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   30-17(: 1) 12مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه 

 1399، بهار 1شماره  ،دوازدهمو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  

 

  ی به شناخت و رفتار اطالعات از ین  ، شناختیمعرفت ی شناخت روابط چندگانه باورها

 چمران اهواز   د یدانشگاه شه  انیدانشجو

3فرهاد احمدی اصل ، 2زهره چراغی،  *1پور مقدمپروین نجف
 

شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانعلم اطالعات و دانش  عضو هیأت علمی گروه  .1

شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دکتری علم اطالعات و دانش .2

 ران ی چمران اهواز، اهواز، ا د یدانشگاه شه  ،یو روان شناس یت یدانشکده علوم ترب   ،یآموزش تیریمد  ی دکتر .3

 اطالعات مقاله

 5/12/98 تاریخ پذیرش:  24/04/98 تاریخ دریافت:

 چکیده
ن  یمعرفت شناخت  یرابطه باورها  یپژوهش حاضر بررس   یهدف اصل:  هدف چمران اهواز با رفتار    دیدانشگاه شه   انیبه شناخت دانشجو   ازیو 

 است.  گریکدیبا  رهایمتغ ن یرابطه ا یبررس ن یآنان و همچن ی اطالعات

شاغل   انیدانشجو   یپژوهش تمام نیا یاست. جامعه آمار یشیمایو پ یفیو از نوع توص  یپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربرد شناسی:روش

  ای طبقه ینفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش با روش تصادف  380بود که  یل یچمران اهواز در همه مقاطع تحص دی در دانشگاه شه لی به تحص

اطالعات از نرم افزار    لیو تحل   هیتجز  یقرار گرفت. برا های آزمودن  اریسه پرسشنامه بود که در اخت طالعات،ا  یانتخاب شدند. ابزار گردآور

 پژوهش استفاده شد.  اتیفرض  یبررس یبرا و از نرم افزار   ی باطو استن   یفیدر بخش آمار توص 

مثبت و    ریتأث  انیدانشجو   ی بر رفتار اطالعات  ، شناختیمعرفت  ی به شناخت و باورها  ازیپژوهش نشان داد که هر دو سازه ن   های¬افتهی  ها:یافته 

 دارند.   هیرابطه دوسو   گریکدیبا  گر،ید یمعنادار دارند و از سو 

رفتار    ،یاطالعات  طیدارند، در مح  یبه شناخت باالتر  ازیو ن  یمعرفت  یکه سطوح باورها  یانیپژوهش، دانشجو   هایافتهیبر اساس    گیری:نتیجه 

  ان،یدانشجو   انیدر م یمعرفت ی به شناخت و باورها ازیمهم ن یدو سازه  انیرابطه م یبررس  یدارند. از طرف  یو کارآمدتر تردهی چی پ یاطالعات

  به .  دارد  وجود  هاآن  ن یو تأثر ب   ریکه رابطه تأث  یمعن  نیدارند. به ا  ه یارتباط دوسو   گریکدیبا    یدو سازه به طور معنادار  نینشان داد که ا

و لزوم کسب دانش از منابع موثق اعتقاد دارند،    ت یبودن، عدم قطع  دهیچ یسطح باال دارند، و به پ  یمعرفت   ی که باورها  ی انیدانشجو   ،عبارتی

کسب اطالعات موثق و دست اول نشان    ی برا  شتریب  یو صرف زمان و انرژ   دهی چی با اطالعات پ  ی ریبه درگ  لیرا در تما  ی ذهن  ی باورها  نیا

 . دهندیم

 دانشگاه شهید چمران اهواز انیدانشجو  ،یرفتار اطالعات ،شناختیمعرفت ی به شناخت، باورها ازین  ها:کلیدواژه 

 نویسنده مسئول*

 ایمیل: 
 استناد به این مقاله:  

به شناخت و    ازین  ،شناختیمعرفت  یشناخت روابط چندگانه باورها   .(1399)  پور مقدم، پروین، چراغی، زهره، احمدی اصل، فرهادنجف

 30-17(: 1)12 ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات.چمران اهواز د ی دانشگاه شه انیدانشجو یرفتار اطالعات
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 و بیان مسئله  مقدمه

های گوناگون زندگی بشر درآمیخته است و  تحول و پیچیدگی روزافزون  های مرتبط با آن، با جنبهامروزه اطالعات و پدیده 

گیری از این اطالعات شده و از سوی دیگر، منجر  های بیشتری برای بهره اطالعاتی، از یک سو باعث ایجاد فرصتهای  رسانه

ی افراد  ها و میزان استفاده از اطالعات در همهتر و چندوجهی شدن زوایای ارتباط با این اطالعات شده است. انگیزه به پیچیده 

های حوزه رفتار اطالعاتی، در طی چند سال اخیر به طور  . از این رو، پژوهش یکسان نیست و به عوامل متعددی وابسته است

های  ( که در اغلب آنان به جای توجه به ویژگیHeinstrom,2003یابی کاربران متمرکز شده است )ای بر رفتار اطالعفزاینده 

های فردی و  فراد پرداخته شده است. ویژگیهای اطالعاتی، به بررسی عوامل فردی مختلف در ارتباط با رفتار اطالعاتی انظام

توانند بر میزان و نحوه تعامل افراد با اطالعات تأثیر داشته باشند به نحوی که  شناختی افراد از جمله عواملی هستند که میروان

ویژگی با  دیدگاه افراد  روانشناختی،  شخصیتی،  اط های  درک  و  پردازش  در  متفاوت  توان  و  باورها  شناختی،  العات،  های 

های شناختی و رویکردهای  های فردی مربوط به سبکدهند. تفاوترفتارهای متفاوتی در مواجهه با اطالعات از خود نشان می

یابی افراد نقش دارد، زیرا هر فرد باورهایی درباره دانش دارد و زمانی که با اطالعات در  مطالعه و فراگیری، در رفتار اطالع

 (.Behzadi, 2012دهد )هایی را بر مبنای این باورها انجام میشود، قضاوتو میهای اطالعاتی روبرمحیط

، دو ویژگی شناختی، معرفتی و منحصر به فرد هستند که در سطوح متفاوت  "شناختیباورهای معرفت"و    "نیاز به شناخت"

شناختی(  رها و تلقی افراد از دانش )باورهای معرفتتوانند بر رفتار اطالعاتی آنان تأثیر داشته باشند. باودر افراد وجود دارند و می

شوند.  دهد و در حین داوری درباره اطالعات وارد عمل میو به تبع آن از اطالعات، رفتار اطالعاتی آنان را تحت تأثیر قرار می

ورزی دارند و همین گرایش  های متفاوتی نسبت به تأمل، تفحص و تالش در امور نیازمند اندیشه از سوی دیگر، افراد گرایش 

 (.  Mokhtari, 2011های فردی در پردازش و رویارویی با اطالعات است )و شدت و ضعف آن، یکی از مصادیق تفاوت

های هرچه افراد در زندگی و امور روزمره خود تعامل بیشتری با اطالعات داشته باشند، اهمیت شناخت و بررسی ویژگی

های مختلف تحصیلی، در زمره  با اطالعات نیز بیشتر خواهد بود. دانشجویان در مقاطع و رشته فردی و شخصی آنان در ارتباط 

تلقی   رو،  این  از  دارند.  کار  و  سر  اطالعات  انواع  با  اغلب  تکالیف،  انجام  و  تحصیلی  امور  پیشبرد  برای  که  هستند  افرادی 

گرایش آنان به تعمّق و تفکر در باب مسائل دانشی  دانشجویان درباره دانش و نحوه کسب آن )باورهای معرفتی( و همچنین  

)نیاز به شناخت(، بر نحوه تعامل آنان با اطالعات تأثیرگذار است. آگاهی از این فرایندهای شناختی، از طریق شناسایی عوامل 

برنامه به  ساز کمک خواهد  ریزی و سیاستگذاری آموزشی بهتر برای این قشر آینده مؤثر بر رفتارهای اطالعاتی دانشجویان، 

کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، مسئله اصلی پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و سطوح باورهای معرفت شناختی و سطوح  

نیاز به شناخت دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، و بررسی چگونگی پیوند این دو عامل با رفتار اطالعاتی دانشجویان از  

 باشد.  وی دیگر مییک سو و با یکدیگر از س

 

 های انجام شده  مروری بر پژوهش

ها و دالیل  های دانش، دانستن و سؤاالتی درباره ماهیت، روشهای فلسفه است، با نظریهشناسی که یکی از شاخهمعرفت

 & Shabaniپردازد)( و به تفسیر و توجیه معرفت بشری میMuis, Bendixen & Haerle, 2006دانش انسانی در ارتباط بوده )
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Hosseingholizadeh, 2007(به عقیده هوفر .)Hofer, 2004 باورهای  (، روانشناسان حوزه تعلیم و تربیت به طور فزاینده ای 

ها بر فرایندهای شناختی، تفکر و استدالل  شناختی انسان و باورهای فردی درباره دانش و دانستن و چگونگی تأثیر آنمعرفت

 اند. ها با یادگیری را بررسی کرده داده و رابطه آنرا مورد پژوهش قرار 

معرفت باورهای  حوزه  مدل در  از  شناختی،  یکی  است.  شده  مطرح  زمانی  مختلف  مقاطع  در  متنوعی  الگوهای  و  ها 

بخش بسیاری  ( است که مدل وی الهامSchommer, 1990پردازان در این حوزه، شومر )ترین نظریهشده مشهورترین و شناخته 

چه افراد در باب منبع، قطعیت و ساختار دانش  آن"های صورت گرفته در این حوزه است. وی باورهای معرفتی را  پژوهش   از

، تعریف کرده است. مدل وی دارای پنج بعد کم و بیش  "ها باور دارندو نیز کنترل و سرعت یادگیری یا کسب دانش به آن 

پیچیده(، ثبات یا قطعیت دانش )با دو وجه قطعی و ثابت در مقابل غیرقطعی   مستقل است: ساختار دانش )دارای دو وجه ساده و 

و قابل تغییر(، منبع دانش )دارای دو وجه مرجعیّت افراد موثّق در مقابل تفسیر فردی(، توانایی کسب دانش )با دو وجه ذاتی و  

یچ شرایطی در مقابل کسب تدریجی تغییرپذیر( و سرعت کسب دانش )با دو وجه کسب سریع و آنی یا عدم کسب آن در ه 

بندی هستند و افراد با باورهای معرفتی سطح پایین بیشتر به وجوه اول این ابعاد و  و تداومی(. از نظر شومر این باورها قابل سطح

(.  Schommer, 1993, as cited in Mokhtary, 2012افراد با باورهای معرفتی سطح باال به وجوه دوم این ابعاد اعتقاد دارند )

-شناختی در امتداد یک پیوستار از باورهای ساده تا پیچیده قرار میبا این تعبیر، در چارچوب فرضی شومر، باورهای معرفت

شناختی معتقد است که دانش ساده، روشن، معین و در حیطه مراجع و قطعی و الیتغیر  گیرند. فردی با باورهای ساده معرفت

شناختی پیچیده، بر این  شوند و اساساً توانایی یادگیری ذاتی است. اما فردی با باورهای معرفتمیاست، مفاهیم سریعاً یادگرفته  

 ,.Chan, K. Wتوان آن را به تدریج از طریق فرایندهای استداللی فراگرفت )باور است که دانش موقتی و پیچیده است و می

& Elliott, R. G, 2004 .) 

گیرد. نیاز به شناخت متغیر روانشناختی مهمی  دیگری است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می، متغیر  1نیاز به شناخت 

های مرتبط با آن مانند تفکر، جستجو، تحلیل و پردازش اطالعات است.  است که در ارتباط نسبتاً نزدیکی با یادگیری و فعالیت 

عالقه و  آمادگی  به  فردی  ویژگی  سرمایهاین  برای  افراد  فعالیتگذی  در  فکری  درگیری  و  دارد  اری  اشاره  شناختی  های 

(Cacioppo et al., 1996و به معنی نیاز به سازماندهی موقعیت ) های مربوط به معنایابی و نیاز به دانستن و منطقی کردن تجارب

 ,Evansز فیزیولوژیک )(. در اینجا نیاز در واقع به معنای تمایل و گرایش است و نه نیاCohen et al., 1955زندگی است )

Kirby & Fabrigar, 2003گیرد )( و در سلسله مراتب نیازهای مازلو در سطح نیاز به خودشکوفایی قرار میGhanavizchi & 

Davarpanah, 2008ارزش در  افراد  تفاوت  شناخت،  به  نیاز  واقع  در  است  (.  اطالعات  تحلیل  و  پردازش  برای  گذاری 

(Cacioppo, Petty & Kao, 1984و دارندگان سطح باالی نیاز به شناخت، اغلب از درگیری در فعالیت )  های شناختی پرتالش

شوند و تمایل بسیاری  (. این افراد به راحتی برای تفکر برانگیخته میCulhane, Morena & Watson, 2006برند )لذت می

برند و نه تنها درگیر  دانند و از ابهام لذت میمی  برای ورود به تجارب پیچیده شناختی دارند؛ همچنین خود را عوامل فعالی

 
.
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 Sedaghat etپردازند )جستجو و ارزشیابی اطالعات هستند، بلکه به نظارت و تنظیم فعالیت فکری در معنایی فراشناختی می

al, 2014  .) 

یخته شوند و یا انگیزه بسیار برای  در مقابل افراد با سطح نیاز به شناخت کم، برای پرداختن به مسائل شناختی باید بسیار برانگ 

کنند  (، در کسب دانش به دیگران تکیه و به اطالعات موجود اعتماد میCoutinho & Woolery, 2004ها ایجاد شود )آن

(Evans, Kirby & Fabrigar, 2003 و به تحلیل )های سطحی بسنده می( کنندKoch & Hayworth, 2003  در ادامه به برخی .)

های رفتار اطالعاتی را نشان  شناختی بر مؤلفه و تأثیر دو متغیر نیاز به شناخت و باورهای معرفت  های انجام شده که رابطه پژوهش

 اند اشاره خواهد شد.  داده 

یابی انجام شده است  های تعلیم و تربیت، روانشناسی و همچنین حوزه مطالعاتی رفتار اطالعهای بسیاری در حوزه پژوهش

یابی، از  تواند بر نحوه گرایش افراد به فرایندهای اطالعها شاهدی است برای این ادعا که نیاز به شناخت میهای آن که یافته

باشد و چگونگی آن را پیش تأثیر داشته  نماید  جمله درگیری فعال در فرایندهای کسب، جستجو و پردازش اطالعات  بینی 

(Cacioppo, Petty & Kao, 1984; Evans, Kirby & Fabrigar, 2003; Cruseu,2011از سوی دیگر پژوهش .)  های بسیاری

های پردازش  ( و ویژگیCacioppo et al., 1996; Hill et al., 2013)  1اند که نیاز به شناخت با هوش سیال و متبلور نشان داده 

 ( ارتباط دارد.  Fleischhauer et al., 2010موفق اطالعات )

(، که با هدف بررسی تأثیر نیاز به شناخت و نیاز به کفایت  Fortier & Burkell, 2014و بورکل )  های پژوهش فورتیر یافته

تواند روش تعامل افراد در ایجاد نیاز به  شناخت بر سه گرایش در رفتار اطالعاتی افراد انجام شد، نشان داد که این متغیرها می

به بررسی رابطه نیاز به شناخت    ،(Mokhtari & Davarpanah)رار دهد.  اطالعات، جستجو و استفاده از اطالعات را تحت تأثیر ق

های پژوهش آنان نشان داد که تفاوت معناداری در رفتار اطالعاتی افراد با سطح  و رفتار اطالعاتی دانشجویان پرداختند و یافته 

تری داشتند. دانشجویان  باالتر رفتار اطالعاتی بهینهنیاز به شناخت متفاوت وجود داشت؛ به این معنی که افراد با نیاز به شناخت 

دادند تا به اطالعات مرتبط  های کتابشناختی کتابخانه و وب انجام میبا سطح نیاز به شناخت باالتر، جستجوی بیشتری در پایگاه 

 (.  Mokhtari et al., 2013دادند )تری دست یابند و منابع رسمی اطالعات را بر منابع غیررسمی ترجیح میو مطمئن

رابطه باورهای معرفتی و تفکر انتقادی با رفتار اطالعاتی دانشجویان در محیط الکترونیکی در پژوهشی که توسط چن و  

های  ( انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که دانشجویانی که دارای مهارتChen & Chang, 2005چانگ )

( عقیده  Price, 2009کنند. پرایس ) های معرفتی هستند در ارزیابی اطالعات بهتر عمل میباالی تفکر انتقادی و سطح باالی باور

گیر بوده و از دانش خود در ارزیابی  دارد که افراد دارای باورهای معرفتی سطح باال در جستجوی اطالعات بسیار دقیق و سخت

ی باورهای معرفتی ( به بررسی رابطهMason, Boldrin & Ariasi,2010برند. ماسون، بولدرین و آریاسی )اطالعات بهره می

-فرض آنان این بود که دانشیابی آنان در محیط الکترونیکی و محیط پویای وب پرداختند. پیشآموزان و رفتار اطالعدانش

بهتر می باال  معرفتی سطح  باورهای  دارای  فرایند ش آموزان  الکترونیکی و  دانش در محیط  ماهیت  ناخت در  توانند در مورد 

 اندیشند.  مواجهه با انواع منابع الکترونیکی قضاوت کنند و به موضوعات با عمق بیشتری می
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(Khosrojerdi, 2008)،  ی باورهای معرفتی دانشجویان با رفتار اطالعاتی آنان پرداخت. یافتهدر پژوهشی به بررسی رابطه-

ضاوت ربط و بعد زمان در حکم عاملی انگیزاننده، و همچنین  ای پژوهش وی نشان داد که میان بعد ساختار دانش با بعد قه

در پژوهشی سعی کرده  ،  (Behzadi, 2012)میان بعد سرعت کسب دانش با بعد تأیید دانش پیشین، رابطه معنادار وجود دارد.  

یابی آنان را نشان دهد. وی نشان داد که کاربران به طور  شناختی افراد در رفتار اطالعتا به صورت نظری، تأثیر باورهای معرفت

معمول، برای انتخاب استراتژی جستجو و بازیابی اطالعات به شدت تحت تأثیر عوامل درونی نظیر باورهایشان در مورد دانش  

 هستند.  

(Mokhtari et al., 2014) ،  هد با رفتار اطالعاتی آنان  ی باورهای معرفتی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشدر پژوهشی رابطه

ها نشان داد که باورهای معرفتی دانشجویان، بر حسب جنسیت و مقطع تحصیلی تفاوتی معنادار داشتند.  را بررسی کردند. یافته 

ای داشته و  های این پژوهش، دانشجویان دارای باورهای معرفتی سطح باال، رفتار اطالعاتی پیچیده و ارتقا یافتهبر اساس یافته

 در محیط اطالعاتی خودکارآمدترند.  

 

 های پژوهش  فرضیه

 نیاز به شناخت بر رفتار اطالعاتی دانشجویان تأثیر دارد.  .1

 شناختی بر رفتار اطالعاتی دانشجویان تأثیر دارد. باورهای معرفت .2

 شناختی دانشجویان همبستگی دوسویه وجود دارد. بین نیاز به شناخت و باورهای معرفت .3

 

 شناسی پژوهش  روش

کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان  از نوع توصیفی و  ژوهش حاضر  پ

نفر بود که بر اساس    13400. تعداد کل جامعه  بودشاغل به تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز در همه مقاطع تحصیلی  

در    اطالعات . ابزار گردآوری  ندانتخاب شد  ایبه روش تصادفی طبقه  به عنوان نمونه نفر    380مورگان، تعداد    -جدول کرجسی

است.  نیاز به شناخت  سؤالی    18ی  ها قرار گرفت. پرسشنامه اول، سنجهپرسشنامه بود که در اختیار آزمودنی  سه این پژوهش  

روایی این سنجه، بر  ( طراحی شده است.  1984)کاسیوپو، پتی و کائو    ای لیکرت توسطدرجه  5این پرسشنامه در قالب طیف  

بر اساس   تأیید قرار گرفت.  این      (Mokhtari & Davarpanah, 2012)های  یافتهاساس روایی صوری سنجیده شد و مورد 

در این پژوهش  محاسبه شده است.    754/0دارد. پایایی این ابزار در پژوهش حاضر    روایی همگرا و روایی ممیز خوبی  مقیاس

ای لیکرت استفاده شده است. روایی درجه  5  فیگویه در ط  28معرفتی با    یباورها  مقیاسمعرفتی از    یباورها   سنجش  یبرا

همچنین این محققان  .  (Mokhtari & Davarpanah, 2014)صوری این پرسشنامه توسط کارشناسان مناسب ارزیابی شده است  

اند و در این پژوهش پایایی این ابزار بر اساس ضریب آلفای  گزارش کرده   80/0در پژوهش خود میزان پایایی این مقیاس را  

  مختاری و داورپناه   برای سنجش متغیر رفتار اطالعاتی کاربران از پرسشنامه رفتار اطالعاتیبدست آمده است.    84/0کرونباخ  

(Mokhtari & Davarpanah, 2012)    ای لیکرت  درجه  5گویه است که در طیف   35استفاده شده است. این پرسشنامه دارای
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مثال   برای  تحقیقات گذشته  مقیاس در  پایایی  اساس ضریب  (Mokhtari & Davarpanah, 2012)طراحی شده است.  بر  (؛ 

 بدست آمده است.   78/0و در پژوهش حاضر بر حسب ضریب آلفای کرونباخ   84/0آلفای کرونباخ 

های تاثیر گذار بر رئابط  متغیرهای پژوهش به بررسی برخی از پیش فرضدر این پژوهش قبل از تعیین روابط سه گانه بین 

ابتدا با استفاده از  ( وجود همبستگی مناسب بین متغیرها؛ از این رو  2ها؛  ( نرمال بودن داده 1اند از:  که عبارت  پرداخته شده است

مورد بررسی قرار گرفت که    هاداده ها، توزیع طبیعی  اسمیرنوف و محاسبه کشیدگی و چولگی داده   - آزمون کولموگروف

بوده که نشان از    05/0دهد که سطح معناداری در متغیرهای نیاز به شناخت، باور معرفتی و رفتار اطالعاتی بیشتر از  نشان می

به نرمال بودن داده ها مینرمال بودن توزیع داده  با توجه    های از آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش باشد. در گام بعدی 

های پژوهش آورده شده است. در  ارتباط بین متغیرهای مورد پژوهش استفاده شده است که نتایج این آزمون در بخش یافته 

برای بررسی فرضیات    23نسخه    Amos  افزارنرم در بخش آمار توصیفی و استنباطی و از    23نسخه    SPSS  افزارنرم این پژوهش از  

 تحقیق استفاده شد. 
 

 پژوهشهای یافته

 ، نشان  داده شده است.  1شناختی نمونه مورد بررسی در جدول اطالعات جمعیت
 

 : اطالعات جمعیت شناختی پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی و حوزه موضوعی تحصیل 1جدول  
Table 1: Demographic information of the respondents by degree and subject area of study 

 پاسخگویان مدرک 

degree 
 موضوعی  حوزه

Subject 

 دامپزشکی  کشاورزی  مهندسی  علوم پایه  علوم انسانی  دکتری  فوق لیسانس لیسانس 

49.6% 32.5% 17.9% 37.3% 25.6% 20.3% 10.9% 5.9% 
 

 . است شده ، نشان داده 2جدول درهای پژوهش و محاسبه کشیدگی و چولگی داده  1اسمیرنوف-کولموگروف آزموننتایج 
 

 ها ها برای سنجش نرمال بودن داده، کشیدگی و چولگی داده اسمیرنوف-آزمون کولموگروفنتایج  :2جدول  
 

 متغیرها 
Kolmogorov-Smirnov 

 کشیدگی  چولگی 
 P آماره

 0.010 0.658- 0.083 0.119 نیاز به شناخت

 0.336- 0.375- 0.153 0.042 باورهای معرفتی  

 0.113- 0.116- 0.12 0.072 رفتار اطالعاتی 

 

ها در  این یافته ؛  دهد بین متغیرها همبستگی مناسبی برقرار استنتایج حاصل از بررسی همبستگی بین متغیرها نشان می

 نشان داده شده است.    3جدول 
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 . ماتریس همبستگی بین متغیرها 3جدول  
 

 رفتار اطالعاتی  باور معرفتی شناختنیاز به  

    نیاز به شناخت

   571/0** باورهای معرفتی 

  323/0** 599/0** رفتار اطالعاتی 

**P < 0/001  

 

  تحلیل مسیر از  توان  می متغیرها    تحلیل، برای  ها و وجود همبستگی مناسب بین متغیرهاداده   نرمال بودنتأئید  با    نیبنابرا

 کرد. در ادامه مدل ضرایب استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش آورده شده است.  استفاده 

 
 . ضرایب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیرهای مورد پژوهش 1شکل 

 
 

 های پژوهش بررسی فرضیه

های پژوهش، از رگرسیون استفاده شد و ضرایب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیرهای مدل در  برای بررسی فرضیه

 نشان داده شده است.   4جدول شماره 
 

 مدل تحقیق  t. ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و مقادیر 4جدول  
 

 سطح معناداری  tمقدار  ضریب رگرسیونی  مسیر 

 >001/0p 169/2 20/0 رفتار اطالعاتی  ---> نیاز به شناخت

 >001/0p 094/2 30/0 رفتار اطالعاتی  ---> باورهای معرفتی 

 >001/0p -  68/0 باورهای معرفتی  <---> نیاز به شناخت



 ...  شناختی شناخت روابط چندگانه باورهای معرفتو همکاران: پور مقدم نجف

26 

 

 

(  β=20/0؛  t=169/2؛   >001/0pشناخت بر رفتار اطالعاتی )  ه ب  ها نشان داد که نیازیافتههای پژوهش،  در بررسی فرضیه

؛ >001/0pها، باورهای معرفتی نیز بر رفتار اطالعاتی )دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری دارد و در کنار این یافته  دانشجویان

094/2 =t  30/0؛=β  )های این پژوهش اثر دوسویه )همبستگی( بین متغیرهای   س یافته دانشجویان اثر مثبت معناداری دارد. بر اسا

  هایشاخص ارائه شده، ارقام بدست آمده از    مدل   در( به دست آمده است.  r=68/0؛  >001/0pمعرفتی )  شناخت و باور  به   نیاز

، شاخص برازندگی  (98/0) (NFI، شاخص نرم شده برازندگی )(1)  (GFI)  نیکویی برازش  ش مدل ارائه شده در شاخصبراز

  RMSEA  بیو شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقر  (98/0)  (CFI، شاخص برازندگی تطبیقی )(99/0)  ( IFIفزاینده )

 . دارد ( نشان از برازش مناسب مدل041/0)

 
 گیری و بحث  نتیجه

های  شناختی از ویژگیروند. باورهای معرفتمیهای روانشناختی افراد، از مباحث مهم در فرایند یادگیری به شمار  ویژگی

تواند رفتارهای مرتبط با کسب و درک  های پیشین، میهای پژوهش فردی مهم منحصر به فرد در افراد است که بر اساس یافته

ن بر رفتار  های پژوهش حاضر نشان داد که باورهای معرفتی دانشجویادانش و اطالعات در افراد را تحت تأثیر قرار دهد. یافته 

اطالعاتی   رفتارهای  دارای  معرفتی،  باورهای  باالتر  با سطوح  افراد  بدین معنی که  دارد.  معنادار  مثبت و  تأثیر  اطالعاتی آنان 

 ,Chen & Chang, 2005 ،Priceهای پیشین از جمله، های بسیاری از پژوهش ها با یافته تر و کارآمدتر هستند. این یافتهپیچیده 

2009  ،Mason, Boldrin & Ariasi, 2010  ،(Khosrojerdi, 2008)  ،(Behzadi, 2012)  ( وMokhtari et al., 2013  همراستا.)

باشد. در واقع، دانشجویانی که دارای باورهای معرفتی پیچیده هستند، نسبت به دانشجویانی که دارای باورهای معرفتی خام می

کنند و در محیط اطالعاتی پویای عصر  ی جستجوی ساختارمند بیشتر استفاده میو ساده و در سطح پایین هستند، از راهبردها

 گیرند.  حاضر، از رفتارهای اطالعاتی مؤثرتری بهره می

برند، در جستجوی  های شناختی افراد و رویکردهایی که در مطالعه و فراگیری به کار میهای فردی مربوط به سبکتفاوت

یابی آنان نقش دارد؛ چراکه باورهای معرفتی افراد درباره  ب، و به طور کلی در رفتارهای اطالعهای اطالعاتی و محیط وپایگاه 

 ,Behzadi)گذارد های اطالعاتی، تأثیر میماهیت دانش، بر قضاوت آنان در هنگام رویارویی و مواجهه با اطالعات در محیط 

2012). 

های اطالعاتی سر و کار دارند. هدف بیشتر  فعال با اطالعات و انواع رسانهدانشجویان از جمله اقشاری هستند که به نحوی   

ها، افزایش و ارتقای روحیه پرسشگری و تفکر انتقادی در دانشجویان است، به نحوی که در  های آموزشی در دانشگاه سرفصل

است، بتوانند اطالعات موثق و منابع    های مجازی عصر جدید موجود میان انواع اطالعات معتبر و غیر معتبر موجود که در محیط

های مجازی  اطالعاتی موثق را شناسایی و مورد استفاده قرار دهند. این مسئله با وجود سهولت و سرعت انتقال اطالعات در شبکه 

 یابد.های مجازی، اهمیت بیشتری میو وابستگی بیش از حد افراد و بخصوص دانشجویان به اطالعات موجود در شبکه

شجویانی که دارای باورهای معرفتی باالتری هستند، بر اساس تعاریفی که پیشتر ارائه شد، عقیده دارند که ساختار دانش  دان 

شود، بنابراین به اطالعاتی که به طور ساده، سریع و  پیچیده، غیرقطعی است و به طور تدریجی و از طریق منابع موثق کسب می

ای  کنند. این ویژگی بخصوص در دوران تحصیل در دانشگاه اهمیت ویژه اعتماد نمی  بدون استناد به مرجعیت موثق کسب شود

شود تا دانشجویان با اتکا به رفتارهای اطالعاتی کارآمد، به حل مسائل پیچیده خود بپردازند. از سوی دیگر،  یابد و باعث میمی

تواند از  رفتی افراد رشدیابنده و قابل تحول است و میعقیده دارند که باورهای مع  ، (Tickle et al., 2005تایکل و همکاران )

های رسمی و غیررسمی، متحول شود و از طریق تدریس، تربیت و سایر تجاربی که فرایندهای شناختی افراد را  طریق آموزش



   1399بهار ، 1، شماره دوازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م

 

27 

 

قرار می تأثیر  از ویژگیتحت  عنوان یکی  به  امر  این  این رو،  از  یابد؛  ارتقاء  یادگیرهای سازماندهد،  تلقی میهای  شود  نده 

(Cited in Behzadi, 2012)  ،   بنابراین، با توجه به اهمیت این مطلب، ضروری است تا افراد دخیل در این مقوله برای آموزش

 ریزی مناسب داشته باشند.  و رشد و تحول در باورهای معرفتی دانشجویان برنامه

رفتار اطالعاتی دانشجویان تأثیر معنادار و مثبت دارد. بررسی متون این ها نشان داد که سازه نیاز به شناخت نیز بر همچنین یافته

 ;،Cacioppo, Petty & Kao, 1984; Cacioppo et al., 1996; Cruseu, 2011کند )حوزه نیز وجود این رابطه را تأیید می

Hill et al., 2013 Fleischhauer et al., 2010 ،Fortier & Burkell, 2014 ،(Mokhtari et al., 2013  . 

تری  ها به این معناست که دانشجویانی که دارای سطح نیاز به شناخت باالتری هستند، دارای رفتارهای اطالعاتی پیچیده این یافته

تر از افراد با نیاز به شناخت پایین  هستند و در محیط اطالعاتی و در هنگام مواجهه با اطالعات، به طرز معناداری متفاوت و موفق

بیشتری جستجو میمی عمل   تعمق  با  افراد منابع را  این  از تصمیمکنند.  بیشتری را قبل  نهایی  کنند و معموالً اطالعات  گیری 

تر نیاز به شناخت، معموالً به اطالعات دم دستی و دست دوم  کنند؛ در حالی که افراد با سطوح پایینگردآوری و بررسی می

 (. Liu & Zhang, 2008کنند )بسنده می

انشجویانی که دارای نیاز به شناخت باال، در دوران تحصیل خود و در انجام تکالیف پیچیده و سخت و رویارویی با مسائل د

کنند، ضمن اینکه از این درگیری  کنند و وقت و انرژی بیشتری را صرف حل این مسائل میناساختارمند، با آگاهی عمل می

توان نتیجه گرفت  ت خاص دانشجویان در مواجهه و رویارویی مداوم با اطالعات، میبرند. بنابراین، با توجه به موقعیلذت می

های  تواند به شکوفایی ذهنی و افزایش قابلیت های مهم ذهنی در دانشجویان است که میکه سازه نیاز به شناخت، یکی از ویژگی

 گیری به آنان کمک کند. حل مسئله و تصمیم

ی مهم نیاز به شناخت و باورهای معرفتی در میان دانشجویان، نشان داد که این  رابطه میان دو سازه از سوی دیگر، بررسی  

ها وجود دارد. به عبارتی،  دو سازه به طور معناداری با یکدیگر ارتباط دوسویه دارند. به این معنی که رابطه تأثیر و تأثر بین آن 

بودن، عدم قطعیت و لزوم کسب دانش از منابع موثق اعتقاد    و به پیچیده   دانشجویانی که باورهای معرفتی سطح باال دارند، 

دارند، این باورهای ذهنی را در تمایل به درگیری با اطالعات پیچیده و صرف زمان و انرژی بیشتر برای کسب اطالعات موثق  

کنند و همین امر باعث باال  ب میگیری کسیابی و تصمیمدهند و موفقیت بیشتری در فرایندهای اطالعو دست اول نشان می

ی مؤثر به طور مداوم در طول حیات آنان  رفتن و تثبیت باورهای ذهنی آنان درباره دانش و اطالعات خواهد شد و این چرخه

 ادامه خواهد داشت.  

مییافته مؤثر  نحوی  به  پژوهش،  این  برنامههای  فرایندهای  در  سرفصلتواند  تدوین  و  آموریزی  و  درسی  در  های  زشی 

ها )و حتی پیش از آن در دبیرستان( مورد استفاده قرار گیرد. با رشد و تحول باورهای معرفتی و نیاز به شناخت در  دانشگاه 

توان امیدوار بود تا آنان به طور مؤثرتری در فرایندهای شناختی جهت انجام امور تحصیلی و تکالیف خود  دانشجویان، می

های شناختی و  هایی برای آموزش مهارتشود سرفصلبر اعتماد نکنند. در این راستا پیشنهاد میدرگیر شوند و به منابع نامعت

توانند با برگزاری  اندرکاران امور آموزشی میهای مختلف طراحی شود. از سوی دیگر اساتید و دستحل مسئله برای رشته

 شناختی کمک نمایند. ز به شناخت و باورهای معرفتهای حل مسئله، به افزایش سطح نیاهای تفکر انتقادی و شیوه کارگاه 

 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  هیچ
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