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  هچکيد

 ابی و بهبـود تفکـر انتقـادی   یـ  شناختی  مـوثر در رفتارهـای اطـالع    شناختی و روان این مقاله به مفاهيم نظری معرفت 
ر اطالعـاتی  فتاهای گوناگون ر شناختی مطرح در رابطه با شيوه های معرفتی و روان مدل. پردازد می جستجوگران اطالعات

کـه بـه هـر دو جنبـه شـناختی و       بـه دليـل ایـن    ،یـابی کولثـاو   در همين راستا بـر مـدل اطـالع   . مورد بحث قرار گرفته است
  .شده استخاص  ، توجهرآیند جستجوی اطالعات تاکيد کرده استشناختی کاربر در ف روان

  

  ها دواژهآلي

  شناختی روان ،شناختی معرفت ،یابی رفتار اطالع
  

  مقدمه

بلکه توانایی ارزیابی و نقد اطالعات نيز دارای اهميـت  انتخاب اطالعات مرتبط در جریان عظيم اطالعات کافی نيست،  
آوردن درک بـرای بـه دسـت     .اسـت  آن حل مسـئله  فرآیندی متغير و پویاست که هدف اصلی جستجوی اطالعات . است

رفتارهای اطالع جـویی کـاربر را   کاملی از رفتار اطالعاتی و شيوه های مختلفی که در جستجوی اطالعات وجود دارد باید 
رویکـرد روانشـناختی در علـم اطـالع      انجـام شـده بـا   مطالعـات  . دداروانشناسی نيز مورد ارزیابی و تحليل قـرار   از دیدگاه 

 :Ingwersen,1996 in( شيوه های شناختی  بر جستجوی اطالعـات تاکيـد کـرده اسـت     رسانی بيشتر بر تاثيرتوانایيها و
Heinstrom, 2005( . بـه عنـوان متغيرهـای مـوثر در رفتـار      نيـز  کولثـاو احسـاس و شخصـيت را    برخی پژوهشگران از جمله

شخصی چگونه سبب  ، ویژگيهایهداست که نشان د نخست مقاله حاضر اینهدف . انداطالعاتی  مورد توجه قرار داده 
 نظریه هایچگونه کتابداران با استفاده از هدف دیگر این است که نشان دهد . بروز رفتارهای اطالعاتی مختلف می شود

 ؟کمک کننددر توسعه موثر رفتارهای اطالع یابی و مهارت های تفکر انتقادی را شناختی می توانند دانشجویان 
می با کيفيت های مختلف بـه راحتـی توسـط کـاربران ميسـر شـده، نشـان        در دوره ای که دسترسی به اطالعات رقو

. به دانشجویان و اعضای هيئت علمی، چـالش دائمـی کتابـداران دانشـگاهی اسـت      اطالع یابیدادن ارتباط مهارت های 
مراحل توسعه کتابداران باید  ،بنابر این در این زمان که کاربران ممکن است نياز کمتری به کمک در جستجو داشته باشند

  .شناختی و روان شناختی کاربران را برای برقراری تعامل موثر بشناسند
دیـدگاه آن هـا در بـاره     ، مواجـه مـی شـوند    برای انجام تحقيقات درسی خـود  یخواست اطالعات بادانشجویان وقتی 
این  پژوهشگرانی که. می شود سبب بروز رفتار اطالع یابی آنها می توانند به خلق دانش بپردازند،دانش و این که چطور 

چگونـه افـراد بـه سـمت     :" د عالقه مند هسـتند بداننـد  کـه    دهنمی قرار مطالعه مورد معرفت شناختی  مساله را از نظر
دانایی پيش می روند، نظریه ها و عقایدی که آنها در رابطه با دانستن دارند،  روشی که به وسيله آن این عقاید معرفـت  

معرفـت شـناختی  بـر    ه هـای  ا دانش ایجاد می شود و نيز روشی کـه بـر اسـاس آن منطـق و فرضـي     شناختی در رابطه ب
  . )Whitemire, 2003( "فرآیندهای شناختی تفکر و منطق افراد تاثير می گذارد، چيست؟

  
  تاثير شخصيت بر رفتار اطالعاتی 

بر اساس تيپ های شخصـيتی  قابـل    را دارد که مخصوص به خود سبک یادگيری هر فرد معتقد است که ١کارل یونگ
کـرده اسـت کـه سـبب بـروز      متفـاوت شناسـایی    سـبک یـادگيری   چهارتيپ شخصيتی را در  ١۶وی .  است دسته بندی

احسـاس و   یـا  بصـيرت، یـادگيری بـا تفکـر     یـا درونگرا، یادگيری بـا اسـتفاده از حـواس    یا برونگرا : رفتارهای خاص می شود
یادگيری، عوامل انگيزشی، مالحظـات رفتـاری، توسـعه     نظریه هایدر بحث رفتار اطالع یابی . ادراک یایادگيری با قضاوت 

  .هستند فکری و تيپ های شخصيتی از عوامل تاثيرگذار 
الگویی از ویژگيها، افکار، احساسات و رفتارها که بر اساس آن یک شخص از افراد دیگر متمایز مـی  " شخصيت یعنی 

بيولوژیکی و رفتارعالمانه ای که پاسخ های منحصر به فرد شخص را به محرک هـای محيطـی شـکل    جمع عوامل ." شود
در شخصيت افراد غالبا  جدیتغييرات . حيات شخص با وی همراه استطول بنابر این شخصيت پایدار بوده و در . می دهد

  .)Phares, 1991 in: Heinstrom, 2005 ( "است نتيجه بيماری، آسيب و یا تالش عمدی فرد 
ابعـاد پنجگانـه ای کـه     در رابطـه بـا    ساله در زمينه شخصيت سبب ایجاد یـک توافـق کلـی در ایـن حـوزه      ۵٠تحقيقات 

  :عبارتند ازه است که ورد، به وجود آشخصيت فرد را شکل می دهد
  )Neuroticism(نژندی  روان -١
 )Extraversion(گرایی  برون -٢
 )Openness to experience(آزادی تجربه  -٣
 )Agreeableness(موافقت  -۴
 )Conscientiousness( خودآگاهی -۵

افرادی که در بعد اول قـرار  . بعد به وجود می آید پنج صيت هر فرد از ترکيب منحصر به فرد سطوح مختلفی از اینشخ
ایـن افـراد بـه آسـانی متزلـزل، نگـران و غمگـين مـی         . گيرند به محرک های محيطی خود واکنش  نشان مـی دهنـد  می 
در حالی که افراد درونگرا مستقل، خوددار، با ثبات  دارند،بيشتری گرایش فعاليت شفاهی و فيزیکی  بهبرونگراها . دشون

فکر، بيان ایده های جدید، عالقه ت در قرار دارند دی که در بعد سوم یعنی آزادی تجربهاافر. دهستنبه تنهایی  و عالقه مند
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معيـار  . تجربـه هـای شـناختی هسـتند     متنـوع هـای   احساس دارایقيت خال و مندیهای فرهنگی، استعدادهای آموزشی
. مهـرورزی و نـوع دوسـتی در مقابـل عـداوت، نـابرابری، خودمحـوری، کينـه ورزی و حسـادت اسـت           ،در بعد چهـارم  توافق

وظيفـه  در یک فرد نشـانه   بيشترخودآگاهی . است معياری برای رفتار هدفمند و ميزانی برای کنترل انگيزه ها خودآگاهی
تاثير می  پایگاههای اطالعاتی در بر جستجوتفاوتهای شخصيتی .  شناسی، مسئوليت پذیری، نظم و شایستگی است

تجربـه طـوالنی  در جسـتجو از یـک      داشـتن  اگـر چـه  . و عامل مهمی در طراحی نظام های بازیابی اطالعات است گذارد 
ولـی کـم رویـی و     ،تاثير شخصيت را کاهش می دهد) مشخصجستجوی مکرر از یک پایگاه اطالعاتی ( پایگاه اطالعاتی 

  .)(Heinstrom, 2005 داشته باشد اثر منفی بر نتيجه جستجو می تواند عدم اعتماد به نفس در ابتدا
جسـتجوی اطالعـات و رفتـار اطالعـاتی مـرتبط بـا آن را در دو گـروه از        ) Palmer, 1999 in: Heinstrom, 2005(پـالمر  

نشـان داد کـه مـدل اطالعـاتی ایـن افـراد بـرای حـل          یو ،مـورد بررسـی قـرار داد    ٣و سـازگاران  ٢وآوراندانشمندان یعنی ن
، خـط  هـا  یهنظرسازگاران عالقمند به استفاده از . مسئله، تصميم گيري، خالقيت و نوآوری درست در مقابل هم قرار دارد

خواهند مدل خودشان را ایجاد کـرده و پـارادایم   در حالی که نوآوران می  ،مشی ها و پارادایم های شناخته شده هستند
انجام دهند در حالی که نوآوران می خواهند شـيوه ای   به نحو احسنسازگاران می خواهند  کارها را . جدیدی خلق کنند

بـر اسـاس   . عصـبی تـر و مضـطرب تـر از نـوآوران هسـتند        ،سازگاران درونگرا، دگم، با وجـدان . متفاوت از قبل به کار ببرند
. در حالی که  سازگاران محافظه کـارتر هسـتند  قرار دارند )  آزادی تجربه(  نوآوران در بعد سوم ،گانه نجپوامل شخصيتی ع

نــوآوران در جســتجوهای اطالعــاتی بــه دنبــال منــابع اطالعــاتی مختلــف و متفــاوت هســتند در حــالی کــه ســازگاران در     
  .عمل می کنندتر  جستجوهای اطالعاتی کنترل شده تر، روش مندتر و نظام مند

در رابطه بـا چگـونگی اسـتفاده از    ) Kernan and Mojena, 1973 in: Heinstrom, 2005 (در تحقيقی که کرنان و موژنا 
 ٣کـه مـی تـوان دانشـجویان را در     به ایـن نتيجـه رسـيدند     ،اطالعات در فرآیند حل مسئله بر روی دانشجویان انجام دادند

  . گروه دسته بندی کرد
آنهـا مسـئول،   . که از حجم قابل توجهی اطالعات در حل مسئله استفاده مـی کننـد   ٤شه ای و مرسومگروه کلي -١

نسبت بـه توانائيهـای خـود سـبب مـی       آن ها  تردید.  مصر و با پشتکار هستند ولی اعتماد اندکی به خود و دیگران دارند
   .شود که در جستجوی اطالعات افراط نمایند

 .هم در جستجوی اطالعات و هم از نظر ویژگی های شخصيتی در حد وسط قرار می گيرند که ٥گروه کارآمد -٢
کـه تقریبـا    ،اطالعات موجود را مورد استفاده قـرار مـی دهنـد     %١۵این گروه تنها  . برونگرا هستند ٦گروه جسور -٣

بـا اعتمـاد بـه نفـس      ر همـراه  خطر پذی ی مسلط ،اجتماعی، صيتاین گروه از دانشجویان شخ. گروه اول است ٣/١معادل 
 .بی عالقه هستند  تکراری دارند و به مسائل روزمره و

دسـته   ٣بنـدی رفتارهـای اطـالع یـابی  دانشـجویان در       تقسـيم نيـز  ) (٧2005مترین یافته های پژوهش هينستروممه
  .که با رویکردهای شخصيتی افراد نيز منطبق است غواصی  ، مرور کلی وموج سواری سریع:  است 
دانشجویانی که در این گروه قرار می گيرند می خواهند اطالعات به سادگی و سـرعت و بـا    ٨عموج سواری سری .١

ت عمق و کيفيت اطالعات اهميت کمی دارد و در نتيجه آنهـا قضـاو  برای آنها . در دسترس قرار گيرد شترین تالمک
ایـن  ...). نوع مدرک، حالت و سبک، سادگی دسترسی و(در مورد منابع را با معيارهای توصيفی انجام می دهند 

. احساس نمی کننددر حوزه موضوعی مورد نظر و تحليل علمی  گونه دانشجویان نيازی به بررسی عميق منابع 
و از قضـاوت نقادانـه عـاجز     ا هسـت یـا خيـر   آنها فقط می توانند در مقابل مدارک بگویند کـه مـرتبط بـا موضـوع آنهـ     

بررسی این گونه افراد از منابع به قواعد بيرونی برمی گردد تا این که انگيزه ذاتی برای آمـوختن داشـته   . هستند
همچنين نگـران مـتن و موقعيـت      ،نسبت به فشارهای بيرونی آسيب پذیرترندو دانشجویان حساس  این .باشند

 .مورد بررسی هستند
ایـن افـراد همـواره از ضـعف و     . مضطرب و نگـران بيشـتر تمایـل و انگيـزه بـرای ایـن رویکـرد جسـتجو را دارنـد          افراد .٢

بـرای سـایر درگيریهـا     ،و چون بيشتر انرژی روانی آنان صرف احساسات منفی می شود ، شکست می هراسند
یکـرد جسـتجوی سـطحی و    بـين رو  ارتبـاط مسـتقيم  . انـرژی ندارنـد  نظير جستجوی اطالعات و یا مطالعات عميق 

این افراد معمـوال افـرادی  تنبـل، عجـول،     . وجود دارد) مدل پالمر نجپمرحله ( خودآگاهیسریع و سطوح پایينی از 
 پایـان مطالعـه را بـا سـرعت بـه     اغلب این افراد  .، که به سادگی آشفته می شوندبی فکر و بی حوصله هستند

آزادی ( این افراد با مرحله سـوم مـدل پـالمر    . و بی دقتی است اما نتيجه کار نشان از ساده انگاری ،می رسانند
بـر   اسـت آنهـا  بـرای  کـه تایيـد کننـده اطالعـات قبلـی و قابـل درک        رااطالعـاتی   و ،کمترین ارتباط را دارنـد ) تجربه

  .اطالعاتی که دارای ایده های جدید است ترجيح می دهند
. از منـابع صـورت مـی گيـرد    وسيع جستجوی گسترده اطالعات در گستره ای  گروه در این، ٩مرور کلی و گسترده .٣

وقتی  به متغيرهای موثر . این نوع جستجو به تدریج رشد می یابد و ممکن است از قبل برنامه ریزی نشده باشد
بـا   یميقـ برونگرایی همراه با آزادی تجربـه  پيونـد ع   مشاهده می کنيم کهدر این نوع جستجو نظری می افکنيم 

بـدون ایـن کـه از جسـتجوهای نظـام      دانشجویانی که دارای انرژی زیادی هستند و می خواهنـد  . این سبک  دارد
مـی   در ایـن گـروه قـرار    ،بـه دسـت آورنـد    یافتن پاسخ پرسش خود برای اطالعات بيشتری را مند استفاده کنند، 

ولی می تواند  یک عادت جستجو  ، تی باشداین شيوه ممکن است نتيجه پاسخ سریع به یک نياز اطالعا. گيرند
دانشجویان برونگرایی کـه دارای طبيعتـی فعـال هسـتند در ایـن دسـته قـرار مـی         . تلقی شودنيز در برخی افراد 

ویژگی این نوع جسـتجو ایـن اسـت کـه بـا       ،عالقه مندی گسترده  و کنجکاوی از ویژگيهای این گروه است. گيرند
می تواند منجـر بـه پيـدا شـدن اطالعـات مفيـد بـه صـورت          ،ری اطالعات وجود داردقابليت انعطافی که در جمع آو

ویژگـی رقـابتی ایـن    . زیرا ایـن افـراد ممکـن اسـت بـه منـابعی رجـوع کننـد کـه دور از انتظـار باشـد           . گردداتفاقی 
فـراد دارای  کـه ایـن ا   مشـخص مـی کنـد   رفتار توام با ارزیابی آنها را در مقابل اطالعـات نشـان داده و    ،دانشجویان

  .انتقادی باالیی هستند رت تفکرقد
و بـرای   به کيفيـت توجـه دارنـد    ،، این افراد به عمق منابع اطالعاتی رجوع می کنند١٠غواصی یا جستجوی عميق .۴

این افراد به کيفيت بـيش ازکميـت عالقـه دارنـد     چون . ندهست سخت در تالش تبه دست آوردن اطالعات با کيفي
ایـن ویژگـی سـبب بـه وجـود آمـدن رفتـار        . ن اسـت حـوزه جسـتجوی آنهـا خيلـی گسـترده نباشـد       بنابر این ممکـ 

این افـراد معمـوال اطالعـات را از روی شـانس و تصـادف انتخـاب       . اطالعاتی ساختار یافته و کنترل شده می شود



 

٣ 
 

ن آزادی تجربـه  وابسـته هسـتند و ایـ   ) آزادی تجربـه (از مراحل مورد نظـر پـری    هساین افراد به مرحله . نمی کنند
دارای تفکـر تحليلـی    آنهـا . می شود ١١به ایده های انتزاعیآن ها سبب عالقه مندی همراه با جستجوی عميق 

ایـن افـراد حـوزه جسـتجوی خـود را در      . آنها را به تحليل عميق از منابع هدایت مـی کنـد   ،هستند و انگيزه درونی
. ی پردازنـد ستجوی اطالعات به روش کنتـرل شـده مـ   ج بهتحليلی با تفکر  ومی دهند دامنه و محتوی گسترش 

و عميـق ایـن    از پایگاههای مختلف را با هم مقایسه کننـد و بررسـی تحليلـی    متنوعمی توانند جستجوهای  آنها
معموال در نوشتن طـرح هـای تحقيقـاتی خـود      این افراد. آنها نسبت به موضوع بر می گردد افراد به عالقه درونی
 .بسيار موفق هستند

 
  ١٢شناختی پری توسعه مدل

معنایابی و توسعه مهارت  ر،بنا شده است،  راههای تفک١٣نظریه های  توسعه شناختی که بر اساس نظریات پياژه 
رشـد شـناختی و  روانشـناختی دانشـجویان نمـی توانـد مسـتقل از هـم          . های فکری را به دانشجویان نشان می دهد

  .البته ضرورتا حرکت بين مراحل این دو نوع توسعه نباید همزمان باشد. استهمواره بين این دو تعامل برقرار و باشد
در رابطـه بـا رشـد فکـری و اخالقـی نخسـتين       ) Perry, 1970 in: Whitmire, 2003(طرح توسعه فکری و اخالقی پری 

یـه وی تـاثير   تمام مدل هـای بعـدی توسـعه معرفـت شـناختی افـراد از نظر      . رابطه انجام شد این مطالعه ای است که در
شـاخه   ۴گـروه و   ٩وی این موقعيـت هـا را در   . وی دریافت که دانشجویان از یکسری موقعيت ها گذر می کنند. گرفته اند

  .نمودبه روش زیر توصيف  را نظرات دانشجویان در رابطه با دانش و دسته بندی کرد
 .وجـود دارد ود  پاسخ درست و غلط برای هر سـوال  احتمال وج.  همه دانش شناخته می شود:  ١٤دوگانگی و ثنویت 

  .را به عنوان صاحب نظران خوب یا بد در نظر می گيرد اشخاصی در این مرحله فرد
  

پيدا کردن روش درست برای  پاسخ هـای  . بيشتر دانش شناخته می شود و همه چيز قابل شناخت است :١٥کثرت اوليه - 
  .درست قطعی است

 .ولـی در اغلـب حـوزه هـا بـا عـدم قطعيـت مواجـه هسـتيم         . دانش قطعيت وجود دارد یدر برخی حوزه ها: ١٦ثانویه کثرت - 
هـایی   متوجه می شـود کـه دنيـا پـر از دانـش     می رسد و  ١٧پرسش می کند به مرحله چندگانگی وقتی فرد شروع به

. می گوینـد  ١٨ند، این مرحله را مرحله خاکستریبه دو دسته خوب یا  بد تقسيم ک نها راآاست که او هنوز نمی تواند 
ایـن مرحلـه کـه    .  ه یا آنها را توضيح دهدادنمی تواند به سادگی به آنها پاسخ د لیوی به عدم قطعيت پی می برد و

تفکر انتقادی زیربنای آن است مرحله ای پيچيده است و فرد باید برای تشخيص اعتبار یا عدم اعتبار اطالعـات کسـب   
  .شده از منطق پيچيده تری استفاده کند

درستی و نادرستی، کفایت و . مطلق جدا می شوددانش از مفهوم حقيقت . دانش موقعيتی است:  ١٩موقعيتینسبيت  - 
عدم کفایت، مناسب بودن و نا مناسب بودن اگر چه می تواند در یک موقعيت خاص وجود داشته باشد، اما این امر بـا  

 .در این مرحله تفکر انتقادی رشد بيشتری پيدا می کند. فرآیند تفکر مناسب و تخصص مشخص می شود
  

مـدل پـری  حرکـت از     بـر اسـاس  . مثبـت جسـتجوی اطالعـات خواهـد شـد      ه هایت تجربهر گونه مداخله سبب تقوی
کتابـداران بایـد مداخلـه گرهـایی را کـه مناسـب سـطوح شـناختی         . مـی یابـد  دوگانگی به چندگانگی و نسـبيت افـزایش   

ت موجـود در  نـدگانگی بـا پيـدا کـردن کتابهـا، امکانـا      چبـرای مثـال حرکـت از دوگـانگی بـه      . مخاطبين باشد پيشنهاد دهند
  .ميسر می شودکتابخانه نظير پایگاههای الکترونيکی، نمایه نامه ها، ابزارهای مرجع و مجالت  

  
  ٢٠مدل دانایی زنانه

مـدل پـری را   ) in Whitmire, 2003 Belenky, Clinchy, Goldberger, Tarule, 1986(بلنکی، کلينچی، گلدبرگر و تارول 
بيان کرده بود بـه چـالش کشـيده و    جامعه نمونه ای از مردان  درس مصاحبه و تحقيق که نتایج خود را بر اسا این به دليل

اسـت کـه بـر اسـاس آن      یچشـم انـداز   نجپاین مدل شامل  ،انایی زنانه را ارائه کردندددر تحقيق در گروههای زنان مدل 
مرحلـه   نجپـ ایـن مـدل دارای   . ددر رابطه با حقيقت ، دانش و قـدرت  ترسـيم مـی کننـ     را زنان واقعيت را می بينند و نتایج

  :است
 حـس بيرونی  های قدرت  تحت تأثيرموقعيتی که در آن زنان خود را به عنوان افرادی فاقد فکر و صدا و  :٢١سکوت -١

  .می کنند
ز دانـش  زنان خود را افرادی که قادر بـه دریافـت و حتـی بازتوليـد دانـش ا     که چشم اندازی  :٢٢دانش کسب شده -٢

 .بپردازنددانش به توليد ولی قادر نيستند  ،می دانندهای موجود بيرونی هستند 
که از به عنوان دانش شخصی و خصوصی را از طریق آن حقيقت و دانش  زنان چشم اندازی که :٢٣دانش ذهنی -٣

 .طریق ذهن و حس قابل درک است، مورد توجه قرار می دهند
 .ردقرار می گيبرای برقراری ارتباط آموزش و کاربرد روش های عينی موقعيت کسب در فرد :٢٤ایدانش رویه  -۴
موقعيتی که در آن زنان دانش را به منزلـه یـک مـتن مـی بيننـد و خودشـان را بـه عنـوان          :٢٥دانش ساختار یافته -۵

 . قرار می دهندارزیابی  مورد استفاده و ذهنی و عينی دانستن رااهبردهای رخالقين دانش تجربه می کنند و 
 

  ٢٦مدل معرفتی انعکاسی
کـه در آن بـه تفاوتهـای جنسـيتی      ،یمدل انعکاسی معرفـت شـناخت  ) MAgolda, 1992 in: Whitmire, 2003(مگولدا 

  :مرحله است ۴ل مدل شامدانایی در این  .را توسعه داد ،شده توجهمشاهده شده در مدلهای قبلی 
  دانش قطعی و مطلق است ٢٧مطلق -١
 .عيت استطبخشی از دانش قطعی و بخشی از آن دارای عدم ق ٢٨بينابينی -٢
 .خود را دارد اتدانش عدم قطعيت دارد و هر کس نظرات و اعتقاد ٢٩مستقل -٣
 .بر اساس شواهد موجود در متن و موقعيت صورت می گيرددانش موقعيتی است و قضاوت  ٣٠موقعيتی -۴

  



 

۴ 
 

  ٣١ مدل قضاوتی انعکاسی
ایـن مـدل راههـایی را     .دشـ ارائه  )King and Kitchener, 1994 in: Whitmire, 2003( توسط کينگ و کيتچنر این مدل 

خـود را در رابطـه بـا مسـائل      که مردم فرآیند دانایی را درک می کنند و نيز راههای وابسته ای را که بـر اسـاس آن عقایـد   
. بخش دسته بنـدی شـده اسـت    ٣مرحله است که در  ٧این مدل دارای . می دهدنشان  ،ددهن می يافته نظمنساختار 

صاحب نظران پاسخ درست را می  تنهااست که پاسخ های درست و نادرست وجود دارد و  ٣-١بخش اول شامل مراحل 
است و مرحله نيمه انعکاسی گفتـه   ۵-۴بخش دوم شامل مرحله . ی می گویندرا مرحله ماقبل انعکاس بخشاین . دانند

می شود که در آن فرد شروع به پرسش می کند و این فرضيه بـرای فـرد مطـرح مـی شـود کـه صـاحبنظران مـی تواننـد          
ش بخـ . بيش از یک پاسخ درست برای مسئله وجود داشـته باشـد   ممکن است و اشتباه کنند یا سوگيری داشته باشند

فرد معتقد مـی شـود کـه دانـش بایـد در ارتبـاط بـا          ،می شود ٧-۶سوم که مرحله تفکر انعکاسی است و شامل مرحله 
  .خالصه این مدل ها در جدول زیر خالصه شده است. متن و موقعيتی که در آن ایجاد شده است فهميده شود

  
  )Whitmire, 2003 ( شناختی مدلهای توسعه معرفت

توسعه فکری و مدل   سطح
  )١٩٧٠(پری  اخالقی

مدل دانایی زنانه 
  )١٩٨۶(بلنکی 

مدل معرفت شناختی 
  )١٩٩٢(مگولدا انعکاسی 

مدل انعکاسی 
  قضاوتی

کينگ و کيتچنر 
)١٩٩۴(  

  سکوت  دوگانگی  پایين
ــر ماقبــــــــل   دانایی مطلق  دانش کسب شده تفکــــــ

  انعکاسی

  کثرت اوليه  متوسط
  کثرت ثانویه

  دانش ذهنی
  یدانش رویه ا

  دانایی بينابينی
  تفکر نيمه انعکاسی  دانایی مستقل

دانـــــش ســـــاختار   نسبيت موقعيتی  باال
  تفکر انعکاسی  دانایی موقعيتی  یافته

  
  )کولثاو در حوزه کتابداری مدل(فرآیند جستجوی اطالعات  دلم

وهش هـای اطالعـاتی   بـه جنبـه هـای شـناختی و تاثيرگـذار در پـژ      ) Kuhlthau, 1993 in: Gatten, 2004 (مدل کولثاو 
شـروع کـار ، انتخـاب موضـوع، بررسـی قبـل از تمرکـز، تمرکـز، فرمـول بنـدی ،           : مراحل کولثاو  عبارتنـد از  .اشاره می کند
  . گردآوری، و ارائه

ایـن مرحلـه ممکـن اسـت بـا      . از نظر وی مرحله اول یعنی آغاز کار، درک و فهم فرد از وجود یک نياز اطالعـاتی اسـت   
مرحله  دوم انتخاب موضوع است، احساس مسلط در این مرحله آشفتگی . يت و نگرانی همراه باشداحساس عدم قطع

کولثاو سومين مرحله را مرحله ماقبل بررسی می داند کـه مـی توانـد دشـوارترین     . ، هيجان و پيش بينی انتظارات است
هـای اطالعـاتی    نظام  انتخاب ب شده وعدم قطعيت می تواند در دو زمينه یعنی درک حوزه موضوعی انتخا. مرحله باشد

فرمول بندی چهارمين مرحله اسـت در ایـن مرحلـه فـرد روی طـرح تحقيـق خـود بـر اسـاس          . مناسب، وجود داشته باشد
در این مرحله اعتماد بـه  . اطالعاتی که جمع آوری کرده تمرکز می کند، و درک گسترده تری از موضوع به دست می آورد

مرحله پنجم که به جمع آوری اطالعات مربوط است سبب مـی شـود کـه فـرد بـه       .  می یابد نفس و خوش بينی افزایش
در این مرحله فرد به سوی واقع بينی در رابطه با آن چه نياز داشته پيش . گردآوری و سازماندهی اطالعات مرتبط بپردازد

در . بيشتر می شـود مندی وی به موضوع نيز می رود و اعتماد به نفس وی در رابطه با توانایی اش افزایش یافته و عالقه
احساسـات مربـوط بـه ایـن مرحلـه       ،انتهای این مراحل جستجو پایان می یابد و مسئله مورد نظر کاربر نيز حل می شـود 

  .آرامش و رضایت و یا یاس و سرخوردگی است ،اغلب راحتی
ایـن  . شناختی را مورد توجه قرار داده استمدل کولثاو از این نظر حائز اهميت است که هر دو جنبه شناختی و روان 

کولثـاو  . مدل می تواند به عنوان چارچوبی نظری برای کتابداران دانشگاهی در تعامل با دانشجویان مورد توجه قـرار گيـرد  
 عدم درکاز و معتقد است عدم قطعيتی که در اولين مراحل جستجوی اطالعات تجربه می شود به دليل فقدان شناخت 

کولثـاو فرآینـد جسـتجوی اطالعـات را       .نشانه های اضطراب و کاهش اعتماد به نفس هستند ناشی مـی شـود  معنا که 
می داند، به طوری که سبب توسعه دانش فرد بازیابی شده فعاليت ساختار یافته کاربر برای درک معنا از خالل اطالعات 

فرضيه هـای خـود   ، مطرح شده در مدلناختی بر اساس نظریه های معرفت شوی .  در یک مسئله یا موضوع خاص شود
  :را به این صورت بيان می کند

 یـا در سطوح پایين تری از توسعه معرفت شناختی قرار می گيرند معتقدند هر چيزی که چاپ شـده   ی کهافراد  - 
 . استمعتبر باشد در وب موجود 

 .م قطعيت داشته باشندافرادی که در سطوح معرفتی متوسط قرار می گيرند ممکن است اعتقاد به عد  - 
و عقاید هـر دو  ، دو نویسنده ممکن است دیدگاه های متفاوتی در رابطه با یک موضوع داشته باشنداز آنجا که    - 

کاربر نباید اطالعات را کنار بگذارد بلکه باید معتقد باشد که دانش منعکس کننده عقاید شخصی اسـت  . نيز درست باشد
  . ممکن است قضاوت های منطقی نداشته باشند گاه را دارند و و نویسندگان نيز عقاید خاص خود

. کاربرانی که در سطوح باالتر قرار دارند توانایی ارزیابی اطالعات بر اساس منطق نویسندگان  را خواهند داشـت  - 
ب و یـا عـدم   این نوع کاربران ابتدا در رابطه با توانایی خود برای خلـق دانـش و اسـتفاده از دیـدگاه هـای خـود بـرای انتخـا        

آنها همچنين متن و موقعيتی که اطالعـات در آن فرمـول بنـدی شـده را     . انتخاب منابع اطالعاتی شروع به تفکر می کنند
  .و شروع به شناخت و ارزیابی اعتبار ناشرین،  مجالت خاص و سایر منابع می نمایند داده مورد مالحظه قرار 

: در اطالع جویی مطرح مـی کنـد و در تعریـف مفهـوم آن مـی گویـد       عدم قطعيت را به عنوان یک اصل اساسی کولثاو
وی معتقـد اسـت کـه    . طراب و کاهش عدم اعتماد مـی شـود  ضشناختی که سبب ایجاد نشانه های  موثری از کاهش ا

به ویـژه در مرحلـه آغـاز وقتـی شـخص      . عدم قطعيت و اضطراب می تواند در مراحل اوليه جستجوی اطالعات مطرح شود
ستين بار از نياز اطالعاتی آگاه می شود و نيز در مرحله بررسی وقتی شخص می خواهد حوزه کلـی مسـئله را   برای نخ

  .مشخص کند



 

۵ 
 

عدم قطعيت که مختلف که تفاوت های موجود در سطوح  ندنشان داد نيز )Wilson et al. 2000(همکارانش ویلسون و 
ارتبـاط  . تگی ندارد، ولـی بـه دانـش کـاربر بسـتگی دارد     بس تحصيلی رشته و توسط افراد تجربه می شود به جنس، سن

بين عدم قطعيت و دانش موضوعی نيز قابل پيش بينی است اگر ما به عدم قطعيت شـناختی فکـر کنـيم دانـش بيشـتر      
  .کاربر سبب کاهش عدم قطعيت به ویژه در ارتباط با شناسایی مسئله می شود

  
  گيری نتيجه

ر تلوزیون، فيلم، بازیهای رایانه ای و رایانـه رشـد کـرده معمـوال از کمبـود تفکـر       نسلی که در عصر الکترونيک یعنی عص
پيوند بين آزادی تجربه و انگيزه درونـی افـراد بـرای مطالعـه، اشـتياق بـرای        .انتقادی و مهارت های شناختی رنج می برد

در محتـوای   اطالعات گرجستجو  انعکاس فکری. یافتن اطالعات و عالقه مندی در گسترش افق دانش فرد تاثيرگذار است
البته روشهای فوق می تواند تحت تـاثير متغيرهـای دیگـری نظيـر     . اطالعات بازیابی شده توسط وی قابل مشاهده است

به طوری که فردی کـه  . قرار گيردنيز حوزه موضوعی، مراحل فرآیند تحقيق و مدت زمان محدود برای  جستجوی اطالعات 
  . وی مروری و گسترده است مجبور به انجام شيوه سطحی و سریع شودمعموال دارای ویژگی جستج

شامل  وارتباط بين عقاید معرفت شناختی افراد و رفتار اطالعاتی آنها در برخی مراحل به وضوح نشان داده می شود 
ــایی شــناخ      ــد جســتجو و توان ــابی اطالعــات درفرآین ت انتخــاب موضــوع، اســتفاده از واســطه، روش هــای جســتجو، ارزی

کاربران زمانی به کمک گرفتن از کتابدار روی می آورند که اطالعـات بيشـتری بـرای موضـوع خـود پيـدا        .صاحبنظران است
کـاربر را   ،در مراحـل اوليـه جسـتجو   و کتابداران نيز در اغلب موارد بـا جسـتجوهای کلـی از منـابع کتابخانـه ای      . نمی کنند

ناختی سطح باال اغلـب از روشـهای متنـوعی  بـرای جسـتجو از قبيـل       معتقدین به اصول معرفت ش.  راهنمایی می کنند
فهرست منـدرجات تعـداد زیـادی ازشـماره هـای مختلـف یـک  مجلـه خـاص و یـا            مرورتورق حجم زیادی از اطالعات مانند 

بـه   ایـن نـوع کـاربران خـود را قـادر     . استنادیابی و بررسی کتابشناسی ها برای یافتن منـابع بيشـتر، اسـتفاده مـی کننـد     
این افـراد قـادر بـه شـناخت     . ارزیابی و نقد اطالعات می دانند و از دانش خود برای ارزیابی و نقد منابع استفاده می کنند

  .)Spink, 2002( منابع معتبر نظير مجالت مهم و نویسندگان هسته در حوزه مورد نظرخود هستند
ی شود می تواند در فرآیندهای اطالع یابی نيـز  مراحل جستجوی تعاملی که در مدل های تعاملی  بازیابی مجسم م

. پژوهش در رابطه با جنبه های روان شناختی یا انسانی بازیابی اطالعات هنوز در مرحلـه کـودکی قـرار دارنـد    . به کار رود
 نشـان خـود  در تحقيقات  را مدل های تعاملی بازیابی اطالعات...پژوهشگران زیادی نظير بلکين، ساراسویک، اینگورسن و

سبک های شناختی مختلف می تواند در تعامـل بـا پایگـاه هـای اطالعـاتی و فنـون جسـتجو و        . )Weiler, 2005(اند داده 
توجه به ایـن مسـائل مـی توانـد در طراحـی      آگاهی و . سطوح مختلف استفاده از راهبردهای جستجو منعکس می شود

  .ها تأثيرگذار باشدنظام های اطالعاتی و نيز شيوه های ارائه خدمات در کتابخانه 
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4 Ritualistic 
5 Efficacious 
6 Venturesome 
7 Heinstrom 
8 Fast Surfing 
9 Broad Scanning 
10 Deep diving 
11 - Abstract 
12 - Perry 
13 Piaget 
14 Dualism 
15 Early Multiplicity 
16 Late Multiplicity 
17 Multiplicity 
18 Gray Area 
19 Contextual Relativism 
20 - Women's ways of Knowing Model 
21 Silence 
22 Received Knowledge 
23 Subjective Knowledge 
24 Procedural Knowledge 
25 Constructed Knowledge 
26 - The Epistemological Reflection Model 
27 Absolute 
28 Transitional 
29 Independent 
30 Contextual 
31 - The Reflective Judgment Model 


