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رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطالعاتی: مطالعه موردی 

 دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
 

 2، زهره چراغی1پور مقدمپروين نجف
 چکيده 

دگیری و : نیاز به شناخت یک متغیر روانشناختی مهم است که ارتباط نسبتاً نزدیکی با یامقدمه
 جو، بازیابی، تحلیل و پردازش اطالعات دارد.های مرتبط با آن مانند تفکر، جستفعالیت

عاتی : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سطوح متفاوت نیاز به شناخت و رفتار اطالهدف
 دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده است.

 : پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری اینروش
لی در تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز در همه مقاطع تحصی پژوهش

ی نیاز به شناخت ی سنجش نیاز به شناخت، از سنجهباشد. در این پژوهش، برامی 96-95سال تحصیلی 
رسشنامه ز پا(، و برای سنجش متغیر رفتار اطالعاتی کاربران 1984ی کاسیوپو، پتی و کائو )اصالح شده

 ( استفاده شده است.1391رفتار اطالعاتی مختاری  و داورپناه )
سب جنسیت حها نشان داد که تفاوت معناداری بین نیاز به شناخت آزمودنی ها بر یافته :هايافته

فاوت است. ها متی تحصیلی آنمقطع و حوزه ها بر حسبشناخت آزمودنینیاز به ولی متغیر  وجود ندارد
 انشجویاند اطالعاتی رفتارندارد اما  تأثیری اطالعاتی رفتار بر جنسیت برحسب شناخت به زنیاهمچنین 

 است. متفاوت آنان شناخت به نیاز سطحبر اساس 
انشجویان بر دنتیجه گرفت که سازه نیاز به شناخت، در  توانهای پژوهش میگیری: بر اساس یافتهنتیجه

. از یابدت است و با باالرفتن مقطع تحصیلی افزایش میتحصیلی و مقطع تحصیلی متفاو حسب حوزه
ی رفتار اطالعاتی بینی نماید و به عبارتتواند رفتار اطالعاتی دانشجویان را پیشطرفی نیاز به شناخت می

 دانشجویان بر حسب میزان نیاز به شناخت آنان متفاوت است.

 دانشجویانشهید چمران، : نیاز به شناخت، رفتار اطالعاتی، دانشگاه هاكليدواژه 

                                                           
 شناسی دانشگاه شهید چمران اهوازعضو هیأت علمی گروه علم اطالعات و دانش 1
 شناسی دانشگاه شهید چمران اهوازدانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش 2
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 مقدمه و بيان مسئله 
-است که ارتباط نسبتاً نزدیکی با یادگیری و فعالیت یمتغیر روانشناختی مهمنیاز به شناخت 

جستجو، بازیابی، تحلیل و پردازش اطالعات دارد. نیاز به شناخت تفکر، های مرتبط با آن مانند 

سازی اطالعات، های یکپارچهبوط به معنایابی و روشهای مربه معنی نیاز به سازماندهی موقعیت

این ویژگی (. 1955و دیگران،  1نیاز به دانسنن و منطقی کردن تجارب زندگی است )کوهنو 

های شناختی گذاری و درگیری فکری در فعالیتی افراد برای سرمایهفردی به آمادگی و عالقه

شناختی پرتالش و لذت  هایشدن در فعالیت گرایش شخصی برای درگیرر قالب دو  اشاره دارد

نیاز به شناخت، نیازی فیزیکی و پایه  (.1996و دیگران،  2)کاسیوپو شودبردن از آن تعریف می

نیست که آدمی با کمترین انگیزش و تحریک به آن روی آورد، بلکه نیازی است ذهنی، درونی 

گیرد خودشکوفایی قرار می و روانی که در سلسله مراتب نیازهای مازلو در سطح نیاز به

 (. 1386)قناویزچی و داورپناه، 

های اکتشافی عالقه افراد دارای نیاز به شناخت باال، معموالً ذهن فعالی دارند و به فعالیت

با استفاده از مشاهدات و تجربیات خود به بازگشایی و حل مسائل دهند، آنان قادرند نشان می

این افراد در فرایند درک و فهمیدن، معموالً برند. ایند لذت میپیچیده بپردازند و از این فر

تمرکزشان بر فرایندهای معنادهی به رویدادها است و به اطالعات پیرامون خود اغلب با دیده 

 یغالباً به کسب اطالعات دست اول و موثق عالقهاینان  ،نگرند؛ از این روشک و تردید می

این افراد تمایل فراوان به زیاد دانستن، (. 2000، 3پردهند )لوین، هونکه و جاسبیشتری نشان می

ها و همچنین شناختی، جستجوگری و اکتساب دانش در بیشتر زمینهها، پردازش کشف واقعیت

خود را عوامل فعالی ، (1966، 4دارند )ریدل و روزن ی مختلفهای ارتباط بین ایدهمقایسه

به ها درگیر جستجو و ارزشیابی اطالعات هستند، بلکه برند و نه تندانند و از ابهام لذت میمی

 (. 1393پردازند )صداقت و دیگران، نظارت و تنظیم فعالیت فکری در معنایی فراشناختی می

                                                           
1 Cohen  
2 Cacioppo 
3 Levin, Huneke & Jasper 
4 Ridell & Rosen 
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ر خالصه های افراد دارای نیاز به شناخت باال را بر اساس متون موجود به صورت زیویژگی

 : کرد

 و پرتالش؛ های شناختیشدن در فعالیت درگیر 

 ؛لذت بردن از فرایند حل مسئله و درگیری با مسائل پیچیده 

 ؛ها، جستجوگری و اکتساب دانشتمایل به کشف واقعیت  

 ؛تمایل به دانستن زیاد و پردازش  

 (؛2000)لوین، هونکه و جاسپر،  استفاده از اطالعات دست اول و موثق  

 ؛تابخشی به روابط و رویدادهای جهان پیرامون از طریق پردازش مؤثر اطالعامعن 

 قربانیبه کمک هوش خود از محیط تجارب دریافت و ذهن فعال و اکتشافی  اشتند( 

 (؛2004و دیگران، 

 (؛1993، 1جستجوی اطالعات به صورت عمیق و معنایی )ورپلنکن 

 وقفه تا رسیدن به جواب قطعی انب مسائل و تالش بیتمایل به در نظر داشتن همه جو

 (؛2010، 2)کارنوال، اینبار و لرنر

  ؛(2002، 3و تلفیق همزمان اطالعات )نالس، کاهن و دهارتوانایی بیشتر در حل تضادها 

 در بررسی مسائل مختلفبردباری بیشتر و  یو کنجکاو گی درونیبرانگیخت اشتند 

  (.1991و هریس،  )بوکست، اسمیت

تند های فوق را داشته باشند، دارای نوعی ویژگی شخصیتی و فردی هسافرادی که ویژگی

ای شناختی و هماند و به رفتارهای مرتبط با فعالیتکه غالباً در طول دوره حیات آنان ثابت می

ها پایین شناخت آنافرادی که نیاز به مقابل، ر دبخشد. مرتبط با کسب اطالعات آنان معنا می

د. به کننتجزیه و تحلیل میاست، بیشتر وقایع پیرامون خود را از طریق اطالعات دست دوم 

تکی هستند اجتماعی م یهای دیگران و یا فرایندهای مقایسهاین افراد به دانسته دیگر، عبارت

 (.1996)کاسیوپو و دیگران، 

                                                           
1 Verplanken 
2 Carneval, Inbar & Lerner 
3 Nowless, Kahn & Dhar 
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های درونی و بیرونی است و خود د انگیزهدرونی است، نیازمنی نیازنیاز به شناخت ون چ

نقل در مختاری و داورپناه،  2007)الهرودی،  ستاعامل ارضای درونی، رضایت و هیجان فردی 

را در کسب و پردازش اطالعات  اهبردرها نشان داده است که معموالً افراد دو پژوهش(. 1391

به صورت مستدل و به همراه تالش آگاهانه تا بندند؛ برخی این کار را با آگاهی و به کار می

دهند و برخی دیگر اغلب مسیرهای غیرمستدل و اتفاقی را برای یافتن رسیدن به جواب انجام می

کنند، خصوصاً اگر تحت فشار محدودیت زمان قرار داشته باشند، و این پاسخ مسائل انتخاب می

وت در سطح نیاز به شناخت آنان دانست توان ناشی از تفاتفاوت در رفتار اطالعاتی را می

های که برای اشاره به تمامی ویژگی(. رفتار اطالعاتی عبارتی است 2009)دیکهاوسر و دیگران، 

های شود. در پژوهشفردی و رفتاری افراد در تعامل و برخورد با اطالعات پیرامون استفاده می

شد. پس از های اطالعاتی تأکید میی نظامهای رفتار اطالعاتی، عمدتاً بر شناخت ویژگیاولیه

ی تعامل های اطالعاتی و نحوهنظامهای فناورانه ها به سمت بررسی ویژگیآن بیشتر پژوهش

های اخیر پژوهشگران (. اما در سال2004کاربران با آنان گرایش یافتند )جانسون، بونر و تیت، 

های طالعاتی پی برده و در پی کشف و آگاهی از ویژگیهای ابه اهمیت درک کاربران از نظام

های اند. یکی از ویژگیدهبوها شخصیتی و فردی کاربران و میزان درک و تعامل آنان با این نظام

تواند بر رفتار اطالعاتی آنان تأثیر داشته باشد، نیاز به شناخت است. فردی و ذاتی در افراد که می

ی روانشناسی، تعلیم و تربیت، رفتار درمانگری و همچنین در حوزههای بسیاری در پژوهش

ها شاهدی است بر این های آنشناسی انجام شده است که یافتهی علم اطالعات و دانشحوزه

های حل مسئله و های فردی در گرایش به تفکر و شیوهتواند تفاوتادعا که نیاز به شناخت، می

در فرایند کسب و پردازش اطالعات را تبیین کند فعال یری گدر یاخذ تصمیم و به تبع آن شیوه

همچنین (. 2011، 3؛ کروزئو2003، 2ایوانس، کربی و فابریگر؛ 1984، 1کاسیوپو، پتی و کائو)

؛ 1996)کاسیوپو و دیگران،  4نیاز به شناخت با هوش سیال و متبلوراند ها نشان دادهپژوهش

ی پردازش های پرورش دهندهتی افراد و نیز با ویژگی( و ساختار شخصی2013و دیگران،  5هیل

                                                           
1 Cacioppo, Petty & Kao 
2 Evans,Kirby & Fabriger 
3 Curseu 
4 Fluid and Crystallized Intelligence  
5 Hill 



 237                                                                 ...رابطه ميان نياز به شناخت و رفتار اطالعاتی:

 

سطوح بینی کرد توان پیشبنابراین می( ارتباط دارد. 2010، و دیگران 1)فلیچهاورموفق اطالعات 

یابی متفاوت در آنان شود. تواند منجر به بروز رفتارهای اطالعمتفاوت نیاز به شناخت در افراد می

های تبط با جستجو، کسب و پردازش اطالعات از ملزومات یادگیری در دورهفرایندهای مر ونچ

باشد، بررسی سطوح مختلف نیاز به شناخت تحصیلی مختلف از جمله تحصیالت دانشگاهی می

از  رسد؛به نظر می مفید و ضروری، نانآبا رفتار اطالعاتی  های آندر میان دانشجویان و رابطه

و رفتار اطالعاتی بررسی رابطه میان سطوح متفاوت نیاز به شناخت  هدفبا پژوهش حاضر رو این

 دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده است. 

 

 هاي انجام شده مروري بر پژوهش
های وزهحهای بسیاری که اغلب در ی نیاز به شناخت در پژوهشچه پیشتر بیان شد، سازهچنان

زمون قرار آت، رفتار درمانگری و علوم اجتماعی مورد بررسی و روانشاسی شناختی، تعلیم و تربی

و رفتاری  شناختیهای شناختی، شخصیتی، جامعهی این سازه با بسیاری از ویژگیو رابطهگرفته 

و رفتارهای  ی نیاز به شناختها صرفاً رابطهاما برخی پژوهش افراد بررسی و تبیین شده است. 

شاره خواهد ای این حوزه هااند. در ادامه به برخی از پژوهشرسی کردهمرتبط با اطالعات را بر

 شد.

خت با (، در پژوهشی به بررسی رابطه سطح نیاز به شنا1992ورپالنکن، هازنبرگ و پالنون )

که  داهای این پژوهش نشان دمیزان تالش برای جستجوی اطالعات بیرونی پرداختند. یافته

ارند و این دنیاز به شناخت هستند، تمایل به کسب اطالعات بیشتر ر افرادی که دارای سطح باالت

 دهند. کار را با تالش شناختی بیشتری انجام می

العات پژوهشی با هدف بررسی تأثیر نیاز به شناخت بر جستجوی اط، (2003داس و همکارانش )

ی آن نشان هاو یافتهی این پژوهش افراد بزرگسال غیر دانشجو بود در وب انجام دادند. جامعه

ستجو تأثیر جویی در وب از نظر کاربرد و هدف جداد که سطح نیاز به شناخت در افراد بر اطالع

 داشته است. 

                                                           
1 Fleischhauer 
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جو را میان نیاز به شناخت دانشجویان و کارایی و کفایت جستی رابطه (2008لیو و ژانگ )

د مدارک یاز به شناخت و تعداهای این پژوهش نشان داد که میان سازه نبررسی کردند. یافته

ه شناخت باال ی که افراد دارای نیاز ببستگی مثبت وجود دارد. به این معنمرتبط بازیابی شده هم

جستجو و  به طور معناداری، تعداد مدارک بیشتری را مرتبط دانسته و با دقت بیشتری آنان را

ارای نیاز به در حالی که افراد داند؛ بررسی کردند و زمان بیشتری را به این کار اختصاص داده

 ند. اهشناخت پایین، مدارک کمتری را مرور کرد

بررسی تأثیر نیاز به شناخت و نیاز به کفایت شناخت پژوهشی با هدف  (2014) 1فورتیر و بورکل

های این پژوهش نشان داد که در افراد انجام داده است. یافتهبر سه گرایش در رفتار اطالعاتی 

تعامل افراد در  تواند روشورد بررسی، نیاز به شناخت و نیاز به کفایت شناخت میم هایؤلفهم

 ایجاد نیاز به اطالعات، جستجو و استفاده از اطالعات را تحت تأثیر قرار دهد. 

اند رفتار تو(، در پژوهشی بررسی کردند که نیاز به شناخت چگونه می2013اسکالر، کلی و وبر )

ژوهش نشان داد پهای این فتار اطالعاتی کاربران تحت تأثیر قرار دهد. یافتهمرتبط با ربط را در ر

ابل توجه تفاوت به دست آمده میان نمرات ربط مدارک و سطح نیاز به شناخت، از لحاظ آماری ق

ربران و معنادار نیست. همین مسئله در خصوص زمان اختصاص یافته به بررسی مدارک توسط کا

نیاز به شناخت  عبارتی آنان نتوانستند با قطعیت نتیجه بگیرند که افراد داراینیز صادق است. به 

 دهند. می باالتر، مدارک بیشتری را مرتبط دانسته و زمان بیشتری را به بررسی مدارک اختصاص

جویان ز به شناخت و رفتار اطالعاتی دانشبه بررسی رابطه نیا (1391مختاری و داورپناه )

ه تفاوت های این پژوهش که در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد نشان داد کپرداختند. یافته

ود معناداری میان سطح نیاز به شناخت دانشجویان بر حسب رشته و مقطع تحصیلی آنان وج

خت متفاوت رفتار اطالعاتی افراد با سطح نیاز به شنا در این پژوهش تفاوت معنادری دردارد. 

تری )مانند هوجود داشت؛ به این معنی که افراد با نیاز به شناخت باالتر رفتار اطالعاتی بهین

ع کتابخانه و پژوهش بیشتر، استفاده از اینترنت عمدتاً برای جستجوی اطالعات، استفاده از مناب

 ...( داشتند. 

 

                                                           
1 Fortier & Burkell 
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 اي پژوهشاهداف و فرضيه ه

د چمران نیاز به شناخت دانشجویان دانشگاه شهی یهدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه
ر این حوزه، دموجود  تونمباشد. به این منظور با توجه به اهواز با رفتار اطالعاتی آنان می

 های زیر برای پژوهش حاضر در نظر گرفته شد:فرضیه
سب جنسیت، مقطع و حوزه تحصیلی آنان میزان نیاز به شناخت دانشجویان بر ح .1

 متفاوت است. 

زه رابطه نیاز به شناخت دانشجویان با رفتار اطالعاتی آنان بر حسب جنسیت، حو .2
 تحصیلی و مقطع تحصیلی آنان متفاوت است.

اطالعاتی  رفتار اطالعاتی دانشجویان دارای نیاز به شناخت سطح باال متفاوت از رفتار .3
 به شناخت سطح پایین  است. دانشجویان دارای نیاز

 

 روش شناسی 
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری این 

پژوهش تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز در همه مقاطع 

بر اساس جدول  نفر بود که 13400 باشد. تعداد کل جامعهمی 96-95تحصیلی در سال تحصیلی 

تر های دقیقبه عنوان نمونه انتخاب شد. جهت کسب یافته نفر 380مورگان، تعداد -کرجسی

ای نسبی انجام شد و تعداد دانشجویان نمونه برای گیری تصادفی طبقهگیری به روش نمونهنمونه

هش دو . ابزار گردآوری اطالعات در این پژودشهر دانشکده، هر رشته و هر مقطع، مشخص 

اصالح ی نیاز به شناخت ها قرار گرفت. پرسشنامه اول، سنجهپرسشنامه بود که در اختیار آزمودنی

گویه و در طیف لیکرت تنظیم شده است.  18، بود که در (1984) 1، پتی و کائوکاسیوپوی شده

ی نیاز به نمره ی کهاست. بنابراین افراد 90و بیشترین نمره  18کمترین نمره برای هر آزمودنی 

 باال و افرادسطح باالتر باشند نیاز به شناخت  54از نقطه وسط این طیف یعنی  شناخت آنان

روایی این سنجه، بر اساس پایین دارند. سطح تر از این نقطه نیاز به شناخت پاییندارای نمرات 

سنجه نیاز به بر اساس مطالعات قبلی، روایی صوری سنجیده شد و مورد تأیید قرار گرفت. 

بازآزمون  باالیی داشته و روایی همگرا و روایی ممیز خوبی -ایایی آزمونشناخت ثبات درونی و پ

                                                           
1 Cacioppo, Petty & Kao 
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( 1391)و داورپناه  میزان پایایی این سنجه در پژوهش مختاری(. 1391دارد )مختاری و داورپناه، 

 به دست آمد.  754/0برابر با و در پژوهش حاضر  855/0بر حسب آلفای کرونباخ برابر با 

اطالعاتی کاربران از پرسشنامه رفتار اطالعاتی مختاری  و داورپناه  برای سنجش متغیر رفتار

ای لیکرت گزینه 5گویه است که در طیف  35( استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 1391)

از طریق روایی صوری تأیید شد. پایایی پرسشنامه تنظیم شده است. روایی این پرسشنامه نیز 

( بر حسب ضریب آلفای کرونباخ برابر 1391اری و داورپناه )رفتار اطالعاتی در پژوهش مخت

 به دست آمد.  78/0و در پژوهش حاضر برابر  84/0
 

 هاي پژوهش يافته
فرضيه اول: ميزان نياز به شناخت دانشجويان بر حسب جنسيت، مقطع و حوزه تحصيلی آنان 

  متفاوت است.
، توصیفی از متغیر ین و انحراف استانداردبرای بررسی این فرضیه، ابتدا با استفاده از میانگ

 شده است.  نشان داده 1د که نتایج آن در جدول شانجام  نیاز به شناخت بر اساس این متغیرها

 و مقطع های نیاز به شناخت آزمودنی ها بر حسب جنسیت،میانگین و انحراف استاندارد نمره: 1 جدول

 تحصیلی حوزه
 ف معيارانحرا ميانگين مؤلفه متغير

 جنسيت
 765/5 076/54 مرد
 329/6 205/55 زن

 061/6 618/54 میانگین کل

 یليتحص مقطع

 890/5 182/53 یکارشناس
 895/5 567/55 ارشدکارشناسی 

 944/5 286/56 یدکتر
 061/6 618/54 میانگین کل

 حوزه
 تحصيلی

 548/5 235/54 علوم انسانی

 159/7 677/54 علوم پایه

 067/5 631/54 مهندسی -فنی علوم

 368/5 024/57 علوم کشاورزی

 349/7 272/52 دامپزشکی

 061/6 618/54 جمع
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ه دهد کهای نیاز به شناخت دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نشان میمیانگین نمره

 داراان میان دیگر دانشجوی را درنمره بیشترین  286/56با میانگین  دکتریدانشجویان مقطع 

های یان رشتهدر ماند. ( داشته54دانشجویان کارشناسی نمره میانگین کمتر از نمره وسط ) .هستند

کسب  ( را024/57دانشجویان علوم کشاورزی بیشترین میانگین نمره نیاز به شناخت )مختلف 

 ه است. داشت 54کمتر از  یای است که نمرهاند. دانشجویان دامپزشکی نیز تنها حوزهکرده

آزمون لونز برای  داریسطح معنیها اس نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل دادهبر اس
  385/0تحصیلی  به ترتیب  حوزه و مقطع ها بر حسب جنسیت،متغیر نیاز به شناخت آزمودنی

. با توجه به این ها استبرقراری فرض برابری واریانس یدهندهو نشان بوده 329/0و  376/0، 

استفاده شده است. بر اساس  1راهه )آنووا(این فرضیه از تحلیل واریانس یکن نتیجه برای آزمو
تفاوت معناداری بین نیاز به شناخت آزمودنی ها بر حسب جنسیت وجود ندارد  2نتایج جدول 

(3 / 265, 0.05
(1,373)

F P  این نتیجه بیانگر این نکته است که نیاز به شناخت در .)

 ها بر حسبشناخت آزمودنینیاز به دهد، ولی متغیر ا نشان نمیمتغیر جنسیت تفاوت چندانی ر

/11) تحصیلی مقطع 244, 0.05
(2,372)

F P )  ها تحصیلی آن یحوزهو(

2 / 625, 0.05
(4,370)

F P  همدیگر متفاوت است. ( با 

بر حسب  آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای بررسی تفاوت  نیاز به شناخت آزمودنی ها: 2 جدول

 تحصیلی حوزه و مقطع ،جنسیت
 نياز به شناخت

 فاكتورها
 منبع تغيير

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

Fمقدار 
سطح 

 معناداري

 جنسيت
 229/119 1 229/119 بین گروهی

 373 24/13621 درون گروهی 072/0 265/3
518/36 

 374 46/13740 کل

 مقطع تحصيلی
 639/391 2 278/783 ن گروهیبی

 372 192/12957 درون گروهی 000/0 244/11
831/34 

 374 469/13740 کل

 حوزه تحصيلی
 809/94 4 235/379 بین گروهی

 370 234/13361 درون گروهی 034/0 625/2
111/36 

 374 469/13740 کل

                                                           
1 ANNOVA 
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ر از آزمون تعقیبی توکی استفاده شده های مورد نظبررسی دقیق تفاوت بین زیر مؤلفه برای

 مقاطع برحسب هاآزمودنی هاینمره میانگین دوی به دو مقایسه برای آزموناین  نتایجاست. 

 به کارشناسی مقطع دانشجویان در تفاوت ایننشان داد تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش 

 .است دیگر مقاطع زیرگروه از جدا مقطع این زیرگروه و مقاطع بوده سایر از بیشتر معناداری طرز

 .اندکرده کسب باالتری هاینمره میانگین دیگر دو مقطع با مقایسه در دکتری مقطع دانشجویان

حوزه تحصیلی  برحسب هاآزمودنی هاینمره میانگین دوی به دو مقایسه برای توکی آزمون نتایج

 مپزشکی تفاوت معناداری داشتو دادر متغیر نیاز به شناخت تنها در مقایسه بین حوزه کشاورزی 

 (. 3و با هم تفاوت معناداری نداشتند )جدول ها در مقایسه دو به دو سایر حوزه

 آنان تحصیلی حوزهمقطع و اساس بر آزمودنی ها شناخت به نیاز های نمره میانگین های : مقایسه3جدول 

 تعداد مولفه ها متغير
 05/0زير گروه براي آلفاي 

1 2 

 تحصيلیمقطع 

  182/53 186 یكارشناس

 567/55  122 ارشد

 286/56  67 يدكتر

 650/0 00/1   سطح معناداري

 

 حوزه تحصيلی

  2727/52 22 دامپزشکی

 235/54 235/54 140 علوم انسانی

 631/54 631/54 76 مهندسی -فنی

 6771/54 6771/54 96 علوم پايه

 0244/57  41 كشاورزي

 143/0 270/0   سطح معناداري
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رابطه نياز به شناخت دانشجويان با رفتار اطالعاتی آنان بر حسب جنسيت، حوزه فرضيه دوم: 

 تحصيلی و مقطع تحصيلی آنان متفاوت است. 

 رفتار با شناخت نیازبه بین رابطه وجود عدم یا وجود ابتداالزم است  برای آزمون این فرضیه

 به شناخت نیاز تأثیر و تفاوت بررسی به رابطه، این وجود صورت در تا ودش آزمون اطالعاتی

 . تپرداخ دانشجویان اطالعاتی رفتار بر دیگر شناختی جمعیت متغیرهای برحسب

ابتدا  دانشجویان اطالعاتی رفتار با شناخت به نیاز بین ای رابطه چنین برای بررسی وجود

رسون و رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته و نتایج رابطه بین این دو متغیر توسط آزمون پی

 شده است.  ارائه 4بین این دو متغیر است که در جدول آن نشان دهنده رابطه معناداری 

 دانشجویان اطالعاتی رفتار با شناخت به نیازبین همبستگی  : 4جدول 

( و ضریب همبستگی p> 05/0) آمدهدستبا توجه به سطح معناداری به 4مطابق با جدول 

رابطه مثبت و  دانشجویان اطالعاتی رفتار با شناخت به نیاز بینتوان گفت (؛ می599/0پیرسون )

. شده استمؤلفه از آزمون رگرسیون استفاده  برای پیش بینی اثرات این .معناداری وجود دارد

 دهد.نتایج آزمون رگرسیون را نشان می 5جدول 

 دانشجویان اطالعاتی رفتار با شناخت به نیاز : مدل رگرسیونی برای تعیین رابطه بین5جدول شماره 
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 596/14453 1 596/14453 رگرسيون

 373 713/25820 باقيمانده 320/8 357/0 359/0 599/0 000/0 79/208
224/69 

 374 309/40274 كل

 اطالعاتی رفتار با شناخت به نياز بين رابطه 

 دانشجويان

گی ضريب همبست

 پيرسون
 تعداد سطح معناداري

599/0 000/0 375 
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 با شناخت به نیاز بین همبستگی ضریب مقدار ،دهدیم نشان 5جدول  نتایج که طورهمان

 تایجن  شده است. 359/0و ضریب تعیین آن برابر  599/0دانشجویان  برابر  اطالعاتی رفتار

 شناخت به نیاز بین مثبت معنادار همبستگی از نشان 6و  5 جدول رگرسیون طبق این از حاصل

2ها دارد )آزمودنی اطالعاتی رفتار و . / 359, 0 / 05R p   همچنین ضرایب رگرسیونی .)

 ه شناختب نیاز در معیار انحراف واحد یک که دهدمی نشان هم بتا( شده استاندارد )مقادیر

 می شود. 599/0اندازه  به اطالعاتی رفتار در تغییر باعث

 دانشجویان اتیاطالع رفتار با شناخت به نیاز تعیین میزان تأثیر بینرگرسیون : ضرایب 6دول شماره ج

 جنسیت، برحسب رابطه این ،1دامی متغیرهای با چندگانه رگرسیون انجام با اینجا در بنابراین،

 اطالعاتی فتارر متغیر و قرادادن دامی رگرسیون انجام با گیرد.مقطع مورد آزمون قرار می و حوزه

 شد.  حاصل ذیل شرح به مالک، نتایجی یا وابسته متغیر حکم در
 سطوح مقطع کارشناسی به عنوان سطح و علوم انسانی حوزه سطح مردان، در این تحلیل سطح

 به نیاز 1و با مراجعه به مدل  7دست آمده در جدول  هبتایج ناند و بر اساس مرجع لحاظ شده

 جنسیت متغیر ورود دیگر، به عبارت ندارد. تأثیری اطالعاتی رفتار بر جنسیت برحسب شناخت

 معناداری تغییر رفتار اطالعاتی مالک متغیر و شناخت به نیاز مستقل متغیر با رگرسیون معادله در

  کند. نمی ایجاد معادله این در

                                                           
1 Dummy 

 
 ضرايب غير استاندارد

ضرايب 

 t sig استاندارد

B داردخطاي استان Beta 

 000/0 514/7  901/3 307/29 ثابت

 000/0 450/14 599/0 071/0 029/1 نیاز به شناخت
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شناخت  به نیاز تفاوت بررسی برای دامی متغیرهای با همزمان چندگانه رگرسیون نتایج: 7 جدول

 تحصیلی مقطع و تحصیلی حوزه جنسیت، حسب بر آنان اطالعاتی رفتار با دانشجویان

ل 
مد

1 

 متغير
 داردضرايب غير استان

ضرايب 
 استاندارد

t sig 
B 

خطاي 
 Beta استاندارد

 000/0 557/7  89/3 39/29 ثابت

 081/0 - 75/1 -073/0 86/0 - 508/1 مردان درمقابل زنان

 000/0 590/14 606/0 071/0 037/1 نیاز به شناخت

106 / 507, 0.05
(2,372)

F P  

ل 
مد

2 

 000/0 391/7  91/3 95/28 ثابت

ناسی ارشد در کارش

 مقابل کارشناسی
009/1- 99/0 046/0- 01/1- 309/0 

در مقابل  دکتری

 کارشناسی
86/1 19/1 069/0 56/1 119/0 

 000/0 17/14 599/0 073/0 03/1 نیاز به شناخت

71/ 927, 0.05
(3,371)

F P  

ل 
مد

3 

 000/0 136/7  94/3 151/28 ثابت

علوم پایه در مقابل 

 علوم انسانی
186/1 09/1 050/0 081/1 280/0 

در مقابل  فنی مهندسی 

 علوم انسانی
174/1 17/1 046/0 996/0 320/0 

در مقابل  دامپزشکی 

 علوم انسانی
590/0- 90/1 013/0- 310/0- 757/0 

در مقابل  کشاورزی 

 علوم انسانی
833/2- 48/1 085/0- 910/1- 056/0 

 000/0 57/14 609/0 072/0 043/1 نیاز به شناخت

43 / 85, 0.05
(4,369)

F P  
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اطالعاتی اثرگذار  رفتار بر تحصیلی و مقطع حوزه برحسب شناخت به نیاز 3و  2در مدل 

 مستقل متغیر با رگرسیون معادله در تحصیلی و مقطع حوزه متغیر ورود دیگر، عبارت نیست. به

کند. بنابراین نمی ایجاد معادله این در معناداری تغییر اطالعاتی رفتار مالک و متغیر شناخت به نیاز

 حسب بر آنان اطالعاتی رفتار با دانشجویان شناخت به نیاز رابطهاین که فرضیه مربوط با عنوان 

 است؛ رد می شود.  متفاوت آنان تحصیلی قطعم و تحصیلی حوزه جنسیت،

رفتار اطالعاتی دانشجويان داراي نياز به شناخت سطح باال متفاوت از رفتار فرضيه سوم: 

 اطالعاتی دانشجويان داراي نياز به شناخت سطح پايين  است.

طح برای آزمون این فرضیه ابتدا نمره های نیاز به شناخت با توجه به میانگین کلی به دو س

باال و پایین دسته بندی شد. با توجه به رعایت پیش فرض های الزم برای تحلیل این فرضیه از 

 های میانگین نمره و شناخت به نیاز سطوح 8آزمون تی مستقل استفاده شده است در جدول 

 سطوح و نتایج آزمون تی آورده شده است.  این در آزمودنیها اطالعاتی رفتار

  شناخت به نیاز سطوح براساس دانشجویان اطالعاتی رفتار بین تفاوتبرای  تی نتایج آزمون :8جدول 

رفتار اطالعاتی
 

سطح نياز به 
ت

شناخ
 

تعداد
ميانگين 

ف معيار 
انحرا

 

 df t sig آزمون لونز

 تفاوت

 بين

 ميانگين

 تفاوت

 انحراف

 معيار

F sig      

 63/9 46/79 163 پایین
45/3 064/0 373 040/11- 000/0 37/10- 939/0 

 51/8 83/89 212 باال

توان میست ا 05/0بزرگتر از که  (064/0آن )داری یسطح معن با توجه به نتایج آزمون لونز و

رعایت شده است. نتایج آزمون تی مستقل  هایانسوار یفرض برابرگفت 

(
(373) 11.040, 0.05t p  ) ،سطحبر اساس  جویاندانش اطالعاتی رفتاردهد نشان می 

توان نتیجه تأیید شده و می سوم پژوهشبنابراین فرضیه  ؛است متفاوت آنان شناخت به نیاز
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 اطالعاتی رفتار از متفاوت باال شناخت به نیاز دارای دانشجویان اطالعاتی گرفت که رفتار

 .است پایین شناخت به دارای نیاز دانشجویان

 گيري بحث و نتيجه
سیت و نیاز به شناخت وجود تفاوت معناداری میان متغیر جنپژوهش نشان داد های این یافته

ها، توان به جنسیت افراد نسبت داد. از طرفی بر اساس یافتهندارد؛ به عبارتی این ویژگی را نمی

 ؛میان متغیرهای حوزه تحصیلی و مقطع تحصیلی و نیاز به شناخت تفاوت معنادار وجود دارد

-های مختلف تحصیلی دارای سطوح متفاوت از نیاز به شناخت میدانشجویان در حوزهیعنی 

ای ها به گونهتوان از دو بعد تحلیل کرد، یکی اینکه ماهیت برخی حوزهباشند. این مسئله را می

دروس آن مبتنی بر حفظیات بوده و به دانشجو مجال تفکر و عمیق شدن در مسائل را است که 

یا  ماهیت رشته بر افراد تأثیر گذاشته و این توانایی ذهنی را کاهشدیگر، به عبارتی  دهند ونمی

-تری هستند جذب چنین حوزهدهد. دوم اینکه افرادی که دارای نیاز به شناخت پایینمی افزایش

های فکری ای سطحی برخورد کنند و خود را دچار چالششوند تا با مسائل به گونههایی می

تواند این امر را ها مینظام آموزشی پژوهش محور در تمامی حوزه رسد ایجادنکنند. به نظر می

ای طراحی شوند که در آن های آموزشی به گونهبهبود بخشد. به بیان دیگر، بهتر است سرفصل

های پیچیده را درگیر شدن با مسائل و موقعیتدانشجویان به یادگیرندگان فعال تبدیل شوند و 

دانشجویان حضور فعال در کالس درس داشته و برای جستجو و تجربه نمایند. به این ترتیب 

 شوند. تحلیل اطالعات به خود متکی می

ها همچنین وجود رابطه معنادار میان نیاز به شناخت و مقطع تحصیلی دانشجویان را یافته

ات این نتیجه به نظر منطقی است و با باال رفتن مقطع تحصیلی توانایی تحلیل اطالعدهد. نشان می

شوند وقتی دانشجویان وارد مقاطع باالتر مییابد. و نیاز برای درگیری با مسائل پیچیده افزایش می

های متعدد و ارائه در مقاطع تکمیلی، نیاز به انجام پژوهش پژوهشی-به دلیل ماهیت آموزشی

ش این نتایج با نتایج پژوهیابد. ها رشد و توسعه مینامه، ویژگی نیاز به شناخت در آنپایان

اند، ( که نشان داد دانشجویان دکتری دارای باالترین نمره میانگین بوده1391مختاری و داورپناه )

 دارد. همخوانی 
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در میان مقاطع تحصیلی، تفاوت در سطح نیاز به شناخت برای دهد، ها نشان میچه یافتهچنان

است که نیاز به شناخت  دانشجویان کارشناسی بیشتر از سایر مقاطع بوده است. و این بدین معنی

دانشجویان در این مقطع تفاوت چشمگیری با مقاطع باالتر و به ویژه مقطع دکتری داشته است. 

ی این است که نظام آموزشی دانشگاهی از این لحاظ موفق عمل کرده و دهندهاین مطلب نشان

مختلف تفاوت های توانسته است این ویژگی مثبت را در افراد افزایش دهد. در میان رشته

 چشمگیری میان دانشجویان حوزه دامپزشکی و کشاورزی وجود دارد. 

، میان نیاز به شناخت و رفتار اطالعاتی رابطه مثبت و دهدنشان می هایافتهطور که همان

لیو و ژانگ، کنند )معنادار وجود دارد. بررسی متون این حوزه نیز وجود این رابطه را تأیید می

افراد (. 1391؛ مختاری و داورپناه ، 2014؛ فورتیر و بورکل، 2013کلی و ویر ، اسکالر، ؛ 2008

دارای نیاز به شناخت باال در فرایندهای مرتبط با جستجو، بازیابی و تحلیل اطالعات، به طرز 

کنند. این افراد با تعمق تر از افراد با نیاز به شناخت پایین عمل میمعناداری متفاوت و موفق

گیری کنند و معموالً تمایل دارند اطالعات بیشتری را قبل از تصمیمنابع را جستجو میبیشتری م

نهایی گردآوری کنند. افراد دارای نیاز به شناخت پایین چندان رغبتی به جستجوی بیشتر و تالش 

کنند مضاعف در کسب اطالعات ندارند و معموالً به اطالعات دم دستی و دست دوم بسنده می

تواند اطالعات، میهای شناختی افراد و طرز نگاه آنان به (. آگاهی از تفاوت2008انگ، )لیو و ژ

های اطالعاتی با ها و نظامهای اطالعاتی کمک کند. کتابخانهسازی و بهبود عملکرد نظامبه بهینه

  توانند خدمات کاربرمدار بهتری را ارئه دهند. ها میاستفاده از این تفاوت

ن داد که نیاز به شناخت بر حسب متغیرهای جنسیت، مقطع و حوزه تحصیلی، ها نشایافته

فرضیه دوم پژوهش به این ترتیب و  (7تأثیرگذار نیست )جدول دانشجویان بر رفتار اطالعاتی 

رفتار اطالعاتی تغییری  شود. به عبارتی با ورود متغیرهای فوق، اثر نیاز به شناخت بررد می

 کند.نمی

دهد که رفتار اطالعاتی دانشجویان دارای نیاز به شناخت باال متفاوت نشان می همچنین نتایج

از دانشجویان دارای نیاز به شناخت پایین است و این دو دسته افراد در مواجهه با اطالعات و 

افراد دارای نیاز به شناخت باال در کنند. ای متفاوت عمل میگیری، به گونههای تصمیمموقعیت

لیف پیچیده و سخت و رویارویی با مسائل ناساختارمند با آگاهی عمل کرده و زمان و انجام تکا
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کنند. از طرفی کار انرژی بیشتری را صرف گردآوری اطالعات جهت حل این مسائل می

 گیرد. گردآوری اطالعات توسط این گروه افراد معموالً با دقت و وسواس بیشتری صورت می

به اطالعات دم دستی است و معموالً برای کسب شناخت پایین  گرایش افراد دارای نیاز به

کنند چرا که اطالعات از منابع اطالعاتی غیرمعتبر مانند رادیو، تلوزیون و منابع غیرچاپی تکیه می

این افراد در مواجهه (. 1992ها به تالش ذهنی زیاد نیاز ندارد )دارلی، اخذ اطالعات از این کانال

شوند و سریع از جستجو جویی آسان میهای اطالعیده بیشتر تمایل به رویههای پیچبا موقعیت

، )ورپالنکن کنندو مدارک کمتری را بررسی می کشندو تالش برای یافتن اطالعات دست می

در حالی که افراد دارای نیاز به شناخت باال در  ؛(2008؛ لیو و ژانگ، 1992هزنبرگ و پالنیون، 

کنند و زمان بیشتری را به دارک بیشتری را با دقت بیشتری بررسی میجستجوهای خود تعداد م

 (. 2008دهند )لیو و ژانگ، این کار اختصاص می

نتیجه گرفت که سازه نیاز به شناخت، در  توانهای پژوهش میدر مجموع بر اساس یافته

طع تحصیلی تحصیلی و مقطع تحصیلی متفاوت است و با باالرفتن مق دانشجویان بر حسب حوزه

بینی نماید تواند رفتار اطالعاتی دانشجویان را پیشیابد. از طرفی نیاز به شناخت میافزایش می

نیاز به شناخت آنان متفاوت است؛  و به عبارتی رفتار اطالعاتی دانشجویان بر حسب میزان

تعامل افراد  تواند بر روش( نتیجه گرفتند که نیاز به شناخت می2014چه فورتیر و بورکل )چنان

-در نیاز به اطالعات، جستجو و استفاده از آن، تأثیر بگذارد. سازه نیاز به شناخت، یکی از ویژگی

تواند به رشد و آموزان است که میهای مهم ذهنی در افراد و بخصوص دانشجویان و دانش

سی های حل مسئله و اخذ تصمیم در آنان کمک کند. بررشکوفایی ذهنی و افزایش قابلیت

های سازی خدمات نظامی این سازه با ابعاد مختلف رفتار اطالعاتی دانشجویان، جهت بهینهرابطه

های تکمیلی، نیاز رسد. الزم است در پژوهشها مفید و ضروری به نظر میاطالعاتی و کتابخانه

رسی ها و شرایط هر رشته تحصیلی برهای تحصیلی با توجه به ویژگیبه شناخت به تفکیک رشته

ارتقاء نظام آموزشی دانشگاهی در تدوین سرفصل و ها به و ارزیابی شود. نتایج این بررسی

 های آموزشی پژوهش محور و محقق پرور کمک خواهد کرد. برنامه
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