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  مروري بر متون: يابي ويلسون اطالعهاي الگوي  مفاهيم و ويژگي

  
  3، حسن صياميان2، فاطمه نوشين فرد1موسي يمين فيروز

 

  چكيده
پراستنادترين الگو در بحث رفتار  عنوان به) Wilson(يابي ويلسون  هاي الگوي اطالع ي حاضر، بيان مفاهيم و ويژگي هدف از مطالعه

يابي ويلسون  نتايج نشان داد كه مدل اطالع. گيرد ميند تكميل، بسط و گسترش آن با مرور متون مورد بررسي قرار يابي بوده و فراي اطالع
يابي مطرح شده در جهان  يابي بعد از خود بوده و يكي از پراستنادترين الگوها در بين انواع الگوهاي اطالع پايه و بنيان الگوهاي اطالع

نظران معتقد هستند كه الگوي كلي ويلسون بيشتر  بار مورد بازنگري قرار گرفته و اكثر صاحب 4تاكنون  1981اين الگو از سال . باشد مي
، اما هدف از كند يمبه عبارت ديگر، اگر چه در شكل نهايي اين الگو نظريه ايفاي نقش . يك نظريه است تا يك چارچوب نظري

اين نكته مهم است كه الگوي عام ويلسون در طول زمان شكل گرفته و تكامل  درك .باشد الگوي مذكور، پيوند دادن نظريه به عمل مي
از اين رو بايد . تدريجي داشته است و فهم ارتباط ميان نمودارهاي مختلفي كه او به منظور تشريح اين الگو ارايه نموده ضروري است

هاي پژوهشي، الزم است كه  ي نشان دادن روند رشد ايدهدرك شود كه هيچ الگويي مستقل و كامل نيست و در استفاده از اين الگو برا
در اين پژوهش ابتدا . عمل گردد ها آنبازنگري و بر اساس  1996و همچنين الگوي سال  1981تمام نمودارهاي موجود در الگوي سال 

يابي  يابي، الگوهاي اطالع طالعهاي رفتار ا يابي ويلسون بيان شده و ضمن مروري كوتاه بر نظريه هاي الگوي اطالع مفاهيم و ويژگي
  . گرفتخواهد ويلسون مورد تجزيه و تحليل قرار 

  ي اطالعات جستجو و ذخيره ؛مدل ويلسون ؛يابي رفتار اطالع :هاي كليدي  واژه
  مروري :نوع مقاله
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  مقدمه
پژوهش در رفتار اطالعاتي، متخصصان اطالعاتي را قبل 

ساخته شود، به خود  »علم اطالعات« ي كه واژه از آن
 به توان يمرا  ها ن نوع پژوهشايآغاز . مشغول كرده بود

   سلطنتي اطالعات علمي ي كنفرانس جامعه
)The royal society scientific information conference(   

در اين كنفرانس  ).1( نسبت دادبرگزار شد،  1948كه در سال 
 دانشمندان رايانه توسطرفتار اطالعاتي  ي تعدادي مقاله درباره

 »رفتار اطالعاتي« ي ين كنفرانس از واژهدر مقاالت ا. ه شديارا
)Information behavior( بيشتر  را كهچ ؛استفاده نشده بود

اين . ها بود استفاده از مدارك و كتابخانه ي مقاالت درباره

علم « ي واژه Hansenكه  سال قبل از آن 7كنفرانس 
هاي  اتخاذ روش در ادامه،. شد برگزار ،را وضع كند »اطالعات
 موجب در بريتانيا 1970 ي عام از اوايل دهه ه صورتكيفي ب
 وقوعاين امر احتمال . هايي در مورد رفتار انسان شد بررسي
  ي مطالعه در علوم اجتماعي كه بتواند برايرا هايي  و مدل ها هينظر
  
  

 مدرس، آموزش عمومي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ايران-1
 )ي مسؤول نويسنده(

Email: yaminfirooz@yahoo.com 
واحد علوم و  ،رساني، دانشگاه آزاد اسالمي استاديار، كتابداري و اطالع -2

  ايران تحقيقات تهران، تهران،
رساني، دانشگاه آزاد اسالمي،  دانشجوي دكتري، كتابداري و اطالع - 3

مربي، دانشگاه علوم پزشكي و  ، تهرانواحد علوم و تحقيقات تهران
  مازندران، ساري، ايران
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و  ها مدلدر همين دوره  .بيشتر كرد ،كار روده رفتار اطالعاتي ب
، Dervinچون  وهشگراني همه شده توسط پژيهاي ارا نظريه
Ellis  وWilson 2( بيشتر شدند يها پژوهشاي براي  پايه.(  

ي رفتار اطالعاتي مراحل گذار  حوزه 1990ي  از دهه
اي را پشت سر نهاد و تا حد زيادي متأثر از انوع  عمده
؛ در حالي كه برخي )3(هاي پژوهشي حاكم بود   روش

محدود تنها براي اشاره  پژوهشگران رفتار اطالعاتي را به طور
برند، اكثر  هاي جستجوي اطالعات به كار مي به فعاليت

كه  كنند يمپيروي  Wilsonتر  پژوهشگران از معناي گسترده
ي رفتار انساني در ارتباط  رفتار اطالعاتي را عبارت از مجموعه

جويي  با منابع و مجراهاي اطالعاتي از جمله اطالع
)Information searching(  و استفاده از اطالعات به

  ). 4( داند يمصورت فعال و غير فعال 
يابي  فرد در بررسي عوامل مرتبط با رفتار اطالع نوشين

يابي بحث  رفتار اطالع اعضاي هيأت علمي مشخص نمود كه
رساني  ي آموزش، پژوهش و مطالعات اطالع مهمي در عرصه

كه فرد رفتاري و ديگر قلمروهاي علمي مرتبط با آن است و 
هاي  در مسير دستيابي به پاسخ سؤاالت و نيز كشف دانسته

يابي آن فرد  دهد، بيانگر رفتار اطالع جديد از خود نشان مي
   .)5(است و تحت تأثير عوامل مختلف قرار دارد 

ي مفاهيم و اصطالحات مرتبط با  ضمن ارايهدر اين مقاله 
هاي مختلف ، به مرور نظريه و الگويابي ي رفتار اطالع حوزه

ي اطالعات و  در جامعه كه چرايابي پرداخته شد؛  رفتار اطالع
دانش محور امروز، بررسي مباني نظري و رويكردهاي مختلف 

در ادامه، . ي رفتار اطالعاتي انسان امري ضروري است مطالعه
يابي ويلسون كه يكي از پراستنادترين و  مدل اطالع

يابي است معرفي  ار اطالعي رفت تأثيرگذارترين الگوها در حوزه
  .گردد شده و فرايند تكاملي آن ترسيم مي

  
  شرح مقاله

  يابي مفاهيم رايج در اطالع
مدل يا الگو عبارت  ،در يك بيان ساده: الگو ايمدل . 1

به طور . كند يمچه كه فهم يك مسأله را آسان  است از آن

آيا  يمهدف از رسم يك مدل اين است كه ببين لمعمو
، شود يمچه كه در زندگي واقعي ديده  با آن ها هيفرض

روابط بين مفاهيم را  ،در واقع مدل. هستند يا خير هماهنگ
 كند يمو اين مشابه همان كاري است كه نظريه  دهد يمشرح 

. تري دارد با اين تفاوت كه مدل با جهان واقعي ارتباط نزديك
يك مدل يا الگو ممكن است به عنوان معياري براي تفكر 

  ).4(ف گردد اي خاص تعري مسأله ي ربارهد
كاربران از ) رفتار(روند فعاليت : يابي اطالع يالگو. 2

ي مجراهااي مطلوب در  آغاز جستجو تا رسيدن به نتيجه
كه از تركيب اين  شود يماطالعاتي از چند مرحله تشكيل 

معتقد  Wilson. گيرد يابي شكل مي مراحل الگوي اطالع
 لب براي توصيف رفتارغيابي ا اطالع يها مدلاست كه در 

ميان مراحل  ي ل و نتايج آن و يا رابطهييابي، دال اطالع
ندرت ه و ب كنند يميابي از نمودار استفاده  مختلف رفتار اطالع

پردازند و بيشتر  ميآن به بيان روابط ميان موضوعات نظري 
  ).6( مانند قبل از نظريه باقي مي ي در مرحله

اي از رفتارهاي انساني  مجموعه: ياترفتار اطالع. 3
مواجهه شامل  است كه هاي اطالعاتي مرتبط با منابع و كانال

ارتباط رو در رو  بنابراين. باشد با اطالعات و به كارگيري آن مي
ناشي از ي  ي دريافت شده ناخواستهاطالعات  و با ديگران

 ).4( شود يمرفتار اطالعاتي تلقي هاي تلويزيون  تماشاي آگهي

هايي كه يك  به مجموعه فعاليت :يابي رفتار اطالع. 4
فرد براي رفع نيازهاي اطالعاتي خود بعد از شناسايي وجود 

گويند و  يابي مي ، رفتار اطالعدهد يمترديد در خود انجام 
شامل اهداف، روش، ابزار و نوع اطالعات مورد جستجو و 

را  يابي رفتار اطالع Wilson. عوامل مؤثر بر آن است
جستجوي هدفمندي براي يافتن اطالعات جهت رفع نيازها 

و معتقد است فقط كساني كه نيازهاي  كند يمقلمداد 
شان براي خود آنان مشخص است به استفاده از  اطالعاتي

 ). 7(پردازند  منابع اطالعاتي مي

سطح كوچكي از رفتار  :اطالعات يرفتار جستجو. 5
 يها ستميسدر تعامل با مورد استفاده توسط فرد جستجوگر 

خواه از نوع ساده مثل استفاده از ماوس و . اطالعاتي است
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 راهبرد يا در سطح هوشمند مثل اتخاذ ها و كليك روي لينك
گيري بر روي  جستجوي بولي يا تعيين ضوابطي براي تصميم

همچنين . باشد انتخاب مطلب از روي دو كتاب همسان
 انندم كنند يمني ايجاد هايي كه در فرد درگيري ذه فعاليت

اين  از آن،داوري در مورد ارتباط داده با اطالعات مرتبط با 
  ).8(. نوع هستند

شامل اعمال فيزيكي  :رفتار استفاده از اطالعات. 6
 و ذهني است كه در آن دانش كسب شده با دانش قبلي فرد

اين درگيري ممكن است در . شوند آميخته مي هم در
بندي كردن يك متن با توجه  مثل دستههاي فيزيكي  فعاليت

به اهميت معاني آن باشد و يا ممكن است يك درگيري ذهني 
 جديد و كسب شدهاطالعات قديم با دانش  ي مثل مقايسه

  ).6(د باش
بندي تعاريف ارايه شده در اين حوزه  فرد در جمع نوشين

گوناگون  يها وهيبه ش يابي معتقد است، اصطالح رفتار اطالع
كه در آن، اطالعات  رود يبه كار م ياشاره به هر بستر يبرا

 را در يابي اطالع يها و تمام شكل گردد يجستجو م
 شياصطالح ممكن است ب نيا »يابي اطالع«جزء . رديگ يبرم

را برساند، از  يمثبت تيفعال زانيم ياز آن كه به طور ضمن
 يگروه اي يكه توسط مطالعات فرد دكن تيحكا يتيفعال
 يآور جمع« ياصطالح خنثا كه ي حال در ؛نداده باشد جهينت

ه يارا يابي از اطالع تر ينيع يفيممكن است توص» اطالعات
ممكن است به سبب  زياصطالح ن نيدر ا» رفتار«جزء . دهد
  .)5( مبهم جلوه كند يكم »ييرفتارگرا« يضمن يمعنا

  
 هاي رفتار اطالعاتي مروري كوتاه بر نظريه

هاي بسياري براي اشاره  انشمندان از واژههاي اخير د در دهه
. اند يابي استفاده كرده هاي متنوع رفتار اطالع به جنبه

ترين  ي رفتار اطالعاتي از جمله فعال پژوهشگران حوزه
ي كتابداري و ها پژوهشاستفاده كنندگان نظريه در 

استفاده از نظريه در رفتار اطالعاتي ). 3(رساني هستند  اطالع
از درون اين  ها هينظراي از  است و تعداد فزايندهرو به رشد 

باشد كه در اين بخش از مقاله  گيري مي حوزه در حال شكل

ي زماني  به ترتيب دوره ها آنترين  خالصه به مهم به طور
  .شود يماشاره 

 1971يابي به سال  خاستگاه اولين مجموعه الگوهاي اطالع
ي  نامه سمينار پايان ي به ارايه Wilsonگردد، زماني كه  بر مي

يابي  الگوي اطالع. دكتري خود در دانشگاه مريلند پرداخت
با همكاري  1999و  1996، 1981ي اه سالويلسون در 

Walsh ي قابل توجهي يافت و آن چه در اين الگو مهم  توسعه
از آن جا كه  .ي جستجوي اطالعات است گانه 3است، رويكرد 

گردد،  طور كامل تشريح ميدر بخش بعدي مقاله اين مدل به 
 ).4( در اين جا به همين بسنده شده است

Wilson  ي اعتبارشناختي را كه  نظريه 1983در سال
مفهوم . شناسي اجتماعي است، ارايه نمود برگرفته از معرفت
اين است كه مردم  Wilsonي اعتبارشناختي  اساسي در نظريه

به دست به طور معمول دانش خود را به دو روش متفاوت 
به تجربيات دست اول خود يا آن چه  بر اساس: آورند يم

در همين سال ). 4(اند  دست دوم از ديگران ياد گرفته صورت
)1983 (Kirkelas يابي  مدل خود را در رابطه با رفتار اطالع

. اي ارايه نمود او يك مدل جستجوي كتابخانه. مطرح كرد
لعات استفاده شده ي ذهني او عدم وجود تمايز بين مطا ذغدغه

و مطالعات كاربران و همچنين، فقدان اجماع در خصوص 
رساني  چگونگي تعريف اطالعات در علوم كتابداري و اطالع

البته بايد به اين نكته اشاره كرد، با وجود اين كه طي ). 3(بود 
بارها استناد شده، اما  Kirkelasي  ي گذشته به مقاله دو دهه

يك «و هويت ذاتي آن، به عنوان به خاطر سادگي مدل وي 
  . مورد نقد قرار گرفته است» مدل جستجوي كتابخانه

Diane Nahl  ي بار عاطفي  نظريه 1986در سال
)Affective load (ي رفتار اطالعاتي مطرح كرد را در حوزه .

او بر نقش عاطفه در رفتار اطالعاتي و چگونگي تأثير آن بر 
 سال در Belkin). 9( داشت ديتأكعملكردهاي شناختي 

يا   ASK( دانش ناهمگون تيوضع ي هيفرض 1997
Anomalous state of knowledge (معتقد او. كرد هيارا را 

بود كه مفهوم وضعيت ناهمگون دانش ارتباط آشكاري با 
ي پرداختن به تشريح اين دليل  يابي در زمينه رفتار اطالع
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و  آورند يمروي يابي  خاص دارد كه چرا مردم به رفتار اطالع
 با يشخص تعامل قيطر از تواند يمها  چگونه استدالل

  ).4( شود داده پاسخ اطالعات
ي  در حوزه 80تا  70ي  با توجه به اين كه در دهه

كتابداري و علم اطالعات بيشتر به فنون جستجو توجه 
را در  )Berrypicking(ي چيني  ي دانه نظريه Batesشد،  مي

بار مورد استناد  148، 2010كه تا سال مطرح كرد  1989سال 
ي چيني  وي ابتدا الگويي از روش جستجوي دانه. قرار گرفت

ي طراحي را كه ها يژگيوتدوين كرد و سپس طيف وسيعي از 
هاي پيوسته تمايل داشته  ممكن است استفاده كنندگان نظام

باشند براي رسيدن به اهداف جستجوي خود در اختيار داشته 
 ).10(يه نمود باشند، ارا

هاي مشاهدات  يافته بر اساس Chang، 1995در سال 
استفاده كننده از  33هاي حاصل از مصاحبه با  تجربي و داده

ي دانشگاهي،  شامل كتابخانه(هاي مختلف  مجموعه كتابخانه
را كه يكي ) Browsing(مفهوم تورق ) عمومي و اختصاصي

تي انسان است، هاي مشهود رفتار اطالعا شكل نيتر معمولاز 
او در پژوهش خود ثابت كرد كه افراد چرا، چگونه و . ارايه كرد

ي  ابعاد اساسي چهارگانه بر حسبچه چيزي را در مدارك 
  ).4( كنند يممرور ) يعني رفتار، انگيزه، شناخت و منابع(تورق 

Chatman 1996ي را در سال اطالعات فقري  نظريه 
فقر اطالعاتي در چارچوب  ي او معتقد بود، نظريه. مطرح كرد

و بيگانگان اطالعاتي يا آن چه  ها يخودي از تر عيوسمفهوم 
  شناسي دانش  به عنوان جامعه Chatmanكه 

)The scociology of knowledge( قرار دارد، اشاره آن به 
ي ديگري به نام زندگي سه  نظريه Chatman). 11( دارد

ديد و براي ارايه گر 1999بعدي نيز دارد كه در سال 
ي خاص  پژوهشگراني كه رفتار اطالعاتي را در يك زمينه

او . ، ارزشمند استدهند يمجهان كوچك مورد جستجو قرار 
شناسي الهام گرفته  هاي گوناگون جامعه در اين نظريه از نظريه

  ).12(است 
Williamson  رفتار  شناختي ي بوم نظريه 1998در سال

 Ecological theory of human(اطالعاتي انسان 

information behavior( اين نظريه از . را مطرح كرد
اي در مقياس وسيع بر روي سالخوردگان و اطالعات  مطالعه

ي اين نظريه  مدلي كه در نتيجه. آمد به وجودزندگي روزمره 
ي اطالعات  كه دست كم در زمينه كند يمپديد آمد، تأكيد 

، شوند يماتفاقي كسب  به طورزندگي روزمره، اغلب اطالعات 
 ).13(هدفمند مورد جستجو قرار گيرند  به صورتتا آن كه 

مدل ديگري ارايه كرد كه حاصل  Ellis، 1993در سال 
در خصوص  1990تا  1984يي بود كه او از سال ها پژوهش

بر رويكرد رفتاري  Ellisتأكيد . يابي صورت داد رفتار اطالع
او معتقد است كه . ها نآجستجوگران است تا رويكرد شناختي 

فرايند  6جستجوگران در بازيابي اطالعات مورد نياز خود از 
عبور ) شروع، برقراري پيوند، تورق، تمايز، نظارت و استخراج(
  ). 14(تا به اطالعات مربوط دست يابند  كنند يم

مدل ديگري كه شباهت زيادي با مدل  1995در سال 
Ellis  دارد، توسطSawolainen يابي در  گرديد و اطالع ارايه

يا  Every day life information seeking(زندگي روزمره 
ELIS (در اين مدل تأكيد بر روي نقش عوامل . نام گرفت

). 15(از منابع اطالعاتي است  در استفادهاجتماعي و فرهنگي 
ي علم اطالعات مدل ديگري به نام  در همين سال در حيطه

توسط ) The imposed query(پرس و جوي تحميلي 
Gross ي  بوده و بر مشاهده انهيگرا عقلاين مدل . ارايه شد

ي كتابخانه يا مدارس ها طيمحرفتار واقعي كاربر در اجتماع و 
ي اكتساب و  نظريه 2000در سال  Rioux). 16(استوار است 

) Information acquiring & shairing(اشتراك اطالعات 
 Riouxفرضيه . شافي مطرح كردي اكت را بر مبناي مطالعه

 به طوري اطالعات  اين بود كه وقتي يك فرد برخورد كننده
 داند يماي، با آن چه كه اطالعات مفيد يا مطلوب  غير منتظره

كه اين اطالعات،  پندارد يم، اغلب چنين كند يمبرخورد 
، كند يم نيمأتنيز  شناسد يمنيازهاي فرد ديگري را كه وي 

 ).17( كند يمبه اشتراك اطالعات  در نتيجه اقدام

ي  در اواخر دهه) Radical change(نظريه تغيير بنيادي 
در  وي ا نامه كه ريشه در پايان Dersangقرن بيستم توسط 

ي او بر اين فرض  نظريه. دارد، مطرح گرديد 1981سال 
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هاي رفتار اطالعاتي و طراحي  استوار است كه بسياري از جنبه
ي آن  به وسيله توان يمدر عصر ديجيتال را منابع اطالعاتي 

ياد  ها آنبه عنوان اصول عصر ديجيتال از  Dersangچه 
  ).4(، تشريح نمود كند يم

يابي غير خطي  مدل اطالع Foster، 2004 در سال
)Nonlinear information seeking ( را ارايه داد كه با

 و نشان درك يميابي فرق  ي پيشين رفتار اطالعها مدل
ي يك تغيير به سمت درك جديدي از رفتار اطالعاتي  دهنده

  ).18(كاربران بود 
كه در  دهد يمهاي مطرح شده به ما نشان  مرور نظريه

ي اطالعاتي مركز توجه مجراهاابتدا منابع اطالعاتي و يا 
ي اطالعاتي بيشتر از استفاده ها محملپژوهشگران بوده و به 
ادامه كاربران و  ، ولي درشد يمكنندگان آن توجه 

جستجوگران اطالعات در كانون توجه قرار گرفتند و مسايل و 
مشكالتي كه آنان در جستجوي اطالعات با آن مواجه بودند، 

ه بيابي قرار گرفت؛  ي رفتار اطالع مدنظر پژوهشگران حوزه
در اين فرايند عوامل شناختي و انگيزشي كاربران  كه يطور

يابي  ي اطالعها مدلدر  نيز مهم تلقي شد و به مرور
رفتار اطالعاتي، چهار عامل كاربر،  پردازان هينظرپيشنهادي 

و ) مجراهاي اطالعاتي(محيط اطالعاتي، منابع اطالعاتي 
  .حتي حرفه و هويت شغلي را مورد توجه خود قرار دادند

را ناديده گرفت كه گسترش منابع  لهأمس نياالبته نبايد 
ي  ي حوزهها پژوهشچشمگير در اطالعاتي ديجيتالي تحولي 

نمود و باعث شد تا  اديجاهاي مختلف  رفتار اطالعاتي در حوزه
يابي قبلي به  ي اطالعها مدل كاربستجديد با  پردازان هينظر
 فرايابي اقدام نموده و  ي جديد اطالعها مدلي  ارايه
  .يابي نيز ارايه دهند يي در خصوص رفتار اطالعها هينظر

  
  Wilsonابي ي الگوي اطالع

 ها آن. ي نظريه از اهميت زيادي برخوردارند الگوها در توسعه
ي پيشنهادي  ي پيشنهادي يا يك مجموعه يك نوع نظريه

 ها هينظرآزمايشي از روابط، به منظور آزمايش اعتبار و صحت 
ي يك الگو اغلب در عمل قادر است به تفكر  توسعه. هستند

در عالم واقع، . كمك كندي موضوع مورد عالقه افراد  درباره
ي يك  هميشه يك خط مرز مشخص بين الگو و نظريه درباره

قبل از اين كه  ها سالگاهي اوقات الگوها . پديده وجود ندارد
را  ها آناي رسيده باشند كه  توسعه يافته و به نقطه ها پژوهش

جهت داده  ها هينظركند، به  تر كينزدي واقعي  به يك نظريه
در يك حوزه عمل  ها پژوهشهنما و هدايتگر و به عنوان را

  ).10( كنند يم
، 1994، 1981هاي  سال( Wilson يها مدلمجموعه 

پژوهش  ي را در نظريه و تجربه ييها جهت )1998، 1996
 دره شده يمدل ارا 4از بين . كند يميابي منعكس  اطالع

اصلي  1981و  1996 يها فقط مدل سالذكر شده  ي  لهأمس
در تأييد و يا توسعه و تكميل آورده  ها مدل ي هبقي. هستند
يك مدل كه آن نيز در  ودر ادامه دو مدل مورد نظر . اند شده

آورده شده  Wilsonو در تكميل اولين مدل  1981سال 
  .رنديگ يماست، مورد بررسي قرار 

  Wilsonيابي  نخستين مدل اطالع. 1
، ودش يمديده  )1شكل ( 1981سال كه در مدل  طور همان

ابي را ي هاي مختلف تحت پوشش رفتار اطالع اين مدل حوزه
 عنوان بهاو اين مدل را . دهد يمنشان  Wilsonاز ديدگاه 

اين . به كار برد ها پژوهشبراي  لهأمس حليك الگوي 
اي جهت برآوردن نيازهاي  به عنوان گزينه تواند يم ها حوزه

 الگواين  ي دامنه. اطالعاتي عمومي مورد استفاده قرار گيرد
بسيار گسترده بوده و تالش دارد موارد بيشتري را كه به 

  .پوشش دهد ،اند شدهعنوان رفتار اطالعاتي مطرح 
يابي ناشي از  كه رفتار اطالع دهد يمنشان  Wilsonمدل 

كاربر به منظور رفع نياز از منابع . درك نياز توسط كاربر است
رسمي  و غيراطالعاتي رسمي  يها ستميساطالعاتي و يا 

اين فرايند . كند يماستفاده ) اطالعات با ساير افراد ي مبادله(
ممكن است در يافتن اطالعات با موفقيت يا عدم موفقيت 

فرد از اطالعات استفاده  ،در صورت موفقيت. همراه باشد
و اين استفاده ممكن است به رضايت كامل يا عدم  كند يم

براي اطالعات در منابع اما اگر جستجو  ،رضايت او منجر شود
  بست مواجه  ياد شده شكست بخورد، جستجوگر در واقع با بن
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  )Wilson )13يابي  اولين الگوي اطالع: 1شكل 
  

  .رار كندتك دوبارهشده و بايد جستجوي خود را 
كه بخشي  دهد يمنيز معتقد است، اين الگو نشان  داورپناه

يابي ممكن است ساير افراد را در فرايند تبادل  از رفتار اطالع
اطالعات شامل شود و آن در صورتي است كه فرد اطالعات 

در  را  آنبازيابي شده را مفيد تشخيص دهد كه در اين صورت 
ي آنان قرار  ايد مورد استفادهتا ش دهد يماختيار سايرين قرار 

  ).13(گيرد 
به تناوب ) 1981سال ( Wilsonاگر چه الگوي ارايه شده 

ي آن بود توسط  مورد استناد واقع شد، اما در حدي كه شايسته
 Wilsonسرانجام هنگامي كه . ديگر پژوهشگران تشريح نشد

ي  يك بار ديگر فراغت پيدا كرد و عالقمند شد كه در زمينه
يابي به پژوهش بپردازد، پيشرفت اندكي در  اطالع رفتار

در اين مدل . يابي صورت گرفت ي الگوي رفتار اطالع توسعه
توجه آن به اين مهم است كه  ،است تعمقچه قابل  آن

نيز از  يابي ممكن است افراد ديگري را بخشي از رفتار اطالع

دست ه اطالعات درگير كند و اطالعات مفيد ب ي طريق مبادله
 اي وآمده ممكن است توسط خود فرد مورد استفاده قرار گيرد 

يعني ديگر به اين امر  يها مدلدر . به ساير افراد منتقل شود
از ). 6( تبادل اطالعات بين افراد كمتر توجه شده است

يك ارتباط بين  ي هيبه عدم ارا توان يماين مدل  يها ضعف
  .ي اشاره نمودياب گيري مجدد رفتار اطالع بروز شكست و شكل

  Wilsonمدل تكميلي اولين مدل . 2
  مدل دوم خود را ارايه كرد  Wilsonدر همين سال 

نشان  زير كه تصوير طور  هماندر اين مدل ). 2شكل (
يابي  براي تكميل مدل خود از مدل رفتار اطالع او ،دهد يم

Ellis دو محور اصلي  اساس برمدل اين . كمك گرفت
كه نياز اطالعاتي يك نياز  اول اين :گذاري شده است پايه

بلكه نيازي ثانويه است كه در وراي نيازهاي  ،اوليه نيست
كه پرسش  و دوم اين دهد يماساسي و بنيادي انسان رخ 

  در تالش براي يافتن اطالعات به منظور برطرف كردن  هكنند

 تيرضا عدم اي تيرضاازين

 اطالعات انتقال

 اطالعات ي مبادله

 افراد ريسا

 تيموفقشكست

 ياطالعات يها نظام يبرا ييها درخواست

 ياطالعات يها نظام يبرا ييها درخواستياطالعاتمنابعريسايبراييهادرخواست

اطالعات كاربر

 ي اطالعات استفاده
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 )Wilson– Ellis )4مدل تكميلي اولين مدل  :2شكل 

  
  . با موانع مختلفي مواجه است شايديك نياز اساسي، 

Wilson  تعاريف  اساس براين مدل  ترسيمضمن
 تواند يمكه نيازهاي اساسي  كند يم، خاطر نشان يشناخت روان
يكي، شناختي يا عاطفي تعريف ژنيازهاي فيزيولو صورت به

ممكن است خود  ازهايناز اين  كي هر ي شود و زمينه
سياسي،  يها طيمحكاري يا زندگي او،  يها ضرورتشخص، 

كه زندگي يا كار فرد در آن قرار ... آوري و  اقتصادي، فن
موانعي كه ، كند يموي همچنين ذكر . گرفته است، باشد

 ها نهيزمهمان  اساس بر، شود يمجستجوي اطالعات  ريگ دامن
ديده  اين مدلكه در  طور همان). 6( ديآ يم وجود بهيا شرايط 

يابي نيز به عنوان  از رفتارهاي اطالع Ellisتعريف  ،شود يم
  . آورده شده است Wilsonمكمل در كنار مدل 

به عنوان يك مدل كالن يا مدلي از رفتار  Wilsonمدل 
 يازهاينيابي اصلي، سعي در توصيف خاستگاه  اطالع

اطالعاتي و موانع موجود بر جستجوي واقعي براي كسب 
 ها هيفرضاي از  ضمني دسته طور بهاين مدل . اطالعات دارد

قابل  ها هيفرضاين . كند يمه يرفتار اطالعاتي ارا ي را درباره
 ي تقسيم هستند، براي مثال بخشي از مدل نشان دهنده

 ي بخشي ديگر نشان دهنده اي وكاري متفاوت است  ي نقشه

شخصيتي است كه ممكن است به عنوان عامل  يها يژگيو
  . يابي مطرح شوند ر فرايند اطالعيا كمكي د بازدارنده و

هاي  مربوط به اين است كه فرضيه Wilsonضعف مدل 
و همگي فقط  اند نشدهروشن بيان  طور به كدام چيهذكر شده 

محدوديت اين مدل بيشتر از . ضمني و تلويحي دارند ي جنبه
 گونه  چيههمچنين . هاي پژوهشي استعدم توجه به خأل

  ).19( كند ينمه يدر رفتار اطالعاتي ارا يتيپيشنهادي از عوامل عل
  Wilsonيابي  دومين مدل اطالع. 3

كاملي از مدل  شكل) 3شكل (ي بعدي  شده مدل تجديد نظر
هاي  ترسيم آن بر مبناي پژوهش در حوزه واست  1981سال 

گيري،  رساني نظير تصميم متنوعي غير از علم اطالع
مشتري  ي درباره شناسي، نوآوري، ارتباط سالم و پژوهش روان

از . شود يمتأييد  1981در اين مدل، مدل  .صورت گرفته است
نيز شخص در يك موقعيت خاص مدل سوم كه در  جمله اين

موانع توسط . قرار داردبه عنوان كانون نيازهاي اطالعاتي 
و رفتار جستجوي  ديآ يم وجود بهگر  متغيرهاي مداخله

در مدل تغييراتي نيز در عين حال . شود يماطالعات شناسايي 
گر به  مثل استفاده از متغيرهاي مداخله ،آمده است وجود به

  كه اندازهكه تأثير اين متغيرها به همان  منظور نشان دادن اين

 يابي رفتار اطالع

 شروع

 استخراج

 پايان

 پيوند برقراري

 نظارت

 تمايز

Ellis 

 تأييد

 شخص
 نيازهاي فيزيولوژيكي

)نفساني(نيازهاي متحرك  
 نيازهاي شناختي

موانع

 طيمح

 نقش اجتماعي

  شخص
  نيازهاي فيزيولوژيكي

  )نفساني(نيازهاي محرك 
 نيازهاي شخصي

 مفهوم نياز اطالعات
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  )Wilson )13يابي  مدل دوم اطالع: 3شكل 

  
بيشتر از اطالعات شود،  ي ممكن است باعث استفاده

يابي در  همچنين رفتار اطالع. باشد تواند يمآن نيز  ي بازدارنده
جستجوي جديد مورد نظر است، نسبت به مدل قبلي  كه يزمان
 كه يصورتبيشتري تشكيل شده است و نيز در  يها بخشاز 

اطالعات  نيازهاي اطالعاتي برطرف شود، پردازش و استفاده از
  ).6( بازخورد است ي حلقه ازبخش ضروري 

رفتار ) 3شكل ( Wilsonالگوي عمومي و جهان شمول 
يابي را هم شامل رفتار جستجوي فعال و هم غير فعال  اطالع

، يعني جستجوي غير فعال ذهن براي كسب اطالعات داند يم
به طور مثال تماشاي تلويزيون و دريافت اطالعاتي از (

جزء رفتار ) ي قبلي آن بدون قصد و اراده هاي برنامه
يعني بدون (كه توجه غير فعال  طور همانباشد،  يميابي  اطالع

. دهد يمو جستجوي مداوم را در اين رديف قرار ) قصد قبلي
در اين مدل شامل  Wilsonيابي  الگوي رفتار اطالع

  ): 13(هاي زير است  مؤلفه
اي  بر نياز را در زمينهيعني كار: ي نياز اطالعاتي زمينه. الف
، بدين شود يمكه در واقع محيط كاربر محسوب  كند يمادراك 

مفهوم كه كاربر در يك محيط يا موقعيت، نياز اطالعاتي را 

از  متأثرپيدايش اين نوع نيازها . كند يماحساس و ادراك 
  اي است كه فرد در آن قرار دارد و ممكن است اين زمينه زمينه

و يا  كند يمي كه در كار و زندگي ايفا خود شخص يا نقش
  .باشد) ورانهآ فناجتماعي، سياسي، اقتصادي، (محيط 

اي افراد، موقعيت  كه نقش حرفه كند يمتأكيد  مؤلفهاين 
شغلي و اجتماعي، سلسله مراتب شغلي، محيط كار، محيط 

گيري نيازهاي  بر شكل ها آناجتماعي و ساختار سازماني 
هاي  تند و حتي نيازهاي اطالعاتي دورهاطالعاتي اثرگذار هس

داراي تحوالت سياسي و اقتصادي با نيازهاي اطالعاتي ايام 
از سويي اين عوامل نه تنها . ثبات اجتماعي با هم تفاوت دارند

بر پيدايش نياز و تعيين نوع نياز، بلكه بر ادراك موانع اطالعاتي 
يرگذار بر رفتار عوامل تأث. گذارد يم ريتأث ازينهاي ارضاي  و راه

براي نشان دادن . اطالعاتي هم تقويت كننده و هم مانع هستند
گر به  از اصطالح متغيرهاي مداخله Wilsonاين تأثير دوگانه، 
  ).13( كند يمجاي مانع استفاده 

در  Wilsonي ديگري كه  نكته: گر متغيرهاي مداخله. ب
العاتي بر رفتار اط رگذاريتأث، عوامل كند يممدل خود مطرح 

عوامل . نامد يمگر  را متغيرهاي مداخله ها آنافراد است كه 

 يابي اطالع رفتار يساز فعال ساختارگر مداخله يرهايمتغمقابله/ فشار ي هينظر
ياطالعات ازينينهيزم

  يشناخت روان  يساز فعال ساختار  شخص ينهيزم

  يناختش مردم

 اي وابسته نقش
  يفرد نيب

يطيمح

 منابعيهايژگيو

  پاداش /خطر ي هينظر

 يريادگي ي هينظر
  ياجتماع

  ييخودكارا

  فعال ريغ توجه

  فعال ريغ يجستجو

  فعال يجستجو

  مداوم يجستجو

 استفاده و پردازش
  اطالعات از
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ي، محيطي، شناخت روانشناختي،  ي جمعيتها يژگيورواني، 
جزء عوامل تأثيرگذار بر  تواند يمشغلي  اتيتجربعاليق و 
  .يابي افراد باشند رفتار اطالع

به ديدگاه فرد نسبت به  توان يم يشناخت رواناز متغيرهاي 
گيري سياسي، دانش، سبك  ، جهتها ارزشو نظام  زندگي

جنسيت،  توان يمشناختي هم  يادگيري و از متغيرهاي جمعيت
در مدل . را نام برد... سن، منزلت اجتماعي و اقتصادي و 

Wilson  از نظر . اند شدهاين دو متغير از هم جداWilson 
 .ي قوت يا مانع است گر تعيين كننده ارزش متغيرهاي مداخله

بدين معني كه دانش كم از منابع اطالعاتي موجود مانع بروز 
يابي را  يابي است، اما دانش زياد رفتار اطالع رفتار اطالع

  .كند يمتقويت 
كار  Wilson: يابي ساز رفتار اطالع ي فعالكارها و ساز. ج

ي  را بين زمينه) Activating mechanism(فعال كننده 
يابي  ي نياز اطالع مينهو ز) Person in context(شخص 
. دهد قرار مي Context of information need)(ساز  مفهوم

ي  كه هر نياز اطالعاتي انگيزه كند يماو به درستي اشاره 
وي براي يافتن عامل . كند ينميابي را ايجاد  هاي اطالع فعاليت

شناسي و نيز  يابي، پاسخ را در روان ي اطالع ايجاد انگيزه
به نظر او . كند يمي علوم جستجو  ن به بقيهضرورت پرداخت

/ ي فشار با نظريه توان يميكي از ساز و كارهاي فعال كننده را 
طبق اين نظريه هر نياز . تبيين كرد) Stress/Coping(مقابله 

مثال اگر فرد  طور به، كند ينميابي  انسان را وادار به اطالع
گيري  ميممتقاعد شود كه دانش موجودش براي موقعيت و تص

اگر بر اين باورنباشد، . كند ينميابي  كافي است، اقدام به اطالع
فشار خطر اشتباه تجاوز به هنجارهاي اجتماعي و مشروع، 

. دورآ يم وجود بهمسؤوليت اقتصادي و عدم پاسخ به توقعات را 
يابي  ي بيشتري براي اطالع هر چه اين فشار بيشتر باشد، انگيزه

  .را از كار بياندازد ها تيفعالي كه اين فشار تا جاي شود يمايجاد 
 حلعامل ديگر فعال كننده، ضرورت مقابله با موقعيت و 

پاداش /خطر  ي بر مبناي نظريه Wilsonاست كه  لهأمس
)Risk/ Reward( ،يابي افراد در برخي  چگونگي اطالع

  تر از برخي منابع را تبيين  ها و علت استفاده افزون موقعيت

ي يادگيري اجتماعي  و از سويي با استفاده از نظريه كرده است
را نيز به عنوان محرك مهم رفتار » خود اثربخشي«عامل 
يابي قلمداد نموده است كه همان برآورد توان شخص از  اطالع

  .باشد آميز جستجوي اطالعات مي اجراي موفقيت
كل رفتار :اطالعات ي پردازش و استفاده ي مرحله. د
فعال يا غير (د به هر شكل كه صورت گيرد يابي فر اطالع
كه هدف  شود يمباعث پردازش و استفاده از اطالعات ) فعال

اصلي از جستجو همين است، اما اين پردازش و استفاده با 
يعني . ي نياز اطالعاتي ممكن است تغيير كند توجه به زمينه

هاي مختلف و با توجه به نيازهاي حاصل در آن  در زمينه
   .، نوع پردازش و استفاده متفاوت خواهد بوداه نهيزم

اطالعات كسب شده توسط كاربر پس از پردازش به 
مستقيم يا غير  طور بهو  شدهعنصري از دانش فرد تبديل 

 بهو  شود يمكار برده ه مستقيم براي نفوذ روي محيط ب
. آورد مي وجود بهنيازهاي اطالعاتي جديد را  ،يك پيامد عنوان
ي  چرخهذهني و فيزيكي اطالعات به شكل يك هاي  فعاليت

اطالعاتي جديد در سطوح ساز رفتار  است كه زمينهزنده و پويا 
در  Wilsonمعتقد است مدل  پناه داور. مختلف خواهد بود

ي فرايند  فرايند پژوهش، چارچوب خوبي براي تفكر درباره
تر و  روشن را  آن توان يمو  دهد يمكسب اطالعات ارايه 

  ).13(تر ساخت  يكدست
 توان يمبنابراين با توجه به موارد ياد شده، از اين مدل 

چنين فرض كرد كه يك سيستم اطالعاتي بايد طوري 
طراحي شود كه خطر شكست كاربر را كاهش داده و در واقع 

هايي كه به  اما روش ،ثربخشي شوداباعث افزايش حس خود 
ك سيستم براي طراحان ي ابدي يمخطر كاهش  ها آنموجب 

به هر حال به احتمال زياد بهترين سيستم زماني . مسأله است
پاداش و خود / خطرهاي  كه طراحان آن، ايده شود يمطراحي 

  .خوبي درك كرده باشنده اثربخشي را ب
  Wilsonيابي  جديدترين مدل برگرفته شده از مدل اطالع. 4

مورد تجزيه  Niedzwiedzkaاين مدل توسط  2003در سال 
و تحليل قرار گرفت و بر اساس آن مدل جديدي ارايه شد 

  ). 4شكل (
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 )Wilson )20ي  مدل تجديد نظر شده. 4شكل 

  
Niedzwiedzka  عالوه بر بيان نكات مثبت مدل

Wilson  كند يمي آن نيز اشاره ها يكاستبه برخي از.  
 Wilson ي پيدايش نياز اطالعاتي و تصميم  مرحله

در  لهأمس نيااما  ،كند يميابي را از يكديگر تفكيك  به اطالع
جويي منجر  هر نيازي به اطالع. نمودار او منعكس نشده است

گيري محرك ديگري غير از احساس  و براي تصميم شود ينم
  .نياز الزم است

 گر جدا  او در نمودار زمينه را از متغيرهاي مداخله
متغيرهاي . نيازي به اين كار نيست رسد يم، ولي به نظر كند يم

و ماهيت  دهند يم ليتشكي رفتار اطالعاتي را  نهگر زمي مداخله
 .متفاوت محيطي، نقش وابسته و شخصي دارند

 ي  ي منبع اطالعاتي به عنوان يك طبقهها يژگيو
، حال است شدهگر در نظر گرفته  جداگانه از متغيرهاي مداخله

بنابراين، . است) بافت(آن كه اين منبع عنصر محيط اطالعاتي 
 .ي كلي متغيرهاي محيطي گنجاند در ردهرا  ها آن توان يم

  و  كند يمشكل ترسيمي نمودار قيودي را ايجاد
ي  گر فقط در مرحله حاكي از آن است كه متغيرهاي مداخله

 هر؛ در حالي كه تأثير گذارد يمكسب اطالعات بر كاربر اثر 
ي مراحل پيدايش نياز،  در همه توان يممتغيري را  نوع

 .استفاده از اطالعات تصور كردگيري، پردازش و  تصميم

 سازي نيز  در مورد ساختارهاي فعال لهأمس نيهم
يابي،  ي تصميم به اطالع نه تنها در مرحله ها آن. صادق است

 .)20(بلكه در تمام مراحل كسب اطالعات حضور دارند 

 سازي خاص مانند  بهتر است از ساختارهاي فعال »
و » سطح محسوس«، »انتظار پاداش«، »ادراك خطر«، »فشار

 .ها آناز  كي هره شود و نه نظريه نام برد» خوداثربخشي«

  در نمودارWilson شكل ) (ها كانيپ(ي سببي  رابطه
گر  بين ساز و كارهاي فعال كننده و متغيرهاي مداخله) 3

گمراه كننده باشد؛ چرا كه اين  تواند يمترسيم شده است كه 
شناختي كلي  جامع وي شناخت روانهاي  ساز و كارها، پديده
 .تقل از زمينههستند، نه عنصر مس

موقعيتي محدود  Wilsonهمچنين او معتقد است مدل 
 برافزون . پردازد يميابي  شده است كه كاربر خودش به اطالع

راهبردهاي كسب اطالعاتي را  1981، او در مدل سال نيا

تصميم براي كاوش 
  العاتاط

 كاوش اطالعات

  انجام شده توسط كاربر

دانش شخصي و 
  مرجع ي  مجموعه

كاوش اطالعات انجام 
ي  شده توسط واسطه

  رسمي و غير رسمي

  كاربرد اطالعات

هاي كاوش  سيستم
  اي رايانه

رساني،  مراكز اطالع
ها و غيره كتابخانه  

انتخاب و پردازش 
 اطالعات توسط كاربر

انتخاب و پردازش 
  اطالعات توسط واسطه

دانش شخصي و 
  ي مرجع مجموعه

مفهوم
 گر متغيرمداخله

 نقش شخص در محيط
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يابي ناميد، اما در  ها را مسيرهاي اطالع ترسيم كرد كه آن
  .نيامده استمدل جديد از اين مسيرها سخني به ميان 

  
   بحث

 Wilsonدرك اين نكته مهم است كه الگوي جهان شمول 
در طول زمان شكل گرفته و تكامل تدريجي داشته است و 
فهم ارتباط ميان نمودارهاي مختلفي كه او به منظور تشريح 

از اين رو بايد درك شود . اين الگو ارايه نموده، ضروري است
و در استفاده از اين كه هيچ الگويي مستقل و كامل نيست 

هاي پژوهشي، الزم است  الگو براي نشان دادن روند رشد ايده
و همچنين  1981كه تمام نمودارهاي موجود در الگوي سال 

  . )20(عمل شود  ها آنبازنگري و بر اساس  1996الگوي سال 
كاربر به هنگام وارد  شود ينماز سويي اين مدل باعث 

و خيلي شبيه  رديفراگد كند و يابي رش شدن در فرايند اطالع
ي مربوط به ها مهارتي سنتي است؛ چرا كه تنها بر  كتابخانه

از منابع تأكيد  استفاده ويابي، دسترسي  منابع، مانند مكان
ي مربوط به كتابخانه از ها مهارت Haydenو به قول  كند يم

ي الزم براي استفاده از اطالعات، مثل تفكر ها مهارتساير 
  ).21(تحليل جدا شده است  انتقادي و

ها يا تقاضاي  همچنين نيازهاي اطالعاتي با خواسته
نيازهاي اطالعاتي اغلب مبهم بوده و . اطالعاتي تفاوت دارند
براي اين كه جستجوگران ). 22(شوند  به سادگي ارضا نمي

بتوانند رفتار مناسبي براي رفع نيازهاي اطالعاتي خود نشان 
مناسبي از نياز اطالعاتي خود داشته دهند، ابتدا بايد درك 

هاي  باشند تا بتوانند نياز اطالعاتي خود را به درستي به نظام
شايد . رسانان منتقل نمايند اطالعاتي يا كتابداران و اطالع
يابي ريشه در همين مسأله  دليل گوناگوني الگوهاي اطالع

داشته باشد كه نياز اطالعاتي از فردي به فرد ديگر متفاوت 
ي افراد و دانش قبلي  است؛ چرا كه ارتباط تنگاتنگي با گذشته

  .او دارد
Kalbakh در  در راستاي همين اصل معتقد است كه

هاي بازيابي اطالعات هوشمند و  آينده بايد تالش شود نظام
دار با  شهودي طراحي شود تا كاربر را وارد تعامل معني

، در حل موفقيت و عدم موفقيت يك راه. اطالعات كند
هاي جديد نهفته نيست، بلكه در درك نيازها و  وري آ فن

  ).22(رفتارهاي انسان نهفته است 
يابي توجه به  ي ديگر قابل توجه در رفتار اطالع نكته

دانشمندان . عواملي است كه در اين نوع رفتار تأثيرگذار هستند
دهد؛  معتقدند كه يك رفتار در پي يك زنجيزه عوامل روي مي

هر جستجوگري با توجه به تجربيات، دانش، نياز چرا كه 
اطالعاتي و سطح انتظار خود در هر يك از مراحل جستجو با 

 انياميصپژوهش  .كند سطح متفاوتي از دقت و توجه عمل مي
نوع نياز اطالعاتي و رفتار نيز مشخص كرد كه  همكاران و

 ي بستگي به رشته تادانپژوهان و اس يابي دانش اطالع
ديگر فرق  ي ها دارد و از يك رشته به رشته ي آنمطالعات

كند كه خدمات را طوري  اين رفتارها به ما كمك مي. كند مي
طور ه طراحي كنيم كه نياز اطالعاتي و كسب دانش را ب

  ).23(اد ثرتر انتقال دؤم
توان انتظار داشت كه جستجوگران از يك  بنابراين نمي

اي كسب اطالعات اي بر الگوي مشخص و از قبل تعيين شده
و رفع نيازهاي اطالعاتي خود تبعيت كنند و تنوع و گوناگوني 

بيني خواهد  يابي امري مداوم و غير قابل پيش در رفتار اطالع
بود و عوامل محيطي، رواني، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در 

  . باشد نوع رفتار تأثيرگذار مي
نظران  مرور متون مشخص نمود كه بعضي از صاحب

بر خالف ساير  Wilsonيابي   تقد هستند كه مدل اطالعمع
ها، كاربرگرا است؛ چرا كه از تعريف مسأله به سوي  مدل

ي  رساني به مرحله هاي اطالع يابي، از تعامل با نظام اطالع
و بعضي ) 13(رود  پردازش و استفاده از اطالعات پيش مي

يه بيشتر يك نظر Wilsonديگر تأكيد دارند كه الگوي كلي 
به عبارت ديگر، اگر چه در شكل . است تا يك چارچوب نظري

، اما هدف از الگوي كند يمنهايي اين الگو نظريه ايفاي نقش 
، رسد يمبه نظر ). 20(مذكور پيوند دادن نظريه به عمل است 

اين الگو شايد با تكامل بيشتر توسط پژوهشگران بعدي، 
يابي انسان را  عي مسايل رفتار اطال اساسي براي تفكر درباره

  .فراهم نمايد
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The Concepts and Characteristics of Wilson's Information Seeking 
Behavior Model: A Literature Review 

Mousa YaminFirooz1, Fatemeh NooshinFard PhD2, Hasan Siamian3 

Abstract 
This study aimed to describe the concepts and characteristics of Wilson's information seeking 
behavior model, as the highly cited pattern in information seeking behavior debates and tracing 
its completion, expansion and development process. Wilson's information seeking behavior 
model is the base for other subsequent related models. It has been the highly cited model amongst 
other information seeking behavior models worldwide. Having revised four times since 1981, the 
model has been revised by many researchers as a theory rather than a theoretical framework. In 
other words, despite the role of theory in its final formation, the aim of the model is to connect 
theory to practice. It is important to note that Wilson's general model has been constructed and 
evolved continuously and the understanding of the connections and relations of the charts and 
conceptions embedded in the model in details has been important for its explanation. No pattern 
is complete by itself and for showing the growth trends of research ideas from the model, it is 
necessary to revise the charts and concepts embedded in both 1981 and 1996 Wilson's model 
varieties and practice accordingly. In this study, concepts and features of Wilson's information 
seeking model have been expressed, and a brief overview of the information seeking behavior 
theories and analysis of the Wilson's information seeking behavior models have been performed. 
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