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Introducció

El coneixement sobre teories, paradigmes o models relacionats amb una àrea

disciplinària en particular ajuda els professionals de la disciplina a adquirir

coneixements sobre les perspectives d'estudi, fenòmens a estudiar i maneres

d'abordar la investigació que són habituals en aquesta àrea.

El cas del comportament informacional és singular en el camp de les ciències

de la informació i documentació, ja que hi conflueixen una multiplicitat de

teories, models i paradigmes. Encara que no s'han desenvolupat teories pròpi-

es per a explicar el comportament informacional, sinó que es manlleven altres

disciplines com la sociologia, la psicologia, etc., sí que s'han generat paradig-

mes i models teòrics específics.

En aquest mòdul farem una introducció a les bases teòriques dels estudis so-

bre comportament informacional, amb especial èmfasi en l'evolució dels pa-

radigmes. Mitjançant el desenvolupament de les idees principals dels paradig-

mes del comportament informacional mostrarem com ha anat variant amb

el temps la manera de pensar en el comportament informacional, els actors

involucrats, les metodologies, els contextos, etc. Així mateix, veurem el paper

de la tecnologia en relació amb el comportament informacional incloent al-

guns exemples actuals.

El contingut del mòdul se subdivideix en vuit apartats. En el primer apartat

presentem una breu síntesi sobre la conceptualització de les concepcions de

paradigma, teoria i model teòric i la vinculació entre elles. Aquests conceptes

són referenciats de manera indistinta amb freqüència en la bibliografia, la qual

cosa provoca problemes i confusions en la comprensió.

En el segon apartat abordarem els primers estudis sobre comportament infor-

macional, fent un breu recorregut per la relació entre les persones i la infor-

mació al llarg de l'evolució humana.

En el tercer apartat farem una ressenya de com han evolucionat els paradig-

mes relacionats amb l'estudi del comportament informacional, per a dedicar

els apartats següents (del quart al sisè) a veure específicament els antecedents

i característiques de cada un dels paradigmes: tradicional, alternatiu i social.

En l'apartat dedicat al paradigma alternatiu, també abordarem un model teò-

ric de gran difusió i influència en els treballs posteriors de recerca com és el

sense-making de Brenda Dervin.

Nota

Recomanem llegir prèviament
el mòdul "Introducció a la in-
teracció d’humans amb la in-
formació (IHI)" per a compren-
dre el context i la perspecti-
va des de la qual es planteja
l'estudi de la interacció dels
humans amb la informació
(IHI, concepte proposat per R.
Fidel) i el comportament infor-
macional.
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El setè apartat està dedicat a aprofundir en els enfocaments teòrics sorgits sota

el paradigma social, explicant les aportacions d’Elfreda Chatman, el capital so-

cial i el comportament informacional col·laboratiu (CIB). També ens aturarem

a explicar el model teòric de CIB que proposen Karunakaran, Reddy i Spence.

En l'últim i vuitè apartat veurem la relació entre la tecnologia i el comporta-

ment informacional, exemplificant els temes de més interès en l'actualitat.
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Objectius

Aquest mòdul desenvolupa les bases teòriques que guien l'estudi i la investi-

gació de la conducta informativa. Els objectius del mòdul són els següents:

1. Explicar l'evolució dels paradigmes relatius al comportament informacio-

nal.

2. Conèixer els antecedents i característiques del paradigma tradicional, al-

ternatiu i social.

3. Comprendre el paper de la tecnologia en relació amb el comportament

informacional.
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1. Sobre paradigmes, teories i models teòrics

Una de les dificultats a què s'exposen els investigadors en comportament in-

formacional és la distinció entre els conceptes de paradigmes, teories i models.

La literatura no sempre ajuda en aquest sentit, ja que s'utilitzen indistintament

els termes encara que comportin diferents nivells d'abstracció teòrica.

1)�Paradigma

El concepte de paradigma va ser popularitzat per Thomas Khun en un llibre

clau en el camp de la ciència de l'epistemologia, titulat L'estructura de les re-

volucions científiques. El concepte de paradigma es refereix a una manera de

descriure els diversos punts de vista que els investigadors adopten en la cerca

d'explicacions científiques. Per exemple, es podria parlar d'un paradigma de

"conflicte" en què es considera que els conflictes entre les persones o grups

subjacents són, en gran part, part de la interacció social.

Encara que definida amb ambigüitats, la noció de paradigma és aplicable a

la investigació sobre conducta informativa, en què no és possible parlar de

teories o escoles en competència. És un camp de recerca molt divers, en el qual

la preocupació per usar una teoria formal en els estudis és relativament recent,

dels anys vuitanta. La noció de paradigma igualment és útil, ja que posa en

evidència la connexió entre la recerca i els propòsits i creences de l'investigador

(Case, 2007).

Coincidim amb Case (2007) a utilitzar el terme paradigma en el sentit que

li donava Khun, una "tradició" per a la pràctica de la investigació, per tant

perspectiva també tindria el mateix significat. Tant si es parla de tradicions com

de perspectives o de paradigmes, tots aquests conceptes són de caràcter més

general que les teories i els models teòrics.

És així que la noció de paradigma ens situa en un conjunt d'idees i concepci-

ons que permet investigar un objecte d'estudi determinat. En el cas del com-

portament informacional es reconeixen tres paradigmes diferents: tradicional,

alternatiu i social. Aquests paradigmes es diferencien en la manera d’entendre

el comportament informacional, els conceptes clau de l'àrea com ara informa-

ció, necessitat, recerca i ús d'informació i les metodologies emprades per al seu

estudi. Si bé per a Khun en el desenvolupament científic hi ha un canvi de pa-

radigmes, és a dir que l'antic paradigma és reemplaçat pel nou, en el camp de

la conducta informativa dels diferents paradigmes coexisteixen en el temps,

tot i que es reconeix la prevalença d'un sobre els altres depenent de l'època

que s'analitzi.

Bibliografia
complementària

Khun,�T. (1971). La estructura
de las revoluciones científicas
(319 pàg.). Madrid: Fondo de
Cultura Económica.
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2)�Teoria

Què entenem per teoria? Si bé hi ha moltes definicions possibles, nosaltres

adoptem la que proposa Reynolds (1971, citat per Case, 2007), que s'ajusta més

a la investigació del camp de les humanitats i ciències socials: una teoria és un

conjunt interrelacionat de definicions, axiomes i proposicions. En el cas del

comportament informacional que ens ocupa, una teoria, mitjançant les seves

definicions, axiomes i proposicions, permet explicar i descriure els fenòmens

del comportament humà en relació amb la informació, guiant l'observació i

estudi d’aquests.

Les teories, d'acord amb el grau de generalització que ofereixen, poden ser

generals, d'abast mitjà i fonamentades.

Les teories generals són les que busquen explicacions de caràcter universal, és

a dir que els seus supòsits siguin aplicables a una gran quantitat de fenòmens.

Per exemple, la teoria d'Émile Durkheim (1858-1917) sobre la divisió del tre-

ball, que ha estat utilitzada per a estudiar fenòmens en el govern, el dret, la

religió, la ciència i les arts i també per a explicar el concepte d'individualitat

entre les persones (Case, 2007).

D'acord amb la Viquipèdia, les teories d'abast mitjà (middle-range theories) o

limitades (terme encunyat per Merton) són les que se situen en un punt inter-

medi entre les teories generals i les descripcions detallades de particularitats

no generalitzables. Les teories d'abast mitjà tracten d’aspectes delimitats dels

fenòmens socials, per exemple: la mobilitat social, els grups de referència, el

control social, etc.

La teoria fonamentada (grounded theory) es desenvolupa a partir de les dades

que ofereix el context mateix, és a dir, a partir de la informació que sorgeix

de les dades recollides per l'investigador. És un mètode de recollida i anàlisi de

dades qualitatives creat pels sociòlegs Barney Glaser i Anselm Strauss el 1967

i explicat en el seu llibre The discovery of grounded theory.

Les teories són més específiques que un paradigma, ja que són capaces

d'explicar per què i com ocorre un determinat fenomen, és a dir que descriuen

i expliquen la realitat. Mentre que el paradigma és una perspectiva, que reflec-

teix les creences de l'investigador, adoptada per a enfocar l'anàlisi i resolució

del problema.

Els estudis sobre comportament informacional no tenen una teoria pròpia so-

bre la qual es puguin basar, per tant adopten teories provinents de la sociolo-

gia, la comunicació, la psicologia, l'educació, la gestió i administració, la lin-

güística, etc.

3)�Model�teòric

Bibliografia
complementària

B.�G.�Glaser;�A.�L.�Strauss
(1968). The discovery of groun-
ded theory: strategies for qua-
litative research (271 pàg.).
Londres: Weidenfeld and Ni-
colson.
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D'acord amb la Viquipèdia, un model és una representació abstracta, concep-

tual, gràfica o visual, o física, de fenòmens, sistemes o processos per a analit-

zar, descriure, explicar o simular aquests fenòmens, sistemes o processos. Els

models teòrics són més concrets que les teories, ja que se centren en proble-

mes més específics.

Què és un model teòric en l'àmbit de la conducta informativa? Segons Wilson

(1999), un model és un conjunt d'idees abstractes que funciona com a marc

per a pensar sobre un determinat problema. Generalment, aquestes idees es

representen com diagrames o esquemes que busquen explicar algun aspecte

del comportament informacional, com ara l'activitat de cerca d'informació,

les causes i conseqüències d'aquesta activitat o les relacions entre els diversos

aspectes d'una conducta informativa.

Els models teòrics actuen com a filtres a través dels quals es pot observar, per a

després descriure, les accions implicades en el comportament informacional.

D'aquesta manera, els seus postulats teòrics condicionen la manera d'observar

i representar les dades, raó per la qual tenen una implicació directa en el treball

de camp de la investigació.

En el camp del comportament informatiu hi ha una àmplia varietat de models

teòrics, raó per la qual és gairebé impossible incloure una ressenya de tots en

aquest mòdul. Considerem que depenent dels interessos propis de recerca i

estudi sorgirà l'interès per aprofundir en un model o un altre.

No obstant això, tant des del paradigma alternatiu com des del social es resse-

nyen breument dos dels models teòrics més rellevants des d'aquestes perspec-

tives: el model de sense-making de Brenda Dervin i el model de comportament

informacional col·laboratiu de Karunakaran, Reddy i Spence (2013).

Com hem explicat en aquest apartat, els conceptes de paradigma, teoria i model

teòric tenen diferents nivells d'abstracció. Ara bé, sovint trobarem que els tres

termes són usats com a sinònims, o fins i tot són reemplaçats per termes com

ara perspectives, enfocaments, desenvolupaments, visions, tradicions, etc. Atès que

la diversitat terminològica és impossible de controlar, més que en les etiquetes

del concepte, els termes, hauríem de posar atenció en el que proposa especí-

ficament l'autor:

• És una manera d'enfocar l'estudi d’un determinat fenomen?

Llavors és un paradigma.

• És una manera de descriure i explicar els fenòmens?

Llavors és una teoria.

• És una manera de guiar l'estudi dels fenòmens?

Llavors és un model teòric.

Referència bibliogràfica

K.�E.�Fisher;�S.�Erdelez;�L.
McKechnie (editors) (2005).
Theories of information. Mary-
land, USA.
J.�Foster (ed.) (2010). Colla-
borative information behavior:
user engagement and commu-
nication sharing. Hershey: In-
formation Science Reference.
Recuperat de l’adreça: http://
www.igi-global.com/book/co-
llaborative-information-be-
havior/37353. [Data de con-
sulta: 10 de gener de 2015].

http://www.igi-global.com/book/collaborative-information-behavior/37353
http://www.igi-global.com/book/collaborative-information-behavior/37353
http://www.igi-global.com/book/collaborative-information-behavior/37353
http://www.igi-global.com/book/collaborative-information-behavior/37353
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Nota

Per a aprofundir en els desenvolupaments teòrics sobre la conducta informativa recoma-
nem la lectura de dues de les obres presents en la bibliografia de l'assignatura: Theories
of information behavior i Collaborative information behavior: user engagement and communi-
cation sharing. El llibre Theories of information behavior, editat per Karen E. Fisher, Sanda
Erdelez i Lynne McKechnie, ofereix una completa col·lecció de setanta-dues teories i mo-
dels teòrics relatius al comportament informacional. Aquest manual aborda models teò-
rics bastant presents en la literatura com el de sense-making de Brenda Dervin, el de cerca
d’informació de David Ellis, o els entorns d'ús d'informació de Robert S. Taylor, entre
d'altres, però també permet accedir a propostes teòriques no tan conegudes com la teo-
ria de les sis destreses per a l'alfabetització informacional de Carrie A. Lowe i Michael B.
Eisenberg, les comunitats de pràctica relacionades amb el comportament informacional
d'Elisabeth Davies o la cerca d'informació al web de Don Turnbull. D'altra banda, el llibre
Collaborative information behavior: user engagement and communication sharing desenvolu-
pa al llarg de tretze capítols els diversos escenaris i temes que és possible estudiar tenint
en consideració el comportament informacional col·laboratiu: les comunitats virtuals,
els grups en línia, la compartició d'informació en la relació entre metge i pacient, o la
conversa entre iguals en la cerca d'informació, per esmentar alguns exemples.

Els models teòrics tenen la particularitat de ser el nivell més baix d'abstracció,

a partir del qual es pot definir com s'estudiarà un determinat fenomen del

comportament informacional, és a dir, si l'investigador se centrarà en la recer-

ca, difusió, ús de la informació, etc.

Els models teòrics també representen un exemple de com es relacionen els dife-

rents nivells d'abstracció teòrica entre ells. Aquesta relació teòrica l’explicarem

en l’exemple següent a partir de l'anàlisi del model del procés de cerca

d'informació (information search process, ISP) de Carol C. Kuhlthau.

En el model ISP, la cerca d'informació és vista com un procés de construcció de coneixe-
ment que permet a l'usuari passar, per de diferents etapes, d'un estat d'incertesa a un altre
de comprensió (Kuhlthau, 1999).

L'autora desenvolupa el seu model sobre la base de diverses teories, entre les quals es troba
una teoria psicològica general, la teoria dels constructes personals de Kelly (1955). La
teoria de constructes personals considera que la cerca d’informació integra experiències
cognitives i afectives, que permeten a l'usuari assimilar nova informació i construir una
visió pròpia del món. Kuhlthau, en el seu model, integra la noció d'experiències cognitives
i afectives relacionades amb les diverses etapes del procés de cerca d’informació (selecció
del tema, formulació, predicció i patrons de cerca).

Així mateix, el model ISP es planteja des d'una perspectiva centrada en l'usuari, és a dir
des del paradigma de comportament informacional anomenat alternatiu. L'experiència
personal de cada usuari influeix en les decisions i les opcions adoptades durant el procés
de cerca d’informació. El procés de cerca d’informació és un procés de construcció de
coneixement, en el qual la persona du a terme un treball individual per comprendre el
significat de la informació nova.

Per concloure, el diagrama de relació entre els conceptes de paradigma, teoria

i marc teòric en general es podria representar de la manera següent:
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Imatge 1. Relació entre
paradigma, teoria i marc teòric

Font: elaboració pròpia

Reflexió

1) Qui és el creador del concepte de paradigma?

2) Definiu paradigma.

3) Quina és la diferència entre un paradigma i una teoria?

4) Definiu teoria.

5) I entre una teoria i un model teòric?

6) Definiu model teòric.
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2. Els estudis sobre comportament informacional en
la història de la humanitat

Les persones i la informació sempre han interactuat al llarg de la història, ja

que la cerca, organització o ús de la informació han permès que l'espècie hu-

mana pogués resoldre problemes i continuar vivint.

La consideració de la conducta informativa des d'un punt de vista evolutiu

comença a gestar-se a partir dels desenvolupaments teòrics emergents d'autors

com ara Bates (2005); Madden, Bryson i Palimi (2006); Spink i Cole (2006a i

2006b), o Spink i Currier (2006b). La base d'aquesta concepció passa per assu-

mir que la natura tant de la informació (Bates, 2005) com del comportament

informatiu (Spink i Cole, 2006a i 2006b) és producte de l'evolució biològica,

en el marc d'una concepció heurística i interdisciplinària que estudia la relació

entre els éssers humans, el comportament informacional i l'evolució (Spink i

Cole, 2007).

Spink i Cole (2006a i 2006b) fan una proposta teòrica singular per estudiar el

comportament informacional humà (human information behavior, HIB) d'acord

amb l'enfocament evolutiu adoptat per ciències com la psicologia, la biologia o

l’arqueologia cognitiva. Per a aquests autors, la conducta informativa es com-

pon d'un conjunt d'estratègies de gestió de la informació (cerca, recopilació i

organització) que formen part de les habilitats adaptatives de l'ésser humà per

a resoldre problemes i per tant per a sobreviure.

En un treball posterior dels mateixos autors, s'amplia aquesta proposta i es

considera la conducta informativa sota l'òptica de dos models evolucionis-

tes: ecological dominance and social competition/cooperation (EDSC), d'Alexander

(sobre comportament humà en general) i el model de Donald (1991) sobre

l'evolució del cervell humà.

En aquest treball, els autors consideren que el comportament informatiu

s'entén com una construcció social necessària per a promoure la cooperació

dins del grup, fonamental per a la supervivència dels éssers humans en el

transcurs de l’evolució. Aconseguir la cooperació dins del grup depèn de la

capacitat de generar una narrativa coherent sobre els elements existencials que

requereixen ser comunicats de manera simbòlica a la resta del grup. És així

que la conducta informativa es converteix en una capacitat sociocognitiva que

permet a l'ésser humà cooperar i, per tant, competir amb altres per a sobreviu-

re (Spink i Cole, 2007).

Nota

En el desenvolupament del
mòdul es consideraran sinòni-
mes les expressions comporta-
ment informacional, conducta
informativa i comportament in-
formatiu.
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Amb la finalitat d'exemplificar que la relació entre les persones i la informació

és un contínuum que es pot identificar en diferents èpoques, Spink i Currier

(2006a) presenten una cronologia d'estudis que analitzen aspectes de la con-

ducta informativa de les persones.

La cronologia distingeix cinc èpoques:

• Paleolític superior (anys 10.000-70.000 aC),

• Grècia clàssica (segles VIII-IV aC),

• Renaixement (anys 1454-1699),

• Era industrial (anys 1700-1945) i

• Era de la informació postindustrial (1946-segle XXI).

Per a cadascuna d'aquestes èpoques, els autors inclouen articles d'exemple,

no tots específics de les ciències de la informació i la documentació, en què

s'analitzen els vincles entre els diversos aspectes de la conducta informativa

humana i l'existència humana en si mateixa. De cada un dels articles es des-

taquen els conceptes analitzats: art, informació, recollida d'informació, trans-

missió d'informació, organització de la informació i conducta informativa (ve-

geu la taula 1).

Taula 1. Cronologia dels estudis sobre el comportament informatiu de les persones

Paleolític superior
anys 10.000-70.000 aC

Grècia clàssica
segles viii – iv aC

Renaixement
1454-1699

Era industrial
1700-1945

Era de la informa-
ció postindustrial

1946-segle xxi

Mithen (1988)
Art i recollida
d'informació

Payne (1993)
Transmissió i recollida
d'informació

Spink i Currier
Organització de la infor-
mació
(Leonardo da Vinci)

Spink i Currier
Cerca, organització i ús
d'informació
(Napoleó, Darwin, Ca-
sanova, Mill, Booker T.,
Washington, Freud, Pay-
ne-Gaposchkin)

Wilson (2000)
Case (2002)
Conductes informatives
després de la Segona
Guerra Mundial

Pfeiffer (1982 i 1983)
Ouzman, Tacon, Mulva-
ney i Fullagar (2002)
Art rupestre i informació

Russell (1999)
Recollida d'informació

Adaptació pròpia a partir de la proposta per Spink i Currier (2006a, pàg. 18)

A continuació explicarem breument cadascuna de les èpoques incloses en la

cronologia i les seves implicacions en el comportament informatiu de les per-

sones.

1)�Paleolític�superior�(anys�10.000-70.000�aC)

Spink i Currier analitzen els treballs de Mithen (1988 i 1996), Pfeiffer (1982

i 1983) i Ouzman, Tacon, Mulvaney i Fullagar (2002), que estudien la relació

entre l'art, la informació i el comportament humà. Per a aquests autors, l'art
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rupestre seria el mitjà pel qual els caçadors i recol·lectors del paleolític van

recollir, emmagatzemar i utilitzar informació obtinguda sobre l'estudi de les

petjades dels animals i la relació depredador-presa.

Bibliografia complementària

Mithen,�S. (1988). “Looking and learning: upper palaeolithic art and information gathe-
ring”. World Archaeology (vol. 19, núm. 3, pàg. 297-327).

Mithen,�S. (1996). The Prehistory of the Mind: the Cognitive Origins of Art and Science. Lon-
dres: Thames and Hudson.

Ouzman,�S.;�Tacon,�P.;�Mulvaney,�K.;�Fullagar,�R. (2002). “Extraordinary Engraved Bird
Track from North Austràlia: Extinct Fauna, Dreaming Being and/or Aesthetic Masterpie-
ce”. Cambridge Archaeological Journal (vol. 12, núm. 1, pàg. 103-112).

Pfeiffer,�J. (1982). The Creative Explosion: An Inquiry into the Origins of Art and Religion.
Nova York: Harper and Row.

Pfeiffer,�J. (1983). “Was Europe's Fabulous Cave Art the Start of the Information Age”.
Smithsonian (núm. 14, pàg. 36-45).

Per mitjà de l'art rupestre, els habitants del paleolític eren capaços de trans-

metre informació sobre el món que els envoltava: es representaven éssers hu-

mans, animals, objectes quotidians, etc. Encara que tenen una aparent senzi-

llesa, el seu significat, propòsit o simbolisme és impossible de saber per a qui

no hagi viscut en l'època paleolítica.

No obstant això, l'art rupestre era un mitjà per a la transmissió o emmagat-

zematge de la informació. Per mitjà de la pintura, els habitants del paleolític

recol·lectaven informació sobre les pistes i senyals deixades pels animals, les

observacions detallades fetes per les persones sobre els animals i la utilització

dels animals com a pistes sobre la ubicació d'altres espècies d'animals. L'art

rupestre també pot ser vist com la representació tangible de les conductes de

cerca, organització i ús d'informació amb la finalitat d'educar els membres més

joves del clan.

2)�Grècia�clàssica�(segles�VIII-IV�aC)

Per a aquesta època s'analitzen els treballs Russell (1999) i Payne (1993), que

tracten sobre la recol·lecció i transmissió d'informació a la Grècia clàssica.

Russell (1999) estudia el comportament de personatges influents de l'època,

com ara Alexandre el Gran (356-323 aC), Plutarc (432-350 aC) o Xenofont

(431-354 aC), però també altres habitants menys coneguts com espies, ser-

vents, esclaus o persones comunes. La recopilació d'informació li interessava

tant per a conèixer com els antics grecs buscaven, adquirien i usaven la infor-

mació, com per a entendre el significat de la informació recollida en el con-

text de l'espionatge entès com a estratègia d'intel·ligència militar. Les obres

d'Heròdot (484-425 aC) i Tucídides (450-396 aC) constitueixen una gran apor-
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tació en el camp de la historiografia, però per a Russell és Xenofont qui destaca

per ser el primer que estudia la recopilació i avaluació d'informació com un

tema en si mateix.

Quant a la recopilació d'informació, Russell descriu com els diferents fronts en

un conflicte bèl·lic sol·liciten i usen informació per evitar caure en emboscades

o patir atacs per sorpresa, com s'extreu informació de presoners capturats i

com els espies encoberts s'infiltren en el front enemic per recollir informació

necessària per a la planificació estratègica dels generals. L'autor apunta que la

importància de la recollida d'informació va en augment entre el segle VIII aC i

la meitat del segle IV aC i té els seus màxims exponents en Xenofont (431-354

aC), Enees el Tàctic (segle IV aC) o Alexandre el Gran (356-323 aC).

En canvi, Payne (1993) centra la seva anàlisi en tres importants autors de

l'època com ara Homer (segle VIII aC), Heròdot (484-425 aC) i Teofrast (371-287

aC), però també aprofundeix en els treballs sobre Alexandre el Gran (estudiat

també per Russell).

L'estudi sobre Heròdot posa en relleu que els mètodes que utilitzava per a re-

collir informació són aquells sobre els quals fonamenta la seva obra Històries:

l'observació i la consulta de fonts escrites i orals de l'època.

Teofrast, exlíder militar convertit en escriptor i historiador, és conegut per les

seves obres Els caràcters, que conté esbossos sobre els tipus morals i Història de

les plantes, un extens tractat sobre botànica. Aquesta última recull informació

sobre la morfologia, la fisiologia i l'hàbitat de més de cinc-centes plantes de

diverses zones que se sap que Teofrast no va visitar, per exemple l'Índia. Les

seves fonts d'informació les van constituir observacions, informes orals d'altres

persones i escrits tècnics i no tècnics de l'època.

3)�Renaixement�(1454-1699)

Spink i Currier (2006b) analitzen els quaderns de notes de Leonardo da Vinci

(1452-1519). Aquesta investigació forma part d'un estudi més gran que busca-

va explorar el comportament informatiu de personatges històrics de diferents

èpoques mitjançant els seus propis escrits, en autobiografies, memòries, diaris,

cartes, etc.

Leonardo da Vinci, tot i prolífic artista i inventor, no deixa en els quaderns de

notes una menció explícita a la seva conducta informativa. Tanmateix, en un

dels seus escrits esmenta que a causa de la gran quantitat de documents sense

ordre que conserva necessita organitzar-los d'acord amb el tema que aborden.

Lamentablement, Leonardo mor abans de poder classificar els documents.

Atès que el Renaixement és una època més recent, els autors argumenten que

és necessari l'estudi d'altres personatges de l'època per a obtenir més dades so-

bre el comportament informatiu en aquest període. La invenció de la imprem-
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ta cap a 1455, a l'inici del Renaixement, suggereix la probabilitat que hi pugui

haver més evidències impreses sobre la conducta informativa de personatges

de l'època.

4)�Era�industrial�(1700-1945)

Spink i Currier (2006b), en el treball esmentat més amunt, també van exami-

nar autobiografies, diaris, quaderns de notes i cartes d'una mostra representa-

tiva de personatges històrics de l'era industrial, amb la finalitat d'identificar

com descriuen els seus propis comportaments d'informació.

Els personatges estudiats d'aquesta època van ser l'emperador francès i lí-

der militar Napoleó Bonaparte (1769-1821), el científic naturalista Charles

Darwin (1809-1882), l'educador Booker T. Washington (1856-1915), el creador

de la psicoanàlisi Sigmund Freud (1856-1939) i l'astrònoma Cecilia Payne-Ga-

poschkin (1900-1979).

Les obres analitzades de Napoleó revelen la seva preocupació per la cerca, or-

ganització i ús de la informació amb l'objectiu d'ajudar en la implementació de

les seves campanyes militars. Tant els mapes com la informació geogràfica es

consideraven de gran importància per a obtenir èxits militars. Els autors soste-

nen que Bonaparte va ser un metòdic recol·lector i organitzador d'informació

en múltiples formats, en documents o en mapes, que li van permetre fer-ne

un ús avantatjós tant en la preparació de les batalles com durant aquestes.

Charles Darwin destaca per la capacitat d'organitzar informació. Segons els

seus propis escrits, davant la quantitat de llibres adquirits, a l'inici o al final

hi escrivia un índex sobre el contingut relacionat amb el seu treball. En cas

que el llibre fos prestat, escrivia un resum en fulls que després arxivava per

temes. Abans de començar a treballar sobre qualsevol tema, revisava tots els

índexs que havia fet i elaborava un índex classificat i general que l’ajudava a

organitzar els materials que necessitava.

L'autobiografia de Booker T. Washington inclou referències principalment a

l'organització de la informació, ja que aquest autor té una biblioteca pròpia per

a ús personal. També en els seus escrits anima les persones a buscar informació

de valor per a elles a les biblioteques.

Sigmund Freud inclou poques mencions a la seva conducta informativa en

les seves obres. No obstant això, en la correspondència que sosté amb Lou

Andreas-Salomé fa referència a la recollida d'informació i a les biblioteques.

També en altres escrits parla sobre l'ús que dóna a la seva pròpia biblioteca i

a les d’altres per a la cerca d’informació.
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Cecilia Payne-Gaposchkin, en la seva autobiografia, parla sobre la cerca

d’informació, a les biblioteques de Harvard i l'organització de les dades de la

informació.

4)�Era�de�la�informació�postindustrial�(1946�-�segle�XXI)

Els estudis fets en aquesta època es corresponen amb els estudis sobre conducta

informativa, abans anomenats estudis de necessitats i ús, que habitualment són

referenciats en la bibliografia especialitzada.

Tant Wilson (1999) com Case (2006) fan en els seus treballs una síntesi dels

diferents tipus d'estudi sobre conducta informativa que es comencen a desen-

volupar en el segle XX.

Els estudis d'aquesta època es caracteritzaran i s’explicaran de manera global

en els apartats següents.

Reflexió

1) Compartiu la idea que el comportament informacional és una capacitat que permet
a l'ésser humà evolucionar?

2) Quines semblances i diferències trobeu entre les manifestacions del comportament
informacional durant les primeres èpoques de la humanitat (abans del segle XX)?

3) Els comportaments informacionals identificats en èpoques antigues, es manifesten
també en l'actualitat?

4) Podríeu identificar algun personatge local (de Catalunya o Espanya) que tingués qua-
derns de notes, diaris o correspondència en què es pugui estudiar la conducta informa-
tiva?

5) Us sembla que com a professionals de la informació podríeu fer un estudi sobre el
comportament informatiu d'èpoques passades? Us faltaria algun tipus de coneixement?

Nota

Altres personatges histò-
rics analitzats en l'article
de Spink i Currier (2006b)
són els següents: Zikr-I Mir
(1135-1225), poeta persa; Gia-
como Casanova (1725-1798),
filòsof, amant, bibliotecari i
espia italià; i John Stuart Mill
(1806-1873), polític i teòric
social anglès.
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3. L'evolució dels paradigmes del comportament
informacional

Per al camp de la informació i la documentació, investigar sobre la conducta

informativa té una llarga història iniciada en el passat segle XX. Ja en la primera

meitat del segle, com exposa detalladament González-Teruel, es duen a terme

els primers treballs que analitzen la freqüència d'ús de revistes científiques en

disciplines com ara la química, les matemàtiques, la física o la bioquímica. Ara

bé, la gran majoria d'autors estan d'acord a fixar a l'any 1948, amb la celebra-

ció de la Royal Society Scientific Information Conference, el punt de partida dels

estudis sobre necessitats i ús de la informació. Els primers treballs estudiaven

els usuaris de ciències experimentals i tecnologia, però posteriorment aquest

tipus d'estudis també es van estendre als usuaris de les ciències socials i huma-

nitats (González-Teruel, 2005).

Concretament, els primers estudis sobre comportament informacio-

nal tenien com a objectiu analitzar les necessitats i usos d'informació

d'usuaris de determinades biblioteques o serveis d'informació.

Aquesta visió inicial, una mica restringida, va anar evolucionant cap a una

concepció més inclusiva de la conducta informativa. La conceptualització so-

bre els actors i els contextos del comportament informacional va anar gua-

nyant amplitud gradualment, amb la qual cosa també es van considerar con-

ductes informatives els intercanvis d'informació produïts entre persones (Wil-

son, 1999; Makri i Warwick, 2010) quan es rebia informació de manera passi-

va, per exemple en mirar la televisió (Wilson, 1999; Bates, 2002), o en situa-

cions de la vida quotidiana (Chatman, 1999; Huotari i Chatman, 2001), aca-

dèmica o laboral (Ellis i altres, 1993; Ellis i Haugan, 1997; Kuhlthau, 1999;

Sonnenwald i Pierce, 2000).

També la tradicional perspectiva que entenia exclusivament el comportament

informacional com a individual va anar cedint terreny a la consideració dels

aspectes col·laboratius inherents al treball i l'organització. Conceptes com ara

cerca col·laborativa d'informació, recuperació col·laborativa d'informació, filtratge

col·laboratiu o cerca social, entre d'altres, comencen a ser temes per investigar en

la conducta informativa (Sonnenwald i Pierce, 2000; Prekop, 2002; Hoffmann,

2004; Foster, 2006; Hansen i Härvelin, 2005; Blake i Pratt, 2006a i 2006b; Hert-

zum, 2007; Reddy i Spence, 2008; Golovchinsky i altres, 2009a i 2009b; Mc-

Donell i Shiri, 2010). D'aquesta manera, els aspectes socials de relació comen-

cen a tenir sentit quan es parla del comportament informacional.
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La consideració de la tecnologia utilitzada per a facilitar la relació entre la per-

sona i la informació va tenir un lloc destacat en aquest tipus d'estudis des dels

seus inicis. S'evoluciona des d'analitzar els tradicionals sistemes d'informació

preocupats per optimitzar la coincidència exacta (exact match) en la recupe-

ració d'informació, fins a considerar el model de la millor coincidència (best

match) (Belkin i Croft, 1992), l'estudi de la interacció i l'optimització de dis-

senys d'interfícies web (Spink i altres, 2002; Spink 2003; Rose, 2006), el filtratge

d'informació i sistemes de recomanació (Belkin i Croft, 1992; Cechinel i altres,

2010), les plataformes de treball col·laboratiu (Gross i altres, 2005; Poltrock i

Handel, 2009; Su i altres, 2010) o les tecnologies mòbils (Church i altres, 2007;

Mervyn i Allen, 2012).

Nota

En la recuperació d'informació, els sistemes de coincidència exacta (exact match) són els
que, un cop feta una consulta, poden recuperar o no documents que coincideixin amb
aquesta, però en cas que hi hagi documents per recuperar els resultats no s'ofereixen en
un rànquing (no estan valorats segons algun tipus de criteri). Es contraposen als sistemes
de millor coincidència (best match), els quals davant una consulta també poden recuperar
documents o no. Però, en canvi, quan hi ha documents resultants per mostrar, aquests es
presenten en un rànquing, una llista ordenada segons un criteri determinat (en general
és el grau de coincidència amb el terme de la consulta).

Aquesta evolució del concepte de comportament informacional i dels

agents, contextos i tecnologies involucrades, lluny de constituir un

camp d'investigació sobreexplotat ofereix a l'investigador la possibilitat

d'abordar estudis transversals i interdisciplinaris que van més enllà de

considerar els usuaris d'una biblioteca.

Com hem vist en el primer mòdul, els estudis sobre comportament informa-

cional no són exclusius de les ciències de la informació i la documentació; per

exemple, des del màrqueting i la gestió del comerç electrònic és habitual abor-

dar l'estudi del comportament dels consumidors, les seves necessitats, hàbits

de cerca i navegació, etc. (Rodríguez Ardura, 2006; Corduas i altres, 2013).

Així mateix, l'ús de les plataformes, recursos i serveis web per part dels usuaris

es pot explorar mitjançant l'analítica web (Fang, 2007; Olguín i Klenzi, 2012).

També les xarxes socials, en què s'entrecreuen els mitjans tecnològics amb la

capacitat de relacionar-se de les persones, constitueixen un possible camp per

a plantejar estudis sobre les conductes en la difusió i la cerca d’informació

(Schultz-Jones, 2009; Li i Xiaoting, 2012).

Les accions de formació sobre les habilitats necessàries per a accedir, selec-

cionar, organitzar i utilitzar informació, l'anomenada alfabetització informa-

cional, poden ser el resultat d'un estudi sobre conducta informativa, no res-

tringit a biblioteques i unitats d'informació sinó també aplicable a entorns

d’aprenentatge en línia, tant en contextos d'educació a distància com híbrida

(Lin, 2010; Towsend i altres, 2011).
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4. El paradigma tradicional o orientat al sistema

Els actuals estudis sobre comportament informacional tenen els seus antece-

dents en els anomenats estudis d'usuaris, necessitats i usos d'informació realitzats

fonamentalment en biblioteques dels Estats Units i el Regne Unit. Encara que

alguns autors situen els estudis pioners el 1902 o 1916, l'explosió de la lite-

ratura cientificotècnica durant i després de la Segona Guerra Mundial ajuda

a crear una situació excepcional quant a l'accés, cerca i ús de la informació

que provoca la proliferació de tals investigacions (Bates, 2010; Wilson, 1994

i 2010; Wildemuth i Case, 2010).

Com puntualitza Donald Case en el seu llibre Looking for information: a survey of

research on information seeking, needs, and behaviour (2007, pàg. 6), en les quatre

primeres dècades del segle XX els estudis no investigaven la cerca d’informació

en si mateixa, com tampoc els usuaris individuals i les seves necessitats, sinó

que s'ocupaven dels sistemes, canals, recursos, serveis i fonts utilitzades.

4.1. Antecedents

La celebració a Londres el 1948 de la Royal Society Scientific Information Confe-

rence s’assenyala com l'origen dels estudis d'usuaris, necessitats i ús. Les ponèn-

cies presentades abordaven com els investigadors feien servir la informació (de

la bibliografia però també amb peticions concretes a sistemes d'informació) en

la seva feina i la seva professió, amb especial èmfasi en l'àmbit de la ciència i

la tecnologia (González-Teruel, 2005; Wilson, 1999, 2000, 2010).

Referència bibliogràfica

D.�O.�Case (2012). Looking
for information: a survey of re-
search on information seeking,
needs, and behaviour. (3a. ed.).
Bingley: Emerald Publishing
Group.

La perspectiva que ofereixen els primers estudis és coneguda com a paradigma

tradicional o orientat al sistema (Dervin i Nilan, 1986; Vakkari, 1999). És a partir

de l'article de Dervin i Nilan de 1986, “Information needs and uses”, que es

posa en dubte el paradigma tradicional com a base per a les investigacions dels

estudis d'usuaris.

Val destacar que, fins a la publicació d'aquest article, el paradigma tradicional o

orientat al sistema no havia estat conceptualitzat com a tal encara que hi havia

crítiques sobre la praxi desenvolupada fins aleshores. L'exposició sistemàtica i

fonamentada de les crítiques de l'article de Dervin i Nilan permet definir per

oposició a la nova perspectiva d'investigació proposada per aquests autors.

Nota

La contribució de Dervin i Nilan com a punt de partida per a la reconsideració del para-
digma alternatiu no és reconeguda per tots els autors. Per exemple, Bates (2004) i Talja
i Hartel (2007), si bé els reconeixen com a pioners en plantejar sistemàticament les críti-
ques, qüestionen que siguin els primers a discutir la vigència del paradigma tradicional.
També més recentment, González-Teruel (2011, pàg. 2) esmenta que el 1982, en un arti-
cle, Brittain ja reconeixia les limitacions en els estudis d'usuari tradicionals enfocats des

Referència bibliogràfica

B.�Dervin;�M.�Nilan (1986).
“Information needs and
uses”. Annual Review of Infor-
mation Science and Technology
(núm. 21, pàg. 3-33).
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del punt de vista professional (sistema) en comptes de situar-se des del punt de vista de
l'usuari.

En aquest article, els autors fan una revisió dels treballs de recerca sobre neces-

sitats i ús de la informació publicats des de 1978 fins ara, centrant-se en els as-

pectes conceptuals que guien la investigació. Segons Dervin i Nilan, els estudis

analitzats no havien estat capaços de generar recomanacions pràctiques per a

millorar els sistemes d'informació, raó per la qual consideraven que era neces-

sari incorporar teories de les ciències socials, desenvolupar teories i marcs con-

ceptuals propis, examinar definicions bàsiques i millorar el valor predictiu de

la teoria sobre la relació entre persones i informació (González-Teruel, 2005).

4.2. Característiques

En el paradigma tradicional, la informació tenia un caràcter objectiu amb el

mateix significat per a tots els usuaris amb característiques similars. L'usuari

era concebut com un mer processador d'informació que enviava una petició i

rebia passivament les respostes del sistema. La cerca d’informació és restringida

al moment en el qual l'usuari fa una petició a un sistema d'informació formal.

No es preveien ni el context ni les situacions com a elements influents en la

cerca d’informació, com tampoc es tenien en compte les característiques indi-

viduals dels usuaris (considerades caòtiques). Se centrava a observar i mesurar

les reaccions externes dels usuaris en enviar peticions al sistema: nombre de

documents demanats, temàtiques, freqüències de peticions, tipus de serveis

utilitzats, etc.

Els estudis eren predominantment de caràcter quantitatiu i es preocupaven

per obtenir resultats amb els quals identificar patrons de conducta que per-

metessin predir interaccions amb el sistema. Es basaven en preguntes de ti-

pus "què" (what questions): quin tipus de persones usaven els sistemes (d'acord

amb variables sociològiques i demogràfiques), quin tipus de serveis usaven les

persones, etc. La finalitat era obtenir resultats que es poguessin generalitzar i

aplicar a altres grups similars, amb l'objectiu de predir l'ús que es faria de la

informació i els sistemes (Dervin i Nilan, 1986).

Encara que actualment es tendeix a considerar aquest tipus d'estudis en desús,

podem trobar exemples que es podrien classificar com a emparats sota el pa-

radigma tradicional en alguns dels estudis de satisfacció realitzats a les bibli-

oteques.

Reflexió

Busca informació sobre
l’analítica web, explicada en el
mòdul anterior. Es podria con-
siderar sota el padarigma tradi-
cional? Per què?
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Informe de l'enquesta de satisfacció d'usuaris del Servei de Biblioteques
(SIBID).

Presenta els resultats de l'enquesta de satisfacció d'usuaris del Servei de Biblioteques
(SIBID) de la Universitat d'Alacant. L'enquesta de satisfacció es realitza com a part del
Pla estratègic de gestió i del Pla estratègic de la Biblioteca Universitària, amb l'objectiu
d'analitzar el grau de satisfacció dels usuaris respecte als serveis que ofereix la biblioteca.
L'informe recull dades extretes el maig del 2009.

La metodologia de l'estudi inclou l'elaboració d'una enquesta, amb qüestionaris diferents
per a l'alumnat, el personal administratiu o el professorat i personal d'investigació. Es va
utilitzar un tipus de mostreig aleatori simple per a escollir els participants.

Les preguntes es van fer per a conèixer:

• Perfil de l'usuari (tipus, cicle d'estudis, facultat o escola, biblioteca utilitzada), fre-
qüència i motiu de l'ús de la biblioteca.

• Infraestructures i equipaments.

• Fons bibliogràfic.

• Web i catàleg.

• Serveis.

• Personal.

• Valoració global.

Aquest estudi es pot considerar emmarcat en el paradigma tradicional, ja que prioritza
la quantificació de freqüències d'ús i consulta dels diversos recursos i serveis que ofereix
la biblioteca. Encara que es preguntin els motius d'ús de la biblioteca en una pregunta
oberta, els resultats simplement donen compte de les diferents respostes. No es tenen en
compte preguntes sobre les situacions que porten a l'ús, les estratègies que es desenvolu-
pen, les barreres que es troben o la manera en què utilitzen la informació per a resoldre
la problemàtica que els porta a buscar informació a la biblioteca. Encara que es tinguin
en compte les respostes d'usuaris, aquests són usuaris reals d'un sistema d'informació de-
terminat, el Servei de Biblioteques de la Universitat d'Alacant, per tant no es tenen en
compte usuaris potencials d'aquest servei o instàncies de cerca o ús d'informació que no
impliquin la consulta a un determinat sistema d'informació establert.

Referència bibliogràfica

Informe de la encuesta de sa-
tisfacción de usuarios del Ser-
vicio de Bibliotecas (SIBID)
(2009). Alacant: Universidad
de Alicante. Servicio de Bi-
bliotecas. Recuperat des de:
http://biblioteca.ua.es/es/do-
cumentos/docs/pdf/satisfac-
cion-informe-2009.pdf. [Data
de consulta: 10 de gener de
2015].

http://biblioteca.ua.es/es/documentos/docs/pdf/satisfaccion-informe-2009.pdf
http://biblioteca.ua.es/es/documentos/docs/pdf/satisfaccion-informe-2009.pdf
http://biblioteca.ua.es/es/documentos/docs/pdf/satisfaccion-informe-2009.pdf
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5. El paradigma alternatiu o orientat a l'usuari

5.1. Antecedents

Els treballs de González-Teruel (2005) i Talja i Hartel (2007) sostenen que, tot i

que el paradigma tradicional fos el marc teòric adequat per a molts dels estudis

realitzats, això no constituïa un obstacle perquè diversos autors critiquessin

els conceptes i aplicacions d’aquest, com també la predominant utilització de

metodologies quantitatives. Tanmateix, la feina que es considera com a punt

d'inflexió entre el paradigma tradicional i l'alternatiu és l'article de Dervin i

Nilan de 1986.

Exemple

Un exemple de l'impacte de la publicació de l'article és que el nombre d'articles sobre
"estudis d'usuaris" (terme estàndard usat en la base de dades Library Literature and Infor-
mation Full Text) es duplica per any entre 1985 i 1990, de 76 a 155 (Bates, 2010, pàg. 45).

5.2. Característiques

A diferència del paradigma tradicional (vegeu la taula 1), el paradigma alter-

natiu o orientat a l'usuari situa l'usuari en el centre de la investigació i pres-

ta atenció especialment a les motivacions internes i necessitats de qui busca

informació. En l'enfocament centrat en l'usuari, la informació té un caràcter

subjectiu, és a dir que el seu significat varia d'acord amb els usuaris, les situ-

acions que passen i els contextos d'actuació. L'usuari passa a tenir un paper

protagonista, s'implica com a agent actiu en les cerques d'informació, des del

moment en què percep la necessitat d'informació fins que soluciona aquesta

carència.

Taula 2. Esquema comparatiu de característiques dels paradigmes tradicional i alternatiu

Paradigma tradicional Paradigma alternatiu

Informació objectiva Informació subjectiva

Usuari passiu, mecanicista Usuari actiu, constructivista

Transituacional Situacional

Visió parcial del procés de cerca Visió integral del procés de cerca

Conducta externa Motivació interna

Individualitat caòtica Individualitat sistèmica

Metodologia quantitativa Metodologia qualitativa

Font: elaboració pròpia
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El concepte de sense-making de Dervin (1983) és reprès per a explicar la si-

tuació de necessitat i cerca consegüent d’informació. Per a Dervin, la cerca

d’informació forma part de les estratègies desenvolupades per la persona, és el

pont necessari per a superar la bretxa, que s'uneix a les idees, actituds, emoci-

ons pròpies de l'individu. En el paradigma alternatiu, la cerca és un procés en el

qual es distingeixen diverses etapes i està influït per variables provinents de les

característiques personals de l'usuari, però també de les situacions i el context.

Els estudis emmarcats en aquest paradigma es caracteritzen per utilitzar mè-

todes qualitatius que busquen comprendre l'usuari i les seves circumstàncies,

coneixent-ne la conducta però també el context i les situacions que el porten a

buscar informació. Es basen en preguntes de tipus "com" (how questions): com

les persones defineixen les seves necessitats en diferents situacions, com plan-

tegen les seves cerques, etc. (Dervin i Nilan, 1986).

Les investigacions emparades sota aquesta perspectiva aborden fonamental-

ment l'estudi del comportament en la cerca d’informació per a la resolució de

problemes i l'ús de la informació i l'anàlisi de les tendències i preferències de

grans grups socials diferenciats per la seva professió –físics, matemàtics, disse-

nyadors, etc.–, el seu paper –estudiants, pacients, públic en general, etc.–, fran-

ges d'edat –nens, adolescents, gent gran, etc.– o característiques socials –dones,

immigrants, sense llar, etc.– (Case, 2006; Talja i Hartel, 2007; Bates, 2010).

La proposta del paradigma alternatiu que situa l'usuari en el centre de la

investigació amplia les possibilitats d'estudiar els usuaris en relació amb

el seu comportament informacional. Aquest nou paradigma provoca la

ruptura amb els escenaris tradicionals tant perquè repara en qüestions

internes (pensaments, motivacions o emocions) com en qüestions ex-

ternes (situació), però també perquè comença a trencar amb el vincle

exclusiu entre comportament informacional i biblioteques en sentit ge-

neral. Es comença a tenir en compte que els usuaris poden tenir neces-

sitats d'informació no satisfetes per cap biblioteca, però sí per un servei

d'atenció al client o poden recórrer a un col·lega, expert, professor, etc.

per a satisfer-les.
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Aplicació del paradigma alternatiu a un estudi d'usuaris en l'àrea de la
Informació en Ciències Socials a l'Uruguai: una aportació metodològica

L'article presenta una síntesi teòrica i metodològica de la investigació sobre necessitats o
comportaments d'ús d'informació d'experts en ciències socials que forma part de l'estudi
internacional d'usuaris reals i potencials de la xarxa IDIN (International Development Infor-
mation Network) amb seu a CLACSO (Consell Llatinoamericà de Ciències Socials), a Bue-
nos Aires (Argentina). Els experts en ciències socials eren membres integrants de CLACSO
i s'ubiquen en l'àmbit de les ONG (CIEDUR, CIEP, CIESU, CLAEH, GRECMU) i la Univer-
sitat de la República (facultat de Ciències Socials i Institut d'Economia) a Uruguai.

L'estudi es va fer entre gener i març del 1993. Es defineix una mostra basada en cri-
teris de rellevància institucional i visibilitat pública. La metodologia de l'estudi inclou
l'elaboració d'una enquesta i una entrevista aplicant la tècnica de l'incident crític. L'ús de
l'incident crític permet a l'usuari descriure, de manera individual i a partir de la pròpia
percepció, experiències reals que va tenir en relació amb la informació.

Aquest estudi es pot considerar emmarcat en el paradigma alternatiu, ja que l'usuari com
a tal és el centre de l'estudi, més enllà del fet que utilitzi un servei d'informació o un altre:
és l’estudi en la seva relació amb els recursos i canals formals i informals, en un context
determinat i en relació amb el seu marc cognitiu.

En el paradigma alternatiu, un dels desenvolupaments teòrics més citats i que

adquireix notorietat com a marc teòric en molts dels estudis realitzats és la

sense-making theory de Brenda Dervin.

5.3. Brenda Dervin i la sense-making theory

Brenda Dervin proposa una teoria, en desenvolupament continu des dels anys

setanta, segons la qual la perspectiva d'anàlisi sobrepassa l'estudi del compor-

tament informacional i també és utilitzada en altres àmbits temàtics com ara

la pedagogia, la comunicació o la salut.

La proposta anomenada sense-making theory té la particularitat de trans-

cendir el seu paper com a model teòric i d’establir també una perspecti-

va metodològica, un conjunt de mètodes d'investigació i també un ins-

trument per a donar sentit a la realitat.

El sense-making com a teoria proporciona un conjunt de conceptes que perme-

ten analitzar com les persones construeixen la seva realitat o hi donen sentit.

En un sentit més específic, el sense-making també fa referència a una "conducta

de donar sentit" que implica tant pensaments com accions que porten a la

persona a construir i dissenyar el seu moviment al llarg del temps i l'espai.

El sense-making com a conducta porta implícita la idea de discontinuïtat, en

què les persones porten a terme processos per construir mapes cognitius del

seu entorn en canvi i actualització constants (González-Teruel, 2005). Com

explica la mateixa Dervin:

"In the sense-making approach it is assumed that sense-making behavior is responsive
to and Mandated by changing situational conditions" (1983, pàg. 6).

Referència bibliogràfica

M.�C.�Pérez;�M.�Sabelli
(1995). “Aplicación del pa-
radigma alternativo a un es-
tudio de usuarios en el área
de la información en Cienci-
as Sociales en el Uruguay: un
aporte metodológico”. Infor-
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Recuperat des de: http://
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És així que la teoria de Dervin s’entén com a constructivista, ja que la infor-

mació no és concebuda com a objectiva o externa a l'usuari. La informació no

té una existència prèvia a la interpretació i l'assimilació com a resposta a una

situació vital, és construïda per l'usuari (González-Teruel, 2005 i 2011).

Aquesta visió de la informació com a construcció de les persones té una impli-

cació directa en la realització d'estudis a partir d'aquesta perspectiva. Com bé

assenyalen Rendón Rojas i Hernández Salazar (2010), els estudis sobre com-

portament informacional que parteixen del sense-making no poden centrar-se

només en els resultats i passar per alt els processos que duen a terme els usuaris.

Totes les etapes, preguntes, dubtes, sentiments i emocions sorgides, estratègi-

es desenvolupades i resultats obtinguts tenen cabuda en estudis des d'aquesta

perspectiva.

5.3.1. La metàfora del sense-making

Per explicar el procés de cerca d’informació a partir de la teoria del sen-

se-making, Dervin (1983) proposa una metàfora en què s'identifiquen i

s'interrelacionen quatre elements: situació, bretxa, pont i ús.

Els quatre elements constitutius de la metàfora signifiquen:

a)�Una�situació�(situation): determinada per un temps i un espai, que deter-

mina el context en què es manifesta un determinat problema d'informació.

b)�Una�bretxa�(gap): o discontinuïtat, que identifica la diferència de coneixe-

ment entre la situació contextual i la desitjada.

c)�Un�pont�(bridge): una manera de salvar la bretxa entre la situació contextual

i el futur ús, en què s'inclouen les estratègies utilitzades, les qüestions respostes,

les idees formades i els recursos obtinguts.

d)�Un�ús�(use): resultat o conseqüència del procés de sense-making, amb el qual

l'usuari crea sentit novament.

El plantejament d'aquesta metàfora té conseqüències metodològiques di-

rectes: la seva abstracció pot ser aplicada en qualsevol situació de cerca

d’informació, a qualsevol grup d'usuaris i en tots els contextos.

Des del punt de vista metodològic, a més de marcar el camí de la recol·lecció

i interpretació de dades mitjançant la teoria del sense-making, també proposa

estratègies específiques per a fer les entrevistes: les entrevistes de línia temporal

(time-line interview) i l'interrogatori neutral (neutral questioning).

Nota

El concepte sense-making no
solament s'utilitza en rela-
ció amb el comportament
informatiu individual, sinó
que també es vincula amb el
comportament informacional
col·laboratiu (CIB). En l'apartat
dedicat al CIB, quan es tracti
específicament del model de
Karunakaran, Reddy i Spen-
ce (2013) es tornarà a parlar
de sense-making, però aques-
ta vegada de sense-making
col·laboratiu.
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La realització d'entrevistes en línia temporal la presenta com una eina per a

recopilar informació sobre els usuaris. El model d'entrevista proposat es desen-

volupa en tres etapes:

1) Descripció de la situació. Es demana a l'usuari que descrigui detalla-

dament una situació passada. La descripció permet identificar una sèrie

d'esdeveniments donats en una línia de temps, per exemple: "estava buscant

llibres sobre un tema a la biblioteca", "vaig decidir consultar el bibliotecari",

etc.

2) Identificació de preguntes, problemes, dubtes associats als esdeveniments.

En què a partir de l'anàlisi dels esdeveniments es busca detectar-ne les àrees

problemàtiques i fer-les explícites. Per exemple: "semblava que no hi havia

gaire material sobre el tema", "vaig haver de consultar articles de revista en

comptes de llibres, que era el que volia", etc.

3) Anàlisi de la naturalesa de les preguntes (problemes i dubtes associats a

aquestes). Per a identificar les dimensions de situació, bretxa i ús; per exemple:

“es va veure bloquejat a si mateix quan va fer aquesta pregunta?”, “de quina

manera?” (situació), “li va semblar obtenir una resposta?” (bretxa), etc. (Savo-

lainen, 1993; González, 2011a).

Posteriorment, en un treball realitzat amb Dewney el 1986, Dervin proposa

l'ús de l'estratègia de l'interrogatori neutral per a fer les entrevistes de referèn-

cia. L'interrogatori neutral permet conèixer la situació plantejada en la cerca

d’informació des del punt de vista de l'usuari. Les preguntes neutrals es con-

sideren un subconjunt de les preguntes obertes i guien la conversa per a valo-

rar una situació determinada "com va sorgir el problema"; una bretxa, "què li

agradaria conèixer sobre el tema X?"; o els usos, "com s'ha planificat utilitzar

aquesta informació?"(Savolainen, 1993; González, 2005).
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6. El paradigma social

6.1. Antecedents

Davant el qüestionament i la ineficàcia, moltes vegades, del paradigma tradi-

cional com a marc teòric, el nou enfocament centrat en l'usuari i la conside-

ració del concepte de sense-making de Dervin es constitueixen en la base teò-

rica dominant dels estudis desenvolupats a partir de les dècades dels setanta i

vuitanta (Vakkari, 1997; White i McCain, 1998; Case, 2007; Bates, 2010).

No obstant això, l'adopció del paradigma alternatiu afermat en les ciències

cognitives tampoc no deixa satisfets a tots els investigadors per igual. Alguns

comencen a preguntar-se si la consideració dels elements cognitius i afectius

era suficient per a explicar totes les situacions de comportament informacio-

nal de les persones. A causa d'això, diversos autors tracten d'ampliar el camp

teòric utilitzant paradigmes i models provinents de les ciències socials tals com

el constructivisme i el construccionisme social o les tècniques etnogràfiques

(Talja, Tuominen i Savoleinen), la fenomenologia (Savoleinen), la teoria de

l’activitat (Wilson, Widen-Wulff i Davenport) i les ciències evolutives com la

psicologia, biologia, etc. (Bates), per esmentar-ne alguns.

Aquesta nova postura, pel que fa a la teorització sobre el comportament infor-

macional, es distingeix perquè està composta de diversos enfocaments alhora

sense que hi hagi una supremacia, almenys fins ara, d'un enfocament sobre

un altre. Fins i tot molts investigadors continuen considerant vàlides les pau-

tes establertes pels paradigmes anteriors si bé adopten conceptualitzacions i

desenvolupaments de les noves tendències en investigació.

La celebració biennal de la conferència Information Seeking in Context (ISIC),

a partir de l'any 1996, marca una fita important en l'evolució cap a un nou

paradigma en la investigació del comportament informacional. Les ponències

presentades es caracteritzen per estudiar la conducta informativa transcendint

les visions centrades en el sistema o en l'usuari, argumentant que l'estudi de-

tallat del context permet comprendre situacions específiques de les persones

que influeixen en les formes que puguin rebre i donar forma a la informació

(Bates, 2010; Wilson, 2010).

Nota

Actualment, les conferències Information Seeking in Context (ISIC) es continuen celebrant
i constitueixen un referent per a estar al dia dels temes més importants i els autors de
referència en l'estudi i la investigació de la conducta informativa. Les ponències de les
conferències passades habitualment són publicades a Information Research, revista acadè-
mica internacional publicada i editada pel professor T. D. Wilson. El lloc web de la revista
és http://www.informationr.net/ir/index.html.

http://www.informationr.net/ir/index.html
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6.2. Característiques

No hi ha una denominació comuna que identifiqui com a corrent teòric les

denominades noves perspectives de la recerca en comportament informacional. Es

tria denominar social, ja que són recurrents els treballs que aborden els factors

culturals, organitzacionals, socials o grupals del comportament informacional.

El caràcter social del paradigma no en contradiu l’aplicació des de les ciències

de la informació i la documentació, ja que l'entramat social de la vida de les

persones adquireix valor en la mesura que promou o dificulta la relació de les

persones amb la informació (Bates, 2010).

Els éssers humans són vistos com a persones que actuen en relació amb

un cert context més que com a usuaris de determinats sistemes o serveis

(Chatman, 1999; Fidel i altres, 2004).

El paradigma social es diferencia de l'alternatiu en el fet que els factors cul-

turals, organitzacionals, socials o grupals no són vistos com un element més

que afecta el comportament informacional individual. Els factors culturals,

organitzacionals, socials o grupals són considerats com a constructors de de-

terminats contextos, condicions, interaccions i discursos per mitjà dels quals

es produeix la interacció entre ésser humà i informació.

El paradigma social del comportament informacional proposa desviar

l'atenció de l'individu, eix medul·lar del paradigma cognitiu centrat en

l'usuari, per focalitzar-se en la realitat social que viu i que n’influencia

la conducta respecte a la informació (González-Teruel, 2011a).

Reflexió

1) Què vol dir que el paradigma tradicional sigui "orientat al sistema"?

2) Què vol dir que el paradigma alternatiu sigui "orientat a l'usuari"?

3) Podríeu enumerar les diferències principals entre el paradigma tradicional i
l'alternatiu?

4) Quina és l'aportació teòrica més reconeguda de Brenda Dervin?

5) Quins són els elements que es relacionen en la metàfora del sense-making?

6) Quina és la diferència entre el paradigma alternatiu i el paradigma social?
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7. Les noves maneres de pensar el comportament
informacional

Com que no és possible veure tots els enfocaments teòrics sorgits a l'empara

del paradigma social, farem una breu ressenya dels que tenen una propos-

ta innovadora: les teories de la vida en cercle i de la pobresa informativa

d’Elfreda Chatman, la teoria del capital social i el comportament informacio-

nal col·laboratiu.

7.1. Les teories d’Elfreda Chatman

Chatman du a terme les seves investigacions en comunitats de persones amb

diferents característiques (dones grans, dones empresonades, persones amb

baixos ingressos econòmics, persones sense llar, comunitats virtuals, etc.). En

aquests estudis, l'autora proposa l'existència de contextos grupals, els anome-

nats petits mons, que condicionen la relació de les persones amb la informació.

La societat en general s'entén com un context massa genèric perquè tingui

sentit estudiar-hi el comportament informacional. L'autora desenvolupa du-

es teories complementàries en què el comportament informacional es troba

fortament condicionat pel context en què es desenvolupa: pobresa de la in-

formació i vida en el cercle (Chatman, 1999; Hersberger, 2005; Fulton, 2005;

González, 2011a).

La teoria de la pobresa de la informació (theory of information poverty) postula

que les persones defineixen les seves experiències de vida amb la finalitat de

sobreviure en un món d'extrema desconfiança i decepció. Quan les preocupa-

cions i els problemes es presenten i la informació es reconeix com a potenci-

alment útil per a la seva resolució però es passa per alt, les persones viuen en

un món d'informació empobrida. Aquestes persones, decidides a mantenir els

llaços que en defineixen el món, despleguen conductes d'autoprotecció que

en realitat estan definint els límits d'un món de pobresa d'informació. Tot i

que les persones reconeguin que la informació és valuosa, rellevant o potenci-

alment útil, perceben que el procés per a obtenir-la és massa costós o no estan

prou motivats per a seguir-lo (Chatman, 2000).

La teoria de la vida en cercle (theory of life in the round) representa el punt

culminant de les investigacions que Chatman va dur a terme en els anys vui-

tanta i noranta. Aquestes investigacions tenien la finalitat de comprendre la

conducta informativa de les persones mitjançant la consideració dels factors

socials que la influenciaven. L'autora proposa que els grups socials conformen

contextos que són el factor detonant perquè una persona tingui una determi-

nada relació amb la informació i, fins i tot, que aquests contextos donen forma
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a l'ús o no que la persona fa de la informació. La teoria de la vida en cercle es

fonamenta en quatre conceptes fonamentals: el petit món, les normes socials,

els tipus socials i la visió del món.

El petit món és l'entorn social immediat en què les persones viuen, treballen o

estudien, els integrants tenen vincles basats en interessos, expectatives, com-

portaments informatius, etc. que són compartits. Les normes socials i els tipus

socials es refereixen a pautes de comportament correcte o incorrecte i l'adopció

de diversos rols, respectivament, que ordenen i regeixen la vida en aquest con-

text. Mentre que la visió del món es correspon amb les creences, el llenguatge,

l'escala de valors compartida pels integrants d'aquest grup social.

El comportament informacional sota aquesta perspectiva inclou una visió in-

tegral del concepte, que comprèn totes les formes i aspectes possibles que pot

adoptar, sempre que es desenvolupin dins dels límits normatius que regeixen

aquest petit món (Chatman, 1999, 2000; Burnett i altres, 2001; Burnett i Jae-

ger, 2008). En definitiva, el petit món és un context en què s'estableixen de-

terminades pautes i condicions que guien la manera de comprendre la infor-

mació per als seus integrants.

Reflexió

Us demanem que reflexioneu sobre les teories de Chatman:

1) Podríeu pensar contextos d'aplicació per a cadascuna de les teories en situacions que
impliquessin una conducta informativa?

2) Us sembla que només podrien ser situacions de la vida quotidiana o també es podrien
plantejar situacions d'un entorn laboral o acadèmic?

7.2. La teoria del capital social

El concepte de capital social es desenvolupa en l'entorn de les ciències socials,

particularment en el camp de la sociologia, la ciència política i l'administració.

Tot i ser un concepte àmpliament utilitzat, no hi ha un consens quant a la seva

teorització i aplicació metodològica, la qual cosa dóna lloc a diverses propostes

teòriques amb opinions divergents.

James Coleman, en el seu treball de 1988, Social capital in the creation of human

capital, introdueix per primera vegada el concepte de capital social definit a

partir de la seva funció:

"It is not a single entity but a variety of different entities, with two elements in common:
they all Consist of some aspect of social structures, and they facilitate certain actions
of actors-whether persons or corporate actors- within the structure... Unlike other forms
of capital, social capital inheres in the structure of relations between actors and among
actors" (pàg. 98).

D'aquesta definició es desprèn que el capital social és entès com un conjunt

de recursos immers en l'estructura de les relacions socials.
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El capital social implica interaccions entre persones orientades cap a l'acció

social i que generen dependència entre elles, la qual cosa promou la coopera-

ció. Per a Coleman, el capital social permet identificar aspectes de les estruc-

tures socials (relacions socials) que són valuosos com a recursos per a les per-

sones i per això poden ser utilitzats per a aconseguir certs objectius o satisfer

necessitats. Els aspectes més valorats són:

• Obligacions i expectatives. La interacció genera una certa forma de crèdit

en què, si es fa alguna cosa per una persona, es crea l'expectativa que en

algun moment aquesta persona farà alguna cosa per nosaltres, tenint en

compte que l'acció recíproca té caràcter obligatori.

• Informació potencial. És important tenir la informació necessària per a

orientar les accions, però de vegades és costós obtenir-la per un mateix. La

interacció amb altres persones pot proporcionar-la.

• Normes i sancions efectives. Afavorir o coartar certes conductes indueixen

a la confiança en l'entorn social.

• Relacions d'autoritat. En un doble vessant, es refereix tant a com es cons-

titueix l'autoritat en una estructura de relació com a quins serveis presta.

Afavoreix la reciprocitat i obligatorietat de les interaccions.

• Cloenda (closure) de les relacions. Es refereix al context de la interacció,

en què les normes sorgeixen i es mantenen com a elements externs de

cohesió.

• Organització social apropiable. Un cop constituït el capital social d'una

organització, aquest es pot utilitzar per a altres accions diferents de l'acció

original que va donar lloc a la creació de l'organització.

• Capital social i bé públic. Derivat del punt anterior, en el capital social no

hi ha una relació entre drets de propietat i beneficis, els quals es poden

obtenir sense que la propietat sigui privada i sense invertir. La interacció

entre les persones pot ser asimètrica, en què no s’obté un retorn d'acord

amb el que s’ha aportat.

El concepte de capital social de Coleman se sustenta en el fet que algunes ca-

racterístiques de les relacions socials són valorades com a recursos per les per-

sones, que les relacions socials es desenvolupen en determinats contextos i

que hi ha una multiplicitat i varietat de recursos que les persones poden uti-

litzar per als seus objectius i necessitats personals (Coleman, 1988; Millán i

Gordon, 2004).

També és rellevant la conceptualització del capital social proposada per Nan

Lin, que aborda el concepte des de l'anàlisi de les xarxes socials. Segons aques-

ta perspectiva, el capital social és el conjunt dels recursos immersos en una
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xarxa social –conformada per la trama de relacions entre persones– als quals

els seus integrants poden accedir o els poden mobilitzar davant d'una situació

determinada.

Lin (1999) sosté que hi ha quatre factors que permeten explicar per què les

persones s'interessen per estar connectades a xarxes:

1) Faciliten el flux d'informació, la qual cosa compensa situacions asimètriques

o desequilibrades per a les persones. Per exemple, es pot accedir a pagar més

barat un producte o servei, saber en què aconseguir feina, etc.

2) Vincles com a agents d'influències: els llaços en una xarxa social possibiliten

la relació amb persones en posicions valorades per a la presa de decisions. Per

exemple, conèixer l'organitzador d'un esdeveniment pot assegurar l'entrada a

un espectacle.

3) Vincles com a credencials socials: les relacions socials d'una persona poden

ser preses per l'organització en què transcorren o per les persones involucrades

com a credencials per a l'accés o utilització de recursos. Per exemple, la carta

de recomanació d'un antic professor pot habilitar l'accés a una beca d'estudis.

4) Les relacions socials reforcen la identitat i el reconeixement, ser identificat

com a membre d’un grup social determinat no solament proporciona suport

emocional, sinó que també avala l'accés a determinats recursos. Per exemple,

ser reconegut com a membre de la comunitat universitària permet la utilització

del préstec bibliotecari entre diferents biblioteques universitàries.

Per a Lin, el capital social es basa en la interacció entre les persones, que al seu

torn implica la interacció amb els seus recursos. Els recursos posats a disposi-

ció en/per la xarxa són béns tant intangibles (col·laboració en recerca, infor-

mació, etc.) com tangibles (diners, cotxe, etc.), que posseeixen els individus

que pertanyen a aquesta xarxa. Aquests recursos estan disponibles per a ser

utilitzats per qualsevol integrant de la xarxa social, ja que la seva relació amb

altres integrants d’aquesta li ho permet (Lin, 1999; Johnson, 2006).

Des del punt de vista del comportament informacional, tant el concepte de

capital social com els mètodes d'anàlisi de xarxes poden ser emprats per a com-

prendre les dimensions estructurals i relacionals d'aquest comportament. És a

dir, a qui es recorre, com influeix la xarxa social en la selecció de la font i com

flueix la informació entre els diferents integrants d'una xarxa social (Johnson,

2006).

Reflexió

Us demanem que feu una reflexió sobre la teoria del capital social.

Podríeu reconèixer els factors proposats per Lin (1999) a Facebook o Linkedin? Són els
mateixos per a les dues xarxes socials?
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7.3. El comportament informacional col·laboratiu

La col·laboració, també anomenada cooperació per alguns autors, és una ma-

nera de dur a terme activitats adoptada per les persones des de l’inici de la

humanitat. Si bé en èpoques prehistòriques la col·laboració significava agru-

par-se per a caçar, més recentment, els equips de treball col·laboratius en una

empresa permeten la consecució de projectes a gran escala. Així mateix, activi-

tats com ara la cerca, ús i difusió d'informació es poden dur a terme de mane-

ra col·laborativa, amb la qual cosa també és possible parlar de comportament

informacional col·laboratiu. Avui dia, quan s'aplica l'adjectiu col·laboratiu és

immediata l'associació amb l'ús de tecnologies de comunicació i informació,

especialment les anomenades tecnologies 2.0, per a crear, compartir, comentar

i difondre coneixement entre les persones.

Salvaguardant les característiques particulars de cadascuna de les activitats es-

mentades anteriorment (caça, treball, aprenentatge, relació amb la informa-

ció, comunicació), es podria dir que totes són manifestacions diferents de la

col·laboració, en el sentit que corresponen a un

"procés iteratiu, en el qual dues o més persones o organitzacions treballen conjunta-
ment per aconseguir un objectiu en comú, mitjançant l'intercanvi de coneixements,
l'aprenentatge i la creació de consens" (Siefkes, 2008, citat per Cabanillas, 2009, pàg. 4).

La col·laboració, com a estratègia per a emprendre activitats, té lloc quan

l'activitat o tasca a desenvolupar és complexa, és impossible de dur a terme per

una sola persona, o s'obtenen millors resultats si es fa de manera col·laborativa

(Shah, 2010).

Si bé la consideració dels aspectes socials i culturals comença a consolidar-se en

les diverses perspectives originades sota el paradigma social, és possible trobar,

ja en la dècada dels noranta, autors interessats a estudiar la implicació de la

col·laboració, com a marc de les relacions socials, en la conducta informativa.

Aquest tipus d'estudis, que contradeien la tendència predominant de reparar

només en els comportaments individuals, postulen la necessitat d'abordar els

aspectes col·laboratius del comportament informacional.

D'acord amb les pautes teòriques del paradigma tradicional o alternatiu, els

estudis sobre el comportament informacional consideraven les persones de

manera individual. Talja, en el seu treball de 1997 i en el treball conjunt amb

Hansen de 2006, atribueix aquesta particularitat a la influència de la concep-

ció humanista de l'individu com a creador de coneixement i amb capacitats

cognitives individuals per a la innovació. Aquesta conceptualització ha influït

tant en els conceptes usats en la investigació sobre cerca d’informació, com

en el disseny i investigació sobre sistemes d'accés a la informació o creació de

coneixement. Segons Talja i Hansen (2006, pàg. 113):

"Research and theories of information seeking have traditionally focused on the «infor-
mation man», on the individual as a seeker and user of information".
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És a dir, que es considera que l'individu és qui busca informació, qui se’n con-

verteix en usuari: un information man.

Encara que es consideri que qui busca informació és una persona, es pot trobar

el reconeixement dels aspectes col·lectius del comportament informacional

en la consulta, cerca i ús d'altres persones com a fonts d'informació. Aquesta

idea suggereix que es tracta d'un procés unidireccional en què una persona

en consulta una altra en particular i no que es facin les diverses activitats de

manera conjunta. Aquest fet constituiria l'anomenada paradoxa de la recupera-

ció d'informació (the IR paradox), en què s'evidencia una discrepància entre la

naturalesa social de les pràctiques de treball i informació i el disseny orientat

a l'individu dels sistemes d'informació en sentit ampli com bases de dades,

catàlegs, etc. (Romans i altres, 1999, citat per Talja i Hansen, 2006).

L'estudi dels aspectes col·laboratius del comportament informacional

pot ser abordat des de dues vessants: social i tecnològica. La perspectiva

social s'interessa pel CIB en relació amb les pràctiques quotidianes de les

persones, fent investigacions de caràcter etnogràfic, d'anàlisi de xarxes

socials, etc. Mentre que la perspectiva tecnològica aborda tant estudis

d'usuaris sobre com crear, desenvolupar i avaluar sistemes per a assistir

la cerca d’informació i activitats col·laboratives (Karunakaran, Reddy i

Spence, 2013).

Els treballs sobre comportament informacional col·laboratiu comencen a apa-

rèixer al final dels noranta i principi dels 2000. Karamuftuoglu (1998) va ser

un dels primers autors interessat a establir les bases teòriques per a l'estudi de

la naturalesa col·laborativa del comportament informacional.

Segons aquest autor, la producció de coneixement és una activitat

col·laborativa que està summament relacionada amb les pràctiques de la co-

munitat de participants, en què el significat de la informació no s'allotja en la

ment individual sinó en l'espai de relacions entre els individus que conformen

la comunitat. Les idees de Karamuftuoglu, ja a les acaballes dels anys noranta,

reflectien el canvi cap a un paradigma social en la concepció del comporta-

ment informacional que recorda la proposta de Chatman en la seva teoria so-

bre la vida en cercle: les pràctiques informatives d'una determinada comunitat

estan condicionades per la visió que es té en aquest petit món.

Tal com argumenten Reddy i altres (2010), si bé la cerca d’informació s'havia

considerat com a part important del treball col·laboratiu, per exemple en els

treballs de Cicourel (1990), Paepcke (1996), Hansen i Jarvelin (2005) o Foster

(2006), l'anàlisi de les particularitats de la conducta informativa col·laborativa
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va ser posterior. Talja i Hansen, en el seu treball de l'any 2006, contribueixen

a situar la cerca col·laborativa d'informació en l'entorn de la rutina diària de

treball.

Abordar el CIB des d'un punt de vista social va ser el que va motivar els

investigadors de la Universitat de Washington a examinar les dinàmiques

col·laboratives de cerca, recuperació i ús d'informació en equips de treball de

dissenyadors a Boeing i Microsoft (Fidel i altres, 2000; Bruce i altres, 2003;

Poltrock i altres, 2003; Fidel i altres, 2004).

També sota aquesta perspectiva hi ha estudis en altres sectors professionals

com la milícia (Sonnenwald i Pierce, 2000) o la medicina (Forsythe i altres,

1992; Reddy i Dourish, 2002; Reddy i Ruma, 2008). En l'àrea de l'educació són

de singular importància els estudis realitzats per Hyldegård (2006a, 2006b i

2009), en què aplica el model de procés de cerca d’informació de Kuhlthau al

comportament informacional col·laboratiu de cerca d’informació.

Des de la perspectiva tecnològica, Twidale i Nichols (1998) proposaven que

el disseny de les interfícies de cerca i recuperació havia d'incorporar mecanis-

mes de visualització del procés de cerca perquè els usuaris poguessin fer un

seguiment d’aquesta. Ells van desenvolupar el sistema Ariadne, una de les pri-

meres eines de recuperació d'informació col·laborativa. També Ertzcheid, el

2001, va crear FoRSIC, sistema de recuperació d'informació col·laborativa que

establia comunicacions dinàmiques entre cercadors, formadors, eines i fonts

d'informació (Reddy, Jansen i Spence, 2010).

Altres propostes més recents de tecnologies que sustenten la col·laboració en

activitats relacionades amb la informació són Search Together (Ringel i Horvitz,

2007), Cerchiamo (Golovchinsky i altres, 2008) o Coagmento (González-Ibáñez

i Shah, 2011).

Search Together és un model d'eina de cerca a Internet que permet que un grup

de persones col·labori tant durant el procés de cerca d’informació (per exem-

ple, en la formulació de consultes o en escollir els resultats per explorar) com

en el producte d'aquesta cerca (comentant o puntuant els ítems trobats, creant

un resum compartit, etc.).

Nota

Com s’explica en el mòdul
"Introducció a la interacció
d’humans amb la informació
(IHI)", fora de l'àmbit de les ci-
ències de la informació i la do-
cumentació, la disciplina de
treball col·laboratiu assistit per
ordinador (computer-suppor-
ted cooperative work, CSCW)
s'ocupa d'estudiar la manera
en què la tecnologia contribu-
eix a la consecució de les acti-
vitats col·laboratives i la seva
coordinació.

Nota

Actualment, només està dis-
ponible la versió beta d'un plu-
gin per a Internet Explorer:
http://research.microsoft.com/
en-us/downlo-
ads/fa64a85d-3443-481c-aadf-
dccf30c24824/default.aspx
[Data de consulta: 10 de gener
de 2015].

Cerchiamo és un prototip de sistema col·laboratiu que permet coordinar una

activitat amb un objectiu comú de cerca. Cerchiamo proposa una interfície

d'usuari que té en compte dos tipus d'usuaris diferents: el prospector (que ge-

nera les consultes i avalua primàriament els resultats abans de passar a la con-

sulta següent) i el miner (encarregat de l'avaluació profunda de la informació

Vegeu també

Podreu visitar el vídeo demos-
tració de Cerchiamo a http://
vimeo.com/82329790 [Data
de consulta: 10 de gener de
2015].

http://research.microsoft.com/en-us/downloads/fa64a85d-3443-481c-aadf-dccf30c24824/default.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/downloads/fa64a85d-3443-481c-aadf-dccf30c24824/default.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/downloads/fa64a85d-3443-481c-aadf-dccf30c24824/default.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/downloads/fa64a85d-3443-481c-aadf-dccf30c24824/default.aspx
http://vimeo.com/82329790
http://vimeo.com/82329790
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trobada a partir de les consultes fetes pel prospector). El sistema es basa en un

algoritme profund que permet als integrants d'un equip col·laborar en una

cerca d’informació de manera asincrònica i sense ser al mateix lloc.

Coagmento és una aplicació multiplataforma de suport al procés de cerca

col·laborativa que permet accedir i gestionar la informació recopilada. Ofereix

als usuaris un entorn virtual per a accedir a la informació recollida en sessions

prèvies, un plugin per als navegadors Firefox i Chrome que registra cerques i

navegació (també disposa de xat), i una aplicació (app Android i iOS) per a

accedir a les dades des del telèfon mòbil.

La perspectiva tecnològica del CIB entén que la col·laboració en activitats re-

lacionades amb la informació passa necessàriament per la utilització de plata-

formes i aplicacions. Aquestes eines sustenten la comunicació (per exemple,

incorporant xats), el registre d'activitats d'informació (per exemple, la formu-

lació de consultes, registre de favorits –bookmarks–, etc.) i compartir les troba-

lles realitzades durant el transcurs d'una cerca col·laborativa d'informació (per

exemple, per mitjà de pissarres electròniques).

Aquestes activitats també poden ser considerades com a evidències de cerca

social (social search). Aquest concepte, encara en fase de consolidació, sorgeix

a partir del desenvolupament d'aplicacions 2.0 destinades a complementar

els serveis de cerca web dels navegadors amb funcionalitats per a compartir i

col·laborar. Segons McDonnell i Shiri (2011), la cerca social es refereix a l'ús

d'aplicacions socials per a ajudar a trobar informació a Internet, com ara desar

enllaços web, extreure o marcar fragments de textos, conversar pel xat, buscar

experts, demanar recomanacions, etc., incorporant el coneixement dels altres i

per tant convertint en social una activitat que fins fa poc temps era individual.

Tot i que la investigació del comportament informacional col·laboratiu ja té

més d'una dècada, encara no hi ha un consens pel que fa a la definició del

concepte. Karunakaran, Reddy i Spence, en el seu treball de l'any 2013, pro-

posen una definició que sintetitza les característiques principals del que pot

considerar-se un CIB:

"totality of behavior exhibited when people work together to identify an information
need, retrieve, seek and share information, evaluate, synthesize and make sense of the
found information, and then utilitzi the found information" (2013, pàg. 2).

Exemple

Una clara mostra del poc consens que hi ha pel que fa a les definicions és la multiplicitat
de definicions que es poden trobar en la literatura especialitzada, per exemple Poltrock
(2003), Foster (2006), Reddy i Ruma (2008), o Karunakaran, Reddy i Spence (2013) ofe-
reixen la seva versió del que consideren CIB.

Nota

En la classificació de per-
fils en la cerca d’informació
col·laborativa de Golovchinsky,
Qvarfordt i Pickens (2009) es
reconeixen els tipus següents:
parell (peer), expert/novell en
matèria (domain novice/expert),
expert/novell en cerques (se-
arch novice/expert) i prospec-
tor/miner.

Vegeu també

Pàgina de descàrrega Co-
agmento plugins i apps:
http://www.coagmento.org/
download.php [Data de con-
sulta: 10 de gener de 2015].

http://www.coagmento.org/download.php
http://www.coagmento.org/download.php
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En aquest curs s'adopta aquesta definició, per la qual cosa s'entén el

següent: el comportament informacional col·laboratiu és una conduc-

ta informativa diferenciada de la individual, en què dues o més perso-

nes col·laboren per dur a terme múltiples activitats relacionades amb la

informació com ara identificar una necessitat d'informació, recuperar,

buscar, compartir, avaluar, sintetitzar, donar sentit a la informació tro-

bada i utilitzar-la.

Reflexió

1) Quina és la diferència entre abordar el CIB des del punt de vista social o tecnològic?

2) Definiu el que és el CIB.

7.3.1. El CIB segons Karunakaran, Reddy i Spence

El model proposat sistematitza els resultats de les investigacions principals en

el camp del CIB, alhora que presenta una integració de les perspectives so-

cial i tecnològica. Aquest model se situa en un context organitzacional i in-

clou totes les activitats capaces d’ocórrer en un comportament informacional

col·laboratiu (Karunakaran, Reddy i Spence, 2013).

El model s'estructura en tres fases: procés d'identificació del problema, cerca

col·laborativa d'informació i ús de la informació.

Imatge 2. Model de comportament col·laboratiu

Font: Karunakaran, Reddy i Spence (2013, pàg. 3)
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El procés d'identificació del problema es refereix a les etapes per mitjà de les

quals un grup de persones identifica un problema i crea una representació co-

muna de manera col·laborativa, utilitzant converses, correus electrònics, xats,

etc., per arribar a una comprensió compartida de la situació.

La cerca col·laborativa d'informació (collaborative information seeking, CIS)

s’entén com la cerca intencionada d'informació de dues o més persones que

busquen satisfer una necessitat d'informació en comú. Al seu torn, aquesta

cerca implica recuperar i compartir els resultats, la qual cosa al seu torn impli-

ca interaccions de l'usuari amb el sistema, però també cognitives i emocionals

entre les persones. Com assenyalen Reddy i Ruma (2008), la divisió del treball

és habitual en la pràctica de la cerca col·laborativa d'informació, com també

seguir repetidament la seqüència buscar/compartir/buscar fins a trobar la in-

formació adequada.

L'ús de la informació fa referència als actes físics, mentals i involucrats en la

incorporació de la informació trobada al coneixement compartit del grup i, per

tant, a una comprensió compartida. Cal treballar amb la informació obtingu-

da, sintetitzar-la i avaluar-la per a generar una solució compartida al problema.

Els autors també sostenen que hi ha activitats transversals que involucren totes

les fases anteriors:

a)�Avaluar� i� compartir� informació: en un grup cal compartir el que s’ha

trobat i avaluar-ho per a decidir si es continua buscant o si ja es té el que es

requeria.

b)�Comprensió�col·laborativa: la construcció d'una comprensió compartida.

c)�Un�sense-making�col·laboratiu: que implica l'obtenció d'una representació

compartida de tot el procés i les activitats realitzades.

Reddy i Jansen (2008) consideren que la transició entre un tipus de compor-

tament i un altre dependria de l'aparició de detonants (triggers). Karunakaran,

Reddy i Spence (2013) recuperen aquest concepte i el situen en la primera fase

del seu model (identificació del problema).

Un detonant seria un esdeveniment extern, part del context, que desencadena

una conducta informacional col·laborativa entre un grup formal o informal

de persones.

S'han detectat quatre tipus de detonants:

1) Complexitat de la informació que es necessita: els problemes complexos

d'informació són els que donen inici a una conducta de cerca col·laborativa.
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2) Manca d'accés immediat a la informació que es necessita: la informació no

és fàcilment accessible.

3) Recursos d'informació fragmentats: els recursos d'informació es troben dis-

persos en diferents sistemes.

4) Manca de domini en l'àrea en la qual es busca informació: no es té el conei-

xement suficient per a trobar la informació que es necessita (Reddy i Jansen,

2008; Karunakaran, Reddy i Spence, 2013).

Reddy i altres (2010) consideren que un element clau del CIB és la comuni-

cació. Durant la cerca i recuperació d'informació, els integrants d'un equip o

grup necessiten compartir informació. Cada membre presenta al grup la infor-

mació obtinguda (turn-taking) i la comparteix amb la finalitat d'elaborar una

proposta conjunta que resolgui la necessitat d'informació en comú.

Així mateix, reconeixen que les tecnologies involucrades en la recuperació

d'informació tenen un paper diferent en el comportament informacional in-

dividual i col·laboratiu. Mentre que en l'individual l'ús dels sistemes de recu-

peració d'informació sol ser l'últim pas en el procés de cerca, en el comporta-

ment col·laboratiu passa a ser el primer. El fet diferencial és que les tecnologi-

es de recuperació d'informació col·laborativa ofereixen recursos i serveis que

donen suport a la col·laboració i comunicació entre els membres d'un equip.

Reflexió

1) Quantes fases té el model de CIB?

2) Quins són els detonants (triggers) identificats en el model?

3) Quina funció tenen els detonants (triggers) en el model?

4) Els autors sostenen que la comunicació és un element clau en el CIB. Tenint en compte
les vostres experiències de treball grupal, reflexioneu sobre com ha influït la comunicació
en les vostres dinàmiques de treball en grup.

5) Penseu exemples de quines tecnologies que utilitzeu habitualment afavoreixen el tre-
ball grupal i la generació col·laborativa de contingut. Feu-ne una llista.
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8. La relació entre la tecnologia i el comportament
informacional

Avui en dia, quan ens preguntem sobre el que implica la conducta informati-

va és quasi impossible dissociar-la dels objectes i aplicacions tecnològics molt

presents en la vida quotidiana, laboral i acadèmica de les persones, com són

Internet, els telèfons mòbils, les tauletes, les pàgines web, el telèfon, la tele-

visió, etc. No obstant això, la relació entre la tecnologia i el comportament

informacional sempre ha existit.

Els primers ordinadors, encara que molt diferents dels coneguts avui en dia,

ja estaven presents en els anys quaranta i cinquanta. Ara bé, al principi, els

ordinadors no van ser pensats per a gestionar informació sinó que s'ocupaven

de fer càlculs i altres operacions matemàtiques.

Thomas D. Wilson té una anècdota interessant pel que fa als usos inicials dels ordinadors.
Sobre l'any 1959, Wilson treballava en una biblioteca especialitzada en una institució
del sector de l'energia nuclear. Coneixedor dels primers treballs sobre índexs realitzats
amb ordinadors visità el departament d'informàtica d'aquesta institució i els consultà
sobre la possibilitat de reemplaçar el sistema d'indexació de coincidència òptica (optical
coincidence system of indexing information) que utilitzava per un índex informatitzat. La
resposta del cap de l'equip informàtic va ser la següent: "no, no podríem fer res millor
que això" (Wilson, 2010).

No és fins als anys setanta i vuitanta quan s'assisteix a una informatització

progressiva de la societat, en què l'ús de les tecnologies informàtiques trans-

cendeix els centres de recerca i universitats per a passar primer a les organitza-

cions i després a la societat en general. És així que la tecnologia passa a formar

part habitual dels sistemes d'informació, ja que s'integrava en les interfícies de

cerca i recuperació, com també en els sistemes de gestió de bases de dades.

Tanmateix, encara que la tecnologia és una de les produccions culturals que

sembla que més destaca en la història de la humanitat, no deixa de ser un

producte més de la creació humana en el procés d'evolució de les civilitzacions.

Hi ha una tendència generalitzada a explicar el desenvolupament de la tec-

nologia, en què s'inclou la informàtica i les tecnologies de la informació i la

comunicació (TIC), des del determinisme. Aquest corrent de pensament con-

sidera que la tecnologia és el motor del canvi social al llarg de la història. La

relació entre la tecnologia i la societat és unidireccional, i és així que la tecno-

logia és la que provoca impactes en la vida social de les persones.

Vegeu també

Si teniu curiositat per saber
com funcionava el sistema
d'indexació de coincidèn-
cia òptica utilitzat per Wil-
son, hi ha un treball de P. S.
Dale que n’explica el funcio-
nament. El podeu consultar
en l’enllaç següent: http://
nzetc.victoria.ac.nz/tm/scho-
larly/tei-Bio18Tuat03-t1-body-
d1.html [Data de consulta: 10
de gener de 2015].

Referència bibliogràfica

P.�S.�Dale (1970). “The opti-
cal coincidence system of in-
dexing information”. Tuatara
(núm. 18, pàg. 3).
http://nzetc.victoria.ac.nz/
tm/scholarly/tei-
Bio18Tuat03-t1-body-
d1.html. [Data de consulta:
10 de gener de 2015].
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Ara bé, hi ha postures teòriques oposades a aquest pensament determinista

que s'emparen en enfocaments de caràcter més social. Aquestes perspectives

teòriques expliquen la relació entre la tecnologia i la societat com una relació

bidireccional, en què tots dos elements interactuen i es donen forma mútua-

ment.

Paral·lelament a la informatització dels anys setanta i vuitanta sorgeixen es-

tudis d'anàlisi sobre la relació entre societat i TIC. La diferent formació i àrea

d'especialització dels autors feia que els primers estudis no tinguessin una de-

nominació única. Els estudis feien referència a "anàlisi social de la informàti-

ca", "polítiques d'informació", "informàtica i societat", "comunicació per ordi-

nadors ", etc. Durant una sessió de treball en un congrés el 1996, aquesta àrea

d'estudis s'anomena per primera vegada informàtica social (social informatics),

amb l'objectiu de fer més fàcil el seguiment i desenvolupament d'aquest tipus

d'estudis (Kling, 1999).

En aquest curs, entenem que la perspectiva teòrica més adequada per

a entendre la relació entre la tecnologia i el comportament informacio-

nal és la de la informàtica social, que entén que hi hagi una relació no

determinista entre la tecnologia i la societat.

8.1. Formes de relació entre conducta informativa i tecnologia

A continuació, oferim una sèrie d'exemples sobre com el comportament infor-

matiu es conjuga amb la tecnologia per a configurar nous escenaris d'estudi.

Reflexió

Com podreu observar, la llista d'exemples no és exhaustiva, només il·lustra els casos de
més actualitat en la literatura. Quins altres escenaris podríeu proposar?

8.1.1. Web 2.0 (xarxes socials, mitjans socials, etc.)

El web 2.0 no es relaciona només amb les tecnologies que el propicien, si-

nó que també s'associa amb un canvi d'actitud, un gir cap a la construcció

col·laborativa de coneixement. És en aquest sentit que, si bé es produeixen

canvis en les arquitectures d'informació per a deixar pas a l'intercanvi de co-

neixements, amb la qual cosa afecten els processos de concepció i gestió de les

aplicacions informàtiques i de comunicació, també es modifica el rol dels usu-

aris, que passen de ser receptors passius a agents actius en la promoció d'espais

oberts de col·laboració i intel·ligència col·lectiva.

Si parlem del web 2.0, immediatament vénen al cap una multiplicitat de re-

cursos i serveis (vegeu la imatge 3) que es troben a disposició de les persones

i que generalment són difícils d'identificar i recordar més enllà dels popular-

ment més utilitzats (Facebook, Tuenti, Twitter, Flickr, Delicious, Diigo, etc.). Fins

Vegeu també

En el mòdul "Introducció a la
interacció d’humans amb la in-
formació (IHI)" podeu consul-
tar una descripció més deta-
llada del que comporta l'àrea
d'Informàtica Social.
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i tot recordant l'esforç realitzat seria inútil, ja que és un entorn en canvi i re-

novació constants, moltes de les aplicacions que hi ha en un moment deter-

minat poden deixar d'existir, transformar-se o fusionar-se amb altres.

Imatge 3. El prisma de la conversa segons Brian Solís [CC BY 2.0]

Font: Blog de Brian Solís. http://www.briansolis.com/2010/10/introducing-the-conversation-prism-version-3-0/ [Data de
consulta: 10 de gener de 2015].

La conducta informativa té en el web 2.0 un context de màxima actualitat

en què manifestar-se, en el qual les possibilitats i formes d'interacció es mul-

tipliquen. Tant les xarxes com els mitjans socials i les comunitats són un bon

exemple del que la informàtica social denomina construccions sociotècniques,

en què es conjuguen els factors tècnics i socials.

Avui en dia, és habitual tenir perfils d'usuari en diverses aplicacions del web

2.0.

Moltes de les accions habituals que fem en aquestes aplicacions tenen relació

amb la informació (consulta de correus electrònics, cerques a Internet, emma-

gatzematge de documents, difusió d’un enllaç al Facebook, comentari en un

blog, redacció d’un post en un blog, etc.).

Reflexió

En el vostre cas, quina pràctica relacionada amb la informació feu habitualment en algun
servei o recurs del web 2.0?

Reflexió

Teniu compte Twitter?

http://www.briansolis.com/2010/10/introducing-the-conversation-prism-version-3-0/
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Si la resposta és positiva, quin tipus de continguts difoneu amb aquesta aplicació?

Si la resposta és negativa, quin tipus de contingut us sembla que es pot difondre amb
aquesta aplicació?

8.1.2. Comunitats virtuals

Tot i que les comunitats virtuals poden ser considerades dins de les possibili-

tats del web 2.0, s'ha preferit tractar-les de manera diferenciada. Les comuni-

tats virtuals es corresponen amb conjunts de persones que s'organitzen i co-

muniquen per mitjà de la xarxa, tenint en comú un objectiu determinat, un

contingut, un intercanvi creatiu o una tasca d'aprenentatge. Entre els mem-

bres de les comunitats virtuals se solen establir vincles afectius.

Les comunitats virtuals poden ser comunitats d'aprenentatge, comunitats

d'interès o comunitats de pràctica. En els últims anys, les comunitats de pràc-

tica (CoP) estan tenint una gran difusió i implementació, ja que han estat

adoptades com a manera de fomentar l'aprenentatge entre iguals en les orga-

nitzacions. Un exemple d'això és l'impuls que està donant la Generalitat de

Catalunya a la posada en marxa de CoP en diferents àmbits com la salut, la

justícia, o la gestió de les xarxes socials.

Les comunitats virtuals són un escenari en què es pot estudiar tant el compor-

tament informatiu individual com el col·laboratiu. El comportament indivi-

dual es podria estudiar atenent les pràctiques o activitats relacionades amb la

informació que duen a terme els participants de la comunitat virtual, personal-

ment, buscant o gestionant, utilitzant, etc. informació en el context d'aquesta

comunitat. Com estudiar el comportament col·laboratiu implicaria centrar-se

en la comunitat virtual com a unitat d'anàlisi i atendre a com es gestiona o

cerca, utilitza, etc. la informació col·laborativament.

Reflexió

1) Heu participat en algun tipus de comunitat virtual?

2) Feu una llista amb exemples de comunitats virtuals.

Bibliografia complementària

Per ampliar la informació sobre els diversos tipus de comunitats recomanem la lectura de
l'entrada “Les comunitats de pràctica són tendència”, de Sandra Sanz Martos, publicada a
COMeIN (núm. 19) el febrer de 2013. http://www.uoc.edu/divulgacio/comein/es/nume-
ro19/articles/Article-Sandra-Sanz-Martos.html. [Data de consulta: 10 de gener de 2015].

8.1.3. Dispositius mòbils

Els dispositius mòbils propicien la ubiqüitat en la manifestació del compor-

tament informacional: una persona pot tenir una necessitat d'informació, co-

mençar una cerca o utilitzar una determinada informació pràcticament en

qualsevol lloc, tant si és a casa seva, com a l'autobús, com en una estació de

tren o, simplement, caminant pel carrer.

Vegeu també

Si teniu interès a conèixer les
experiències de les comuni-
tats de pràctica de la Gene-
ralitat, recomanem consul-
tar la notícia “Diferents ca-
sos de Comunitats de Pràcti-
ca en l'Administració”, publi-
cada el 17 de maig de 2013
en el blog de la Generalitat:
http://blocs.gencat.cat/blocs/
AppPHP/gencat/2013/05/17/
diferents-casos-de-co-
munitats-de-practica-a-l
%E2%80%99administracio/?
lang=es [Data de consulta: 10
de gener de 2015].

http://www.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero19/articles/Article-Sandra-Sanz-Martos.html
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http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/gencat/2013/05/17/diferents-casos-de-comunitats-de-practica-a-l%E2%80%99administracio/?lang=es
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/gencat/2013/05/17/diferents-casos-de-comunitats-de-practica-a-l%E2%80%99administracio/?lang=es
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Es consideren dispositius mòbils els telèfons intel·ligents (smartphones), les tau-

letes, les agendes electròniques, els lectors d’MP3 o MP4, etc.

Reflexió

Tenir un telèfon intel·ligent o una tauleta us ha canviat d'alguna manera les vostres pràc-
tiques relacionades amb la informació? Com?

Nota

Segons la Viquipèdia, els dis-
positius mòbils (mobile devi-
ces) actuen com a miniordina-
dors, ja que disposen de capa-
citat de processament, memò-
ria d'emmagatzematge i con-
nexió a Internet.
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Resum

En aquest mòdul hem analitzat com ha canviat al llarg del temps la concep-

ció que es tenia sobre el comportament informatiu, si bé s'ha vist que és una

capacitat sociocognitiva que ha permès a l'ésser humà sobreviure i adaptar-se

a un entorn canviant i no sempre amigable.

Les idees que es tenien sobre la conducta informativa han evolucionat de la

mà del canvi en els paradigmes, a partir dels quals els investigadors conceben

l'estudi del comportament informatiu de manera diferent segons el paradig-

ma de referència escollit. En el mòdul s'han estudiat els tres paradigmes del

comportament informacional: tradicional, alternatiu i social. Cada un es dis-

tingeix per posar el focus d'atenció en diferents elements: en el sistema (el

tradicional), en l'usuari (l'alternatiu) i en el context (el social).

L'àmbit del comportament informacional té una singularitat, i és que els para-

digmes no s'abandonen uns per altres sinó que coexisteixen en el temps, enca-

ra que depenent de l'època uns predominin per sobre d’altres. Actualment, és

el paradigma social el que està guanyant terreny, tot i que encara predominen

els estudis basats en el paradigma alternatiu i es poden trobar alguns estudis

aïllats del paradigma tradicional.

Pel que fa als models teòrics, hem explicat que són els constructes teòrics més

propers a l'investigador, una mena de finestres o ulleres que els permeten pla-

nificar com s'abordarà l'estudi de la conducta informativa. No obstant això,

atesa la gran quantitat de models teòrics desenvolupats en l'àmbit del compor-

tament informacional, s'ha preferit no incloure ressenyes més enllà de dues a

títol d'exemple. Els dos models ressenyats són el de Brenda Dervin sobre sen-

se-making, relacionat amb el paradigma alternatiu, i el de Karunakaran, Reddy

i Spence, sobre comportament informacional col·laboratiu, corresponent al

paradigma social.

Tots dos models tenen la virtut de convertir-se en elements clau per a cadascun

dels paradigmes respectius. El sense-making de Dervin trenca amb la tradició

anterior del paradigma tradicional, i la seva concepció centrada en l'usuari ha

estat i és marc d'anàlisi de molts estudis sobre comportament informacional

com també d'altres models teòrics. Mentre que el model de comportament

informacional col·laboratiu de Karunakaran, Reddy i Spence sistematitza per

primera vegada les idees que es tenien sobre el comportament informacional

col·laboratiu i dóna resposta a com es relacionen les persones amb la informa-

ció de manera col·laborativa.
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També s'ha dedicat un apartat del mòdul a abordar la relació del comporta-

ment informacional amb la tecnologia, en un intent de situar-la en un lloc

d'importància, atesa l'omnipresència dels entorns informàtics avui en dia, però

llevant-hi el caràcter determinista que moltes vegades se li reconeix.

No obstant això, el que és important en l'estudi dels paradigmes, teories, mo-

dels teòrics i concepcions sobre la tecnologia i el comportament informacio-

nal és proporcionar als professionals de la informació marcs de referència útils

per a proposar estudis sobre la conducta informativa que contribueixin al fet

que la interacció entre les persones i la informació sigui positiva.
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