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Objective Internet is a source of information for students. The information seeking behaviors on the web
is related to several factors. One of these factors is the critical thinking. The present study aims to survey
the information seeking behaviors on the web and its relation with critical thinking in postgraduate and
doctoral students.
Methods This is a descriptive survey study conducted in 2020. The study population consists of 230 students of postgraduate studies in Ahvaz Jondishapur University of Medical Sciences who were selected by
stratified random sampling method. A researcher-made information seeking behavior questionnaire and
the Persian version of California Critical Thinking Test: Form B were used to collect data. Data analysis was
done in SPSS v. 26 using correlation test, linear regression, and independent t-test, and ANOVA.
Results The postgraduate students (Mean=3.40) spend more time and effort searching on the web for
health information than doctoral students (Mean=2.96). The mean critical thinking scores of postgraduate (7.54) and doctoral students (7.14) were very low, and there was a significant difference between
them (P=0.001). There was a significant relationship between critical thinking and information seeking
behavior on the web (P=0.027). Based on the results of linear regression analysis, critical thinking could
explain 15.7% of the changes in information seeking behaviors on the web.
Conclusion Critical thinking in college students has direct relationship with their information seeking behavior on the web. Therefore, strengthening this skill can help students to better analyze the information
retrieved from the web, evaluate them properly, and differentiate between valid and invalid information.
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Extended Abstract

I

Introduction

n today’s world, instead of teaching the materials that quickly become old, there is a need to
strengthen critical thinking at all levels of education. Critical thinking is a key skill when people are in professional situations. Strengthening
such skills requires receiving education in this field.
Therefore, it is necessary for the higher education system to focus on the process and critical thinking skills
instead of just producing educational materials. In most
of the studies in examining the growth of critical thinking skills in the first- and last-year university students,
it has been reported their critical thinking skills do not
differ much, which indicates the need for more orientation towards critical thinking. Critical thinking based on
information deals with the analysis and application of
information; accordingly, by discovering scientific laws
and presenting new theories, it intensifies the process of
science production.

[ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10 ]

It seems that examining the two variables of information seeking behavior and critical thinking in college students and the factors affecting them and determining the
relationship between these two variables can improve the
college students’ information seeking behaviors. Considering the importance of critical thinking and its effective
relationship with various activities, including activities
related to finding information on the web, the present
study aims to evaluate the relationship between critical
thinking and information seeking behavior on the web
in postgraduate/doctoral students of Ahvaz Jundishapur
University of Medical Sciences (AJUMS).

Methods
This is a descriptive-correlational survey. The study
population consists of 1035 students of AJUMS including 755 postgraduate students and 280 doctoral students.
The sample size was determined 280 using Cochran’s
formula (180 postgraduate and 100 doctorate) and samples were selected using a stratified random sampling
method.

[ DOI: 10.32598/JMIS.8.2.6 ]

To measure the students’ critical thinking, a critical
thinking skills test including 34 items and three subscales of analysis (9 items), evaluation (14 items) and
inference (11 items) was used. To survey informationseeking behaviors on the web, a researcher-made questionnaire was used which was designed based on the
studies conducted by Redad, Shafiei et al., and Bigdali

185

and Pourmosavi. The validity of the tool was confirmed
by faculty members of AJUMS and its reliability (after
distributing it among 50 students) was confirmed (Cronbach’s alpha= 0.87). The final version had 41 questions
and 7 subscales of identifying and starting (items 1-6),
chaining (items 7-13), browsing (items 14-17), differentiating (items 18-22), monitoring (items 23 to 24), extracting (items 25-33) and confirmation (items 26-41).
To analyze the collected data, SPSS v. 26 software was
used by applying correlation test, linear regression, etc.

Results
The mean score of information seeking behavior on the
web in terms of starting the search was 3.50; in chaining,
the mean score was 3.39; in browsing, the mean score
was 3.25; in differentiating, the mean score was 3.21;
in monitoring, the mean score was 3.19; in extracting,
the mean score was 3.15; and in confirmation, the mean
score was 3.03. The mean total score of information
seeking behaviors in postgraduate students was higher
than in doctoral students (t= 4.086, P=0.000). In all domains, the mean scores of postgraduate students were
also higher than those of doctoral students. There was
a significant difference between the mean scores of all
domains in the two study groups.
The overall mean score of the critical thinking test
was 0.27±0.08, which indicates the low level of critical
thinking in two postgraduate and doctoral students. The
mean score of critical thinking test in postgraduate students (7.54) was higher than in doctoral students (7.14)
and this difference was significant based on the independent t-test results. The results of Spearman’s correlation
test showed a direct and significant relationship between
the mean scores of critical thinking and informationseeking behavior on the web in postgraduate and doctoral students. The results of linear regression showed
that 5.8% of the changes in the information seeking behaviors on the web was due to critical thinking (F=5.7,
P=0.001).

Discussion
The present study showed that the information seeking
behaviors on the web of postgraduate/doctoral students
of AJUMS was based on Ellis’s information seeking
behavior model, and the results are consistent with the
results of Ghabisabi and Amiri Pari, Mehrabadi, Khoshbaf and Hashemi Nasab. Postgraduate students spend
more time searching the web for the health information
than doctoral students. The critical thinking of the both
groups of students was low. Based on the California

Summer 2022. Vol 8. Issue 2

critical thinking model, the analysis dimension of critical thinking in students had the highest score while the
inference dimension had the lowest score. Therefore,
these students had very low skills in searching for evidence and published articles, and checking the accuracy
and validity of information retrieved from the web. The
overall critical thinking score of postgraduate students
was significantly higher than that of doctoral students. In
the study by Ghaebi and Amiri Pari, it was also shown
that the score of students in critical thinking was low.
There was a direct and significant relationship between
the mean scores of critical thinking and informationseeking behavior on the web. This is consistent with
the results of Wallace and Jefferson, Kovaroi et al., and
Maleki et al., but is against the results of Tahmasebi et
al. and Ghaebi and Amiri Pari.
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 .1گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
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اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت 22 :آبان 1400
تاریخ پذیرش 24 :اردیبهشت 1401
تاریخ انتشار 10 :تیر 1401

هدف اطالعات موجود بر روی وب ،یکی از منابع کسب اطالعات برای دانشجویان است .در این راستا ،رفتار دانشجویان در کسب اطالعات
از وب به عوامل متعددی مربوط میشود .یکی از این عوامل مهارت تفکر انتقادی و تجزی هوتحلیل اطالعات در وب است .پژوهش حاضر با
هدف تبیین رفتار اطالعیابی در وب دانشجویان و رابطه آن با تفکر انتقادی انجام شد.

کلیدواژهها:

تفکر ،رفتار اطالعیابی،
علم اطالعات ،مهارت
تفکر ،تکنولوژی
اطالعات سالمت

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

روشها پژوهش حاضر توصیفی است و به روش پیمایشی در سال  1399انجام شده است .جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه
محققساخته رفتار اطالعیابی در وب و آزمون استاندارد تفکر انتقادی فرم ب کالیفرنیا استفاده شده است (هنجار ایرانی ،آلفای .)0/75
اعتباریابی پرسشنامه رفتار اطالعیابی سنجیده شد و آلفای  0/87بهدست آمد .جامعه پژوهش  230نفر ازدانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز بودند که به روش تصادفی طبقهای در پژوهش مشارکت داشتند .جهت تحلیل دادهها از نرمافزار
 SPSSنسخه  26و از همبستگی ،رگرسیون و آزمونهای تی گروههای مستقل و آنووا استفاده شده است.
یافته ها یافتهها نشان داد دانشجویان کارشناسیارشد (میانگین  )3/40نسبت به دانشجویان دکتری (میانگین  )2/96تخصصی
زمان و تالش بیشتری برای اطالعیابی در وب صرف میکنند .میانگین نمرات تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسیارشد 7/54
و دکتری تخصصی  7/14است که از حد میانگین پایینتر است و در مقایسه اختالف معنیداری دارند  .)(P=0/001بین تفکر
انتقادی و رفتار اطالعیابی در وب رابطه معنیداری مشاهده شد ( .)P=0/027باتوجه به نتایج رگرسیون خطی ،تفکر انتقادی
میتواند  15/7درصد از تغییرات رفتار اطالعیابی در وب را تبیین کند.
نتیجهگیری تفکر انتقادی در رابطه مستقیم با رفتار اطالعیابی در وب قرار دارد .ازاینرو تقویت این مهارت میتواند به دانشجویان جهت
تجزی هوتحلیل بهتر اطالعات بازیابیشده از وب ،ارزشیابی مناسب آنها و تشخیص اطالعات معتبر از نامعتبر کمک کند.

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.2.6
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مقدمه
ظهور اینترنت و امکانات وابسته به آن همچون وب ،به
نشر و تولید هرچه بیشتر اطالعات و تبادل آن کمک کرده
و استفاده از این رسانه در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
جایگاه خاصی یافته است و دانشجویان برای موفقیت در یافتن
اطالعات موردنیاز ،نیازمند بهکارگیری مهارتهای مربوط
به تفکر انتقادی ،چون استدالل ،ارزشیابی و تجزیهوتحلیل
هستند [ .]1صاحبنظران آموزش عالی معتقدند که در عصر
حاضر بهجای تدریس حقایقی که بهسرعت کهنه و قدیمی
میشوند به تقویت تفکر انتقادی در تمامی سطوح آموزش
نیاز است [ .]2این کار موجب میشود دانشجویان آگاه باشند
که چگونه ایدهها و استداللهایشان را موردبررسی قرار دهند.
تفکر جهت رفع نیاز اطالعاتی الزم است و برای این امر فرد
باید از ویژگیها و توانایی سیستم جستوجوی اطالعات آگاه
باشد [ .]1وقتی افراد در موقعیتهای حرفهای عملکردی قرار
میگیرند ،تفکر انتقادی یک مهارت کلیدی است [ .]3تقویت
چنین مهارتهایی مستلزم دریافت آموزشهایی در این زمینه
است [ .]4ازاینرو الزم است نظام آموزش عالی کانون توجه
خود را بهجای تولید صرف محتوا ،به فرایند و مهارتهای تفکر
انتقادی معطوف کند [ .]5همچنین میبایست دانشجویان
بهجای اینکه تنها به حفظ اطالعات بپردازند ،مهارت خویش
را در تفکر و استدالل افزایش دهند [.]6

188

 .2پیوندیابی :پیوندیابی اغلب بهمنظور شناسایی منابع
جدید اطالعات به کار میرود.
 .3مرور :مرور شامل مالحظه و یا مطالعه اطالعات تازه و
ارجاعات منابع بازیابیشده است.
 .4تمایزیابی :منظور فعالیتهایی است که به هنگام
ارزشیابی اطالعات ،مبنای قضاوت جستوجوگر قرار میگیرد.
 .5نظارت :منظور از نظارت ،انجام فعاليتهايی آگاهانه
در يک موضوع پژوهشی است كه ازطريق ارتباط با منابع
اطالعاتی حاصل میشود.
 .6استخراج :شامل شناسایی منابع اطالعاتی مربوط است.
درواقع دقیق بودن و گزینش منابع اطالعاتی را دربر میگیرد.
 .7تأیید :این ویژگی صحت و درستی اطالعات بازیابیشده
را بررسی میکند.
 .8اتمام :این ویژگی به جمعبندی تمام مطالب بازیابیشده از
جستوجوی نهایی میپردازد [.]8-10
براساس آییننامه آموزشی تحصیالت تکمیلی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،کلیه دانشجویان تحصیالت
تکمیلی موظفاند ،در ابتدای نیمسال اول آموزش خود استاد
راهنمای پایاننامه را انتخاب کنند و تا پایان نیمسال دوم
اقدام به تهیه پروپوزال پژوهشی بهمنظور اجرای پایاننامه خود
کنند .بنابراین نیاز دانشجویان تحصیالت تکمیلی به یافتن و
ارزیابی اطالعات از منابع مختلف (چاپی و الکترونیکی) در
بازه زمانی مشخص بیشتر به چشم میخورد .از طرفی صرف
در دسترس بودن اطالعات نمیتواند مفید باشد ،بلکه توانایی
درک و تجزی هوتحلیل این اطالعات است که حائز اهمیت
است .تفکر انتقادی برپایه اطالعات به تجزیهوتحلیل و کاربرد
اطالعات میپردازد و بر همین اساس با کشف قوانین علمی
و ارائه نظریههای جدید به روند تولید علم شدت میبخشد.
با توجه به ماهیت محقق بودن دانشجویان ،بهخصوص
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و نیاز آنها به ارزیابی اطالعات
از منابع مختلف (چاپی و الکترونیکی) ،صرف در دسترس
بودن اطالعات نمیتواند مفید فایده باشد ،بلکه توانایی درک
و تجزیهوتحلیل این اطالعات است که حائز اهمیت است .به
نظر میرسد بررسی  2متغیر رفتار اطالعیابی و تفکر انتقادی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و عوامل مؤثر بر آنها و بررسی
رابطه بین این  2متغیر در جامعه موردمطالعه و نتایج مترتب بر

زیور صباغینژاد و همکاران .رابطه تفکر انتقادی و رفتار اطالعیابی در وب در دانشجویان تحصیالت تکمیلی
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تفکر انتقادی برپایه اطالعات به تجزیهوتحلیل و کاربرد
اطالعات میپردازد و بر همین اساس با کشف قوانین علمی
و ارائه نظریههای جدید به روند تولید علم شدت میبخشد.
بنابراین به نظر میرسد بررسی  2متغیر رفتار اطالعیابی و
تفکر انتقادی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و عوامل مؤثر بر
آنها و بررسی رابطه بین این  2متغیر در جامعه موردمطالعه
و نتایج مترتب بر آن ،بتواند وضعیت رفتار اطالعیابی
دانشجویان را بهبود بخشد .با توجه به اهمیت تفکر انتقادی
و ارتباط مؤثری که میتواند با فعالیتهای مختلف ،ازجمله
فعالیتهای مربوط به اطالعیابی در وب داشته باشد ،پژوهش
حاضر بر آن است تا رابطه تفکر انتقادی و رفتار اطالعیابی در
وب را در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علومپزشکی
جندیشاپور اهواز بررسی کند.

 .1آغاز :در هر پژوهش و یا برای پاسخگویی به هر نیاز
اطالعاتی ،اولین قدم شناسایی منابع اطالعاتی است.

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

بهرغم اهمیت تفکر انتقادی بهعنوان ابزاری اساسی برای
یادگیری ،توانایی دانشجویان در استفاده از مهارتهای تفکر انتقادی
اندک است [ .]6در اکثر تحقیقاتی که درزمینه بررسی میزان رشد
مهارتهای تفکر انتقادیدردانشجویان سالهای اول و آخردانشگاه
انجام شده است ،مهارت تفکر انتقادی دانشجویان سال آخر نسبت
به دانشجویان سال اول تفاوت چندانی نداشته و بیانگر ضرورت
جهتگیری بیشتر به سمت تفکر انتقادی است [.]7

جهت بررسی رفتار اطالعیابی از الگوی الیس استفاده شد.
ابعاد این الگو به شرح زیر است:
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آن ،بتواند لزوم بهبود وضعیت رفتار اطالعیابی و ارتقای سطح
تفکر انتقادی دانشجویان را تأیید کند و در برنامهریزیها و
سیاستگذاریها از آن بهرهبرداری شود.

مواد و روشها
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود و به روش
پیمایشی انجام شد .پژوهشهای همبستگی به  3دسته
همبستگی  2متغیری ،تحلیل رگرسیون ،تحلیل ماتریس
همبستگی با کوواریانس تقسیمبندی شدهاند [ .]11در پژوهش
حاضر از همبستگی  2متغیری استفاده شده است .جامعه آماری
این پژوهش ( 1035نفر 755 :نفر کارشناسیارشد و  280نفر
دکتری تخصصی) دانشجویان مقطع کارشناسیارشد و دکتری
تخصصی دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز بود .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران  280نفر تعیین شد .روش
نمونه گیری تصادفی طبقهای بود که  180نفر دانشجوی مقطع
کارشناسیارشد و  100نفر دانشجوی مقطع دکتری بو دند.
 280پرسشنامه توزیع شد و  230پرسشنامه تکمیل شد (نرخ
بازگشت  82درصد) .تفکر انتقادی با استفاده از آزمون مهارتهای
تفکر انتقادی کالیفرنیا 1و رفتار اطالعیابی با استفاده از پرسشنامه
مبتنی بر مدل رفتار اطالعیابی الیس بررسی شد.

)1. California Critical Thinking Skills Test (CCTST

جامعه پژوهش شاملدانشجویان مقطع کارشناسیارشد (64/3
درصد) و دانشجویان مقطع دکترای تخصصی ( 35/7درصد) بود.
یافتهها نشان داد (با در نظر گرفتن حداقل  1و حداکثر )5
میانگین رفتار اطالعیابی در وب دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 3/24و انحراف استاندارد آن  0/80است .براساس مؤلفههای مدل
رفتار اطالعیابی در وب الیس ،میانگین رفتار اطالعیابی در وب
مربوط به مؤلفه آغاز با میانگین  ،3/50مؤلفه پیوندیابی ،3/39
مؤلفه مرور  ،3/25مؤلفه تمایزیابی  ،3/21مؤلفه نظارت ،3/19
مؤلفه استخراج  3/15و مؤلفه تأیید  3/03به دست آمد .یافتهها
نشان داد باالترین میانگین مربوط به مؤلفه آغاز و پایینترین
میانگین مربوط به مؤلفه تأیید است.
جهت مقایسه وضعیت رفتار اطالعیابی در وب در  2گروه
کارشناسیارشد و دکتری ،ابتدا مقایسه بر اساس میانگین
کلی و سپس به تفکیک مؤلفههای مدل (آزمون تی گروههای
مستقل) انجام شد .یافتهها نشان میدهد میانگین رفتاراطالعیابی
در دانشجویان کارشناسیارشد نسبت به دانشجویان دکتری
باالتر است .بنابراین دانشجویان مقطع کارشناسیارشد نسبت
به دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ،زمان و تالش بیشتری
جهت دریافت اطالعات از وب صرف میکنند .همچنین میانگین
رفتار اطالعیابی در وب در گروههای کارشناسیارشد و دکتری
با یکدیگر اختالف معنیداری دارد (سطح اطمینان  95درصد)
يافتهها در جدول شماره  ۱ارائه شده است.
همانگونه که در جدول شماره  2مشاهده میشود ،در تمامی
مؤلفههای رفتار اطالعیابی ،میانگین دانشجویان کارشناسیارشد
از دانشجویان دکتری باالتر است و بین تمامی مؤلفههای مدل ،در
 2گروه اختالف میانگین معنیداری وجود دارد.
بهمنظور بررسی وضعیت تفکر انتقادی ،ابتدا میانگین نمره کلی
آزمون و سپس نمره آزمون به تفکیک مؤلفههای آزمون کالیفرنیا
محاسبه شد .یافتهها نشان داد میانگین کلی نمره آزمون تفکر
انتقادی ،در جامعه موردپژوهش  0/27و انحراف استاندارد 0/08
است .با توجه به حداقل نمره صفر و حداکثر نمره  34در آزمون
استاندارد ،یافتهها نشان میدهد مهارت تفکر انتقادی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی بسیار پایین است.در بررسی نمرات به تفکیک
مؤلفهها ،یافتهها نشان داد میانگین مهارت تجزی هوتحلیل ،0/28
مهارت ارزیابی  0/27و مهارت استنباط  0/25است .مقدار
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بهمنظور بررسی رفتار اطالعیابی در وب از پرسشنامه استفاده
شد .ابتدا با در نظر گرفتن پژوهشهای رداد و همکاران و بیگدلی
و پورموسوی سؤاالت استخراج شدند و پس از تغییرات الزم
نسخه اولیه پرسشنامه تهیه شد [ .]11-13روایی این پرسشنامه
را اساتید گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی دانشگاه
علومپزشکی اهواز تأیید کردند .برای تعیین پایایی 50 ،پرسشنامه
در بین دانشجویان دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز توزیع
شد (به شرط عدم ورود مجدد) .گزارش نهایی ،آلفای کرونباخ
 0/87را نشان داد که نشاندهنده مناسب بودن ابزار جهت اجرا
در پژوهش است .نسخه نهایی پرسشنامه با  41سؤال و در 7
بعد شناسایی و آغاز (سؤاالت  1تا  ،)6پیوندیابی (سؤاالت  7تا
 ،) 13مرور (سؤاالت  14تا  ،)17تمایزیابی (سؤاالت  18تا ،)22
نظارت (سؤاالت  23تا  ،)24استخراج ( سؤاالت  25تا  )33و
تأیید (سؤاالت  26تا  )41تنظیم شد .جهت تجزی هوتحلیل دادهها
از نرمافزار  SPSSنسخه  26استفاده شد .همچنین از همبستگی،
رگرسیون خطی و آزمونهای تی گروههای مستقل و آنووا
استفاده شد .بهمنظور رعایت اخالق پژوهش پرسشنامهها بدون

یافتهها
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جهت بررسی تفکر انتقادی دانشجویان از آزمون مهارتهای
تفکر اتتقادی شامل  34سؤال چند گزینهای با یک پاسخ
صحیح برای سنجش مهارتهای شناختی تفکر انتقادی شامل
تجزی هوتحلیل ( 9سؤال) ارزشیابی و استنباط (به ترتیب  14و
11سؤال) استفاده شد .حداکثر نمره در این آزمون  34است [.]12

نام بودند و کد اخالق  IR.AJUMS.REC.1398.936از کمیته
ملی اخالق زیستی دریافت شد .برای بررسی نرمال بودن توزیع،
از آزمون کولموگروفاسمیرنف استفاده شد .نتایج این آزمون در
هر  2متغیر رفتار اطالعیابی در وب و تفکر انتقادی ،در سطح
اطمینان  95درصد ،معنیدار نیست و توزیع نرمال است.
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جدول  .1مقایسه رفتار اطالعیابی در وب دانشجویان در  2گروه کارشناسیارشد و دکتری
متغیر

مقطع تحصیلی

حجم نمونه

میانگین±انحراف معیار

رفتار اطالعیابی
در وب

کارشناسیارشد

148

3/4017±0/63016

دکتری

82

2/9650±0/98798

t

Sig.

4/086

0/000

جدول  .2وضیعت رفتار اطالعیابی در گروههای کارشناسیارشد و دکتری به تفکیک مؤلفههای مدل الیس
مؤلفهها

آغاز
پیوندیابی
مرور
تمایزیابی
نظارت

استخراج

کارشناسیارشد

3/6971±0/6563

دکتری

3/1626±1/1552

کارشناسیارشد

3/5676±0/8050

دکتری

3/0714±1/1129

کارشناسیارشد

3/3868±0/8003

دکتری

3/0183±1/0749

کارشناسیارشد

3/3284±0/7976

دکتری

3/0049±1/0758

کارشناسیارشد

3/1622±0/8906

دکتری

3/8171±0/9984

کارشناسیارشد

3/3657±0/6942

دکتری

3/8765±0/9498

کارشناسیارشد

3/3108±0/7241

دکتری

3/8631±0/9863

میانگینهادر هر  3مؤلفه ،با اختالف کمی (از نظر ریاضی) ،نسبت
به یکدیگر دیده میشوند.
با در نظر گرفتن نمره کلی آزمون تفکر انتقادی و با استفاده
از آزمون تی گروههای مستقل ،به مقایسه نتایج آزمون در 2
گروه پرداخته شد (جدول شماره  .)3همانگونه که جدول نشان
میدهد ،میانگین نمرات دانشجویان کارشناسیارشد ()7/54
از میانگین دانشجویان دکتری ( )7/14باالتر است و اختالف
میانگین نمرات در  2گروه معنیدار است.

3/858

0/000

3/554

0/001

2/715

0/008

2/384

0/019

2/607

0/010

4/097

0/000

3/807

0/000

سپس با استفاده از آزمون تی گروههای مستقل ،نتایج آزمون
در  2گروه کارشناسیارشد و دکتری مقایسه شد .همانگونه که
جدول شماره  4نشان میدهد ،در دو مؤلفه «تجزی هوتحلیل» و
«ارزشیابی» اختالف میانگینها معنیدار است ،ولی در مؤلفه
«استنباط» اختالف میانگینها معنیدار نیست.
با توجه به مقیاس متغیرهای پژوهش حاضر ،از ضریب
همبستگی اسپیرمن جهت تبیین رابطه بین  2متغیر استفاده
شد .یافتهها نشان داد بین میانگین نمرات آزمون تفکر انتقادی
و میانگین نتایج رفتار اطالعیابی در وب سالمت در دانشجویان

متغیر

تفکر انتقادی

190

مقطع تحصیلی

میانگین±انحراف معیار

کارشناسیارشد

7/54±2/79

دکتری

7/14±2/99

t

Sig

3/185

0/002
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جدول  .3مقایسه  2گروه از نظر میانگین نمرات کسبشده در آزمون تفکر انتقادی
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تأیید

مقطع

میانگین±انحراف معیار

t

Sig.
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جدول  .4میانگین نمرات آزمون تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی کارشناسیارشد و دکتری به تفکیک گویه
مؤلفه

تجزی هوتحلیل
ارزشیابی
استنباط

مقطع تحصیلی

میانگین±انحراف معیار

کارشناسیارشد

1/02±0/96

دکتری

1/17±1/09

کارشناسیارشد

3/73±1/63

دکتری

3/15±1/55

کارشناسیارشد

2/78±1/46

دکتری

2/81±1/41

تحصیالت تکمیلیدانشگاه ،رابطه معنیداری وجوددارد .این رابطه
با سطح معنیداری  0/027و در سطح اطمینان  95درصد وجود
دارد و نوع رابطه مستقیم است .گرچه رابطه بین تفکر انتقادی و
رفتار اطالعیابی در وب سالمت در دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه ،معنیدار و مستقیم گزارش شد ،اما براساس مقدار ضریب
همبستگی ( )0/127شدت این رابطه پایین است.

1/07

0/2

2/61

0/01

0/167

0/86

همانگونه که رگرسیون خطی اجراشده نشان داد ،مقادیر
ضريب تعيين استانداردشده 2مقدار پایینی را نشان میدادند ،اما
از نظر آماری معنیدار بودند .در برخی از زمینهها ،بهطورکلی
انتظار میرود که مقادیر ضریب تعیین پایین باشد .برای مثال،
درزمینه تالش برای پیشبینی رفتار انسان معموالً مقادیر ضریب
تعیین کم است .چراکه رفتار انسانها بهسادگی مانند فرایندهای
فیزیکی قابلپیشبینی نیست و عوامل متعددی میتوانند بر آن
تأثیرگذار باشند .با افزایش عوامل مؤثر ،شدت تأثیر هرکدام نیز
از نظر آماری کاهش مییابد .بهعالوه ،ممکن است ضریب تعیین
پایین باشد ،اما متغیرهای پیشبینی معنیدار از نظر آماری وجود
داشته باشند .در این صورت هنوز هم میتوان نتیجهگیری مهمی
درمورد چگونگی تغییر در مقدار متغیر پاسخ در ارتباط با متغیر
ورودی ترسیم کرد .جدول شماره  5جمعبندی تأثیراتی که از نظر
آماری معنیدار بودهاند را نشان میدهد.

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

در پژوهش حاضر بهمنظور تبیین روابط بین متغیرهای پژوهش
از رگرسیون خطی ساده با روش  enterاستفاده شد .در این
مدل تفکر انتقادی بهعنوان متغیر مستقل و رفتار اطالعیابی در
وب بهعنوان متغیر وابسته به نرمافزار معرفی شدند .نتایج برازش
مدل نشان داد مقدار  Rبرای مدل  0/265 ،1است ،R .رابطه
بین مقدار پیشبینیشده توسط مدل و مقدار مشاهدهشده برای
متغیر وابسته و به عبارتی ضریب همبستگی پیرسون را نشان
تعیین اصالح یا تعدیل شده است .با استفاده از
میدهد .ضریب
ِ
ضریب تعیین تعدیلشده باید گفت  5/8درصد از تغییرات مربوط
به متغیر رفتار اطالعیابی در وب ناشی از تفکر انتقادی است .این
مقدار تأثیر ،پایین محسوب میشود .جهت معنیدار بودن کلی
مدل رگرسیون به مقدار آماره  Fو  Sigیا سطح معنیداری توجه
میشود .براساس آماره  5/7و معنیداری  ،0/001تفکر انتقادی بر
رفتار اطالعیابی در وب تأثیر دارد .یافتههای مربوط به مؤلفههای
تفکر انتقادی نشان داد مؤلفه تجزی هوتحلیل (آماره  1/260و
معنیداری  )0/2بر رفتار اطالعیابی تأثیر معنیداری ندارد و
نمیتواند آن را پیشبینی کند .ولی  2مؤلفه ارزیابی (آماره 3/261
و معنی داری  )0/001و استنباط (آماره  1/966و معنیداری
 )0/05بر رفتار اطالعیابی در وب تأثیرگذار هستند .بنابراین مدل
پژوهش تأیید میشود.

t

Sig.

بحث
در بررسی رفتار اطالعیابی در وب دانشجویان براساس مدل
الیس ،یافتهها نشان داد دانشجویان بیشترین زمان و تالش را در
مرحله آغاز (مرحله نخست در مدل) صرف میکنند .مرحله آغاز
شامل فعالیتهای اولیه جستوجوی اطالعات (نظیر شناسایی
منابع اطالعاتی) است .در این مرحله ،پژوهشگر بهندرت به
کتابخانه مراجعه میکند ،بلکه بیشتر به شناسایی و جایابی منابع
اطالعاتی میپردازد.

2. Adjusted R
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جدول  .5جمعبندی تاثیرات آماری معنیدار به تفکیک مؤلفه
مؤلفه

Beta

Sig.

از مؤلفه ارزشیابی تفکر انتقادی به رفتار اطالعیابی در وب

0/212

0/001

از مؤلفه استنباط تفکر انتقادی به رفتار اطالعیابی در وب

0/128

0/051
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان داد دانشجویان کارشناسیارشد نسبت به
دانشجویاندکتری تخصصی زمان و تالش بیشتری برای اطالعیابی
در وب صرف میکنند .همچنین هر دو گروه کارشناسیارشد و
دکتری تخصصی نمرات بسیار پایینی در مهارت تفکر انتقادی
کسب کردند .بین تفکر انتقادی و رفتار اطالعیابی در وب رابطه
معنیداری مشاهده شد ،اما با توجه به نتایج رگرسیون خطی،
میزان و شدت تأثیرگذاری این  2متغیر بر یکدیگر قابلتوجه نبود.
با توجه به نمرات بسیار پایین تفکر انتقادی در دانشجویان
تحصیالت تکمیلی ،پیشنهاد میشود امور آموزشی دانشگاهها
با همکاری امور فرهنگی و واحد مشاوره در خصوص برگزاری
کارگاههای آموزشی جهت تقویت مهارت تفکر انتقادیدانشجویان
تالش کند .همچنین تکرار این پژوهش در جامعه متفاوت مانند
اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان مقاطع کارشناسی و غیره و
مقایسه نتایج با یکدیگر میتواند تصویر بهتری از مهارت تفکر
انتقادی و رفتار کسب اطالعات در وب ارائه کند.
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یافتهها نشان دا د میانگین نمرات دانشجویان تحصیالت
تکمیلی در مهارت تفکر انتقادی پایین است .همچنین در بررسی
ابعاد مدل کالیفرنیا ،بُعد تحلیل در تفکر انتقادی باالترین میانگین
و بُعد استنباط پایینترین میانگین را به خود اختصاص داده است.
بُعد استنباط شامل جستوجو برای شواهد ،گمانهزنی درمورد
جایگزینها و استخراج نتایج بازیابیشده است .بنابرایندانشجویان
تحصیالت تکمیلی در مراحل جستوجوی شواهد و پشتوانههای
انتشاراتی ،بررسی صحت و اعتبار اطالعات بازیابیشده از وب

در بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و رفتار اطالعیابی در وب،
پژوهش حاضر نشان داد بین این  2متغیر رابطه مستقیم و
معنیداری وجود دارد .اما براساس نتایج ضریب همبستگی ،شدت
تاثیرپذیری این  2متغیر از یکدیگر پایین است و هیچکدام بهعنوان
متغیر پیشبین برای دیگری ایفای نقش نمیکند .برایناساس
نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای واالس و جفرسون ،کوارویی
و ملکی همراستاست ،اما با پژوهشهای طهماسبی و همکاران و
غائبی و امیریپری همراستا نیست [.]13، 17-20

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

باتوجه به اینکه در این پژوهش رفتار اطالعیابی در وب بررسی
شده است ،کسب باالترین میانگین در این خصوص حاکی از آن
است که دانشجویان تحصیالت تکمیلی در هنگام جستوجوی
اطالعات در وب زمان قابلتوجهی را برای شناسایی منابع
اطالعاتی و احتماالً اعتباریابی آنها صرف میکنند.دومین مرحله
از نظر صرفزمان و تالش برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی،
مرحله پیوندیابی است .منظور از پیوندیابی ،ردیابی منابع معتبر
مورداستناد در پانویسها یا ارجاعات منابع و به بیان دیگر ایجاد
شبکهاستنادیمیانمنابعاست.پیوندیابیاغلببهمنظورشناسایی
منابع جدید اطالعات یا نیازهای اطالعاتی جدید و ارضای این
نیازها استفاده میشود .با توجه به میانگین بهدستآمده در این
مرحله ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی زمان و تالش قابلتوجهی
برای شناسایی منابع جدید اطالعاتی و همچنین ردیابی آنها
صرف میکنند .به نظر میرسد عدم رفع نیاز اطالعاتی و دریافت
پاسخ در مرحله اول ،به هر دلیلی باعث میشود فرد زمان و تالش
قابلتوجهی را برای ادامه شناسایی منابع اطالعاتی مناسب صرف
کند .سومین مرحله از نظر صرفزمان و تالش برای دانشجویان،
مرحله مرور است .در مرحله مرور ،دانشجویان نوعی جستوجوی
نیمههدایتشده یا نیمهساختارمند انجام میدهند .مرور منابع
ردیف اول و دوم بهعنوان یک فعالیت مهم اطالعیابی تلقی
میشود که تمام پژوهشگران در مراحل مختلف پژوهشی وارد آن
میشوند .در این مرحله تالشهای وسیعی صورت میگیرد تا فرد
بتواند به اطالعات جدید و تازه در حوزه موردجستوجو دست یابد
و برای این کار فعالیتهایی مانند مطالعه انتشارات جدید ،مقاالت
داغ و پراستناد و غیره را دنبال میکند .در مقایسه وضعیت رفتار
اطالعیابیدر وبدانشجویان کارشناسیارشد ودکتری تخصصی،
میانگین دانشجویان کارشناسیارشد باالتر از دکتری تخصصی
بود و اختالف معنیدار بود .ازجمله دالیل میتواند استفاده
بیشتر دانشجویان دکتری تخصصی از منابع اطالعاتی غیروبی
مانند منابع مرجع و غیره باشد .پژوهش حاضر نشان داد رفتار
اطالعیابی در وب در دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز تابعی از
مدل رفتار اطالعیابی الیس است .این نتایج با با نتایج پژوهش
غائبی و امیریپری ،مهرآبادی ،خوشباف و هاشمینسب همراستا
هستند که حاکی از مناسب بودن مدل رفتار اطالعیابی الیس در
بررسی رفتار اطالعیابی در وب دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
ایران بودند [.]13-16

مهارت بسیار پایینی دارند .در مقایسه میانگین نمره آزمون تفکر
انتقادی ،میانگین کلی نمرات دانشجویان مقطع کارشناسیارشد
باالتر ازدکتری تخصصی است و براساس نتایج آزمونهای تعقیبی
این اختالف معنیدار است .همچنین در بُعد تجزی هوتحلیل و
بُعد ارزشیابی ،میانگین دانشجویان کارشناسیارشد در سطح
معنیداری از دکتری تخصصی باالتر است .اگرچه در بُعد استنباط
میانگین دانشجویان دکتری تخصصی از کارشناسیارشد باالتر
است ولی این اختالف معنیدار نیست .این نتیجه بیانگر مهارت
باالتر دانشجویان دکتری تخصصی در جستوجو برای شواهد،
گمانهزنی درمورد جایگزینها و استخراج نتایج بازیابیشده است.
این مهارت به دنبال تجربه و دانش کافی درخصوص اعتباریابی
اطالعات بازیابیشده از وب حاصل میشود .در پژوهش غائبی و
امیریپری نیز به پایین بودن میانگین نمره دانشجویان در آزمون
تفکر انتقادی اشاره شده بود که نشاندهنده همراستایی پژوهش
حاضر با آنهاست [.]13

تابستان  .1401دوره  .8شماره 2
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