید صرف
بر جنبهها و مهارت های اطالعاتی ،الگوهایی متمرکز بر کارکردهای دانشی مرتبط با جستوجوگران اطالالع
در فرآیندهای اطالعیابیاند .مدلهای اخیر مانند مدلهای متأثر از منطق فالازی ،آنچنالانکاله در مبحالث وب
معنایی مطرح است ،امکان بسط جستوجوی کاربر ،دخیل کردن بیشتر زبان طبیعی در فرآینالد بازیالابی و در
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کسبشده را به دانش تبدیل کنند .به همین دلیل ،رفتار اطالعیابی آنها به رفتار دانشیالابی ارتیالاء مالییابالد.
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نفوا نظریه های شناختی در دهۀ  1970در رشته ،و پربارتر شدن نظری مطالعات مربوط به کالاربران اطالعالاتی
در این دهه ،مجال و پایۀ نظری الزم را برای پیریزی الگوهای اطالعیالابی کاله باله خالالف الگوهالای بازیالابی
اطالعات ،از دیدگاه کاربر به موضوع مینگریست ،فراهم ساخت (ریسمانباف .)1393 ،امتیاز مهم این الگوها
آن است که از نگاه کاربر (و نه نظام) به فرآیند اطالعیابی مینگرند .مدلهای اطالعیابی که توسط جانسون

1

( ،)1997لیکی 1و دیگران ( ،)1996و میلر 2و جابلین 3پیشنهادشده بودند ،از انسالان باله عنالوان منبالع دانالش یالاد
کردهاند ( )Hsieh, 2009در مدلهای اطالعیابی نظیر مدل کولثاو 4باله کالاربر بالهعنالوان همراهالی فعالال در
فرآیند اطالعجویی نگریسته میشود؛ بهنحویکه به لحاظ جنبههای شناختی فرآینالدهای اطالالعیالابی ،دانالش
کاربر همگام با تعامل با اطالعات رشد مییابد (داورپناه ،1386 ،اینگورسن.)1389 ،
درنتیجه ،با نگاه به الگوهای مختلف رفتار اطالعیابی نظیر ویلسون ،الیس ،بلکین ،دروین ،کولثاو ،فاستر و
 ...میتوان گفت این مدل ها و الگوها به سمت دانشی شدن پیش میروند ،بهطوریکاله در تمالام ایالن الگوهالا
بهنوع ی از وابسالتگی الگالو باله دانالش صالحبت شالده اسالت .بالرای نموناله ،ویلسالون کاله از یکالی از مهالمتالرین
نظریه پردازان حوزه رفتار اطالعاتی است و تمام پژوهشالگران پالس از او باله کالار او اسالتناد کالردهانالد در طالی
سالهای ( )1999-1981الگوی رفتار اطالع یابی خود را چندین مرتبه تغییر داده و آن را کامل کرده است .او
از الگوهای پس از خود نیز برای تکمیل الگوی خود بهره برده و متغیرهای مختلفی ازجمله شکاف دانشالی را
در الگوی خود وارد کرده است و بهنوعی الگوی کنونی با آنچه اولبار مطرح شد متفاوت است و باله میولالۀ
دانش در آن توجه شده است .در الگوی دروین نیز ،ما با جهانی ساکن روبرو نیستیم ،بلکه کاربر در تعامل بالا
اطالعات ،معنا میآفریند (نظریه معنا بخشی )5که این معنا نیز همراه با خالود کالاربر در زمالان -فضالا 6در حالال
تغییر و پویایی است (داورپناه ،ساالری ،)17 ،1390 ،گادبولد ( )2006در میاله خود بر طبق الگوی اطالعیابی
ویلسون و نظریه معنابخشی دروین و فرمول بنیادی اطالعات که از سوی بالروکس )1980( 7ارائالهشالده اسالت
1 .Johnson
1 .Leckie
2 .Miller
3 .Jablin
4. Kuhlthau
5. Sense Making
6. Time/ Space
7. Brookes
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یککالم ،امکان طراحی مدلها و نظامهای بازیابی تعاملیتر ،پویاتر و دانشمدارتری را فراهم سالاخته اسالت.
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ساختار اصالحشدۀ جدید یعنی دریافت دانش جدید تغییریافته است .1گرچاله هنالوز باله معنالای واقعالی نموناله
الگوی دانشی کاملی نداریم اما با نگاهی کالن به الگوهای اطالعیابی مالیتالوان گفالت ،ایالن الگوهالا در سالیر
جریانی قرارگرفتهاند که مفهوم دانش در آنها مهم تلیی میشود و بهنوعی به سمت الگوهایی پیش میرویم
که سعی دارند رفتار دانشیابی افراد را بررسی و مدلسازی کنند .در حیییت ،هرچند اندیشمندان دیگالر کاله
انواع الگوهای رفتار اطالعیابی را مطرح کرده اند به طور مستییم به مباحث دانشی در این رفتار اشاره ننمالوده
اند اما میتوان این برداشت را کرد که ارتیای رفتار اطالعیابی مالیتوانالد باله جالای دریافالت "اطالعالات" ،باله
کسب و جذب "دانش" منتهی شود و از این رو ،آن رفتار ساده را به رفتار پیشرفته تر (رفتالار دانشالی) تبالدیل
کند.
 .11نتیجهگیری

بررسی پیوستار داده تا خرد نشان داد که دانش در میایسه با داده و اطالعات ،میوله سطح باالتری اسالت.
اطالعات را میتوان نمایش شکلی ،وضعیتی ،یا مفهومی از یک پدیالده تجربالی دانسالت کاله تالوان بالالیوه در
راستای تغییر ،عمل ،قصد ،یا توقعات یک موجودیت را دارد .دانالش مجموعاله آگالاهیهالایی اسالت کاله فالرد
میتواند از اطالعات کسبشده درک و جذب کرده ،با داشتهها و چارچوبهای شناختی خود ترکیب نماید
و از آن برای تصمیمگیری استفاده کند .با توجه به تعاریف مطرحشده هوش را میتوان کلیالد ایالن تبالدیالت
در درون اهن انسان دانست .هوش عامل توانمندی است که قابلیت تبدیل داده ،اطالعات ،دانش را به ما اعطا
میکند.
در میایسه میان رفتار اطالعیابی با رفتار دانشیابی مشخص شد که عامل هوشمندی را میتوان از
اصلیترین مشخصههای تمایز میان این دو رفتار دانست؛ یعنی هر چه ساختار و عناصر دخیل در یک رفتار
بیشتر بتوانند از عامل هوشمندی استفاده کنند آن رفتار گرایش بیشتری به سمت دانشی شدن دارد .یکی دیگر
از تفاوت ها که بسیار انتزاعی و البته برای هر فردی به همان نسبت قابللمس است احساس و حالت درونی
است که فرد از رفتار خود دارد .معموالً افراد در فرایند رفتار اطالعیابی و بویژه در مراحل ابتدایی آن نوعی

 .1برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به:
Godbold, N (2006). Beyond information seeking: towards a general model of information
behavior. Information Research. Vol. 11, No. 4 .
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مدلی تیریب ًا دانشی ارائه کرده است .در این مدل ،ساختار دانش فالرد بالا عبالور از چرخاله رفتالار اطالعالات ،باله
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این احساس میتواند در رفتار دانشیابی کاهش پیداکرده و درواقع بااحساس رضایت و لذت همراه باشد.
چنانچه یک مدل ساده (مدل برلو) ارتباطات مدنظر باشد ،این مدل از چهار عنصر فرستنده ،گیرنده ،پیام،
و مجرای ارتباطی تشکیلشده است .برای شکلگیری یک رفتار دانشیابی عامل هوشمندی باید در تمامی
عناصر این ارتباط وجود داشته باشد .شکلگیری این رفتار مستلزم آن است که کاربر در وهله اول و در
میایسه با نیاز اطالعات ،نیاز دانشی داشته باشد یعنی نیاز او از دل یک شکاف شناختی سر برآورده باشد .در
مرحله دوم ،این نیاز باید با استفاده از کسب و درونی کردن دانش برطرف شود و پیام منتیلشده
دراینارتباط ،نه اطالعات ،بلکه دانش باشد .از طرفی ،کانالهای ارتباطی (همچون رابط کاربر در نظامهای
اطالعاتی) درگیر نیز توان انتیال این دانش را داشته باشد .در مرحله نهایی پایگاه دانشی مدنظر (این پایگاه
میتواند یک انسان یا یک سیستم نرمافزاری خبره باشد) باید توانایی ارائه نمایشی از قواعد ،عملیات ،و
رویه ها را برای کاربر داشته باشد و کاربر در مواجهه با آن در پاسب به پرسشهای چگونگی و چرایی خود با
مجموعهای از قواعد ،رویهها برخورد کند که با توجه به عنصر هوشمندی و توانایی پایگاه در حل مسئله و
آفرینشهای ارزشمند شکلگرفتهاند.
در پایان ،رفتار دانشیابی را می توان رفتاری قلمداد کرد که فرد در مواجهه با یک نیاز دانشی از خود
بروز میدهد و در ارتباط با آن ،فرایندی (الگویی) را طی میکند که دربرگیرنده مراحلی چون جستوجوی
دانش ،مرور دانش ،نظارت بر دانش ،و آگاهی از جستوجوی خود میباشد .این رفتار مستلزم آن است که
شرایط و پیشفرضهای آن مهیا باشد .پیشفرضهایی نظیر وجود کانالهای ارتباطی توانمند در انتیال دانش
و پایگاههای دانشی که توان ارائه خدماتی از قبیل جستوجو ،مرور ،و نمایش دانش را به کاربر بدهند .در
هر شکل ،مفهوم رفتار دانشیابی مفهومی مهم و بسیار گسترده است .به همین دلیل میتوان انتظار داشت که
عرصه نوینی در ادبیات و پژوهشهای حوزههای گوناگون بهویژه علم اطالعات و دانششناسی و نیز
روانشناسی شناختی باز کند .به نظر میرسد که تالش در زمینه تدوین و هنجاریابی مدلها در این عرصه
بسیار ضروری باشد.
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Abstract
Humans do different behaviors to meet their needs constantly. These
behaviors are different and each of them constitute subject of disciplines
such as psychology, sociology, management, art, knowledge and information
science, and some specialized sub disciplines of them. Investigating
information behaviors and knowledge behaviors are favorite subjects in
knowledge and information science. These behaviors show the main elements
of user activity in interact with information and knowledge as well as
retrieval systems. This paper with Considering the importance of these
concepts, tries to review of literature through analytical and discussed
concepts such as data, information, knowledge, wisdom, and intelligence.
Afterwards express the prerequisites for the formation of knowledge seeking
behavior and be provided the definition of knowledge seeking behavior and
differentiation with information seeking behavior. The surveys showed the
concept of knowledge seeking behavior, an important concept and are very
wide, in order that we can expect the new area opens in literature and research
in various fields especially in knowledge and information science. It seems
that the efforts in developing and regulates a framework is essential in this
field.
Keywords: Data, Information Information seeking behavior,
intelligence, Knowledge, , Knowledge seeking behavior Wisdom
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است .ایشان هماکنون مدیر واحد آموزش گروه آتیه درخشان اهن است .بازیابی اطالعات ،رفتار اطالعیابی،
رفتار دانشیابی ،سیستم های اطالعاتی هوشمند ،و تعامل انسان و اطالعات از جمله عالیق پژوهشی وی
است".

" طاهره ریگی :متولد سال  1366دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی در دانشگاه فردوسی مشهد
است .بازیابی اطالعات و دانش ،رفتار اطالعیابی ،رفتار دانشیابی ،رفتار جستوجو و بازیابی دانش ،سامانه
های بازیابی دانشمدار ،تعامل انسان و رایانه ،تعامل انسان و اطالعات ،روشهای پژوهش کیفی از جمله
عالیق پژوهشی وی است".

" رحمتاهلل فتاحی :متولد سال  1330دارای مدرک دکتری در رشتۀ علم اطالعات و دانششناسی از
دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا است .ایشان هم اکنون معلّم گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه
فردوسی مشهد است .سازماندهی اطالعات و دانش ،فهرستنویسی رایانهای و جستوجو و بازیابی اطالعات و
دانش از جمله عالیق پژوهشی وی است." .
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