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 یو باورها یابیرفتار اطالع نیرابطه ب یپژوهش بررس نیهدف ا     

کشور  یورزش تیریمد یلیتکم التیتحص انیدانشجو یشناختمعرفت

 روش ،یبود. نوع پژوهش کاربرد لسونیو یابیبر اساس مدل اطالع
 یکترمقطع د انیدانشجو قیو جامعه تحق مایشییپ -یفیپژوهش توص

-31 یلیتحص)سال لیدر حال تحص یورزش تیریمد ارشدیو کارشناس
 یکترد انیکه تعداد دانشجو باشندیکشور م یدولت یها( دانشگاه5331

نفر برآورد شد. با استفاده از جدول  5888ارشد  انیو دانشجو 588
عنوان به ارشدینفر کارشناس 018و  یدکتر ینفر دانشجو 08مورگان 

د. در انتخاب شدن یاطبقه یتصادف یریگبه روش نمونه قینمونه تحق

( و 5330شومر ) یشناختمعرفت یاز پرسشنامه  باورها قیتحق نیا
 یها( استفاده شد. از آزمون0888) لسونیو یابیپرسشنامه رفتار اطالع

 یت ساده و یخط ونیرگرس رسون،یپ ،یانمونهتک یت کرونباخ،یآلفا
 یباورها هنشان داد ک جیاستفاده شد. نتا spss20افزار مستقل با نرم

اما رفتار  .قرار دارد یدر سطح متوسط انیدانشجو یشناختمعرفت

 جینتا نیهمچن .از سطح متوسط بود ترنییپا انیدانشجو یابیاطالع
 یابیآن و رفتار اطالع یهاو مولفه یشناختمعرفت یباروها نینشان داد ب

 یخط ونیرگرس جینتا نیهمچن .وجود دارد یداریرابطه معن انیدانشجو

 08 زانیبه م انیدانشجو یشناختمعرفت یساده نشان داد که باورها
 نیداد ب نشان جیرا دارد. نتا یابیرفتار اطالع ینیبشیپ ییدرصد توانا

اختالف  ارشدیو کارشناس یدکتر انیدانشجو یابیرفتار اطالع

 یاختالف یشناختمعرفت یوجود دارد، اما در مورد باورها یداریمعن
 در یشناختمعرفت یو نقش باورها تیوجود نداشت. با توجه به اهم

الحظه بدون م یابیو اطالع یاستفاده از منابع اطالعات ،یابیرفتار اطالع
 نی. ادرك شود یروشنبه تواندینم انیدانشجو یشناختمعرفت یباورها

 یهاتیجامع و منطبق بر واقع لیو تحل یامکان بررس کردیرو
را فراهم خواهد کرد؛ و  یپژوهشگران دانشگاه یاطالعات_یشناخت

 خواهد شد. یراهگشای بهبود و توسعه نظام اطالعات جهیدرنت

  کلیدی های¬واژه 
 .یرزشو تیریمد ان،یدانشجو ،یشناختمعرفت یباورها ،یابیاطالع رفتار

 

 

     The aim of this study was to investigate The 

relationship between information seeking behavior 

and epistemological beliefs in Sports management 

students using pattern-based information-seeking 

behavior Wilson. This research was practical, the 
research method was survey and statistical 

population of the research was students PhD(100) 

and Masters(1000) sport management studying 

(2016-17 academic year) in Universities of the 

country. With Morgan 80 doctoral and 270 master's 
students as sample stratified sampling method and 

were randomly selected. The study of 

epistemological beliefs questionnaire Schumer 

(1992) and information seeking behavior 

questionnaire Wilson (2000) was used. Cronbach's 
alpha test, one-sample t, Pearson, simple linear 

regression and independent t were used by spss20. 

The results showed that epistemological beliefs of 

students in the average level. But information 

seeking behavior of students is lower than the 
average. The results showed that there was a 

significant relationship between information seeking 

behavior and epistemological beliefs. Also  the 

regression results showed that epistemological 

beliefs of students of 20 percent ability to predict its 
information-seeking behavior. The results showed 

that between information seeking behavior of PhD 

and master's students there are significant 

differences, but there was disagreement about 

epistemological beliefs. Given the importance and 
role of epistemological beliefs in information seeking 

behavior, Use of information seeking without 

considering the epistemological beliefs can not be 

clearly understood. This approach allows a 

comprehensive analysis and review in accordance 
with the facts cognitive-information will provide 

academic researchers, and as a result will help to 

improve and develop the information system. 
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 مقدمه

و  شودیمحسوب م یدر حال حاضر اطالعات، قدرت و توانای
 یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع ،یقدرت مذکور به رشد فرهنگ

اطالعات به  دیارتباطات و تول یای. دنکندیکشورها کمک م

که داده و اطالعات به  یااست به گونه رییسرعت در حال تغ
جهان  قاطن یو به اقص دیقابل تصور تول ریغ یسرعت و در زمان

قول  و به ردیگیکنندگان قرار ممنتقل و در دسترس استفاده
به  هاامیسرعت انتقال پ ثیما از ح یامروز ۀلوهان  جامعمک

دیگر رفتارهای آدمی از  ی(. از سو53مانند است ) یادهکده
همگانی سرچشمه  حالنیو نیازهای خاص و درع هازهیانگ
 یهازهیزاده انگ است. نیازهای اطالعاتی ممکن رندیگیم

انسانی، رشد جسمی و ذهنی، شرایط محیطی و تحصیلی باشند. 
نیاز اطالعاتی مفهومی ذهنی و نسبی است که فقط در درون 

 ندیآفریخاص، نیازی را م زهی. این انگشودیهن فرد تجربه مذ

ها از از پرسش یاکه سرانجام به طرح یک پرسش یا مجموعه
 (.05) شودیمختم  یرساننظام اطالع

که فرد در دانش خود  ونددیپیبه وقوع م یزمان ییجواطالع 

عات که اطال زاندیانگیخأل فرد را بر م نیاحساس کند. ا یخالئ
از سازوکار رفتار  ی(. در واقع آگاه4به دست آورد ) دیجد

 یاداررابطه معن ابیمیکه در ابدییضرورت م یهنگام ،یابیاطالع
ر افراد د یهایو توانمند یاطالعات منابعبین تولید اطالعات، 

تولید اطالعات  شیاطالعات وجود دارد. با افزا یجستجو
بیشتر جستجو نیز  ییاز توانا یارافراد به برخورد ینیازمند

جستجو و استفاده از اطالعات  ندیاز فرآ ی. آگاهابدییم شیافزا

دمات خ هینهو ارائه ب یاطالعات یهاسامانه ییتنها در ارتقا کارانه
آن، امر آموزش  ادگیرانهیاست بلکه به دلیل ماهیت  یالزام

 یرا ضرور یآنان به سوادمندان اطالعات لیکاربران و تبد

برای آنان  شانی(. کسانی که نیازهای اطالعات3) سازدیم
شده باشد برای استفاده از منابع اطالعاتی، رفتارهایی مشخص

. از نظر  پیسلی  سابقه، تجربۀ فرد، دهندیرا از خود بروز م
ای، نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انگیزه، تشکیالت حرفه

ترین عوامل اثرگذار بر رفتار مهم سودمندی اقتصادی اطالعات،
ای کیفی هیابی به جنبهیابی هستند. به نظر او رفتار اطالعاطالع

و  یآنکه عوامل زیربنایی روانشناخت ژهیوبیشتر توجه دارد، به

 گر،ید یی(. از سو54شناختی در آن نقش اساسی دارند )جامعه
 ریسفشناخت و ت یشناسی به معنامعرفت یشناسعلم طهیدر ح

و  تیمربوط به منشأ، منابع، ماه یهادانش، به نظریه

و  هاانیپردازد و ساختار، بندانش آدمی می یهامحدوده
و رابطه  هادانشهرکدام از انواع  تیقطع زانیدانش، م یارهایمع

های اخیر، عالقه (. در دهه1کند )داننده با دانسته را بررسی می

تربیت در حوزه پژوهش شناسان تعلیم و شدیدی بین روان
های فردی درباره دانش و دانستن و چگونگی پیرامون نظریه

ته است. گرفها بر یادگیری و حل مسئله، شکلتأثیر این نظریه

با دو چارچوب اصلی در این حوزه  فیهای مختلسازیمفهوم
در  گسترشی یهاییگرفته است. نخست تواناپژوهشی شکل

شناختی (، دوم معرفت04، 51) انیجوشناختی دانشتفکر معرفت
(. 50عنوان نظامی از باورهای کم و بیش مستقل )فردی به

شناختی و رابطه این همچنین شناسایی ابعاد باورهای معرفت
انگیزشی و شناختی مؤثر بر عملکرد فراگیران، در  ملابعاد با عوا

های متفاوت تحصیلی، جدیدترین خط تحقیقاتی در این حیطه

و همکاران ، معتقدند که باورهای  کلیآید. تاه شمار میزمینه ب
تواند شناختی افراد رشد یابنده و قابل تحول است و میمعرفت

. این ودهای رسمی و غیررسمی متحول شاز طریق آموزش

باورها از طریق تدریس، تربیت و سایر تجاربی که فرایندهای 
تکاری و دس رییتغقابلدهد، شناختی افراد را تحت تأثیر قرار می

 (. 03است )

شود تغییر و تحول در باورهای معرفتی تا بدان جا مهم تلقی می
 های یادگیرندههای سازمانعنوان یکی از ویژگیکه این امر به

دارند  دی( تأک5331(. هوفر و پنتریچ  )00است ) شدهیدبندسته
واند تشناختی در هر حیطه علمی میکه ارزیابی باورهای معرفت

های شخصی افراد در زمینه ماهیت از نظریه یترقیاطالعات دق
دانش و چگونگی فرایند یادگیری در آن حیطه فراهم سازد. 

ه هر اختصاص یافته ب ورود که باورهای ویژه بنابراین، انتظار می

، تر با یادگیری مفاهیم، اصولتر و شفافحیطه، ارتباطی منسجم
علم و پیشرفت یادگیری در آن حوزه ها و کاربردهای آن روش

 (. 50علمی داشته باشند )

 ویلسون، کاربر با درك نیاز اطالعاتی یابیمطابق با الگوی اطالع
 را به هاییدرخواستکند و یابی میخود اقدام به رفتار اطالع

رسانی، منابع اطالعاتی سنتی و افراد های جدید اطالعنظام
در بازیابی اطالعات، در کند. در صورت شکست عرضه می

گونه تغییر مثبت حاصل شناختی فرد هیچباورهای معرفت
دهد. اما در صورت شود و فرد جستجو را مجدداً انجام مینمی

آمده استفاده کرده و دستبه یموفقیت فرد از منابع اطالعات

کند این استفاده از انجام فعل یا فکر اشتباه دوری می جهیدرنت
قبول دست نش به باورهای صحیح و قابلو ضمن کسب دا

تواند قبول مییابد. این دستیابی به باورهای صحیح و قابلمی

اورها شناسی فرد شود. این تغییر در بسبب تغییر مثبت در معرفت
د گذارد. نکته مهم در فراینبعدی کاربر تأثیر می ستجوهایبر ج
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مؤثر  اربردیابی این است که دسترسی، تمایز، و کرفتار اطالع

بندی درست عبارات جستجو نیست. منابع اطالعاتی تنها فرمول
بلکه ارزیابی منابع موثق و درستی اطالعات فراهم آورده شده 

 (. 08نیز بسیار مهم است )

ئله شناختی کاربران با این مساز باورهای معرفت خشیبنابراین ب
دسته  ( سه0888) لسونیشده ودر ارتباط است. در الگوی ارائه

منبع اطالعاتی متمایز شده است که هریک از این منابع 
برای اعتبارسنجی برخوردارند.  یاطالعاتی از عوامل خاص

مثال، در حال حاضر بیشتر جستجوهای اطالعاتی از عنوانبه
 پذیرد. اینترنت محیطی پاالیش نشدهطریق اینترنت صورت می

ی است. نحوه است و اطالعات در آن فاقد نظام پاالیشی خاص

دگان کننو ارزیابی این اطالعات توسط جستجو لیوتحلهیتجز
عالوه مواد اینترنتی همانند مواد چاپی فرایند امری مهم است. به

استناد مشخصی ندارند. بنابراین، این جستجو کنندگان هستند 

که باید به قضاوت درباره اطالعاتی که در طول جستجو با آن 
(. مسئله مهم دیگر باورهای 01، 0ازند )شوند، بپردروبرو می

کاربران در خصوص فراگیری دانش است. اگر کاربران به این 

 هایباور دست یابند که دانش قابل اکتساب است از محیط
ناآشنای اطالعاتی واهمه نخواهند داشت چراکه شواهد پژوهشی 

شناختی بر میزان مشارکت دهد که باورهای معرفتنشان می
یادگیری، مقاومت و پشتکار، درك مطلب و حل مسائل فعال در 

 (.53) رگذارندیبا ساختار ناقص تأث

 انیدانشجو یابیدر حوزه رفتار اطالع قاتیتحق یدر بررس 
معرفتی و تفکر  ی(، باورها0881چن و چانگ  ) یشناختومعرفت

 اطالعات طیجویی دانشجویان را در محبا رفتار اطالع یانتقاد
 یررسی کردند و دریافتند که دانشجویان داراب کییالکترون
تی معرف یباورها یو سطح باال یتفکر انتقاد یباال یهامهارت

 (. 1کنند )در ارزیابی اطالعات بهتر عمل می

معرفتی  ی(، باورها0858)  راتناسترومسو و ب  نیهمچن
 شدة مبتنی بر اینترنت میخودتنظ یریدانشجویان را در یادگ

آزمودند. دانشجویانی که دانش خود را متشکّل از حقایق و 

پنداشتند، جستجو در اینترنت و معلوم و قطعی می اتیجزئ
در  ترشیدار دانسته و بارزیابی نتایج جستجو را کمتر مسئله

 زین مبتنی بر اینترنت یریو در دوره یادگ ودندکمک ب یجستجو

 ییبردند. آنهانمی یاشده چندان بهره مینظخودت یاز راهبردها
دانشی مطرح با دیگر منابع،  یکه معتقد به مقایسه ادعاها

شده و  میخودتنظ یبودند، از راهبردها نیشیمستندات و دانش پ

 مکاران(. ماسون و ه00کردند )می یشتریمستقل استفاده ب
 آموزانرا مطرح کردند که دانش ینظر فرضشی(، این پ0858)

 توانند در مورد دو بعدمعرفتی سطح باال بهتر می یباورها یدارا

و  کییالکترون طیدانش در مح تیماه -معرفتی یعمده باورها
 نیح طیفرآیند شناخت در مواجهه با انواع منابع این مح

 یرشتیرا با عمق ب وعو موض شندیندیب -وگذار در وبگشت

 ن،یشیاز دانش پ ریحالجی کنند. نتایج نشان داد که غ
معرفتی، ارتباط  یدیگر، ازجمله باورها یفرد یهاتفاوت
(. 54شده از اینترنت دارند )با ارزیابی دانش کسب یمعنادار
ند کرد انیخود ب قاتیتحق جی( در نتا5333و همکاران ) یمختار

اطالعاتی  طیسطح باال در مح تیمعرف یکه دارندگان باورها
(. 51بودند ) نیمعرفتی سطح پای یرهاکارآمدتر از دارندگان باو

معرفتی  ی( به بررسی رابطه باورها5301) یخسروجرد نیهمچن

ان ارشد دانشگاه تهر یجویی دانشجویان کارشناسو رفتار اطالع
بعد  نیپرداخت که  رابطه ب 5301-5301 لییدر سال تحص

با بعد قضاوت ربط، بعد ساختار دانش با زمان در  شساختار دان

دانش  دیو بعد سرعت کسب دانش با تأی زاننده،یملی انگحکم عا
 (. 58معنادار بود ) نیشیپ

 یاز نهادهای مؤثر در توسعه یازآنجا که آموزش عال نیبنابرا

و  دیتول سازینهیبا زم تواندیکشور است که م یجانبههمه
 انیو حضور فعال دانشجو رییادگیتداوم  تدانش، موجبا قیتعم

 نیرا فراهم آورد. ا یاقتصادی و فرهنگ ،یهای اجتماعدر عرصه
 یهای آموزش رسمی بخشهمه یمستلزم هماهنگ یهدف غائ

 (. 0است ) یخصوص آموزش عالکشور به

قدرت تفکر،  شیافزا ،یآموزش یهای مترقنظام ییهدف نها
 انیدانشجو بیبا ترغ هانظام نیاستدالل و حل مسئله است. ا

علم  ی ارزشباور ثابت درباره کیو تفکر، آنان را به  شهیبه اند
های خود رسانده و به و دانش و خودباوری نسبت به توانمندی

م نظا کهیدرحال دهدیدانش م رییکارگآنان جرأت تجربه و به

 میی انبوه اطالعات، مفاهبا ارائه رانیدر ا یآموزش عال یسنت
 انیرا از دانشجو دنیشیتکراری، فرصت اند هاینیو تمر یعلم

 کرده است لیگرفته و عمالً ذهنشان را به مخزن اطالعات تبد
 انجام پژوهش و رفع یبرا یلیتکم التی(. دانشجویان تحص1)

خود  به اطالعات و منابع مختلف  یلیتحص یازهایدیگر ن
 لینترنت  به دلیها و اکنند که کتابخانهاطالعاتی مراجعه می

هاست. منابع وب، برخالف جمله آندسترسی آسان و سریع از

 فن واهل یو بازنگر یمنابع چاپی ممکن است از فرآیند داور
در  فرآیند ارزیابی اطالعات جه،یبهره باشند. در نتمتخصصان بی

برعهدة فرد جستجوگر اطالعات است و فرد خود  طییمح نیچن

 یو دیدگاه دانشی آن را داور پایشاطالعات را  تیباید قابل
طرز دسترسی و روش شناسایی  یصورت هر باور نیدر اکند،
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قرار داده و فهمی متفاوت از اطالعات  ریاطالعات را تحت تأث

، طرح کرده  ریطور که ویتمآورد.  همانکسب شده به همراه می
 طیمعرفتی خاصی دارد که با خود به مح یاست، هر کسی باورها

آورد و بر اساس آنها به جستجو، استفاده، و ارزیابی می تیاطالعا

پردازد. این باورها در منابع و مستندات می تیفیاطالعات و ک
ند فعال شده و رو یابیحل مسئله و اطالع  ،یریگمیتصم نیح

(. در هر حال، در 04سازند )اطالعاتی متأثر می طیکار را در مح
منابع مختلف اطالعاتی  بارعتجامعه اطالعاتی، مهارت ارزیابی ا

 انیهم برای  عوام و هم برای متخصصان همچون دانشجو
ای امری مهم تلقی در هر زمینه یلیتکم التیمقاطع تحص

 (. 03شود )می

بررسی حاضر با توجه به نبود مطالعاتی مناسب در باب  نیبنابرا
ص به مشخ یورزش تیریمد یلیتکم التیتحص انیدانشجو

رفتار  نیو همچن یشناختمعرفت یاهنمودن سطح باور

معرفتی با رفتار  یرابطه باورها نیآنها، همچن یابیاطالع
و د نیا سهیبه منظور مقا تیو در نها انیدانشجو یابیاطالع

ورت ص یو دکتر ارشدیکارشناس انیدر دو گروه دانشجو ریمتغ

 گرفت.
 

 قیتحق روش

ود. ب مایشییو ازنظر روش پ یحاضر ازنظر نوع کاربرد پژوهش
 ارشدیمقطع کارشناس ینفر دانشجو 5888تعداد  یجامعه آمار

 یدر رشته لیمشغول به تحص یدکتر ینفر  دانشجو 588و  
 لییکشور در سال تحص یدولت یهادانشگاه یورزش تیریمد

 یصادفت یریگبودند. با استفاده از روش نمونه 5331-5331
 ینفر دانشجو 018شامل  ینفر 318یانمونه ،یاطبقه

 تیریمد یمقطع دکتر ینفر دانشجو 08و  ارشدیکارشناس

 قیها از طربه نمونه یانتخاب شدند. نحوه دسترس یورزش
 تیریمد انیدانشجو یتلگرام یها)گروه یاجتماع یهاشبکه
 نیبود. همچن یصورت حضورو به یکی(، پست الکترونیورزش

هم  اریتا پرسشنامه را در اخت شدیاز پاسخ دهندگاه خواسته م
 التیخود که در مقطع تحص یاو هم دانشکده هایکالس
 5331آذر ماه  یاز ابتدا شیمایپ نیهستند، قرار دهند. ا یلیتکم

ها ادامه پرسشنامه یریگیپ 5331 نیشروع شد و تا اواخر فرورد

و پس از  دیگرد شپرسشنامه پخ 318 بیترت نیداشت. به ا
قرار  یابیپرسشنامه مورد ارز 318ناقص  یهاحذف پرسشنامه

 گرفت.

شومر   یشناختپژوهش، پرسشنامه استاندارد رفتار معرفت ابزار
. باشدی( م0888)  لسونیو یابی( و پرسشنامه رفتار اطالع5330)

نفر  58 اریها، در اختاین پرسشنامه یحصول روایی صور یبرا
رفت قرار گ یورزش تیریو مد یشناسجامعه ،یکتابدار دیاز اسات

اصالحاتی در  از،یآنان بررسی و در صورت ن یشنهادهایو پ
 نیها تضمفهم و روان بودن گویه تیها اعمال شد تا قابلگویه

 یابیالعو رفتار اط  یشناختپایایی پرسشنامه معرفت زانیشود.  م

و  05/8 بیو با آزمون آلفا کرونباخ به ترت یدر مطالعه مقدمات
 یاهن. از آزموباشدیم یقابل قبول ییایت آمد که پابه دس 10/8

تقل مس یساده و  ت یخط ونیرگرس رسون،یپ ،یانمونهتک یت

 استفاده شد. spss20افزار با نرم
 

 قیتحق یهاافتهی

، نشان داد 5پژوهش با توجه به جدول  یهاافتهی یفیتوص جینتا
مرد هستند. با  %3/14زن و  %5/31پژوهش  یهایکه آزمودن

را  قیحقت یهاحجم نمونه نیشتریب یریگتوجه به نسبت نمونه

 .دادندیم لیتشک ارشدیکارشناس انیدانشجو %0/11 یعنی
 یاطالعاتباهدف پژوهش از منابع  انیدانشجو %44نیهمچن

از  انیمنبع استفاده دانشجو نیشتریب نترنتی. ارندیگیبهره م
اصل بودن منبع اطالعاتی با   نیبود. همچن یمنابع اطالعات

را  تیاهم نیشتریب %38و روز آمدن منبع اطالعاتی با  5/33%
 اتینشر نهیاطالعات داشت. در زم یوجودر خصوص جست

مرتبط  و کندیمعتبر بودن سازمانی که نشریه را منتشر م یادوار

 در انتخاب رگذاریتأث عوامل نیتربا موضوع موردمطالعه از مهم
منابع  انیدانشجو %30نشان داد  جینتا نیبود. همچن هینشر

 حیترج یعنوان منبع اطالعاتشده را بهترجمه یاطالعات خارج

 .دهندیم
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 قیتحق یهایآزمودن یفیاطالعات توص اتیی. جز5 جدول

 

 
 

 

 
 

از آزمون  قیتحق یهاریمتغ عیبودن توز یعیطب یبررس یبرا

 جی( استفاده شد و با توجه به نتاK-S) رونفیکلموگروف اسم
 یعیطب یاز لحاظ آمار هاعیآزمون مشخص شد که توز نیا
 عیبودن توز یعیبا توجه به طب جهی(. در نتP≥81/8) باشند¬یم

 از  ،یشناخترفتمع یو باروها یابیرفتار اطالع ریمتغ یدادهها

رفتار  تیوضع یبررس یبرا ینمونهاتک یآزمون ت

 تالیتحص انیدانشجو یشناختمعرفت یو باورها یابیاطالع
 0دول در ج جیاستفاده شد. نتا یورزش تیریرشته مد یلیتکم

 نشان داده شده است.

 نتایج آزمون تی تک نمونه ای. 7جدول 

 آماره                   
 متغیر

 سطح معنی داری T درجه آزادی میانگین آماری میانگین

 885/8 30/13 343 3 14/0 یابیرفتار اطالع
 885/8 50/31 343 3 85/3 شناختیباورهای معرفت

 885/8 01/00 343 3 54/3 ساده بودن دانش

 885/8 81/03 343 3 80/3 قطعیت دانش

 885/8 53/10 343 3 38/0 توانایی ذاتی یادگیری

 885/8 04/03 343 3 31/0 سریعیادگیری 

 885/8 50/38 343 3 33/0 خاص بودن دانش

 
 

 درصد تعداد  متغیر

 زن  جنسیت
 مرد

503 
001 

5/31% 
3/14% 

 %0/11 08 کارشناسی ارشد تحصیالت
 %0/00 018 دکتری

 اولویت برحسب فراوانی توزیع
 منابع به دانشجویان دکتری و ارشد

 اطالعاتی

 پژوهش
 تدریس

 کسب اطالعات جاری
 کارهای روزمره

514 
30 
18 
00 

44% 
00% 
08% 
0% 

 نیترمناسب برحسب  فراوانی توزیع
 اطالعاتی منابع به دستیابی مجراهای

 دانشجویان دکتری
برحسب منابع کسب  فراوانی توزیع

 اطالعات

 شخصی
 یاکتابخانه
 اینترنت

 منابع مرجع

35 
580 
515 
11 

0/0% 
0/03% 

41% 
51% 

  برحسب  فراوانی توزیع
 گامهن در اطالعاتی منبع بارز خصوصیت

 جستجو

 اطالعاتی منبع بودن اصل
 اطالعاتی منبع آمدن روز

 اطالعاتی منبع به راحت دسترسی
 اطالعاتی منبع زبان

 (الکترونیکی و چاپی)اطالعاتی منبع شکل
 اطالعاتی منبع ناشر و نویسنده بودن مشهور

531 
581 
31 
04 
30 
55 

5/33% 
38% 
58% 

0/1% 
0/58% 
5/3% 

 به توجه برحسب  فراوانی توزیع
 هنگام در ادواری نشریات هایویژگی

 استفاده

 کندیم منتشر را نشریه که سازمانی بودن معتبر
 باشد موردمطالعه موضوع با مرتبط

 آن بودن دسترسقابل
 ارجاعی نشریات در آن مقاالت مشخصات گرفتن قرار
 (ISI)آی اس آی لیست در آن داشتن قرار

35 
581 
31 
11 
13 

01% 
38% 
58% 
51% 
50% 

 یمندعالقه برحسب  فراوانی توزیع
 اطالعات منابع زبان به ایشان

 ترجیح منابع اطالعاتی فارسی
 ترجیح منابع اطالعاتی خارجی
 شدهترجمهترجیح منابع اطالعات خارجی 
 مهم نبون زبان منبع اطالعاتی

34 
04 
533 
33 

0/01% 
04% 
30% 

0/55% 
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رفتار  زانیشود که م ی، مشاهده م0جدول جیبا توجه به نتا

  یشورز تیریمد یلیتکم التیتحص انیدانشجو یابیاطالع
، p=885/8قرار دارد ) نیانگیاز م ترنییپا یداریطور معنبه

92/69=tیمعرفت شناخت ینشان داد باورها جینتا نی(. همچن 

به طور  یورزش تیریمد یلیتکم التیتحص انیدانشجو
، p=85/8قرار دارد ) یمناسب و متوسط تیدر وضع یداریمعن

12/96=tمعرفت  یباورها یهامولفه یتمام نی(. همچن

 یورزش تیریمد یلیتکم التیتحص انیهم در دانشجو یشناخت

قرار دارد  یبه متوسط کینزد تیدر وضع یداریبه طور معن
(885/8=p .) 

رفت مع یو باورها یابیرفتار اطالع نیرابطه ب یبررس جهت

 یلیتکم التیتحص انیآن در دانشجو یهاو مولفه یشناخت
دول در ج جیاستفاده شد. نتا رسونیاز آزمون پ یورزش تیریمد
 ، نشان داده شده است.3

 

 انیدانشجو رفتاراطالع یابیو  . نتایج همبستگی پیرسون بین باورهای معرفت شناختی3جدول 

 رفتار اطالع یابی                                        

 باورهای معرفت شناختی 

 

 داریسطح معنی تعداد ضریب همبستگی

 885/8 318 41/8 شناختیباورهای معرفت 

 885/8 318 -01/8 ساده بودن دانش

 885/8 318 -00/8 قطعیت دانش

 885/8 318 33/8 توانایی ذاتی یادگیری

 885/8 318 43/8 یادگیری سریع

 885/8 318 01/8 خاص بودن دانش

 

باورهای و  یابیاطالعیرفتار  نیب، 3با توجه به نتایج جدول 
 شناختی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مدیری ورزشیمعرفت

(. رفتار p ،41/8=r350=85/8مشاهده شد ) رابطه معنادار

 (،p ،33/8=r350=85/8یابی و توانایی ذاتی یادگیری )اطالع
 (،p ،43/8=r350=85/8یابی و یادگیری سریع )رفتار اطالع

( p ،01/8=r350=85/8بودن دانش )یابی و خاص رفتار اطالع
 یابیرفتار اطالع رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. همچنین بین

یابی (، رفتار اطالعp ،01/8-=r350=85/8ساده بودن دانش )و 

( رابطه منفی و p ،00/8-=r350=85/8و قطعیت دانش )

جهت پاسخگویی به این سوال همچنین  داری مشاهده شد.معنی
ورهای معرفت شناختی توانایی پیش بینی رفتار اطالع آیا باکه  

از تحلیل  یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی را دارند؟
رگرسیون خطی ساده چند متغیره بین باورهای معرفت شناختی 

 انشجویانیابی دبین( و رفتار اطالعبه عنوان متغیر مستقل )پیش
در  تفاده شدبه عنوان متغیر وابسته )مالك(، با روش همزمان اس

وتحلیل اطالعات در مورد فرضیه ، نتایج تجزیه4زیر جدول 

 باشد. پژوهش می

 

 باورهای معرفت شناختی و یابینتایج همبستگی بین رفتار اطالع. 7جدول 

ضریب  همبستگی مدل

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

خطای 

 باقیمانده

 سطح 

 داریمعنی
 دوربین واتسون

 30/5 885/8 181/8 081/8 083/8 411/8 رگرسیون

 

دهد. مقدار ضریب خالصه مدل را نشان می 4نتایج جدول 
باشد که با توجه به آن می 41/8( بین متغیرها Rهمبستگی )

تحقیق بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 
( مشاهده p ،41/8=R<885/8همبستگی مستقیم و معناداری )

( که 2Rمی شود. همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده )

بیانگر درصد تغییرات تعیین شده از تغییرات متغیر وابسته)مالك( 
درصد  08دهد که بین( است، نشان میتوسط متغیر مستقل)پیش

 انیودانشجابی در بین از واریانس کل تغییرات رفتار اطالع ی
 به مؤلفه باورهای معرفت تحصیالت تکمیلی مدیریت ورزشی

درصد به عواملی خارج از مدل مذکور مربوط  08شناختی و 

 شود. می
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 به منظور بررسی مدل رگرسیونی تحقیق Fنتایج آزمون .  1جدول 

 F Sig مربع میانگین آزادیدرجه  مجموع مربعات مدل

 885/8 00/35 11/33 5 11/33 رگرسیون

   31/8 340 00/501 باقیمانده

    343 11/515 مجموع

 

F (885/8>p ،00/35=F )توجه به معناداری مقدار آزمون  با
توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیر می

مستقل )باورهای معرفت شناختی( و متغیر وابسته )رفتاراطالع 

یابی( مدل خوبی بوده و مجموعه متغیر مستقل قادرند تغییرات 

رفتاراطالع یابی دانشجویان تحصالت تکمیلی مدیریت ورزشی 
 را تبیین کنند. 

ون به روش همزمان، متغیر مستقل نتایج تحلیل رگرسی 1جدول

 دهد.)باورهای معرفت شناختی( را نشان می
 

 های معرفت شناختیو بارو بین رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مدیریت ورزشینتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیش. 1جدول 

ضرایب  استاندارد نشدهضرایب  رگرسیون همزمان
 استانداردشده

 t Sigمقدار 

B Std. Error Beta 

   

 885/8 35/3  53/8 01/5 عرض از مبدأ

 885/8 10/3 41/8 84/8 40/8 باورهای معرفت شناختی

دهد که ، نشان می1نتایج رگرسیون خطی ساده دومتغیره جدول 
-( توانایی پیش85/8sig= ،35/3=tشناختی )باورهای معرفت

یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مدیریت بینی رفتار اطالع
 را دارد.  ورزشی

 انیدانشجو یابیاطالع رفتاربنابراین معادله رگرسیون 

بین با توجه به متغیر پیش یورزش تیریمد یلیتکم التیتحص
،  به شرح 1های جدول داده اساس شناختی( بر)باورهای معرفت

 باشد: زیر می

Y = a + bx  

Y = 01/5  + 40/8  (x) 

یابی دانشجویان رابطه فوق مقدار رفتار اطالع بر اساس
( به ازای تغییر باورهای Y) تحصیالت تکمیلی مدیریت ورزشی

( تغییر خواهد کرد. در ادامه به منظور مقایسه xمعرفت شناختی )
یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مدیریت ورزشی رفتاراطالع
آمده  1مستقل استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول tاز آزمون 

 است.

 نتایج آزمون تی مستقل. 2جدول

مدرك  متغیر

 تحصیلی

 داریسطح معنی T درجه آزادی آزمون لوین میانگین

F Sig 
یابیرفتار اطالع 31/0 ارشد   11/4  810/8  340 33/0-  80/8  

13/0 دکتری  

باورهای معرفت 
 شناختی

88/3 ارشد  35/1  815/8  340 80/8-  33/8  

85/3 دکتری  

 

یابی دانشجویان ارشد ، رفتار اطالع1جدول با توجه به نتایج 
(80/8>P ،33/0-=tبه )داری کمتر از دانشجویان طور معنی

شناختی دانشجویان اما بین باورهای معرفت .دکتری بود

داری مشاهده نشد. این ارشد و دکتری اختالف معنیکارشناسی
 ها گزارش شده است.نتیجه با فرض عدم تجانس واریانس
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 نتیجه گیری

های رشد یافتۀ پژوهشی که در مورد عوامل انسانی و سازمان
رای های مهم زیادی بکنند، دانستنیهای کاربر تحقیق میویژگی

 داند و سازگاری فیزیکی و فکری بین وجوطراحان تولید کرده

اند. اما چنین های اطالعاتی را ممکن ساختهانسان و سیستم
هایی نیاز دارند که طوری طراحی شوند که بتوانند رفتار سیستم

واقعی وجود انسان را گزارش کنند و بتوانند با طبیعت و سرشت 
طبیعی ما هماهنگی و مطابقت داشته باشد و حتی این مسئله باید 

ما نیز مصداق داشته باشد. با توجه  های نادرستدر مورد استدالل
 قیهدف از تحق یابیو اطالع یاطالعات یهاستمیس تیبه اهم

و رفتار  یمعرفت شناخت یباورها نیرابطه ب یبررس رحاض

بود.  یورزش تیریمد یلیتکم التیتحص انیدانشجو یابیاطالع
 انیدانشجو یابینشان داد که رفتار اطالع قیتحق جینتا

ز متوسط ا ترنییدر سطح پا یورزش تیریمد یلیتکم التیتحص

در  یاختشنمعرفت یباورها زانیم نیقرار دارد، همچن یو نامطلوب
ها آن مولفه یدر برخ زانیم نیقرار دارد که ا یسطح متوسط

دانش باالتر از سطح متوسط  تیهمچون ساده بودن دانش و قطع

و  زادهینقلیحس قاتیتحق جیبا نتا قیبخش از تحق نیا جیبود. نتا
( همسو بود 5330(، مختار و همکاران )5334) انیدرم یکیخون

 یشناختمعرفت یباورها زین قاتیتحق نی(، چرا که در ا51، 0)
در مقاطع  رودیاند. انتظار منمونه خود را مطلوب گزارش کرده

از  انیدانشجو یو تحول در باورها شرفتیپ ،یتکمیل یلیتحص
به مرور زمان حاصل شود.  یبه نسب یساده به پیچیده و از قطع

یچیده، پ یندیرا فرا یادگیری دیسطوح باالتر با انیلذا، دانشجو

مطلق و  ،یبه ذات یکنند و اعتقاد کمتر یتلق یجیو تدر ینسب
 نیا جینتا کهیاز خود نشان دهند. در حال یادگیریبودن  عیسر

 یورهابا یدارا یتحصیالت تکمیل انیپژوهش نشان داد دانشجو

 نینشان داد که ب قیتحق جیهستند. نتا یشناختساده معرفت
 انیدانشجو یابیو رفتار اطالع یشناختمعرفت یباورها
ود ارتباط معنادار و مثبت وج یورزش تیریمد یلیتکم التیتحص

 یساده نشان داد باورها یخط ونیرگرس جینتا نیدارد. همچن

رفتار  ینیبشیپ ییدرصد توانا08 بیبا ضر یشناختمعرفت
 نیا جیرا دارد. نتا یلیتکم التیتحص انیدانشجو یابیاطالع

(، 5333و همکاران ) یمختار قاتیتحق جیبا نتا قیبخش از تحق

(، 0858(، ماسون و همکاران )5335) ی(، بهزاد0884) ریتمیو
از  ی( و با بخش1، 54، 0، 04، 51( همسو )0881چن و چانک )

از  نی(. همچن58) باشدی( ناهمسو م5301) یخسروجرد جینتا

 عیرس یریادگیمولفه،  یمعرفت شناخت یباورها یهامولفه نیب
. گفتنی داشت انیدانشجو یابیبر رفتار اطالع را ریتاث نیشتریب

و در کنار آن یافتنِ سریع اطالعات  عیسر یریادگیاست که 

مرتبط ازمیان حجم روزافزون اطالعات منتشرشده، یکی از 

 گران هوش محسوبچالش برانگیز برای تحلیلمباحث بسیار 
را « دانش پیشین»طور عملی، متغیرگردد. بسیاری از افراد، بهمی

یی جوبرند تا فرایند اطالعکار میدر زمینۀ تخصص خویش به

 جینتریمثل هوفر و پ یپردازان هی(. نظر4خویش را بهبود بخشند )
وند و ر یرییادگ یمعرفتی راهبردها ی( معتقدند که باورها5331)

حل مسئله، توانایی پردازش و ارزیابی  یهاتیکسب دانش، قابل
 رییرا تغ رانیفراگ لییتحص شرفتیاطالعات، درك مطلب و پ

ی، شناخت یهااز سبک بییدهند. رفتار اطالعاتی آدمی ترکمی
 یو باورها یفرد یهاو حل مسئله، ویژگی یرییادگ یهاسبک

ن شناختی در ای یانهیزم شیحکم پمعرفتی در  یاوست و باورها

معرفتی خاصی دارد  ی(. هر کسی باورها51دارند ) تیاهم انیم
آورد و بر اساس آنها به جستجو، اطالعاتی می طیکه با خود به مح

پردازد. منابع و مستندات می تیفیاستفاده، و ارزیابی اطالعات و ک

عال جویی فحل مسئله و اطالع ،یریگمیتصم نیاین باورها در ح
سازند در واقع اطالعاتی متأثر می طیشده و روند کار را در مح

د، باش ادتریز انیدانشجو یختباورهای معرفت شنا زانیهرچه م

 ترقیتر و دقدرست یابیقضاوت آنها دربارة ربط اطالعات و اطالع
اجه مو یدانش با مشکل یخواهد شد. مثال افرادی که در سازمانده

با  یو مشکل چندان کنندیرا اداره م شیبهتر وقت خو ستند،ین
 یابیاطالع یزمان ندارند، در واقع از دانش و زمان منسجم برا

دارندگان  زی( ن0858. طبق نظر پرایس  ) کنندیاستفاده م
و  قیدق اریاطالعات بس یمعرفتی سطح باال در جستجو یباورها
کرد اطالعات مختلف و  و درهم قیبوده و به تلف ریگسخت

متناقض نظر داشته و از دانش خود در ارزیابی اطالعات بهره 
 از اطالعات نیپای طحمعرفتی س یبرند؛ اما دارندگان باورهامی

افظه متکی به ح اریجسته و بس یبه اندیشه، دور ازمندیمبهم و ن

خود و اطالعات دمدستی و ساده هستند. چنانچه حل مسائل 
دانشگاهی و  یهاختارمند از اهداف عمده آموزشاطالعاتی ناسا

است است. این مسائل ناساختارمند و  یلیتکم التیها تحصدوره
(. طبق 51معرفتی سطح باال است ) یباورها ازمندین دهیچیپ

دانشجویان بر حسب  یابیاین پژوهش، رفتار اطالع یهایافته
 لییآنان متفاوت بوده و دانشجویان مقطع تحص لییمقطع تحص

نسبت به دانشجویان ارشد باالتر بود. در واقع  جستجوی  یدکتر

است که بواسطه آن  یاچرخه یابیاطالع ندیاطالعات و فرا
دانشی را در خصوص مسأله یا موقعیتی مورد جستجو  شخص

دهد. در جامعه اطالعاتی، مهارت ارزیابی اعتبار منابع قرار می

برای متخصصان در هر مختلف اطالعاتی هم برای  عوام و هم 
 یمقطع دکتر انی(. دانشجو3شود )ای امری مهم تلقی میزمینه
 طیو جو در مح تو فنون جس هایبا استراتژ ییآشنا لیبه دل

ه کمتر سردرگم شده و ب یاختصاص یو منابع اطالعات نترنتیا
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. دانشجویان شوندیمند مبهره یطور مناسب از منابع اطالعات
دارند؛ چرا که کمتر در  یترنیسطح پای یابیارشد رفتار اطالع

پژوهش علمی قرار  یهامواجهه با آموزش دانشگاهی و چالش

 دارند. نظر به تدریجی و یکمتر دانشیگرفته و تجارب علمی و 
و  عمومی لییدر مقاطع تحص یاندوزافزایشی بودن روند دانش

اید ب یابیدانشگاهی، بر مطالعات طولی در بررسی رفتار اطالع

ارها با و تحول این رفت یریگداشت تا روند شکل یشتریب دیتأک
 هگذر زمان و تکامل ذهنی و عقلی دانشجویان همگام با مواجه

ور که  طآشکار شود. همان شیاز پ شیبا پژوهش علمی ب شتریب

 ازین نهیهای زمخود از مولفه یابیدر الگوی رفتار اطالع لسونیو
 ای)فعال  یابیگر، رفتار اطالعخلهمدا رهاییمتغ ،یاطالعات

( و پردازش و استفاده اطالعات به عنوان عنصرهای رفعالیغ

 ازین نهیالگو در دو مولفه زم نی. اکندیم ادی یرفتار اطالعات یاصل
ار طور آشکمداخله گر به رهاییو در متغ یبه طور ضمن یاطالعات

 شیدایباور است که پ نیبر ا لسونیاشاره دارد. و طیبه عامل مح
 نهیزم نیاست که ممکن است ا اینهیاثر گرفته از زم ژهیو ازیین

 طیمح ای کندیم فایا یزندگ ایکه در کار  ینقش ایخود شخص، 
انتظار  نیاقتصادی، فناورانه و...( باشد. بنابرا ،یاسیس ،ی)اجتماع

 تیاهم لیبه دل یدکتر انیدانشجو یابیکه رفتار اطالع رودیم

از  شتریب یابیمقطع به پژوهش و اطالع  نیا ازیو ن یقطع دکترم
نشان داد در  جینتا گرید یارشد باشد. اما از طرف انیدانشجو
 رشدایو کارشناس یدکتر انیدانشجو یشناختتمعرف یباورها

 جیا نتاب قیبخش از تحق نیا جیوجود ندارد. نتا یداریتفاوت معن
و همکاران  ی(،   مختار5334) یو خونک زادهینقلیحس قاتیتحق

و همکاران  یمختار جیبا نتا ی(،  ول51، 0( همسو بود )5330)

و همکاران  یارمخت قی(. چرا که در تحق51( ناهمسو بود )5333)
ویان نسبت به دانشج یدکتر لیی( دانشجویان مقطع تحص5333)

 یارفتهشیو پ دهیچیمعرفتی پ یاز خود باورها ترنیدو مقطع پای

 یلیدر نوع رشته تحص توانیاختالف را م نیا لیاند، دلتهداش
نتایج پژوهش حاضر در  تیجست وجو کرد. در نها انیدانشجو

 اریبس یمعرفت ینظر ارتباط آن با باورها ازرفتار اطالعاتی  نییتب

 یلیتکم التیتحص انیاست. چون دانشجو تیمورد بحث و بااهم
جدید به  یاطالعاتی و فن آور طیو پژوهشگران در مح

 سواد اطالعاتی   یهامهارت
ن دارند، ای ازیاطالعاتی خالقانه و تعاملی ن یهانظام زیو ن خاص

 یورزش تیریمد یلیتکم التیمقطع تحص انیدانشجو ینتایج برا

 .استادان دانشگاه آموزنده است نیو همچن
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