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 چکیده
اطالعات  مقدمه: که  یاصطالح  یرفتار  روش  ی اریبس  فی توص  یبرا  است  اطالعات    یهااز  با  انسان  تعامل 

ی تعامل انسان با اطالعات  ها روشو    اجتناب از اطالعات نیز یکی از وجوه رفتار اطالعاتی  د.شو یاستفاده م

محدود کردن،    کردن،  منظور متوقفبه  ینشیاز رفتارها و اقدامات گز  یااجتناب از اطالعات مجموعه  است.

  . هدف اصلی این پژوهش بررسی اجتناب از است  عاتالو استفاده از اط   ،جستجو، مواجهه، پردازش  ریتأخ

 های علمی است.اطالعات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در مطالعه مقاله

سال    ی درپزشک  انیاست. جامعه پژوهش دانشجو   یشیمایپ  یپژوهش حاضر از نوع کاربرد  :شناسی روش

های  . دانشجویان پرسشنامهبود  یتصادف   یریگروش نمونه  همدان بودند.  یدانشگاه علوم پزشک  99-98  یلی تحص

به شناخت را تکمیل کردند نیاز  اجتناب اطالعات و  یهاآزموناز    .الکترونیکی  ،  طرفهکی تحلیل واریانس 

 خطی ساده، رگرسیون چند متغیره برای تحلیل آماری استفاده شد.  رگرسیون

حاکی    هاافتهی  .بود  55/3و میانگین نیاز به شناخت آنها   21/2میانگین اجتناب از اطالعات دانشجویان    :هاافته ی

  اجتناب از اطالعات تحصیلی آنان بود. بین  پایه  برحسب  دانشجویان    اجتناب از اطالعات از تفاوت معنادار میزان  

پایه    معنادار به شناخت رابطه  نیاز  و   متغیر  به  مشاهده شد.  نیاز  از اطالعات و  اجتناب  بین  رابطه  تحصیلی در 

 .شناخت نقش کاهشی داشت

میزان نیاز به شناخت دانشجویان با اجتناب از اطالعات آنان رابطه عکس دارد، همچنین با افزایش پایه   :جه ینت

این روند را تسریع   ترنییپای  هاهیپاتوان برای دانشجویان  . میشودیم نیاز به شناخت آنها افزوده    هاتحصیلی آن

پ آ  دشو می  دیشنهانمود.  برای    هایپایگاه   فیمعر  و  ،نهکتابخا  تور،  د اطالعاتیآموزش سوا  هایها دوره نکه 

 د.تخصصی برگزار شو  طالعاتی ا
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 مقدمه 

و   تعامل اطالعات  ویژه   انسان،  جایگاه  اطالعاتی  پژوهشمنابع  در  و  ای  اطالعات  علم  حوزۀ  های 

های پژوهشی این حوزه ترین عرصه های مرتبط با رفتار اطالعاتی یکی از مهمی دارد و پژوهش شناسدانش 

  همچنین   و   اطالعات   جستجوی  اطالعاتی شامل  رفتار(  2016)  1مای، کیس، و گیون یر  شود. به تعبمحسوب می

  جستجو   به  نیازی  که  هدفمند   رفتارهای  نیز  و (  اطالعات  مواجهه  مانند)  غیرفعال  یا  غیرعمدی  رفتارهای  کلیه

رفتاری است که کسب اطالعات موجود اما   2اطالعات از  اجتناب  اجتناب از اطالعات( است.    )مانند ندارند

 Chae, 2016; Howell & Shepperd, 2017; Lipseyاندازد )  طور بالقوه ناخواسته را مانع شود یا به تأخیربه 

& Shepperd, 2019; Sweeny, Melnyk, Miller, & Shepperd, 2010  .)اطالعات  اجتناب از   یکل  ده یپد 

دارد اشاره  این  ترج  بر  اغلب  مردم  )  یآگاه  که  دهند می   حیکه  باشند   & ,Golman, Hagmannنداشته 

Loewenstein, 2017; Sunstein, 2019 تواند شامل اجتناب از بحث در اطالعات می  از  اجتناب  (. همچنین

هایی باشد که ممکن است فرد با اطالعات ناخواسته روبرو اجتناب از موقعیت یا    مورد یک موضوع خاص، 

به  و  را  شود  اطالعات  انتخاب کند که کدام  و کدام طور هدفمند  نهموردتوجه قرار دهد  را   ,Liao)  یک 

Jindal, & Jean, 2018 پژوهش در  اطالعاتی، (.  نیاز  بیان  چون  مباحثی  به  اطالعاتی  رفتار  مطالعه  های 

یکی از وجوه   آنکه است، حال  شده پرداختهبیش از اجتناب از اطالعات    ستفاده از اطالعات یابی، و ااطالع 

 دالیل آن جدای از سایر وجوه رفتار اطالعاتی  رفتارهای اطالعاتی اجتناب از اطالعات است که عوامل و

اشاره می2013)  3که هیوستن و وستبروک  طورهمان   است. با مطالعه عناوین مقاالت (  حوزه علم   کند که 

می منتقل  دیدگاه  این  کهاطالعات  در    شود  پژوهش  به  حوزه  این  پژوهشگران  و    استفاده  موردما 

می استفاده  اطالعات  استفاده کنندگان  عدم  و  استفاده  عدم  نه  و  اطالعات. پردازیم  از  به  کنندگان    ما 

اطالعات را جستجو    که   ستندینکسانی    گراناجتناب کنیم و نه به غیر جستجوگران.  جستجوگران رجوع می 

اطالعات  کنندینم به جستجوی  که  کسانی  میان  در  افراد  پردازندینم.  برخی  از    کنندیمسعی    عمداً،  که 

اطالعات بنا به دالیلی )مثل عدم عالقه، ترس، یا نگرانی( پرهیز کنند. اجتناب از اطالعات با مواجهه انتخابی، 

 (. اجتناب از اطالعات Chae, Lee, & Kim, 2020وت است )متفا اثر کردنعزل اطالعات، و نظارت و کم 

  . (Goodall & Reed, 2013)دهد  را پوشش میفقط دسترسی به منابع اطالعاتی  طیف وسیعی از رفتار و نه 

 
1. Mai, Case, & Given 

2. Information avoidance 

3. Houston & Westbrook 
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اجتناب   از  یک مدل نظریپرداخت و    سازی منسجمی از رفتارهای اجتناب از اطالعات( به مفهوم 2015)  1نبن 

  یجستجو با   بر اساس مدل رفتار اطالعاتی انسان که از متون مرتبط   این نویسنده   از اطالعات را ارائه داد.

اجتناب از   است، مدلی از  شده گرفته عدم استفاده از اطالعاتی و  پردازش سطح  گزینشی،مواجهه    ،تأییدی

مشخص نمود: پرهیز   گونه اجتناب از اطالعات را این   (هایزیررده )اطالعات را ارائه نمود و سه فاز انتزاعی  

صورت  با اطالعات به   رویاروییاز  پرهیز  به    پرهیز از مواجهه .4، پرهیز از استفاده 3، پرهیز از جذب 2از مواجهه 

اشاره دارد، و    ی اطالعاتاز جستجو  ز یفعال به پرهمواجهه گزینشی    منظور از  .اشاره دارد  رفعالیغ  ایفعال  

ه  از جذب ب   پرهیزشود.  )در اصل( اطالق می  عات وجود اطال  آگاهیبه اجتناب از    5مواجه انتخابی منفعالنه 

با   اطالعات  نپذیرد.  شدت کمتر  پردازش  اصالً صورت  پردازش  این  دارد که  امکان  و  دارد  مطالعه  اشاره 

عمدی  تندخوانی   6سطحی  هستند  7یا  نوع  این  استفاده .  از  از  معنا  اجتناب  در   ممانعت  یبه  تحول  روند  از 

مثالی از این نوع اجتناب    شده کسباطالعات    استنباط  از  پرهیزاست،    اطالعاتا استفاده از  ی  گیریتصمیم

نبن است ادغام    با تکیه  (2015)  .  ا  هااین رده بر  بر  با تمرکز  به تصمیم  تطالعا و  از  ،  گیریمربوط  اجتناب 

  خاتمه جستجوی  ای  در دسترس،  های اطالعاتخاتمه دادن توجه به نشانه   ای عنوان محدود کردن  به   را  اطالعات

 ایخاتمه جذب اطالعات )اجتناب از جذب( و محدود کردن   ای(، محدود کردن پرهیز از مواجهه)  اطالعات

ی از  ترکامل( تعریف  2018)  8کند. بینا و براون ( تعریف میخاتمه استفاده از اطالعات )اجتناب از استفاده 

با   آنها  دادند،  ارائه  اطالعات  از  بیان میهاررده یز  بره یتکاجتناب  اجتناب  ت طالعاا  از   جتنابا  دارند کهی 

منظور متوقف کردن، محدود کردن، تأخیر جستجو، مواجهه،  ای از رفتارها و اقدامات گزینشی به مجموعه

 .ت استطالعاپردازش و استفاده از ا

دنبال  های سنگینی را در سطوح فردی و جمعی به پیامدهای متعددی دارد و هزینه   اجتناب از اطالعات 

که افراد اطالعات   است   ن یاطالعات ا  اجتناب از  امد یپ  نیبارزتر(؛  Hertwig & Engel, 2016خواهد داشت )

تصمیمبالقوه   برای  می سودمند  دست  از  را  بهینه  )گیری   ,Golman, Hagmann, & Loewensteinدهند 

  نی همچن   ی دارد.در پمدیریتی را    عواقب  گیری بهینه در سطوح باالترمیم(؛ واضح است که عدم تص2017

ی اطالعات سبب به خطر انداختن  ریگده یناد.  گذاردیم  ریتأثفقدان دانش قطعی بر عملکرد و رفتار آینده فرد  

 
1. Neben 

2. Exposure Avoidance 
3. Absorption Avoidance 

4. Use Avoidance 

5. Passive 
6. Purposeful Superficial Reading 

7. Skimming 

8. Bina & Browne 
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از  ی خطرناک واگیر خواهد شد. پیامدهای اجتناب هایماریبسالمتی خود و دیگران، انتقال بیماری و شیوع  

اقلیمی  اطالعات تغییرات  انکار  کالن  سطح  و  1در  بیماری،  گسترش  و  شیوع  سیاسیبند قطب ،  است    2ی 

(Huang, 2018؛)   پرهزینه است    اجتناب از اطالعات   بنابراین(Heck & Meyer, 2019  .)  تنها  نه   هانه یهزاین

اقتصاد هزینه  شخص  ی های  هزینه یو  بلکه  اجتماع،  فرهنگ  یهای  اجتماعی و  عدالت  سرمای،  و    یفکر  ه ی، 

از سویی دیگر، امروزه آخرDali, 2018شوند )یرا شامل م  یفرد  ی هابیآس اطالعات   نیبروزترین و  (؛ 

و   قالباحرفه علمی  در  ارائه  ی  مختلف  قالبشودیمهای  معتبرترین  از  یکی  مقاله .  است.ها،  علمی    های 

و معتبر  اطالعات  از  استفاده  و  از جایگاه    دسترسی  پزشکی  ی  ا ژه یوبروز در جامعه علمی بخصوص رشته 

  بروز سبب اختالل در فرایند تشخیص و درمان بیماراناطالعات درست و    برخوردار است؛ عدم استفاده از

-باعث افزایش هزینه  تهدید خواهد کرد. عالوه بر این،  جسمی و روانی جامعه را  سالمت  و در نتیجه  شودیم

رو بررسی اجتناب از اطالعات در جامعه دانشجویان  از این  های اجتماعی خواهد شد.های اقتصادی و آسیب 

 ت است.پزشکی بسیار با اهمی 

 ، دیانی، و فتاحی کیانیو   (،1394)، دیانی، و فتاحی  کیانیهای  ، مقاله(1391)کیانی  در ایران، رساله  

عدم استفاده یکی از وجوه اجتناب   آنکهحال .  اندپرداخته به موضوع عدم استفاده اجباری اطالعات    (1392)

است اطالعات  و  بنابراین  ؛  از  اطالعات  علم  که حوزه  است  و  شناسدانش شایسته  بیشتر  بدین    متمرکزتری 

موضوع بپردازد. پژوهش حاضر در راستای چنین هدفی نگاشته شده است. اجتناب از اطالعات مانند سایر 

  مؤثرطیف وسیعی از عوامل ممکن است در بروز این رفتار    و  دهدیموجوه رفتارهای اطالعاتی در بافت رخ  

افراد از نظر عوامل ی فردی و بخشی دیگر برون فردی است.  هاتفاوت باشد؛ بخشی از این عوامل مرتبط با  

هستند.  کمک کند، متفاوت  آنها  با اطالعات ناخواسته به  مقابله  در    تواند یکه م  یقبل  اتیو تجرب   یتیشخص

تفاوت دارند. این    هم  با  ینیبخوش  و  به شناخت،  ازی، احساس قدرت، نی، کنجکاویریذپسکیرافراد در  

گذاشته و    ریدارند تأث  هاتیکه در مورد موقع  یکنترل  زانیماز وضع موجود و    بر درک افراد  تواند یمعوامل  

عالوه بر این، متغیرهای جمعیت شناختی نیز   .( Melnyk, 2009)د قرار ده  ریرا تحت تأثآنها  مقابله با   ییتوانا

 ، ندال یجی اس.تی ژان،  هاپژوهش از    توانی م  ازجملهی کننده اجتناب از اطالعات باشند.  نیبش یپممکن است  

، واترز،  ی، هاول ، ه یمینیویک  امانوئل،، (2014) 5ونگ(، ی2014) 4(، پرسسکی، فرر، و کلین2018)3و چان

 
1. Climate Change Denial 

2. Political Polarization 
3. St Jean, JINDAL, & Chan 

4. Persoskie, Ferrer, & Klein 

5. Jung 
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)  1اوروم  همکاران  گری، کلودمک(،  2015و  جانگ،  کال(،  2013)   2سوانات ی وو    ،  لوئنیتبر،  فرر،  ،  س ی، 

 6چی، لی، وکیم   (،2019)  5(، هاول، سوئینی، میلر، و شپرد2016)  4(، هاول و شپرد2015)  3سکر یو ب،  سکریب

نتایج 2020) بررسی کردند.  را  از اطالعات  اجتناب  متغیر جنسیت در  نقش  پژوهش خود  برد که در  نام   )

( نشان داد که  2015امانوئل و همکاران )و  (،  2014)  ونگ (، ی2018، و چان )ندالیجپژوهش اس.تی ژان،  

بر رفتار اطالعاتی، این   رگذاریتأثبا توجه به تعدد عوامل  ی بر اجتناب از اطالعات ندارد.  ریتأث متغیر جنسیت  

جنسیت و پایه تحصیلی   برحسبپزشکی   پژوهش قصد دارد ضمن بررسی اجتناب از اطالعات دانشجویان

 می به بررسی متغیر »نیاز به شناخت« نیز بپردازد. های علدانشجویان در مطالعه مقاله 

، به  افتدیدر ذهن اتفاق می که  ادراک   ای  یفکر  یندهایفرآ  فیتوص   یاصطالح شناخت معموالً برا

 ,Haasioکند )می  ریو تفس   لیو اعمال خود را تحل  ،افکار  ،اطراف  یایدن  توسط این فرایندها  فرد  .رودیمکار  

Harviainen, & Savolainen, 2020  .)  و لذت   شیاست که به گرا  یشناختساختار روان  کیبه شناخت  نیاز

و از آن برای درک محیط خود   شودیمربوط م یمنبع اطالعات نیو ادغام چند  یابیفرد در جستجو، ارز کی

یک (  1984)  7، پتی، و فنگ کائو زنظر کاسیوپوا  به شناخت   از ین(.  Bors & Gruman, 2020کند )یماستفاده  

. در اینجا، ابدیی انگیزه درونی فرد بوده و همگام با زمان توسعه م  نشان دهنده اسـت کـه    ی تفاوت فـردی ثـابت

به  سنت  نیاز  مفهوم   یمعنـای  این  در  نیست.  انسان  رفتار  محرّک  انـرژیِ  منبـع  یعنـی  بـر یسازآن،  تأکیـد   ،

نیاز به شناخت حاصل   . عالوه بر این ـدهای شناختی خاصو پیام بـرونداد بـر  پـردازش شـناختی اسـت، نـه

توانـایی تفاوت در  نه  است،  انگیزه  در  شناخت تفاوت  به  نیاز  امور   .  به  پرداختن  به  افراد  و گرایش  تمایل 

 دۀ درک ش   یشناخت  ازنی .(Cacioppo & Petty, 1982)است    نیازمند تفکر  یهات یشناختی اندیشمندانه و فعال

م   کی جستجو   تواندیکاربر  تما  کیتحررا    اشی اطالعات  یرفتار  و    لیکند.  تفکر  در  مشارکت  به  فرد 

 ر ی تأث  تواند ی منیاز به شناخت  ،  جهیدرنت.  بگذارد  ر یتأث  یبر پردازش اطالعات و   تواند یم  ی شناخت  یهاسبک

 Das, Echambadi, McCardle, & Luckett, 2003; Kesslerباشد )فرد داشته    ی در رفتار جستجو  یمیمستق

& Zillich, 2019اطالعات   یجستجو برخوردارند بیشتر به  به شناخت    ازین  (. کسانی که از درجات باالتری از

کسانی که نیاز به  ،  پرداختندمحصول    کی  یابیارزبه    کنندگانشرکتکه  مطالعه   کیدر  .  پردازندیم  دیجد

 
1. Emanuel, Kiviniemi, Howell, Hay, Waters, Orom 
2. McCloud, Jung, Gray, & Viswanath 

3. Taber, Klein, Ferrer, Lewis, Biesecker, & Biesecker 

4. Howell & Shepperd 
5. Howell, Sweeny, Miller, & Shepperd 

6. Chae, Lee, & Kim 

7. Cacioppo, Petty, & Feng Kao 
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، گریز طرف دا.  (Melnyk, 2009)  دندیراجع به آن محصول پرس  یشتری اطالعات بشناخت بیشتری داشتند  

ترغ به   بیدر  دانش جددنبافرد  قطع  کهیهنگام  ،دی ل  م  هات یعدم  م  از ین  ،شودیآشکار  شناخت    تواندی به 

و   یجستجو   یفرد برا  زه یمختلف بر انگ  راتیتأث   یبرا  یبه شناخت فرد منبع  ازی، ننی؛ بنابراباشد  کننده کمک

ز نظر هاول و شپرد . ا(Tan, Herberg, Yap, Samarasekera, & Chen, 2020)  است   د یادغام دانش جد

شناخت  2017) به  نیاز  عوامل    تواند یم(  از  همچنین ایکی  باشد.  اطالعات  از  اجتناب  -ر یبال  یجادکننده 

وکاسسکایوایولبگ واک،  که  2018)  1،  معتقدند  اطالعات  (  پردازش  تجربی( سبک  و    تواند یم  )منطقی 

سبک پردازش دارای دو زیر مقیاس نیاز به  این  آنها  از منظر    که  اجتناب از اطالعات باشد  ی کننده نیبشیپ

 شناخت و باور به شهود است. 

نشان داد که نیاز به شناخت بر    (  1397)   چراغی   و نجف پور    ( و 1391)   داورپناه   و مختاری    ی ها پژوهش 

نشان دادند که نیاز به شناخت بر رفتار اطالعاتی    ( 1394) بیگدلی    و بابایی  است. همچنین    مؤثر رفتار اطالعاتی  

( نیز نشان داد افراد با نیاز به شناخت باال  2021)  2هو، هانگمن، و لوونشتاین است. نتایج پژوهش  مؤثر ی مشارکت 

نشان داد که بین اجتناب  (  2019)   3تمایل بیشتری برای کسب اطالعات دارند. عالوه بر این، نتیجه پژوهش شولز 

از خبر و نیاز به شناخت رابطه معکوس وجود دارد. در بافت دانشگاه، نیاز به شناخت یک ویژگی شخصیتی  

  دهد ی م شکل    ها ت ی موقع پایدار است که به تمایالت رفتاری جستجوی دانش در دانشجویان در طیف متنوعی از  

 (Fortier & Burkell, 2014; Tan et al., 2020 ) ایران پژوهشی به بررسی ارتباط بین اجتناب از    . تاکنون در

انتظار    اند به دانستن متفاوت   ل یتما   زان ی در م   اطالعات و نیاز به شناخت نپرداخته است. با توجه به اینکه دانشجویان 

  توان ی م بنابراین    ؛ بگذارد   ر ی از اطالعات تأث پرهیز    ا ی جستجو    ی افراد برا   مات ی تواند بر تصم ب   شناخت   نیاز به   رود ی م 

 بیش از سایرین از اطالعات اجتناب کنند.دارند    کمتری به شناخت    از ی که ن   ی افراد کرد که    ی ن ی ب ش ی پ 

 

 اهداف پژوهش 

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان  هدف اصلی این پژوهش بررسی اجتناب از اطالعات  

از تعیین میزان اجتناب از    اند عبارت بر این اساس اهداف فرعی این پژوهش    های علمی است. در مطالعه مقاله 

از   اجتناب  و  به شناخت  نیاز  بین  رابطه  بررسی  آنان،  پایه تحصیلی  و  اساس جنسیت  بر  دانشجویان  اطالعات 

 دانشجویان بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی.  اجتناب از اطالعات   نیاز به شناخت بر   ر ی تأث بررسی    اطالعات، 

 
1. Blajer-Gołębiewska, Wach, & Kos 

2. Ho, Hagmann, & Loewenstein 

3. Schulz 
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 ی پژوهش هاهیفرض

 اجتناب از اطالعات بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی دانشجویان متفاوت است. فرضیه اول:

 داشته باشد.  ریتأثبر اجتناب از اطالعات آنان  تواند یمنیاز به شناخت دانشجویان  فرضیه دوم:

آنان    ریتأث  فرضیه سوم: اطالعات  از  اجتناب  بر  دانشجویان  به شناخت  پایه  برحسب  نیاز  و  جنسیت 

 متفاوت است. تحصیلی

 

 یشناسوشر

 6000  که تعداد آنها   جامعه پژوهش شامل دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان است

ی تصادفی بود و لینک ریگنمونه روش    نفر محاسبه شد.  361  تفاده از فرمول کوکران حجم نمونهاس  بود، بانفر  

پرسشنامه   تکمیل  به  اقدام  دانشجویان  و  گرفت  قرار  پزشکی  دانشجویان  اختیار  در  الکترونیکی  پرسشنامه 

 است:  شده پرداخته به بررسی سه متغیر   حاضر پژوهش کردند.

، پتی، و  کاسیوپو نیاز به شناخت  مقیاسبر اساس    در این پژوهش  شناختنیاز به    :نیاز به شناخت  .1

،  کاسیوپوگویه ای بود اما    34پرسشنامه اولیه نیاز به شناخت    .شودیم  یگذارتعیین و نمره   (1984فنگ کائو )

ارائه کردند. آنها این پرسشنامه را از طریق انجام موارد    راآن گویه ای    18نسخه    (1984پتی، و فنگ کائو )

 ذیل ارزیابی و ارائه نمودند: 

پتی  34های پرسشنامه  ی پرسشبندرتبه الف.    به پژوهش کاسیوپو و  نظر   (1982)  1گویه ای متعلق  از 

 بارهای عاملی؛   مقدار قدر مطلق

 د؛  شوهر گویه اضافه می کهیهنگام ب. محاسبه آلفای کرونباخ

   یی که باید نگهداری شوند.هایه گوبرای تشخیص و نگهداری  Screeی آزمون ریکارگبه ج. 

ای لیکرت از  گزینه  5از طیف    که  کندیمی استفاده  سؤال  18مقیاس نیاز به شناخت از یک پرسشنامه  

  کامالً مخالف( تا پنج )  )کامالً  کاز ی  هانمره دهی گویه   است.  شده لیتشک مخالفم    کامالًموافقم تا    کامالً

ی  گذارنمره در این پرسشنامه معکوس    17، و  16،  9،  8،  7،  5،  4،  3  سؤاالتقابل ذکر است که   موافق( بود. 

ثبات درونی    از   به شناخت   ازینمدعی هستند که سنجه    ( 2009)  2نی، لورش و مک کاسلنولی، بریپت.  شوندیم

از روایی همگرا و روایی خوبی برخوردار   باال است، همچنین این سنجه   برخوردار بوده و پایایی آزمون آن

 
1. Cacioppo  & Petty 

2. Petty, Briñol, Loersch, & McCaslin 
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آلفای کرونباخ این پرسشنامه    بود.  9/0  (1984، پتی، و فنگ کائو )کاسیوپواست. پایایی این سنجه در پژوهش  

 محاسبه شد. 91/0در پژوهش حاضر 

طور بالقوه  جود اما به اجتناب از اطالعات رفتاری است که کسب اطالعات مو  اجتناب از اطالعات: .2

ی  هامقاله . در این پژوهش اجتناب از اطالعات دانشجویان در مطالعه ناخواسته را مانع شود یا به تأخیر اندازد

و    و ی، روبنگیفورتس، خوزه، سی این متغیر از پرسشنامه پژوهش  ریگاندازه است. برای    شده یبررسعلمی  

محاسبه شده   785/0است. آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش آنان،    شده استفاده   (2020)  1گوزمان  ید

است. در پژوهش    شده ل یتشکلیکرت از همیشه تا هرگز    فیطاست که از    سؤال   43است. این پرسشنامه شامل  

 ست.ا 87/0حاضر ی کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش آلفا  از یک تا پنج بود.  هاحاضر نمره دهی گویه 

 ی آماریهاوشر

ی کلموگروف  نا پارامتراز نرمال بودن متغیرها اطمینان حاصل شد. برای این منظور از آزمون    ابتدا 

شد.  2اسمیرنوف کلموگروف   استفاده  آزمون  است.  اطالعات  از  اجتناب  پژوهش  این  در  وابسته  متغیر 

 اجتناب از اطالعات دارای توزیع  (؛ بنابراین=pvalue  2/0دار نبود )اسمیرنوف برای اجتناب از اطالعات معنی

و  است  از تحلیلمی  نرمال  یتوان  واریانس  تحلیل  از  استفاده کرد.  برای آن  پارامتریک  برای    طرفهکهای 

ی نیبش یپو پایه تحصیلی بر اجتناب از اطالعات، از آزمون رگرسیون برای  بررسی تفاوت بر حسب جنسیت

ی نیب ش یپتغیر نیاز به شناخت بر اجتناب از اطالعات، و همچنین از آزمون رگرسیون چند متغیره برای  م  ریتأث

انجام    ریتأث برای  استفاده شد.  به شناخت  نیاز  و  اطالعات  از  اجتناب  بین  رابطه  بر  تحصیلی  پایه  جنسیت و 

 به کار گرفته شد.  22نسخه  3اساسپیاس افزارنرم ی مذکور  هاآزمون

 

 ی پژوهشهاافتهی 

ارائه   اطالعات  از  اجتناب  پرسشنامه  توصیفی  آمار  ابعاد  1)جدول    . شودیمابتدا  توصیفی  آمار   )

 .دهدیمرا نشان  پرسشنامه اجتناب از اطالعات
 آمار توصیفی ابعاد پرسشنامه اجتناب از اطالعات .1جدول 

 نما  میانه  میانگین  ابعاد )اجتناب از اطالعات( 
انحراف  

 معیار

چارک  

 اول

چارک  

 دوم 

چارک  

 سوم 

بر   مبتنی  اطالعات  از  اجتناب   36/2 13/2 8/1 35/0 2/2 13/2 09/2الف. 

 
1. Fuertes, Jose, Singh, Rubio, & de Guzman 

2. Kolmogorov–Smirnov 

3. SPSS 
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 گویه( 15توجه به اجزای مقاله )

ی بر توجه  نب. اجتناب از اطالعات مبت

( مقاله  اعتبار  و  ارزش/کیفیت    10به 

 گویه(

23/2 20/2 3/2 6/0 7/1 2/2 6/2 

از   اجتناب  بر نحوه  ج.  مبتنی  اطالعات 

 گویه( 8) طراحی و تنظیم مقاله
19/2 14/2 26/2 2/0 02/2 14/2 28/2 

د. اجتناب از اطالعات مبتنی بر آگاهی  

 گویه(  7) ها و مجالت مرتبطاز مقاله
37/2 43/2 57/2 55/0 2 43/2 7/2 

در   بر  مبتنی  اطالعات  از  اجتناب  ه. 

 گویه(  3) دسترس بودن مقاله
54/2 67/2 67/2 72/0 2 67/2 3 

 

 ی پژوهش هاه یفرضبررسی 

شناخت  به  نیاز  و  اطالعات  از  اجتناب  متغیر  از  توصیفی  ابتدا  اول  فرضیه  بررسی  از  اساس   قبل    بر 

 . دهدیم( این اطالعات را نشان 2. جدول )شودی مجنسیت و پایه تحصیلی پاسخگویان ارائه 
 دانشجویان  بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی اطالعات و نیاز به شناختاجتناب از  آمار توصیفی. 2جدول 

 به شناخت  ازین اجتناب از اطالعات متغیرها

 میانه  ن یانگیم سطح  متغیر
انحراف  

 معیار

میان 

 چارکی
 ه انیم میانگین 

انحراف  

 اریمع

 انیم

 یچارک

 جنسیت
 95/0 62/0 67/3 58/3 48/0 34/0 21/2 19/2 زن

 83/0 61/0 61/3 52/3 47/0 33/0 32/2 23/2 مرد

 یل یتحص  هیپا

 81/0 57/0 22/3 23/3 17/0 13/0 65/2 69/2 سال دوم  
 67/0 50/0 44/3 42/3 12/0 06/0 40/2 41/2 سوم   سال
 86/0 53/0 50/3 43/3 08/0 05/0 23/2 24/2 چهارم   سال

 96/0 62/0 78/3 65/3 14/0 07/0 05/2 03/2 پنجم   سال
 1 58/0 97/3 97/3 16/0 14/0 77/1 74/1 ششم   سال

 89/0 62/0 61/3 55/3 51/0 34/0 23/2 21/2 کل -

)آنووا( استفاده شد. طبق نتایج این آزمون که    طرفهکبرای آزمون فرضیه اول از تحلیل واریانس ی

( جدول  )3در  ندارد  تفاوتی  جنسیت  اساس  بر  اطالعات  از  اجتناب  است،  آمده   )05/0Pvalue>    و

799/1(=359،1)Fاجتناب   بر اساس پایه تحصیلی دانشجویان تفاوت وجود دارد.  (؛ اما در اجتناب از اطالعات

 معناداراست.  تفاوت ( دارای F(356،4= ) 73/314و  >05/0Pvalueاز اطالعات بر اساس پایه تحصیلی )
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 اجتناب از اطالعات بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی دانشجویان   طرفه ک نتایج آزمون تحلیل واریانس ی .  3جدول  

 F P مربع میانگین  درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغییر  

 جنسیت
 0/ 206 1 0/ 206 یگروهدرون

 0/ 115 359 41/ 117 ی گروه برون 0/ 181 1/ 799

  360 41/ 323 کل

 پایه تحصیلی 
 9/ 995 4 29/ 986 یگروهدرون

 32/0 356 11/ 377 برون گروهی  /. 000** 73/314
  360 41/ 323 کل

 01/0معناداری در سطح   **

که حاکی از تفاوت میانگین اجتناب از اطالعات    طرفهکبا توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس ی

نتایج این آزمون    ( 4)انجام شد. جدول    1هاست در مرحله بعد آزمون تعقیبی شفه بر اساس پایه تحصیلی آن 

 . دهدیمتعقیبی را نشان 
 نتایج آزمون تعقیبی شفه اجتناب از اطالعات بر اساس پایه تحصیلی  .4 جدول

  یل یتحصپایه 

(I) 

  یل یتحص هیپا

(J) 

  نیانگ یماختالف 

(I-J) 

  یخطا

 استاندارد 

  ی داریسطح معن

(Pvalue ) 

 95%نانی فاصله اطم

 باال کران کران پایین

 سال دوم  

 0/ 329 0/ 226 0/ 000 0/ 017 278/0* سال سوم  

 0/ 505 0/ 398 0/ 000 0/ 017 451/0* چهارم   سال 

 0/ 706 0/ 604 0/ 000 0/ 016 655/0* پنجم   سال 

 1/ 002 0/ 899 0/ 000 0/ 017 951/0* ششم   سال 

 سال سوم  

 0/ 226 0/ 122 0/ 000 0/ 017 173/0* چهارم   سال 

 0/ 427 0/ 327 0/ 000 0/ 016 377/0* پنجم   سال 

 0/ 724 0/ 622 0/ 000 0/ 016 673/0* ششم   سال 

 سال چهارم  
 0/ 255 0/ 151 0/ 000 0/ 017 203/0* پنجم   سال 

 0/ 552 0/ 447 0/ 000 0/ 017 499/0* ششم   سال 

 0/ 346 0/ 246 0/ 000 0/ 016 296/0* سال ششم   سال پنجم  

 05/0معناداری در سطح   **

 
1. Scheffe 
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( است؛ بنابراین میانگین  >05/0Pvalueسطرها )، در تمام  شودیم دیده    ( 4)که در جدول    طورهمان

 تفاوت معنادار دارد. با یکدیگر   ی تحصیلیهاه یپا اجتناب از اطالعات دانشجویان در همه

داشته باشد«    ریتأثبر اجتناب از اطالعات آنان    تواندیمبرای آزمون فرضیه »نیاز به شناخت دانشجویان  

نشان    هایبررساز رگرسیون ساده استفاده شد. برای انجام این آزمون شرایط انجام آزمون بررسی شد. نتایج 

 وجود دارد: رگرسیون به شرح زیر   آزمونداد که شرایط انجام 

از  الف. استفاده  با  وابسته  متغیر  بودن  نرمال  آزمون    بررسی  شد.  انجام  اسمیرنوف  کلموگروف  آزمون 

(؛ بنابراین متغیر وابسته  =2/0pvalueدار نبود )کلموگروف اسمیرنوف برای اجتناب از اطالعات معنی

 (.<05/0Pvalueنرمال است ) اجتناب اطالعات دارای توزیع

توسط معادله رگرسیون( از   شده ینیبشیاستقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پبررسی  ب.

انجام شد. نتایج این آزمون نشان داد که مقدار دوربین    1آزمون دوربین واتسون   از ، با استفاده  یکدیگر

 .آزمون رگرسیون را انجام داد توان یباشد م 5/2تا  5/1آماره بین  ن یاگر ا است. 763/1 واتسون 

عامل تورم   و   2تلورانس ی  هاآماره   ، بدین منظور از خطی بودن رابطه متغیرهای مستقل و وابستهبررسی    ج.

تر از  بزرگ عامل تورم واریانس  یا 1/0یا میزان تحمل از  تلورانس اگر مقداراستفاده شد.  3واریانس 

از مشکل هم خط  10 از رگرسیون خطی .بردج میرن  یباشد، مدل رگرسیونی  این مرحله  که   در 

 بود.  1هر دو  عامل تورم واریانس تلورانس و، میزان اندنشده متغیرهای فرضیه بعدی هنوز وارد  

برای بررسی نرمال بودن مقادیر خطا از آزمون کلموگروف اسمیرنوف   :نرمال بودن توزیع مقادیر خطا  د.

مقدار    استفاده شد. این آزمون  برابر    Pvalueنتیجه  داد  2/0را  آزمون کلموگروف    بنابراین؛  نشان 

 دارای توزیع نرمال است.  مقادیر خطا( و <05/0Pvalueمعنادار نیست ) مقادیر خطااسمیرنوف برای 
 

 . خالصه مدل رگرسیون رابطه بین اجتناب از اطالعات و نیاز شناخت 5جدول 

 بین متغیر پیش
گی  ضریب همبست 

 جزئی

مجذور ضریب 

 همبستگی 

مجذور ضریب همبستگی  

 شدهتعدیل

خطای استاندارد  

 برآورد
p 

0/ 430 نیاز به شناخت   185 /0  183 /0  30630/0  000 /0  

رابطه خطی بین نیاز    کی(  >01/0pvalueبا توجه به )  شودیممشاهده    (5)که در جدول    گونههمان

 است. 0/ 430میزان همبستگی این دو متغیر  به شناخت و اجتناب از اطالعات برقرار است.

 
1. Durbin-Watson 

2. Tolerance 

3. Variance inflation factor (VIF) 
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ها ی آزمودن   اجتناب از اطالعات به شناخت و    از ی ن   ن ی ب   ی همبستگ   ی ساده برای بررس   ون ی رگرس   جه ی . نت 6جدول    

 Beta استانداردخطای  t p B ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده مدل

1 
30/ 052 ثابت   094 /0   308 /320  000 /0  

- 2370/0 نیاز به شناخت   026 /0  430 /0 -  025 /90 -  000 /0  

 01/0معناداری در سطح   **

 رابطه ریاضی بین اجتناب از اطالعات و نیاز به شناخت بدین قرار است:

 اجتناب از اطالعات  ینیبشی= نمره پ (-2370/0به شناخت * ازینمره ن)+ 052/30

بتا در همین جدول هم نشان م که یک واحد انحراف معیار در نیاز به    دهد یمقادیر استانداردشده 

 .شودیم هایآزمودنتغییر در اجتناب از اطالعات   -430/0شناخت باعث 

 « اجتناب از اطالعات آنان    ریتأثفرضیه سوم  پایه  برحسب  نیاز به شناخت دانشجویان بر  جنسیت و 

 متفاوت است.« تحصیلی

  د یی تأبا توجه به اینکه در فرضیه دوم رابطه بین نیاز به شناخت دانشجویان و اجتناب از اطالعات آنان  

 رابطه مشخص نمود. توان بر این  این متغیرها را می  ریتأثبنابراین با استفاده از رگرسیون ؛  شد

نتایج   شد.  بررسی  رگرسیون  آزمون  انجام  انجام    هایبررسشرایط  شرایط  که  داد    آزمون نشان 

 رگرسیون به شرح زیر وجود دارد:

 بود.  شده   انجامبررسی نرمال بودن متغیر وابسته که برای فرضیه قبل نیز الف. 

توسط معادله رگرسیون(    شده ی نیبش یمقادیر پاستقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و  بررسی  ب.  

استفاده  از یکدیگر با  مقدار دوربین    از،  داد که  نشان  این آزمون  نتایج  انجام شد.  آزمون دوربین واتسون 

 .رگرسیون را انجام داد توان یباشد م 5/2تا  5/1آماره بین  ن یاگر ا است. 853/1 واتسون 

عامل  تلورانس وی  هاآماره   ، بدین منظور از ل و وابستهخطی بودن رابطه متغیرهای مستقبررسی    ج.

 10تر از بزرگ عامل تورم واریانس یا 1/0یا میزان تحمل از  تلورانس اگر مقداراستفاده شد.   تورم واریانس

برای    هر دو  عامل تورم واریانس  تلورانس و. میزان  بردرنج می  یباشد، مدل رگرسیونی از مشکل هم خط

 بود. 514/0، 946/1و مقطع تحصیلی  ،761/0و  315/1، جنسیت 0/ 455، 200/2شناخت متغیر نیاز به 

خطا  د. مقادیر  توزیع  بودن  کلموگروف   :نرمال  آزمون  از  خطا  مقادیر  بودن  نرمال  بررسی  برای 

شد. استفاده  مقدار    اسمیرنوف  آزمون  این  برابر    Pvalueنتیجه  داد  86/0را  کلموگروف    نبنابرای؛  نشان 

 دارای توزیع نرمال است.  مقادیر خطا( پس <05/0Pvalueمعنادار نیست ) مقادیر خطااسمیرنوف برای 
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به شناخت با اجتناب از اطالعات   ازیچندگانه، تفاوت ن یرهایبا متغ  ونی. خالصه مدل رگرس7جدول 

 ی لیتحص ه ی و پا تیبرحسب جنس انیدانشجو
 خطای استاندارد برآورد شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین  همبستگی جزئی ضریب  بین متغیر پیش

1 430 /0 185 /0 183 /0 30630/0 

2 433 /0  187 /0  183 /0  30626/0  

3 944 /0 891 /0 890 /0 11250/0 

افزایش یافته و در   187/0به  185/0دهد ضریب تعیین مدل اول به دوم از مقدار ( نشان می7جدول )

افزایش یافته است. مدل اول مربوط به ارتباط بین نیاز به شناخت و    891/0به    187/0سوم از  مدل دوم به  

نقش متغیر جنسیت بر رابطه بین نیاز به شناخت و اجتناب از اطالعات و   اجتناب از اطالعات است. مدل دوم 

(  8ت است. در جدول )مدل سوم نقش متغیر پایه تحصیلی بر ارتباط بین نیاز به شناخت و اجتناب از اطالعا

 . زیاد است نسبتاًو   توجهقابل میزان افزایش ضریب تعیین  3که در مدل  مینیبیم

. نتایج رگرسیون با متغیرهای چندگانه، تفاوت نیاز به شناخت دانشجویان اجتناب از اطالعات آنان 8جدول 

 برحسب جنسیت و پایه تحصیلی 

 بین متغیر پیش
 ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده

t P 
B خطای استاندارد Beta 

1 
 0/ 000 320/ 308  0/ 094 30/ 052 ثابت 

 0/ 000 - 90/ 025 - 0/ 430 0/ 026 - 0/ 237 نیاز به شناخت 

2 

 0/ 000 320/ 220  0/ 095 30/ 047 ثابت 

 0/ 000 - 70/ 372 - 0/ 402 0/ 030 - 0/ 222 نیاز به شناخت 

 0/ 295 - 10/ 048 - 0/ 057 0/ 009 - 0/ 009 جنسیت

3 

 0/ 000 620/ 195  0/ 038 20/ 345 ثابت 

 0/ 000 140/ 955 0/ 388 0/ 014 0/ 214 نیاز به شناخت 

 0/ 695 - 0/ 393 - 0/ 008 0/ 003 - 0/ 001 جنسیت

 0/ 000 - 470/ 915 - 10/ 170 0/ 001 - 0/ 060 پایه تحصیلی 

توان نتیجه  است؛ می  شتریب  96/1  از مقدار بحرانی  t( و قدر مطلق  >05/0pvalueاینکه )  بهبا توجه  

تحصیلی در رابطه بین نیاز به شناخت و اجتناب از اطالعات ایفای نقش دارد و یک   هیپا  ریمتغکه    گرفت

اما در مورد جنسیت  ؛  است و نقش کاهشی دارد  -170/10این متغیر    ریتأث. میزان  شودیمتعدیل گر محسوب  

 ی ندارد.ریتأثبر اجتناب از اطالعات  است این متغیر (<05/0pvalue)  به دلیل اینکه
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 جهینت

اطالعات که  یاصطالح  یرفتار  اطالعات    یهااز روش   ی اریبس  فیتوص  ی برا  است  با  انسان  تعامل 

ا  .(Bates, 2010)  شودیاستفاده م از وجود رفتار اطالعاتی  عنوانبه ز اطالعات  اجتناب  ی  هاروش و    یکی 

با اطالعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سوئینی و همکاران ) انسان  ی که چارچوبدر    (2010تعامل 

ممکن است  :  برشمردند  گونه ن یا  برای اجتناب از اطالعات ارائه کردند، دالیل اصلی اجتناب از اطالعات را

  شود، ممکن است   ناخواسته  انجام عملی  ود، یا آگاهی فرد موجبفرد ش  در اعتقادات  رییتار تغاطالعات خواس

آنها در چارچوبی   .را کاهش دهد  خوشاینداحساسات    اده، یش   ندیاحساسات ناخوشا  ایجاد  باعثاطالعات  

کردند   ارائه  مقابله،  )  یفردی  هاتفاوت که  عوامل  ریگجهت نظیر سبک  و  قطعیت(  عدم  )نظیری   موقعیتی 

انتظارات( با منابع، سهولت،  ی  کنترل، مقابله  اجتناب  برای  انگیزه فرد  بر    رگذاریتأث ی اطالعات  جستجو   ارا 

قلمداد کردند. عالوه بر این، با توجه به اینکه اجتناب از اطالعات همانند سایر رفتارهای اطالعاتی در بافت  

بگذارد. عوامل مختلفی همچون فرهنگ، اقتصاد،   ریتأث  ر آنب  تواندیم، علل و دالیل متعددی  ردیگیمصورت  

ی  ها یریسوگ. حتی  رگذارندیتأثبر آن   ی فردی و بسیاری دیگرهاتفاوت عوامل روانی و شناختی، فراشناختی،  

ی  امقالهدر    )2020(یمهموئباشد. بهی مهر و جمالی    رگذاریتأث بر اجتناب از اطالعات    تواندیمشناختی نیز  

و   اطالعاتی  رفتار  چند  بین  سوگیری  هایریسوگارتباط  آنها  نظر  از  کردند.  بیان  را  شناختی  ، 1ی دیی تأی 

ادراک  2یریپذ  ریدسوگیری   سوگیری  سوگیری  3انتخابی،  و  اطالعات    4ی اشهیکل،  از  اجتناب  به  منجر 

 .دنشویم

بررسی اجتناب از اطالعات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  هدف اصلی مطالعه حاضر   

نیاز به شناخت   ریتأثبررسی  مقاله اهداف این  های علمی است. همچنین یکی دیگر ازهمدان در مطالعه مقاله 

  است.   21/2  ان یدانشجومیانگین کلی اجتناب از اطالعات    اجتناب از اطالعات دانشجویان پزشکی است.بر  

  حال   نیااما با  ؛  از سطح متوسط است  ترن ییپاگفت که اجتناب از اطالعات دانشجویان    توانیمبا این حساب  

شود. انجام  اطالعات  از  اجتناب  کاهش  جهت  الزم  راهکارهای  که  است  پر  بهتر  از در  اجتناب  سشنامه 

دو   » عباطالعات  » ه«  د  و    «دو  اطالعات  علم  حوزه  به  مربوط  بندها  سایر  از  بخصوص  شناسدانش بیش  ی 

ی پژوهش حاضر نشان داد که بعد »ه« اجتناب از اطالعات مبتنی بر در دسترس هاافته . یشودیم  هاکتابخانه 

 
1. Confirmation Bias 
2. Conservatism Bias 

3. Selective Perception 

4. Stereotypical Bias 
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عفیفی و    اطالعات را به خود اختصاص داده است،ابعاد پرسشنامه اجتناب از    باالترین میانگین  بودن مقاله، 

  معتقدند که مسائل نیز    ( 2010همکاران )و سوئینی و  (،  2020)  2ی تریو ف  ، سایرون یچا  گودین،(،  2004)  1واینر

در اجتناب از اطالعات دخیل باشند. نکته حائز   توانند یبه اطالعات م  یدسترس  ای، درک،  یابیدستمرتبط با  

اهمیت اینکه دانشجویان بیشترین اجتناب از اطالعات را هنگام درخواست تهیه از کتابخانه دارند. از سویی 

مصاحبه و مشاوره   طریق دانشجویان از کتابخانه را از    عدم استفاده   لعل(  1972)  3دیگر نتایج سوآپ وکتزر

بنابراین شایسته است  کاربران تمایلی به تقاضای کمک از کتابدار نداشتند؛    اکثر  دادند بررسی کردند و نشان  

ی الزم به کتابداران اقدامات الزم صورت پذیرد. هاآموزش ی ارتباطی و ارائه  هامهارتدر جهت ارتقای  

د »ه« باالترین میزان  بعد از بع  ها و مجالت مرتبطاجتناب از اطالعات مبتنی بر آگاهی از مقاله همچنین بعد »د«  

است داده  اختصاص  به خود  را  اطالعات  از  اجتناب  تمهیدات الزم جهت  ؛  میانگین  است  شایسته  بنابراین 

ی علمی تخصصی ارائه  هاگاه یپای بیشتر به دانشجویان در خصوص مجالت حوزه تخصصی و  رسانیآگاه

در   تور  برگزاری  و  اطالعاتی  سواد  آموزش  دانشگاهی  هاکتابخانه گردد.  باشد.   تواند یمی  رهگشا  بسیار 

را  2007)  4و رونالدز   امزیلیو دارند که اطالعات  تمایل  دانشجویان  معتقدند  و    طوربه (  کنند  اجمالی مرور 

اجتناب اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین    کنندینمتالشی برای ارزیابی کیفیت یا اعتبارسنجی  

است و دانشجویان به    23/2  دانشجویان پزشکی  ی بر توجه به ارزش/کیفیت و اعتبار مقالهناز اطالعات مبت

 .کنندیمکیفیت و اعتبار سنجی اطالعات توجه 

  عات ندارد که با ی در اجتناب از اطالریتأثی پژوهش حاضر نشان داد که جنسیت دانشجویان  هاافتهی

( همسو  2015امانوئل و همکاران )و    (،2014)  ونگ(، ی2018و چان )  ،ندال یجنتایج پژوهش اس.تی ژان،  

ی این پژوهش نشان داد هرچه پایه تحصیلی دانشجویان باالتر باشد میزان اجتناب از  هاافته است. همچنین ی

 شود.اطالعات آنان کمتر می

نیاز به شناخت همه د نیاز به شناخت دانشجویان    توانیماست،    55/3انشجویان  میانگین  گفت که 

  تواند یمی این پژوهش نشان داد که نیاز به شناخت دانشجویان هاافته باالتر از سطح متوسط است. همچنین ی

ارتباط بین اجتناب   در موردی  انه یشیپی کند.  نیبش یپهای تخصصی را  اجتناب از اطالعات آنان در مطالعه مقاله 

بنابراین   نیاز به شناخت موجود نیست؛  با آن مقایسه نمود.   توانی نماز اطالعات و  نتایج پژوهش حاضر را 

 
1. Afifi & Weiner 
2. Godwin, Chairunnisa, & Fitri 

3. Swope & Katzer 

4. Williams & Rowlands 
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  است که این نتیجه   مؤثرالعات دانشجویان  نیاز به شناخت بر اجتناب از اط   نتایج این پژوهش نشان داد که 

. نتایج همسو باشد(  1397)  یچراغ( و نجف پور و  1392داور پناه )ی مختاری و  هاپژوهش نتایج    با   تواند یم

با توجه    از سویی دیگر  بگذارد.  ریتأثبر رفتار اطالعاتی    تواندی می آنان نشان داد که نیاز به شناخت  هاپژوهش 

گفت هر چه نیاز به شناخت    توان یماجتناب از اطالعات و نیاز به شناخت منفی است    غیراینکه همبستگی دو مت

شناخت   به  نیاز  اینکه  به  توجه  با  است.  کمتر  آنان  اطالعات  از  اجتناب  باشد  بیشتر  ی  اسازه دانشجویان 

تـا حـد زیـادی   درگیر شدن افراد در پردازش اطالعات تی است ودرونـی نسـبتاً باثبا ه انگیـز ی وشناختروان 

انگ بـه شـناخت باالیی دارند  ؛  بستگی داردآنها  درونی    زه یبه  دقت پردازش به   اطالعات را افرادی که نیـاز 

 ,Carterکنند )یدقت بررسـی م. این افراد تـا حـد امکان تمام جزئیات مربوط به موضوعات را به کنندیم

Hall, Carney, & Rosip, 2006  در که  داد  نشان  پژوهش حاضر  نتایج  چنانکه   .) « از  الف«،  بند  اجتناب 

را کسب کردند و در مقایسه با سایر بندها   09/2، دانشجویان میانگین اطالعات مبتنی بر توجه به اجزای مقاله

دعای  ا  تا حدودی با  تواندیمی این پژوهش  هاافته کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین ی

 همسو باشد.  (2006و همکاران ) 1کارتر 

، محـدود بـودن  هات یمحدود  نیترجرایـی است. یکی از مهماین پژوهش دارای چندین محدودیت  ا

است کـه قـدرت تعمـیم دهـی و روایـی  علوم پزشکی همدان دانـشگاه  پزشکیجامعه آماری به دانشجویان 

، به خـاطر عـدم  و رگرسیون  عالوه بـر این، استفاده از همبستگی  .دهدیمقرار    ریتأثتحت  بیرونـی پژوهش را  

بین    رگذاریمتغیرهای تأثسایر  کنتـرل   به ما نشان می  نیبش یپو  آنها  بر متغیر وابسته، تنها ارتبـاط  و    دهدیرا 

بر اجتناب   رگذار یتأثسایر عوامل    شود یمپژوهشگران محترم پیشنهاد    بنابراین به بحـث از علیت کرد؛    توانینم

ی دیگر از کی  ی اجتناب از اطالعات نمایند.هاعلت از اطالعات را بررسی کنند و سعی در کشف دالیل و  

منجر به سوگیری    تواندیاست که م  پاسخگویان  یاین پژوهش استفاده از مقیاس خود گزارشی  هات یمحدود

پاسخ مطلوب در  نفع  به  در   شودی مپیشنهاد  .  (Dunning, Heath, & Suls, 2004 )گردد  جامعه  یهات یها 

ی کیفی استفاده شود. عالوه بر این، عوامل مختلفی هاروش  از  ی آتی برای درک بهتر این رفتارهاپژوهش 

نیاز به شناخت، متغیر جنسیت، و پایه    ریتأثاست و پژوهش حاضر تنها به    رگذاریتأثبر اجتناب از اطالعات  

پیشنهاد   است.  پرداخته  آن  بر  دانشجویان  عوامل هاپژوهشدر    شودیمتحصیلی  سایر  مطالعه  به  آتی  ی 

از اطالعات در مطالعه  بر آن    رگذاریتأث اجتناب  به  تنها  پژوهش  این  ی علمی هامقاله توجه شود. همچنین 

در مواجهه با انواع اطالعات   تواند یمرفتار اجتناب از اطالعات بسیار وسیع بوده و    آنکه حال پرداخته است،  

 
1. Carter 



   1400، بهار و تابستان 1، شماره  11سال                    دانشگاه فردوسی مشهد        پژوهش نامه کتابداری و اطالع رسانی،    214

 

مشارکت    ازمندین، اطالعاتارتباط افراد با   یپژوهش در مورد چگونگ  ی مختلف بروز نماید.هامحملو در  

ی  چندبعدو از سویی دیگر اجتناب از اطالعات    است   نده یدر حال حاضر و آ  پژوهشی  یهانه یها و زمهمه رشته 

بنابراین همه  کیدر    است؛  و    ی احساس  ،یاجتماع  ،یعصب  ،یکیزیف  ،یشناخت  یهاجنبه   همه  جانبهمطالعه 

ی حوزه رفتار هاپژوهش   با توجه به اینکه   همچنین،   .(Fidel, 2012)گرفت  ر نظر  باید دتعامل را    یاقتصاد

ناب ی رفتار اطالعاتی و بخصوص اجتهاپژوهش (، شایسته است در  Lund, 2020است )ی  ارشته ن یب اطالعاتی  

 بهره جست.  هاحوزه سایر  نظرانصاحب از اطالعات از تخصص 

 

 منابع 
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Abstract 

Introduction: Information behavior is a term used to describe many methods of human 

interaction with information. Information avoidance (IA) is also one of the aspects of 

information behavior and human interaction with information. IA is a set of selective 

behaviors and actions intended to stop, limit, and delay the search, the encounter, the 

processing, and the use of information. The main purpose of this study was to 

investigate medical students’ IA in the study of scientific articles. 
Methodology: Students of Hamedan University of Medical Sciences took part in the present 

study, which was an applied survey. The sampling technique for this survey was 

random. Students completed electronic questionnaires for both IA and Need for 

Cognition (NFC). One-way analysis of variance, simple linear regression and 

multivariate regression were used for statistical analysis. 
Findings: Across all students, IA and NFC averaged 2.21 and 3.55, respectively. Results 

showed that students' grades were associated with the level of IA. There is a 

significant relationship between IA and NFC, which decreases with the student's 

grade. 

Conclusion: IA decreases with increasing NFC, as well as increasing grades of medical 

students. This process can be accelerated for lower grading. It is suggested that 

information literacy training courses, library tours, and introduction of specialized 

databases will be held for them. 

 

Keywords: Information avoidance, Avoiding of information, Need for cognition, Ignoring 

information. 
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