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  چکیده

  بر رفتار اطالعاتی آنان بر حسب متغیرهاي جمعیت شناختی است.: هدف پژوهش بررسی تأثیر نیاز به شناخت دانشجویان هدف

نفر به روش  364، تعداد 1389- 90دانشجوي در حال تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال تحصیلی  19965: از روش

  تکمیل کردند.اي انتخاب شدند. پاسخگویان سنجه نیاز به شناخت و پرسشنامه رفتار اطالعاتی را گیري تصادفی طبقهنمونه

ها بر حسب حوزه تحصیلی و مقطع تحصیلی آنان بود. ها حاکی از تفاوت معنادار میزان نیاز به شناخت آزمودنی: یافتهها یافته

بین نیاز به شناخت و رفتار اطالعاتی دانشجویان رابطه معنادار مشاهده شد. رفتار اطالعاتی دانشجویان برحسب سطح نیاز به 

  ت معناداري داشت. نتیجه اینکه نیاز به شناخت بر رفتار اطالعاتی دانشجویان مؤثر است.شناخت آنان تفاو

   دانشجویان، رفتار اطالعاتی، نیاز به شناختها: کلیدواژه

  

  مقدمه

هاي ذهنی   شناخت بر فعالیت. است "سازيك و مفهومادرادانستن، اندیشیدن، "به معناي  4شناخت

هاي ذهنی سطح باال، از جمله اندیشیدن، فهم و یادگیري اشاره دارد و پردازش ،اندوزيمربوط به دانش

، حافظه، آموزيخالقیت، هوش، زبان گیري،تصمیم حل مسأله،توجه، ادراك، آگاهی، استدالل، تجسم، 

و  پردازشکسب، پس . (Murray, 1985, p. 778) گیردمی بر پردازش و سازماندهی اطالعات را در
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ویژه در این کارکردها بههاي مربوط به آن از کارکردهاي شناختی هستند. طالعات و فعالیتا سازيذخیره

شناسی شناختی برخالف رفتارگرایی، نه فقط بر رفتارهاي  روان .شوندشناسی شناختی بررسی می روان

آگاهی  و مرتبط با نمودهاي هوشمندي هاي ذهنیو تواناییهاي درونی ، بلکه بر وضعیت"مشاهدهقابل"

   . (Schraw and Moshman, 1995)دپردازمی

  Cacioppo and)از سوي کاسیوپو و پتی مطرح شد 1982در سال  1"نیاز به شناخت"سازة 

Petty, 1982)  . ،پرداختن به امور  بهنیاز به شناخت بر گرایش و تمایل فرد «در تعریف این پژوهشگران

و  استثابت  ، تقریباً،). این تفاوت فردي306(ص » شاره داردبردن از آن اشناختی اندیشمندانه و لذت

حل مسأله، هاي مختلف، از جمله داري در عرصهشود و موضوع تحقیقات دامنهکمتر دستخوش تغییر می

  .استبوده فرديگروهی و بین هاي ها و تعاملها، قضاوتگیري، گرایشتصمیم

نیاز به شناخت نیازي فیزیکی و پایه نیست که آدمی با کمترین انگیزش و تحریک به آن روي 

نیاز به "در سطح  2مراتب نیازهاي مازلوبیاورد؛ بلکه نیازي ذهنی، درونی و روانی است که در سلسله 

هاي ازمند انگیزه). از این رو، نیاز به شناخت نی1386گیرد (قناویزچی و داورپناه، قرار می "خودشکوفایی

. (Lahroodi, 2007)گردد  درونی و بیرونی است و خود عامل ارضاي درونی، رضایت و هیجان فردي می

کشف نیست و بیان عینی آن چنین نیازهاي سطح باالیی به آسانی از منظر فرد ناظر یا شخص پژوهشگر قابل

هاي اجتماعی و فردي (درونی و گیزهاز طرف فرد دارنده آن، مشکل است. در عین حال، این نیازها ان

که تمهید شرایط محیطی و ذهنی مناسب را جهت بسترسازي براي رفع این  (Wilson, 1997)بیرونی) دارند 

کند. به عبارت دیگر، تنها تمایل به اندیشیدن کافی نیست و انگیزه براي اندیشیدن هم الزم مینیازها ایجاب 

آور موقعیتی مثبت باشد، به اي شخصی داشته، یا برایش ارمغاننتیجهاست. مثالً وقتی امري براي فرد 

کند. از طرف دیگر، با فرض برابر بودن موقعیت افراد، هر اندیشیدن درباب آن امر بیشتر رغبت پیدا می

                                                        
1 Need For Cognition (NFC) 

ذهنی و روانی (مثل نیاز براي زندگی سالم موجود زنده ضرورت دارد. نیاز یا عینی و فیزیکی است (مثل نیاز به آب و هوا) و یا  2

-اي روانی است که محرك موجود زنده براي رسیدن به هدف و جهتشناسی خصیصه نیاز به خودارزیابی). نیاز از منظر روان

مراتبی  سلهلطبق مدل س شناسی بسیار معروف است.  زلو در روانارفتار اوست. مدل آکادمیک نیازها، متعلق به ابراهام م هدهند

داشتن، احترام، و خودشکوفایی است. ز سطح پایین به باال عبارتند از نیازهاي فیزیولوژیک، ایمنی، عشق و تعلقازها، نیازها این

هستند. نبود این نیازها  "ترانسانی"نیازهاي سطح باال در مقایسه با نیازهاي سطح پایین اولویت، اهمیت و قوت کمتري دارند و 

شرایط رند و ارضایشان سخت و پیچیده است و روانی و درونی بیشتري دا ،ذهنیسودمندي  اما ند.ک مین بحران جدي ایجاد

  ).1386اند (قناویزچی و داورپناه، طلبند و نیازمند نگرش و انگیزهتري میبیرونی مناسب



 35     ...خت و تأثیر آن برنیاز به شنا                                                                             1391 بهار و تابستان، 1، شماره 2سال  

 

آورند   هاي درونی به اندیشیدن و شناخت روي میاي متفاوت و براساس انگیزهیک از آنان به اندازه

(Lahroodi, 2007) . کاسیوپو، پتی و کائو(Cacioppo, Petty and Kao, 1984) نیاز به  معتقدند که

. در تحقیقات مربوط مشاغل و اطالعات اجتماعی است ،پرداختن افراد به امور هشیو هکنندبینیشناخت پیش

. (Crystal and Kalyanamaran, 2008)به رفتار اطالعاتی چندان توجهی به نیاز به شناخت نشده است 

اي روانشناختی مستحق بررسی در بین کاربران نیاز به شناخت را در حکم سازه (Willson, 2000) ویلسون 

کند. با توجه به خالء تحقیقاتی درباب این داند و آن را در مطالعات رفتار اطالعاتی توصیه میاطالعات می

ر دانشجویان که در پی دانستن و دانش موضوع در کشور، معلوم نیست که نیاز به شناخت، به ویژه د

  کننده رفتار اطالعاتی است. رفع این ابهام مساله اساسی این پژوهش است.بینیهستند، تا چه میزان پیش

  

  پیشینه پژوهش

شناسی، علوم تربیتی  هاي روانبررسی متون پژوهشی نشان داد که سازه نیاز به شناخت عمدتاً در حوزه

شناختی و تربیتی نیاز به هاي روانها جنبه مطالعه قرارگرفته است. این پژوهشو علوم اجتماعی مورد 

هایی است که رابطه نیاز به  آید، صرفاً پژوهشاند. آنچه در پی میشناخت را مورد بررسی قرار داده

  اند.شناخت با رفتار اطالعاتی را بررسی کرده

روزنامه و تلویزیون و نیز استفاده از آنها هاي فردي در گرایش به تفاوت (Darley, 1992)دارلی 

ها را بر اساس نیاز به شناخت بررسی کرد تا تأثیر نیاز به شناخت را در ارزیابی و استفاده از این رسانه

افراد داراي نیاز به شناخت سطح باال در مقایسه با افراد داراي نیاز به شناخت  دریافت که مشخص کند. وي

افراد داراي نیاز به شناخت پایین  هستند.تر به جستجوي اطالعات تر و متمایل  منتقدانه تر،سطح پایین تحلیلی

گیري هاي خبرپراکنی تمایل بیشتري داشته و جهتبه رسانه ،در مقایسه با افراد داراي نیاز به شناخت باال

افراد داراي نیاز به شناخت باال در مقایسه با افراد  .کنندتري به تلویزیون دارند و از آن بیشتر استفاده میقوي

  کنند. و از آنها بیشتر استفاده می شتههاي چاپی تمایل بیشتري داداراي نیاز به شناخت پایین به رسانه

ه نیاز رابط (Verplanken, Hazenberg and Paléneven, 1992) و پالنون گورپالنکن، هازنبر

ه آن بود که افراد دهند نتایج نشان را مطالعه کردند. 1وي اطالعات بیرونیبه شناخت با تالش براي جستج

ناخت پایین تمایل به کسب اطالعات بیشتري داراي نیاز به شناخت باال در مقایسه با افراد داراي نیاز به ش

                                                        
هاي محیطی مربوط به میزان توجه، درك و تالش فرد براي کسب اطالعات و داده تالش براي جستجوي اطالعات بیرونی 1

  خرید کاالي مدنظر اوست.
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امل در نتیجه، نیاز به شناخت ع .دهندرا با تالش شناختی بیشتري انجام می ي اطالعاتداشته و جستجو

  است.  -در حکم یکی از فرآیندهاي شناختی-فردي مهمی در اثرگذاري بر روند جستجوي اطالعات 

ه بین نیاز به شناخت در افراد و کارآیی رابط (Nair and Ramnarayan, 2000) یر و رامنارایانان

اي طح باال رابطهن داد که نیاز به شناخت سنشانتایج  آنان را در حل مسائل پیچیده و چند بعدي آزمودند.

ه بین نیاز به شناخت سطح باال رابط همچنین،. ردمثبت و معنادار با کارآمدي افراد در حل مسائل پیچیده دا

  نیز معنادار و مثبت بود. آوري شده و کسب اطالعات درباره ابعاد مسألهو میزان اطالعات جمع

بررسی و نتایج اولیۀ  1تعاملیوهاي ججستتأثیر نیاز به شناخت را بر  (Carenini, 2001) کارنینی

افراد داراي نیاز به شناخت سطح باال نسبت به افراد داراي نیاز به طبق نتایج این پژوهش، آن را ارائه داد. 

  کنند.هاي این نظام تعاملی نسبتاً بیشتر استفاده میشناخت سطح پایین از ویژگی

سی نقش نیاز به شناخت و مدل پنج برر در (Tuten and Bosnjak, 2001)توتن و بوسنجاك 

دریافتند که بین نیاز به شناخت و استفاده از وب به قصد اخذ اطالعات  عاملی شخصیت در استفاده از وب

سهیل آموزش، یادگیري و پژوهش کاالها و خدمات، مطلع شدن از اخبار و رویدادهاي اخیر، و ت

  ..همبستگی معنادار مثبت وجود دارد

هاي شناختی در پردازش با تأکید بر اهمیت سبک )(Das et al., 2003) دیگرانداس و 

را بررسی وگذار در وب براي خرید اینترنتی اطالعات، تأثیر نیاز به شناخت بر جستجوي اطالعات و گشت

به وب،  يکنندگان الکترونیکی داراي نیاز به شناخت باالتر، گرایش بیشترمصرف کردند. آنان دریافتند که

  برند.یک منبع اطالعات داشته و در نتیجه، بیشتر از آن براي جستجوي اطالعات بهره می در حکم

به این نتیجه  2در پژوهشی اکتشافی، با طراحی یک ردیاب کاربر از راه دور (Ho, 2005)هو 

کاربران داراي نیاز به شناخت باال در مقایسه با کاربران داراي نیاز به شناخت پایین صفحات وب  رسید که

  کنند. وب صرف می هکنند و نیز زمان بیشتري براي مرور صفحبیشتري مرور می

و در   (Amichai-Hamburger, Kaynar and Fine, 2007)هامبورگر، کاینار و فاین-آمیچائی

تأثیر نیاز به شناخت را  (Kaynar and Amichai-Hamburger, 2008)هامبورگر -آمیچائیکاینار و  اذامه،

نیاز به شناخت میزان گرایش و توجه افراد به اطالعات را دریافتند که  وه بر استفاده از اینترنت بررسی کرد

                                                        
1  .dynamic queries (DQs): هاي اطالعاتیروشی تعاملی در جستجو از پایگاه  

2  .user remote tracker : کاربران ههاي موشوارکلید و کلیکهاي صفحه رگرهاي وب براي ردگیري وروديوافزاري در مرنرم 
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سائل و موضوعات با مهنگام رویارویی کند. افراد داراي نیاز به شناخت پایین گیري میتعیین و اندازه

حاصل از محیطشان به  هاينشانهکنند و بر اساس پیچیده بر نظر دیگران، به ویژه افراد خبره اعتماد می

طبیعی براي جستجوي دانش  هکه افراد داراي نیاز به شناخت باال انگیز پردازند؛ درحالیکسب اطالعات می

دریافتند که بین آنان در مجموع . کنند  ن تأمل میاطالعات بیشتري گردآورده و در آ رند. به همین دلیل،دا

   رابطه وجود دارد. نیاز به شناخت و استفاده از اینترنت

کارآیی و کفایت را بر دانشجویان  تأثیر نیاز به شناخت  (Liu and Zhang, 2008)انگژلیو و 

اد مدارك مرتبط بین عامل نیاز به شناخت و تعد نتایج نشان داد که بررسی کردند. اننآ 1جستجوي

برحسب عامل نیاز به شناخت و طبق  پایین. با تقسیم کاربران به دو گروه باال و ردهمبستگی مثبتی وجود دا

امتیاز میانگین آنان، تأثیر نیاز به شناخت بر عملکرد جستجویشان بررسی شد. دقت جستجو و تعداد مدارك 

طرز معناداري بیشتر از کاربران داراي نیاز به شناخت  بهباال مرتبط  از نظر کاربران داراي نیاز به شناخت 

رك کمتري را مرور کرده و در مدت انسبت به گروه دیگر مدباال بود. گروه داراي نیاز به شناخت پایین 

  زمان کمتري جستجوها را انجام داده بودند. 

ه بین نیاز به شناخت و پرداختن افراد به اخبار و تبلیغات را رابط  (Hallahan, 2008)هاالهان

نتایج نشان داد که افراد داراي نیاز به شناخت سطح باال نسبت به افراد داراي نیاز به شناخت سطح آزمود. 

دي اندیشند و آنها را با دید تفسیري و انتقاتر میها و تبلیغات ارائه شده به آنان عمیقپایین در مورد پیام

هاي خبرپراکنی (مثل رادیو و برند و از رسانهها بیشتر بهره مینامهزکنند. ضمناً این افراد از روبررسی می

کنند و هدفشان از استفاده از آنها بیشتر اخذ اطالعات است تا گذران وقت و تلویزیون) کمتر استفاده می

  هاي تبلیغات است. تواي پیامتفریح و سرگرمی. براي این افراد محتواي اخبار مهمتر از مح

ها برحسب در مجموع، نیاز به شناخت افراد در قالب پرسشنامه خود اظهاري تعیین و آزمودنی

هاي این اند. عمده یافتههایشان به دارندگان سطوح باال و پایین نیاز به شناخت تقسیم شده میزان نمره

ناساختارمند، پرداختن به امور اندیشمندانه زندگی، ها ناظر بر رابطه نیاز به شناخت با حل مسائل پژوهش

تر اطالعات بوده است. البته با این که رابطه نیاز به تر و ارزیابی منتقدانهجانبه و جستجوي فراخداوري همه

بررسی شده است، تاکنون کمتر پژوهش  از رفتار اطالعاتی در متون خارجی "هایی مؤلفه"شناخت با 

                                                        
مرتبط تلقی شده به کل مدارك بازیابی و مرور شده توسط هر کارآیی، یعنی دقت هر فقره جستجو برحسب نسبت مدارك  1

 .فرد، و کفایت، یعنی میانگین کلی زمان انجام هر فقره جستجو برحسب ثانیه



  1391 بهار و تابستان، 1، شماره 2سال                                   رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد نامه کتابداري و اطالع پژوهش    38
 

  ها باشد.رسد پژوهش حاضر آغاز راه این قبیل بررسیپرداخته است. به نظر می داخلی به این موضوع

  

  اهداف پژوهش

بر رفتار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد این پژوهش بررسی تأثیر نیاز به شناخت  اصلیهدف 

ناخت میزان نیاز به ش تعیین این پژوهش عبارتند از: فرعیاست. بر این اساس، اهداف  آناناطالعاتی 

؛ بررسی  رابطۀ نیاز به شناخت با رفتار اطالعاتی تحصیلی هبرحسب جنسیت، مقطع و حوز دانشجویان

بررسی تأثیر نیاز به شناخت دانشجویان بر رفتار اطالعاتی آنان برحسب جنسیت، مقطع  دانشجویان؛

  و بررسی تفاوت رفتار اطالعاتی دانشجویان برحسب سطح نیاز به شناخت آنان. تحصیلی و حوزه تحصیلی؛

  

  هاي پژوهشفرضیه

  ان برحسب جنسیت، مقطع و حوزه تحصیلی آنان متفاوت است.دانشجوینیاز به شناخت  -

  بین نیاز به شناخت و رفتار اطالعاتی دانشجویان رابطه وجود دارد. -

رفتار اطالعاتی آنان برحسب جنسیت، مقطع و حوزه تحصیلی  ردانشجویان بنیاز به شناخت تأثیر  -

  متفاوت است.

باال متفاوت از رفتار اطالعاتی دانشجویان سطح رفتار اطالعاتی دانشجویان داراي نیاز به شناخت  -

  پایین است.سطح داراي نباز به شناخت 

  

  روش پژوهش

پیمایشی است. جامعه آماري این پژوهش همگی ش از نظر  روکاربردي و  نظر هدفپژوهش حاضر از 

ها و مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته

در سال  ،آموزش این دانشگاه اداره کل مدیریتباشد. تعداد کل این افراد طبق آمار می 90-1389

دهی بیشتري دارد و گیري احتماالتی قدرت تعمیمکه نمونهنفر بود. از آنجا  19،965تحصیلی مذکور 

اي نسبی استفاده و گیري تصادفی طبقهاحتمال انجام آن در پژوهش حاضر فراهم بوده است، از روش نمونه

شناختی و سطوح آن در . این حجم برحسب نسبت هر متغیر جمعیتنفر انتخاب شدند 364 حجم نمونه

نفر از حوزه علوم  فنی و  80نفر از حوزه علوم انسانی،  144زن؛  225مرد و  139بندي شد (جامعه تقسیم

نفر در مقطع  243نفر از حوزه علوم کشاورزي؛ و  51نفر از حوزه علوم پایه و ریاضی، و  89مهندسی، 

ها سنجه نیاز به نفر در مقطع دکتري). آزمودنی 34نفر در مقطع کارشناسی ارشد، و  87کارشناسی، 
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سنجه نیاز به شناخت) (پرسشنامه اول ساخته رفتار اطالعاتی را تکمیل کردند. و پرسشنامه محقق 1تشناخ

در  یک هفته ودوم (پرسشنامه رفتار اطالعاتی) در نوبت بعدي، با فاصله حددو پرسشنامه اول در نوبت 

نفر از  5.  2گرفتقرار  -که به هر کدام کدي معین اختصاص یافته بود–هاي یکسان اختیار آزمودنی

نفر تحلیل  359هاي ها به سبب عدم حضور در یکی از مراحل آزمون کنار گذاشته شدند و پاسخازمودنی

  شد. 

گیري کمی است که تمایل فرد بـه اندیشیدن و لذت بـردن از نوعی ابزار اندازه سنجه نیاز به شناخت

نیاز به شناخت کردند که  اقدام به ایجاد سنجه 1982کند. کاسیوپو و پتی در سال گیري میآن را اندازه

، این 3فنگ کائو . آنان دو سال بعد، با همکاري چون(Cacioppo and Petty, 1982)پرسش بود  34حاوي 

  .(Cacioppo, .Petty and Kao, 1984)کردند  هصالپرسش خ 18سنجه را در قالب 

تا کامالً  5اي لیکرت (از کامالً موافق=هگزین 5اي در طیف گویه 18وهش از پرسشنامه ژدر انجام این پ

و نقطه وسط آن  90و  18. بنابراین، بیشترین و کمترین نمره هر آزمودنی به ترتیب ) استفاده شد1مخالف=

تر از این نقطه وسط به دست آورند، به ترتیب داراي نیاز هاي باالتر و پایین هایی که نمرهاست. آزمودنی 54

   اال و سطح پایین هستند.به شناخت سطح ب

براي حصول به روایی صوري این پرسشنامه، اصل آن از انگلیسی به فارسی ترجمه شد و متن اصلی و 

صورت  فارسیترجمه شد در اختیار یک نفر مترجم زبان انگلیسی قرار گرفت و اصالحات الزم در متن 

-نفر از آزمودنی 10رجمه شده، در اختیار هاي تپذیرفت. سپس براي اطمینان از روانی و قابلیت فهم گویه

آنان  هاياز هر مقطع و حوزه تحصیلی و جنسیت) قرار گرفت و پیشنهاد متناسبهاي بالقوه (با ترکیبی 

  اعمال شد.   -با رعایت اصل حفظ امانت در ترجمه–ها و اصالحاتی در گویهشد بررسی 

بازآزمون باالیی داشته و -ی و پایایی آزمونثبات درون نیاز به شناخت سنجهبر اساس مطالعات قبلی، 

طبق آلفاي کرونباخ در این سنجه پایایی .  (Petty, et al., 2009)خوبی دارد 5و روایی ممیز 4روایی همگرا

 Tuten andپژوهش در ، 795/0برابر   (Amichai-Hamburger, Kaynar and Fine, 2007) پژوهش

                                                        
1 need for cognition scale 

متعاقب ها و تأثیر آنها در پاسخهاي تا احتمال تداخل گویهها از آن رو صورت گرفت دونوبتی کردن پاسخ به این پرسشنامه 2

  .تا حدي از میان برودي دو پرسشنامه هاعلت زیاد بودن تعداد گویه ها بهخستگی آزمودنیآزمودنیها به حداقل برسد و نیز 
3 Chuan Feng Kao 

  واحد است.  هیک ساز هگیري دو یا چندبارروایی همگرا مستلزم همبستگی باالي اندازه  4

  هاي مختلف با استفاده از ابزارهاي مشابه است.سازه هگیري دو یا چند بارروایی ممیز مستلزم همبستگی پایین اندازه  5
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Bosnjak, 2001) پژوهش در ، 85/0) برابر(Kardash and Scholes, 1996)در پژوهش ، (Cacioppo, 

Petty and Cao, 1984)  پژوهش در ، 90/0برابر(Kaynar and Amichai-Hamburger, 2008)   برابر

در پژوهش حاضر، بوده است.  744/0برابر  (Nair and Ramnarayan, 2000)و باالخره در پژوهش  74/0

نفري از افراد جامعه پژوهش بر حسب ضریب آلفاي کرونباخ  30در حجمی میزان پایایی این پرسشنامه 

   .آمده است ه نیاز به شناخت، پرسشنام1به دست آمد. در پیوست  α	=855/0برابر

اشاره  (Bates, 2010)همانطور که بیتس نیز از سوي پژوهشگران تدوین شد.  پرسشنامه رفتار اطالعاتی

هاي مختلف تعامل افراد با اطالعات، مخصوصاً جستجو و استفاده از شرو شاملکند، رفتار اطالعاتی می

جستجوي ، نیاز اطالعاتیرفتار اطالعاتی را در سه مؤلفه کلی  (Wilson, 2000). ویلسون استآن 

  کند. خالصه می استفاده از اطالعاتو  اطالعات

با اساس قراردادن این تعریف و سه مؤلفه کلی فوق به جستجو در متون مرتبط  انین، پژوهشگرابنابر

- گویه 79اي حاصل این جستجو، تدوین پرسشنامهند. ساخته پرداختاي محققموجود براي تدوین پرسشنامه

از سوي تیم پژوهشی و گروه کوچکی از ها بود. تمامی گویه "پرسشنامه رفتار اطالعاتی"اي خام با نام 

  گویه کاهش یافتند. 35نظر قرار گرفتند و به  مورد تجدیدرسانی تخصصان کتابداري و اطالعم

ها یا ها با مؤلفههاي رفتار اطالعاتی، این گویهها با مؤلفهبراي اطمینان بیشتر از انطباق گویه 

(نقل در:  "هاي سواد اطالعاتی براي دانشجویانلیتاباستاندارد ق"استانداردهاي پنجگانه مطرح در 

) هم منطبق شدند؛ چرا که این استانداردها هم به 134-127 ، صص1387دونالد و رادماخر، برکهارت، مک

  نوعی ناظر بر رفتار اطالعاتی دانشجویان هستند.

کتابداري و  هدانشگاهی حوز گروهی از متخصصاناین پرسشنامه براي تعیین روایی محتوا در اختیار  

فت تا ضمن بررسی کلی آن، وجود تناسب هر سه مؤلفه را در آن ردیابی کنند. اینان رسانی قرار گراطالع

تأیید نمودند. در ادامه، ده نفر آزمودنی بالقوه با ترکیب  هاییروایی این ابزار را با اصالحات و پیشنهاد

ی کردند و ها بررسشناختی متناسب با جمعیت آماري، پرسشنامه را از نظر گویایی و روانی گویهجمعیت

  نظر آنان بررسی و اعمال شد.

تا کامالً  5اي لیکرت (از کامالً موافق=هگزین 5اي در طیف گویه 35اي در نهایت، پرسشنامه 

ضربدر  35( 175هر آزمودنی در این پرسشنامه به ترتیب برابر  ه) تهیه شد. بیشترین و کمترین نمر1مخالف=

نفر از جمعیت پزوهش با  30آزمونی از حدود پرسشنامه در پیش ) بود. پایایی این1ضربدر  35( 35) و 5

  به دست آمد.  α	=804/0ضریب آلفاي کرونباخ برابر 
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  هایافته

نیاز به شناخت دانشجویان بر حسب جنسیت، مقطع و حوزه تحصیلی آنان "براي بررسی فرضیه اول، 

شود. طبق ها براساس این متغیرها ارائه میابتدا توصیفی از وضعیت نیاز به شناخت آزمودنی ،"متفاوت است

  ) است. 070/56) اندکی بیشتر از زنان (49/56، میانگین نمره نیاز به شناخت مردان (1جدول 

) و علوم 59/59هاي نیاز به شناخت دانشجویان حوزه تحصیلی علوم فنی و مهندسی ( میانگین نمره

اي در بین این هاست. حوزه علوم انسانی تنها حوزهحوزه) به ترتیب بیشتر و کمتر از دیگر 63/51انسانی (

  ) است. 54ها در آن کمتر از نمره وسط (چهار حوزه است که نیاز به شناخت آزمودنی

هاي  ها نشانگر سیر صعودي این نمرههاي نیاز به شناخت برحسب مقطع تحصیلی آزمودنی میانگین نمره

هاي نیاز به شناخت  ) است. میانگین کلی نمره33/60( ) تا مقطع دکتري55/55از مقطع کارشناسی (

  است.  23/56ها آزمودنی

ها برحسب جنسیت، حوزه تحصیلی و مقطع هاي نیاز به شناخت آزمودنی . میانگین و انحراف معیار نمره1جدول 

  تحصیلی آنان

 نیاز به شناخت متغیرها

  متغیر
  انحراف معیار میانگین  سطح متغیر

  جنسیت
  44/11  49/56  مرد

 56/11  07/56  زن

  تحصیلیه حوز

  32/12  63/51  علوم انسانی

 54/10  59/59  علوم فنی و مهندسی

  17/11  29/58 علوم پایه و ریاضی

  16/12  79/56 علوم کشاورزي

 مقطع تحصیلی

  36/10  55/55  کارشناسی

 39/10  53/56  کارشناسی ارشد

  50/10  33/60  دکتري

 49/11  23/56 جمع کل

این  طبق نتایج براي آزمون فرضیه اول از تحلیل واریانس یکراهه (آنووا) براي هر سه متغیر استفاده شد.
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ها بر حسب جنسیت وجود ندارد ، تفاوت معناداري بین نیاز به شناخت آزمودنی2آزمون در جدول 

��(�,			���) = 0.12, � > 0.05�.  

ها براساس جنسیت آنان کم و بیش مشابه است. اما نیاز این بدان معناست که نیاز به شناخت آزمودنی 

(���			,�)��به شناخت افراد مورد مطالعه برحسب حوزه تحصیلی  = 3.65, � < و مقطع تحصیلی  �0.05

(���			,�)��آنان  = 3.04, � <   با همدیگر متفاوت است.  �0.05

  

نیاز به شناخت دانشجویان  براي بررسی تفاوت تحلیل واریانس یکراهه (آنووا) . نتایج آزمون2 جدول

  آنان ، حوزه تحصیلی و مقطع تحصیلیجنسیتسه متغیر برحسب 

  

  نیازبه شناخت   

  فاکتورها
  مجموع مربعات  منبع تغییر

درجه 

  آزادي
   F  P  مربع میانگین

  جنسیت

  03/19  1  03/19  گروهیبین

  52/163  357  83/58377  گروهیدرون  733/0  12/0

    358  86/58396  کل

  حوزه تحصیلی

  67/582  3  00/1748  گروهیبین

  57/159  355  86/56648  درون گروهی  013/0*  65/3

    358  86/58396  کل

  مقطع تحصیلی

  79/426  2  58/853  گروهیبین

  64/161  356  27/57543  گروهیدرون  043/0*  04/3

    358  86/58396  کل

  05/0*معناداري در سطح 

ها در موارد داراي تفاوت معنادار از آزمون تعقیبی دانکن براي به دوي میانگین براي بررسی تفاوت دو

هاي نیاز به  هاي نمرهکه نتایج مقایسه میانگین 3ها استفاده شد. طبق جدول ریزي نشده میانگینمقایسه برنامه

هاي  میانگین نمرهدهد، علوم انسانی با کمترین ها را برحسب حوزه تحصیلی آنان نشان میشناخت آزمودنی

  نیاز به شناخت در زیرگروهی متفاوت از زیرگروه سه حوزه تحصیلی دیگر قرار دارد.

هاي نیاز به شناخت دانشجویان حوزه علوم انسانی متفاوت و کمتر از  به عبارت دیگر، میزان نمره

  دانشجویان سه حوزه دیگر است. 
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  تحصیلی آنان حوزه ر اساس ب هااخت آزمودنیهاي نیاز به شن هاي نمره. مقایسه میانگین3جدول 

 تعداد حوزه تحصیلی

 

 05/0زیرگروه براي آلفا برابر 

 1 2 

  63/51 143 علوم انسانی

 79/56  49 علوم کشاورزي

  29/58  88 علوم پایه و ریاضی

 59/59    79  علوم فنی و مهندسی

  62/0  00/1   سطح معناداري

  

ها برحسب مقاطع تحصیلی هاي آزمودنی نمره دوي میانگین براي مقایسه دو به آزمون دانکننتایج  طبق

، این تفاوت در دانشجویان مقطع دکتري به طرز معناداري بیشتر از سایر مقاطع 4گانه آنان در جدول سه

و است. دانشجویان مقطع دکتري در مقایسه با د بوده و زیرگروه این مقطع جدا از زیرگروه مقاطع دیگر

  اند.هاي باالتري کسب کرده مقطع دیگر  به طرزي معنادار نمره

ها آزمودنینیاز به شناخت هاي دوي میانگین به نکن براي تعیین تفاوت دوانتایج آزمون تعقیبی د. 4جدول 

  تحصیلی آنان مقطع بر اساس 

 مقطع

  

 تعداد

 

 05/0لفا برابر آ زیرگروه براي

1 2 

  55/55 240 کارشناسی

  53/56 85 کارشناسی ارشد

  33/60  34 دکتري

 00/1  27/0  سطح معناداري

،  از "رابطۀ بین نیاز به شناخت دانشجویان با رفتار اطالعاتی آنان"براي آزمون فرضیه دوم، 

رگرسیون ساده استفاده شد. در حین انجام رگرسیون ساده بین متغیر مستقل نیاز به شناخت و متغیر مالك 

نتایج حاصل از این رگرسیون  ها پرت بود و از روند تحلیل خارج شدند.اطالعاتی دو مورد از دادهرفتار 

 ها بودآزمودنی بین نیاز به شناخت و رفتار اطالعاتیمعنادار مثبت همبستگی نشان از  5طبق جدول 

)R� = 0.271	, � < 0.05( .  
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  هابه شناخت و رفتار اطالعاتی آزمودنی . نتایج رگرسیون ساده براي بررسی همبستگی بین نیاز5جدول 

  متغیرمالك

  (رفتاراطالعاتی)

  بینمتغیرپیش

ضریب 

همبستگی 

جزئی 

  (پیرسون)

مجذور 

ضریب 

  همبستگی

مجذور ضریب 

  همبستگی تعدیل شده

خطاي 

استاندارد 

 برآورد

P  

  001/0** 82/6  269/0 271/0 521/0 نیاز به شناخت

  01/0** معناداري در سطح 

در ستون مربوط به مقادیر ضریب  6معادله این رگرسیون از طریق نتایج مندرج در جدول 

  قابل استخراج است: Bاستانداردنشده 

  بینی رفتار اطالعاتی از روي نمره نیاز به شناخت) = نمره پیش32/0+ (نمره نیاز به شناخت*  53/61

که یک واحد انحراف معیار در نیاز به دهد مقادیر استانداردشده بتا در همین جدول هم نشان می

  شود.می 52/0شناخت باعث تغییر در رفتار اطالعاتی به اندازه 

  ها بر رفتار اطالعاتی آنان. ضرایب رگرسیون مربوط به تأثیر نیاز به شناخت آزمودنی6جدول 

  رفتاراطالعاتی)( متغیرمالك

  

  بینمتغیرپیش

ضرایب   ضرایب استاندارد نشده

  مقدار t  Pآماره   شدهاستاندارد 

B  خطاي استاندارد  Beta 

  (ثابت)

 نیاز به شناخت

53/61  

32/0  

80/1 

03/0  

 
52/0 

17/34  

49/11 

001/0  

**001/0 

  01/0** معناداري در سطح 

رفتار اطالعاتی آنان برحسب جنسیت،  ردانشجویان ب تأثیر نیاز به شناخت"براي آزمون فرضیه سوم، 

وجود رابطه بین نیاز  الزم بود که ابتدا وجود یا عدم، "حوزه تحصیلی و مقطع تحصیلی آنان متفاوت است

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

 ینی دیگر بر رفتار اطالعاتی دانشجویان پرداخت. در فرضیه پیششناخت برحسب متغیرهاي جمعیت شناخت

 .با رفتار اطالعاتی دانشجویان طی آزمون رگرسیون تأیید شد نیاز به شناختاي بین  وجود چنین رابطه

بنابراین، در اینجا با انجام رگرسیون چندگانه با متغیرهاي دامی، این رابطه برحسب جنسیت، حوزه و مقطع 
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با رگرسورهاي جنسیت، حوزه تحصیلی و مقطع (به  1شود. با انجام رگرسیون دامیرسی میتحصیلی بر

ترتیب در یک، سه و دو سطح) و تلقی سطح مردان، سطح حوزه علوم کشاورزي و سطح مقطع دکتري 

، یا مالك در حکم سطوح نهفته یا مرجع) و اساس قرادادن متغیر رفتار اطالعاتی در حکم متغیر وابسته(

  ) نتایجی به شرح ذیل حاصل شد.7دول (ج

. به نیاز به شناخت برحسب جنسیت بر رفتار اطالعاتی تأثیري ندارد ،7مندرج در جدول  1طبق مدل 

عبارت دیگر، ورود متغیر جنسیت در معادله رگرسیون با متغیر مستقل نیاز به شناخت و متغیر مالك رفتار 

کند). جا نمیکند (عرض از مبدأ خط رگرسیون را جابهیجاد نمیاطالعاتی تغییر معناداري در این معادله ا

 اثرگذار اطالعاتی حوزه تحصیلی بر رفتارهمین جدول، نیاز به شناخت برحسب  مندرج در 2طبق مدل 

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

کند (عرض از مبدأ خط رگرسیون را اطالعاتی تغییر معناداري در این معادله ایجاد نمیمتغیر مالك رفتار 

  کند). جا نمیجابه

توان گفت که تأثیر حوزه تحصیلی علوم پایه و ریاضی نسبت به علوم کشاورزي بر رفتار البته می

تحصیلی بر مقطع رحسب همین جدول، نیاز به شناخت ب 3). بر اساس مدل >1/0pاي است (اطالعاتی حاشیه

با  بر معادله کلی رگرسیونرفتار اطالعاتی اثرگذار است. به عبارت دیگر، ضرایب تأثیر مقاطع تحصیلی 

). این p>05/0در سطح معناداري قرار دارد (متغیر مستقل نیاز به شناخت و متغیر مالك رفتار اطالعاتی 

  شاهده است. مشده بتا هم قابل تأثیر با بررسی مقادیر استاندارد

که نشان از  ) =32/2B( توجهی داردمیزان نیاز به شناخت به تنهایی در معادله رگرسیون هم ضریب قابل

تأثیر معنادار این متغیر، بدون دخالت دادن متغیر مقطع تحصیلی بر رفتار اطالعاتی است. با توجه به مقادیر و 

                                                        
گاهی الزم است که براي تعیین تفاوت، رابطه و یا تأثیر، متغیرها یا سطوح متغیرهاي کیفی را وارد معادلۀ رگرسیون کرد. در   1

به هر متغیر مستقل در برابر متغیر کمی وابسته را  - برابر با سطوح کلی هر متغیر منهاي یک-  یاي از سطوحاین صورت، مجموعه

گیرند، در حکم متغیر یی از متغیر را که در نظر نمحسازند. سطمی متغیرهایی ساختگیدهند و اصطالحاً از آنها اختصاص می

شوند. این نوع رگرسیون که به رگرسیون ا سنجیده میپایه، مرجع یا نهفته بوده و بقیۀ سطوح همان متغیر نسبت به آنه

بین یا رگرسورهاي مختلفی را که به صورت اسمی و یا تواند متغیرهاي پیشهم معروف است، می  (dummy regression)دامی

ي و تحلیل کند که گذاربندي، نمرهاي دستهقابل تبدیل به متغیر اسمی هستند، و همزمان بر متغیري وابسته اثرگذارند، به گونه

نیازي به انجام چندبارة رگرسیون نباشد و قدرت تیبیین متغیر وابسته و تعامل متغیرهاي مستقل در این تبیین  را افزایش و خطاها را 

  .(Fox, 2011)کاهش دهد 
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به شناخت مقاطع تحصیلی کارشناسی و  توان نتیجه گرفت که تاثیر نیازعالمت منفی ضرایب می

ارشد بر رفتار اطالعاتی کمتر از مقطع دکتري است؛ هر چند این فاصله بین مقطع دکتري و کارشناسی

  ارشد کمتر است تا بین مقطع دکتري و مقطع کارشناسی. مقطع کارشناسی

 نیاز به شناختوت دامی براي بررسی تفابا متغیرهاي  چندگانه همزمان . نتایج رگرسیون7جدول 

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

ل 
مد

1
  

  متغیرها

  ضرایب استانداردنشده
ضرایب 

 آماره  استاندارد شده

t 
 

P  مقدار  

 
B  

خطاي 

  استاندارد
  بتا

  (ثابت)

  مردان در مقابل زنان

  نیاز به شناخت

90/38  

66/0 - 

32/0  

87/1 

74/0  

03/0  

 
04/0 - 

52/0  

84/20 

88/0 - 

47/11  

001/0 

378/0 

001/0  

R�= 0.273 
F (2, 354)= 66.33. P= 0.001<0.05 

ل 
مد

2
  

  (ثابت)

  علوم انسانی در مقابل علوم کشاورزي

علوم فنی و مهندسی در مقابل علوم 

  کشاورزي

علوم پایه و ریاضی در مقابل علوم 

  کشاورزي 

  نیاز به شناخت

83/39  

47/1 - 

60/1 -  

06/2 -  

33/0  

98/1 

11/1 

22/1  

19/1 

03/0  

 
09/0 - 

08/0 - 

11/0 - 

53/0  

07/20 

33/1 - 

31/1 -  

73/1 -  

62/11  

001/0 

185/0 

191/0 

084/0 

001/0 

R�= 0.288 
F (4, 350)= 35.32. P= 0.001<0.05 

ل 
مد

3
  

  (ثابت)

  کارشناسی در مقابل دکتري

  ارشد در مقابل دکتريکارشناسی

  شناختنیاز به 

97/42  

38/4 - 

22/3 -  

31/0  

18/2 

23/1 

36/1  

03/0  

 
26/0 - 

17/0 -  

51/0 

73/19 

57/3 - 

37/2 -  

27/11  

001/0 

**001/

0 

018/0* 

**001/

0 

R�= 0.302 
F (3, 348)= 50.84. P= 0.001<0.05  

  01/0** معناداري در سطح                                           05/0* معناداري در سطح 
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رفتار اطالعاتی دانشجویان داراي نیاز به شناخت باال متفاوت از رفتار "براي آزمون فرضیه چهارم، 

بهتر است ابتدا از سطوح نیاز به شناخت و میانگین  "،اطالعاتی دانشجویان داراي نیاز به شناخت پایین است

ها بر حسب و درصد آزمودنیوانی افرها در این سطوح اطالع یافت. هاي رفتار اطالعاتی آزمودنی نمره

ها درصد) از آزمودنی 3/83نفر ( 301، 8طبق جدولده است. آم 8سطح نیاز به شناخت آنان هم در جدول 

هاي  میانگین نمره  اند.درصد) هم نیاز به شناخت سطح پایین داشته 2/16نفر ( 58نیاز به شناخت سطح باال و 

  بوده است. 77/91و  03/105یین نیاز به شناخت به ترتیب برابر رفتار اطالعاتی اینان در دو سطح باال و پا

بودن توزیع و برابري نظر به نرمال  براي آزمون این فرضیه استفاده شد. هاآزمون تفاوت میانگیناز  

ها برحسب ، رفتار اطالعاتی آزمودنی)8(مندرج در جدول  هاي مستقلبا نمونه tها، طبق آزمون واریانس

(���)�ه شناخت آنان متفاوت است (سطح نیاز ب = 7.07, P < - تأیید می چهارم)؛ بنابراین، فرضیه 0.05

از رفتار اطالعاتی دانشجویان داراي  متفاوتگردد و رفتار اطالعاتی دانشجویان داراي نیاز به شناخت باال 

  . نیاز به شناخت پایین است

  

اوت بین رفتار اطالعاتی دانشجویان براساس هاي مستقل براي بررسی تفبا نمونه t. نتایج آزمون 8جدول 

  سطوح نیاز به شناخت آنان

  سطح نیاز به شناخت 
 تعداد

 (درصد)
 میانگین

انحراف 

 معیار
  t هآمار

 هدرج

 آزادي
P مقدار  

رفتار 

  اطالعاتی

 پایین
58 

)2/16( 

77/

91 
62/7 

07/

7  

3

57  

**

001/0 
 باال

301 

)8/83(  

03/

105 
11/8 

  01/0**معناداري در سطح 

  

  گیريبحث و نتیجه

هاي پژوهش نشان داد که نیاز به شناخت دانشجویان حوزه علوم انسانی نسبت به سه حوزه یافته

تحصیلی دیگر (علوم پایه و ریاضی، علوم فنی و مهندسی، و علوم کشاورزي) کمتر است. به عبارت دیگر، 

ها و اندیشمندانه در مقایسه با دیگر حوزه میزان گرایش و تمایل دانشجویان علوم انسانی به امور شناختی

دالیل احتمالی این امر را ممکن  آفرین نیست.اندك است یا اینکه امور شناختی براي آنان چندان لذت
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است بتوان در ماهیت حفظ محور و منفعالنه برخی مباحث این حوزه، ابعاد باورهاي معرفتی و اتکا به منابع 

نیز نبود انگیزه کافی به اندیشیدن در برخی از دانشجویان حوزه علوم انسانی  دانش و تفکر بیرون از خود و

  جستجو کرد.

هاي به هر حال، افراد داراي نیاز به شناخت سطح پایین مایل هستند که به دیگران اتکا کرده، به نشانه

حیط خود نداشته و جذاب و زیباشناسانه محیط اکتفا کنند و کنترل چندانی بر روند اطالعات اکتسابی از م

هاي درونی و بیرونی ). این افراد به انگیزهTuten and Bosnjak, 2001در این خصوص نسبتاً منفعل هستند (

  بیشتري براي تأمل نیاز دارند.

هاي این پژوهش، دانشجویان مقطع دکتري نیاز به شناخت باالتري دارند؛ یعنی با تغییر بر اساس یافته

یابد. به عبارت دیگر، نیاز به شناخت رشدي تکاملی  شناخت دانشجویان تحول می مقطع تحصیلی، نیاز به

توان استنباط کرد که  نیاز به شناخت ویژگی شناختی قابل تغییري است که در فراگیران قابل است. می

گوید، دانشجویان تحصیالت تکمیلی به علت ) هم میDwyer, 2008ارتقاست. همانگونه که دویر (

اندوزي و تفکر درباب مسائل رغبت جویی، دانشانجام مکرر پژوهش، به یادگیري، اطالعآموزش و 

از این رو، با ارتقاي کیفیت آموزش دانشگاهی، به ویژه طرح مسائل نیازمند تأمل و  کنند.بیشتري پیدا می

به ارتقاي سطح نیاز توان هایی که دانشجویان را به جستجو در انواع منابع اطالعاتی نماید، می طراحی تمرین

به شناخت فراگیران در هر مقطع و رشته تحصیلی امید داشت. پس ارضاي نیاز به شناخت مستلزم شرایط 

  بیرونی (آموزشی، اجتماعی، اقتصادي و ...) مناسب است. 

به همانطور که نتایج این پژوهش نشان داد، نیاز به شناخت با رفتار اطالعاتی رابطه معنادار مثبتی دارد. 

- )، اطالع از میزان و سطح نیاز به شناخت افراد به طراحی نظامLiu and Zhang, 2008زعم لیو و زانگ (

کند. افراد داراي نیاز به شناخت سطح  کمک می "سازي شخصی"هاي اطالعاتی کارآمد و داراي قابلیت

راغبند؛ ولی افراد داراي  باال در مدارك اطالعاتی غور و تعمق بیشتري کرده، به تلفیق و تفسیر اطالعات

هاي کاربري نیاز به شناخت سطح پایین چندان رغبتی به جستجوي بیشتر ندارند. بنابراین، طراحی رابط

سازي و تقویت رفتار اطالعاتی مناسب آنان مناسبی که نیازهاي این دو گروه را در نظرگیرند، در بهینه

فهم و ساده از مدارك مرتبط به هم ارائه دهد تا هرستی قابلسودمند است. مثالً، اگر نظام اطالعاتی بتواند ف

الزم نباشد افراد تالش زیادي براي کلیک کردن بر پیوندهاي مرتبط و مختلف کنند، به جستجو و بازیابی 

شده و کارآیی نظام اطالعاتی بهتر اطالعات، به ویژه از سوي افراد داراي سطح نیاز به شناخت پایین منجر 

هاي جستجوي فعاالنه و خالقانه اطالعات را براي افراد داراي نیاز به توان زمینهدهد. حتی میمی را ارتقا
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شناخت سطح باال فراهم کرد تا رغبت بیشتري به تورق در منابع اطالعاتی و بررسی اندیشمندانه آنها پیدا 

اطالعات دارد و ناظر بر اهمیت  ترکنند. ضمناً، نیاز به شناخت سطح باال رابطه معناداري با جستجوي دقیق

  ).Liu and Zhang, 2008مانعیت اطالعات از دید این گروه از کاربران است (

شاید علت کارآمدي افراد داراي نیاز به شناخت سطح باال در محیط اطالعاتی، توانایی آنان در 

بجا از اطالعات و دانش پیشین معناسازي از بافت اطالعاتی (مثل عنوان و یا چکیده جستجو شده) و استفاده 

توان اي است که میهاي اطالعاتی مختلف در قالبی معنادار و معقول باشد. نیاز به شناخت سازهو تلفیق پاره

سازي جستجوي اطالعات از سوي کاربران مختلف هاي اطالعاتی مختلف براي بهینهسازي نظامدر شخصی

  از آن استفاده کرد.

عناداري در رفتار اطالعاتی دارندگان نیاز به شناخت سطح باال با دارندگان نیاز در این پژوهش تفاوت م

- به شناخت سطح پایین وجود داشت؛ بدین معنا که دارندگان نیاز به شناخت سطح باال رفتار اطالعاتی بهینه

به تري (مثل پژوهش بیشتر، استفاده از اینترنت عمدتاً براي جستجوي اطالعات، عدم اطمینان صرف 

موتورهاي کاوش در رفع نیاز اطالعاتی خود، استفاده از منابع کتابخانه و ...) داشتند تا دارندگان نیاز به 

)، گرایش افراد داراي نیاز به شناخت سطح پایین به Darly,1992شناخت سطح پایین. به اعتقاد دارلی (

سترس بودن، آسان بودن اخذ هایی همچون رادیو و تلویزیون و منابع غیرچاپی به جهت در درسانه

  هاست. اطالعات و عدم نیاز به تالش فکري در برداشت از محتواي اطالعاتی این رسانه

چنین گرایشی در عصر کنونی که اطالعات مختلف و متناقضی، به ویژه درقالب اینترنت و منابع 

کمین فراگیران داراي مان ساخته، خطري است که بالقوه در اطالعات الکترونیکی درست و غلط احاطه

نیاز به شناخت سطح پایین است. به عالوه، چون دارندگان نیاز به شناخت سطح پایین فقط به نظر دیگران 

)، اعتبار دانشی منابع بیرونی دانش را Kaynar and Amichai-Hamburger, 2008اعتماد و اتکا دارند(

ت سطح باال از عناصر اطالعاتی و محتواي منابع پذیرند. افراد داراي نیاز به شناختأمل میمعموالً بی

هاي برند تا عناصر سرگرم کننده و تفریحی اینترنت و ارزش اطالعاتی و خبري رسانهاطالعاتی بهره می

). از طرف دیگر، Hallahan, 2008دهند (کنندگی آنها ترجیح میاطالعاتی را بر جنبه تبلیغی و سرگرم

ان خوشایند افراد داراي نیاز به شناخت سطح پایین نیست و آنان عالقمند چون محتواي متنی اطالعات جند

، این (Das, Echambadi, McCardle and Luckett, 2003)هاي بصري در ارائه اطالعات هستند به جلوه

هاي اطالعاتی کاربرمدار در نظر داشت و در کنار ارائه اطالعات غنی و مفید، نکته را باید در طراحی نظام

  ها نیز توجه داشت.هاي گرافیکی در طراحی این نظامبه جنبه



  1391 بهار و تابستان، 1، شماره 2سال                                   رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد نامه کتابداري و اطالع پژوهش    50
 

-هاي جستجوي اطالعات در افراد داراي نیاز به شناخت باال و پایین متفاوت از همدیگر به نظر میشیوه

-هاي ناساختارمند بیشتر متمایل به رویه  رسد و دارندگان نیاز به شناخت سطح پایین در مواجهه با موقعیت

دارند جویی آسان شده و زودتر دست از کار جستجو و تالش براي یافتن اطالعات مرتبط برمیهاي اطالع

(Verplanken, Hazenberg and Palenéwen, 1992)هاي . از این رو، الزم است در طراحی نظام

- گیهاي اطالعاتی این ویژجویی آسان و کاربرپسند را لحاظ کرده و در مشاورههاي اطالعاطالعاتی رویه

هاي مختلف با سطوح متفاوت نیاز به شناخت مرتفع گردد. استفاده از ها را در نظر گرفت تا نیازهاي گروه

هاي اي، جستجوي موضوعی و راهنماهاي موضوعی در انواع پایگاهابرپیوندها، جستجوي کلیدواژه

و شناختی در بازیابی هاي متنوع فردي توانند به کاربران مختلف با ویژگیاي میاطالعاتی کتابخانه

رسد که مدت زمان جستجوي ). به نظر میKim and Allen, 2002اطالعات مورد نیازشان کمک کنند (

اطالعات، میزان بازیابی اطالعات، استفاده از صفحات مختلف، تعداد مدارك بازیابی شده، تفسیر و 

امل عوامل فردي و شناختی گوناگون ارزیابی نهایی ربط اطالعات با نیاز اطالعاتی و ... همگی حاصل تع

  کاربران است. 

برخی کاربران دانشگاهی در محیط اطالعاتی ناکارآمدتر از دیگران هستند و بنابراین، گروه اخیر به 

هاي کاربري نیاز دارند. استفاده از   هاي اطالعاتی و رابطکمک و راهنمایی بیشتري از طرف واسطه

سازي و  در آسان –شبیه آنچه در موتور کاوش گوگل وجود دارد –هاي پیشنهادي خودکار کلیدواژه

کاستن تالش براي جستجوي اطالعات مؤثر است و گرایش افراد داراي نیاز به شناخت پایین را به 

دهد. صفحات کمکی و امکان مرور همزمان صفحات بازیابی شده از تر افزایش میجستجوي بیشتر و دقیق

  است.  گردیگر راهبردهاي تسهیل

که   (Petty et al., 2009, p. 318) و دیگرانپتی گیري در مجموع، بر اساس نتایج این پژوهش و نتیجه

، افراد داراي نیاز به شناخت باال در مقایسه با افراد پرداختند نیاز به شناخت هبررسی متون مربوط به مطالع به

- می هاي خودشان (فراشناخت)ات، از جمله اندیشهداراي نیاز به شناخت پایین، بیشتر در مورد انواع اطالع

تفاوت افراد در نیاز به شناخت در فهم طرز پردازش، جستجو و توجه آنان به اطالعات بنابراین،  اندیشند.

به  کیفیت اطالعات مرتبط هباال براساس تحلیل اندیشمندانسطح افراد داراي نیاز به شناخت  اهمیت دارد.

شوند)؛ ند (مثالً بین دالیل قوي و ضعیف تمایز قائل میپردازهاي اقناعی میو پیام مطالب  اندیشیدن درباب

اي همچون جذابیت پیام، منبع ارسال پیام، طرح و شکل هاي سادهنشانهاما افراد داراي نیاز به شناخت پایین 

-  ري افراد نشان دادهگیبررسی این سازه روي تصمیمً◌، ضمناگیرند.   می نظر پیام و یا تمایالت خود را در
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گیري نهایی درصدد اخذ اطالعات مرتبط بیشتري است که افراد داراي نیاز به شناخت باال قبل از تصمیم

  .آیندبرمی

شوند. نیاز به شناخت به واسطه عامل ادراکی و   نیاز به شناخت و رفتار اطالعاتی در خالء ایجاد نمی

شرایط درونی و بیرونی مناسب است. رفتار اطالعاتی نیز شود و ارضاي آن مستلزم شناختی تقویت می

) در پژوهش خود دریافتند تا 1386حاصل بروز نیاز به شناخت است. همچنان که قناویزچی و داورپناه (

زمانی که نیاز به خودشکوفایی و نیاز به شناخت که مبتنی بر دانستن، فهمیدن و حس کنجکاوي است در 

- احساس نیاز به اطالعات و به تبع آن، جستجو و استفاده از اطالعات نیز ظاهر نمیفرد و جامعه بروز نکند، 

شود. هر چند دانستن، فهمیدن و یافتن معنا در زندگی فرد عاملی بنیادي براي تعامل وي با محیط است تا 

هادینه و ارضا فرد بتواند به خوبی عمل کرده و خود شکوفا شود، اما تا زمانی که نیاز به فهمیدن و دانستن ن

گیري و تداوم نیاز به شناخت مستلزم آن توان به خود شکوفایی و شناخت رسید. شکلنشده باشد، نمی

است که فرد عالقمند و راغب به اندیشه و تأمل در مسائل بوده (نیاز به شناخت سطح باالیی داشته) و محیط 

  او باشد. نیازهاي شناختی  وي هم برانگیزاننده و مهمتر از آن، رافع

فهم بهتر طرز اثرگذاري متغیرهاي شناختی بر رفتار اطالعاتی گامی مهم در جهت طرح و بسط یک 

هاي اطالعاتی است. نتایج این پژوهش،   نظریه جامع رفتار اطالعاتی و تبیین طرز تعامل افراد در محیط

هاي رفتار تواند در بسط مدلد، میعالوه بر آن که در تبیین نظري نیاز به شناخت و رفتار اطالعاتی سهم دار

  هاي کاربرمدارتر کمک کند. اطالعاتی سودمند بوده و به طراحی نظام
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