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تواند منجر به استفاده میدانشجویان شناخت تأثیر باورهاي انگیزشی و خودتنظیمی بر رفتار  چکیده:

تعیین تأثیر باورهاي منظور ه باین پژوهش  لذا شود.آنها جهت رفع نیازهاي اطالعاتی  تري از منابع اطالعاتیگسترده

جندي علوم پزشکی دانشگاه  تخصصیي ادکتر مقطع  انگیزشی و راهبردهاي خودتنظیمی بر رفتار اطالعاتی دانشجویان

که در  انتخاب شدندسرشماري به صورت نفر از دانشجویان  184در این پژوهش تعداد است.  صورت گرفتهشاپور اهواز 

و از نظر  همبستگی از نوع تحلیل مسیرنفر مورد بررسی قرار گرفتند. نوع پژوهش کاربردي، از نظر ماهیت  125نهایت 

و  انگیزشی براي یادگیريراهبردهاي ي استاندارد وسیله دو پرسشنامههاي مورد نیاز به دادهها پیمایشی بود. گردآوري داده

ها از طریق متخصصان، پایایی هر روایی پرسشنامهگردید. پس از بررسی  آوريجمعساخته رفتار اطالعاتی ققپرسشنامه مح

یابی ها بر اساس مدل تجزیه و تحلیل دادهتعیین گردید.  85/0و  79/0دو پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ به ترتیب 

صورت پذیرفت.  PLSو  SPSS21افزارهاي آماري  ه از نرممعادالت ساختاري مبتنی بر حداقل مربعات جزیی با استفاد

هاي باورهاي انگیزشی و مؤلفه ها نشان داد ومدل پیشنهادي برازش قابل قبولی را با دادههاي پژوهش نشان دادند یافته

 کارکردهايدرک بهتر تخصصی دانشگاه تأثیر دارند. ي ادکتر مقطع خودتنظیمی بر رفتار اطالعاتی دانشجویانراهبردهاي 

-اطالع  هاي هاي آموزشی مرتبط با یادگیري مهارترفتار اطالعاتی دانشجویان دکتري در تدوین برنامه مؤثر بر روانشناختی

هاي اطالعاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا با یابی، ارائه راهکارهایی براي بهبود خدمات اطالعاتی و توسعه نظام

ها و در نتیجه ارائه خدمات پزشکی آن عملکرد تحصیلیتوان به بهبود طالعات به این دانشجویان میانتقال هر چه مؤثرتر ا

 بهتر به جامعه کمک نمود. 
 

 دانشجویان. ،باورهاي انگیزشی، راهبردهاي خودتنظیمی، رفتار اطالعاتیواژگان کلیدی: 

 

 
 
 

 

mailto:nasiri18100@gmail.com


 بررسی تأثیر باورهای انگیزشی و...                                                                                                                367

 1395 زمستان، 4ی شاپور،سال هفتم،شماره جندی آموزش ی توسعه پژوهشی-ی علمیفصلنامه

 مقدمه

نیازهاي خاص و در عین ها و رفتارهاي انسان از انگیزه

گیرند. انسان همواره نیازهاي سرچشمه مینی حال همگا

متفاوتی دارد و براي برآوردن نیازهایی که اهمیت بیشتري 

تواند زاده کند. نیازهاي اطالعاتی نیز میدارد تالش می

هاي انسانی، رشد جسمی و ذهنی، و شرایط محیطی انگیزه

(. رفتار اطالعاتی فرد بعد 1386و تحصیلی باشد )داورپناه، 

یابی)یعنی تالشی کندکه شامل اطالعرک نیاز بروز میاز د

ي سایر رفتارهاي آگاهانه براي کسب اطالعات(، مجموعه

غیرارادي یا انفعالی )مانند نگاه اجمالی یا مواجهه با 

ي چنین رفتارهاي هدفمند که دربرگیرندهاطالعات( و هم

 .وجو نیست، مانند اجتناب فعاالنه از اطالعات استجست

مواجهه با  هايبراین رفتار اطالعاتی شامل فعالیتبنا

اطالعات، نیاز به اطالعات، یافتن اطالعات، انتخاب و 

انواعی ازرفتارهاي است که در واقع استفاده از اطالعات 

مطالعه رفتار  .(2007)کیس،  اصلی انسان هستند

اطالعات  .اطالعاتی شبیه مطالعه تغذیه و بدن انسان است

اي براي ذهن است. اطالعات سوخت یادگیري، مانند تغذیه

مانند غذا، ذهن انسان نیاز  .پایه و اساس دانش انسان است

کننده مستمر دارد و اطالعات غذاي آماده و به یک تأمین

طور کلی، دانش و درک بیشتر در کننده است. بهآن تأمین

تواند به ما براي افزایش دسترسی مورد رفتار اطالعاتی می

ها و جوامع نفاده از اطالعات به نفع افراد، سازماو است

رسانی از موضوعی  در ادبیات جدید اطالعکمک کند.

نوین و ی رفتار اطالعاتی انسان به مثابه مفهوم موسوم به

اطالعاتی سخن به میان آمده  رمتمایز از مفهوم کلی رفتا

به  اًکننده از نظام اطالعاتی صرفاست که در آن استفاده

 ،شودکننده تلقی نمیگر یا مصرفوتججس ،ن کاربرعنوا

اي د که در چارچوبهوشبلکه انسانی در نظر گرفته می

شناختی و فیزیکی معرفت، شناختیجامعه، روانشناختی

 کنداي به جستجوي اطالعات مبادرت میویژه

از   .(2004؛ مارتزوکو، 2003؛ گاسون، 1997)ساراسویک، 

مانند سایر رفتارها یک پدیده جایی رفتار اطالعاتی آن

هاي روانی و رسد ویژگینظرمی روانشناختی است، به

ها تأثیر ذهنی دانشجویان دکتري بر رفتار اطالعاتی آن

دارد. در این راستا، هسته اصلی پژوهش حاضر را نظریه 

براساس دهد. ( شکل می1986شناختی اجتماعی بندورا)

 شناختیردهاي روانبندورا، کارکشناختی اجتماعی یه نظر

  را تعیین وي، عملکرد، رفتار، محیط و محرکات انسان

از دیدگاه این نظریه، در رابطه با علل بروز رفتار  د.کنمی

انسان، رویکردهاي شناختی و خودتنظیمی به جاي کنترل 

بیرونی بر رفتار فرد حاکم است و انگیزش درونی حاصل از 

ش بیرونی در تقویت و خودارزشیابی، اثر بیشتري از انگیز

عوامل انگیزشی  (.1387داري رفتار فرد دارد )کدیور، نگه

از جمله عواملی هستند که بر رفتار افراد اثر گذارند و جزء 

روانشناسان و  شوند.عوامل شخصی محسوب می

متخصصان تعلیم و تربیت براي انتخاب متغیرهاي 

استفاده انتظار -انگیزشی از یک مدل انگیزشی به نام ارزش

نتریچ و یپ شود.اند که به آن باورهاي انگیزشیگفته میکرده

گذاري ذاتی، ( خودکارآمدي، ارزش1990گروت )دي

هدف )ریان، و  گیريعواطف )از جمله اضطراب( و جهت

هاي باورهاي انگیزشی ( را به عنوان مؤلفه1997پینتریچ، 

هاي کنترل خودکارآمدي یکی از جنبه معرفی کردند.

خودکارآمدي عبارت ( 1995از نظر بندورا ) .ردي استف

هایش براي ي قابلیتباورهاي شخص درباره"است از 

هاي عمل مورد نیاز براي دوره يسازماندهی و اجرا

. "هایی که در آینده پیش خواهد آمدمدیریت موقعیت

خودکارآمدي بر این فرض استوار است که افراد، افکار، 

ها نیز آورند و اینوجود میخود را بهرفتار و حاالت عاطفی 

          به نوبه خود، جریان افکار و رفتار را تحت تأثیر قرار 

ها هم به نوبه خود، روش انتخاب اعمال دهند، و آنمی

ها آورند، مقاومت آنمردم و میزان تالشی که به عمل می

در برابر شکست و سطح دستیابی به موفقیت را تعیین 

کننده به عنوان یک تعیینبنابراین خودکارآمدي کنند. می

              مستقیم و بالواسطه در انگیزش و رفتار انسان عمل 

 منبع یک از گیريهبهر در خودکارآمدي احساس کند.می

 منجر منبع از ترو دقیق ترهگسترد استفاده به اطالعاتی

کارآمدي قدرت تشریح و -مفهوم خود چنینهم. شودمی

بیین سطوح مختلف عملیات جستجوي اطالعات و حل ت

کچنی، مسئله را در خود دارد )فیشر، اردلز، و مک

(.ویلسون در مدلی که از رفتار اطالعاتی در سال 2005

ارائه داد، خودکارآمدي را به عنوان سازوکار فعالیت  1999

کار برد تا تبیین کند چرا برخی نیازهاي یابی بهاطالع

شوند.عالوه بر رفتار اطالعاتی ختم نمیاطالعاتی به 

خودکارآمدي، یکی دیگر از موضوعات در حوزه انگیزش، 

گیري هدفاست. بررسی نقش دستیابی به هدفیا جهت

گیري اهداف، اهداف و معانی هستند که منظور از جهت

گیرد )ریان و شخص براي رفتار پیشرفت خود در نظر می

 سازيمفهوم تطبیق ( با2000میوا ) (.1997پینتریچ، 

بندورا،  اجتماعی شناختی نظریه اهداف چندگانه سطوح

 خاللف در کنندگاناستفاده اهداف در تغییر بار چندین

وي معتقد اطالعات را شناسایی نمود.  وجويجست رایند

است عواملی از جمله تحمیل، تأثیر اجتماعی و عالئق 

مؤثر فردي در ایجاد هدف در مرحله بازیابی اطالعات 
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هاي گذاري ذاتی، یکی دیگر از مؤلفهارزش هستند.

باورهاي انگیزشی است و به اهمیتی که فرد به انجام یک 

دهد، باوري که به آن عمل دارد و هدفی عمل خاص می

ها نشان شود. پژوهشکند، اطالق میکه از آن دنبال می

دهند که افرادي که داراي انگیزه غلبه بر کار و تکلیف می

گر هستند، کارها و تکالیف پیچیده را بر ا به عبارتی تسلطی

افراد با  (.2003دهند )میلتیادوو ساونی، ساده ترجیح می

گرا، صرفاً به دنبال افزایش گذاري ذاتی یا افراد تسلطارزش

شایستگی و تسلط در انجام کارها هستند و به همین دلیل 

یمی استفاده بیش از سایر فراگیران از راهبردهاي خودتنظ

کنند و پیشرفت بیشتري دارند )محمدي درویش بقال می

اطالعات گذاري ذاتی (. بر اساس ارزش1392و دیگران، 

هاي متفاوتی دارد. براي افراد با نیازهاي مشابه داراي ارزش

زیرا کاربران بر اساس معیارهاي درونی و منحصر به فرد 

         ت قضاوت درباره مرتبط بودن یا مرتبط نبودن اطالعا

ربطی را به طور انحصاري مورد کنند و میزان ربط یا بیمی

( مفهوم شایستگی 2001ساولینن ) دهند.سنجش قرار می

وجوي اطالعات ارائه کرد. وي ایرا در زمینه جستشبکه

هاي اي را به عنوان یکی از شایستگیشایستگی شبکه

لی تعریف اطالعاتی و به منزله مهارت در چهار حوزه ک

کرده است: آگاهی از وجود منابع اطالعاتی، استفاده 

ماهرانه از ابزار فناوري اطالعات و ارتباطات، قضاوت در 

در پژوهش  دست آمده و ارتباطات.مورد ربط اطالعات به

 چنین توجه خاصی به ارتباط بین شایستگیهمساولینن 

اي و خودکارآمدي شده است که داللت بر قضاوت شبکه

وجوي اش در سازماندهی و اجراي جستخص از تواناییش

عواطف به عنوان یکی  مانند یافتن اطالعات در وب دارد.

 و رفتاري پیامدهاي هاي باورهاي انگیزشی،دیگر از مؤلفه

بیشتر تحقیقات کولثاو  بر دارند.  دنبال به شناختیروان

ي سازه شخصی جورج کلی روانشناس بوده اساس نظریه

 (. وي معتقد است عدم قطعیت مرحله2007یس، است )ک

آغازین در هر جستجو است و این اغلب همراه با احساس 

کار، اضطراب است که محرکی قدرتمند براي چسبیدن به

(. 1991یا به طور کلی دست کشیدن از آن است )کولثاو، 

 اهمیت مطالعه کولثاو به ویژه از نظر توجه به نقش عاطفه

با اشاره به تی مورد توجه بوده است. کولثاو در رفتار اطالعا

هاي مهمی را  هاي انگیزشی و شناختی اشخاص، نکته جنبه

یابی بر دانش  در خصوص عوامل مؤثر بر رفتار اطالع

کند. وي تردیدي را که جستجوگر پیش  پیشین اضافه می

یابی در خود احساس  یابی و در حین اطالع از اطالع

یابی  ز مؤثرترین عوامل رفتار اطالعکند، به عنوان یکی ا می

وي از این تردید به عنوان محرک اصلی . کند او معرفی می

برد و چنین تحلیل  یابی نام می و اصلی اساسی در اطالع

ی هاي خاص کند، در زمانی که جستجوگر با موقعیت می

له یا اطالعات عاجز أشود و از درک صحیح مس روبرو می

شود و به منظور کاهش آن،  می ماند، دچار این تردید می

کند و معموالً این  جو را آغاز میویابی و جست اطالع

احساس تردید و عدم امنیتی را که در آغاز با خود داشت، 

رد تا پایان جستجو و دستیابی به یقین با خود به همراه دا

بر نقش  هاي خودپژوهشکولثاو در (.2007)کیس، 

بینی، ناکامی،  عواملی همچون اغتشاش ذهنی، خوش

یابی کاربران  مندي در رفتار اطالعاحساس آرامش و رضایت

هاي فردي رفتار  هاي جنبه ترین مؤلفه که به عنوان مهم

بنابراین، در این نظریه  .شود تأکید دارد ها محسوب میآن

جایگاهی ویژه دارد. این اصل که مبین اصل عدم قطعیت 

اه با اولین نوعی وضعیت شناختی و عاطفی است، همر

شود که  و هنگامی مطرح می پژوهشمراحل فرایند 

خود مطمئن نیستند  پژوهشدانشجویان در مورد موضوع 

 شان از موضوع نقص یا کاستی وجود دارد.و یا در فهم

هاي انگیزشی بر رفتار اطالعاتی بدون مطالعه تأثیر مؤلفه

رسد، توجه به ابعاد شناختی چندان منطقی به نظر نمی

یابی، جستجوگران هنگام هاي اطالعا که در موقعیتچر

اکتساب، ذخیره و یادآوري اطالعات از راهبردهاي 

طبق نظریه بندورا، رفتار انسان  کنند.شناختی استفاده می

عمدتاً یک رفتار خودتنظیم است. بحث اهداف در نظریه 

شناختی اجتماعی بندورا مرتبط با موضوع خودتنظیمی 

اف موضوعات خاصی هستند که به افراد اهد رفتار است.

         هاي خود را ها و فعالیت کنند تا راهبرد کمک می

کشی و طراحی نمایند. از جمله چیزهایی که انسان از نقشه

آموزد، تجارب مستقیم یا غیرمستقیم )جانشین( می

که معیارها آموخته پس از اینمعیارهاي عملکرد است.

شوند. اگر عملکرد بی فرد میشدند، اساسی براي ارزشیا

شخص در یک موقعیت معین با معیارهاي او هماهنگ یا 

تر از آن ها باشد، آن را مثبت و اگر پایینباالتر از آن

هرگنهان و کند )معیارها باشد، آن را منفی ارزیابی می

فرض خودتنظیمی، سطوح طبق پیش(.2009السون، 

که اهداف، چندگانه اهداف بر این فرض استوار است 

ي رفتار اي هستند که انگیزهي تولید شدهرخدادهاي آینده

( سطوح چندگانه اهداف 1998فعلی انسان هستند.بندورا )

را به منظور تشریح این نکته مورد استفاده قرار داد که 

چگونه اهداف دراز مدت و سطوح باالتر اصول کلی، اهداف 

        و نظارت  اي خاص کنترلتر را در برنامهسطوح پایین

ي مدلی از سطوح کنند. بنابراین این نظریه در برگیرندهمی

چندگانه اهداف است که میان اهداف بلند مدت به عنوان
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ها راهنماي کلی و اهداف خاص که انتخاب سریع فعالیت

شود )میوا، کند، تفاوت قائل میتوسط افراد را تعیین می

هایی دارند ویژگی( اهداف 2001(. از نظر شانک )2000

که عبارتند از: اهداف خاص در مقابل اهداف کلی، اهداف 

دشوار در مقابل آسان و اهداف نزدیک در مقابل اهداف 

دور. به طور کلی عقیده بر این است که اهدافی با این 

هاي خاص، دشوار و نزدیک انگیزه بیشتر و ویژگی

تقد ( مع1999شوند. لموس )خودتنظیمی بهتر را سبب می

است خودتنظیمی به معناي ظرفیت فرد براي تعدیل 

رفتار، متناسب با شرایط و تغییرات بیرونی و درونی است و 

 شامل توانایی فرد در سازماندهی و خود مدیریتی

 نتریچیپرفتارهایش براي رسیدن به اهداف گوناگون است. 

راهبردهاي  راراهبردهاي خودتنظیمی  ترینمهم( 1999)

هبردهاي فراشناختی و راهبردهاي مدیریت شناختی، را

داند. خودتنظیمی به این موضوع اشاره دارد که می منابع

کنند و چگونه افراد چگونه رفتار خود را هدایت می

نمایند که موجب راهبردهاي خودتنظیمی را انتخاب می

 شود.ها براي هدایت رفتار بعدي میافزایش تالش آن

هاي پردازش  ذهن یا شیوه شناخت به فرایندهاي درونی

شود. روشی که به وسیله آن اطالعات  اطالعات اطالق می

 به رمز درشود، داده می ، تشخیصگیردمیمدنظر قرار 

ها از و در هنگام نیاز آن شدهحافظه ذخیره  در آید،می

افراد  گیرد. و مورد استفاده قرار می شودمیحافظه بازیابی 

نسبت به محیط اطراف خود  هاي شناختی از طریق فرایند

 (.1386 )سیف، دهند آگاهی پیدا کرده، و به آن پاسخ می

ذهنی از  ها و اعمالاي از تواناییشناخت دربرگیرنده پاره

 دادن و تفکر است.کردن، تشخیصقبیل دانش، درک

 ذهنی هايفعالیت به در ارجاع عمدتاً شناختی راهبردهاي

 این واقع در شوند؛ می ادهاستف استدالل و تفکر، ادراک مثل

 کاربه تکمیل یک عمل انجام و براي سهولت راهبردها نوع

 براي را تازه اطالعات تا کنند کمک می افراد به و روند می

  ها سازي آن ذخیره و آماده نموده قبلی اطالعات ترکیب با

ي راهبردها این نمایند.تسهیل  مدت دراز ي حافظه در را

 بسط مرور ذهنی، تکرار یا راهبردهاي عبارتنداز: شناختی

 معنایی، سازماندهی اطالعات و تفکر انتقادي. گسترش یا

یند کسب آافراد در فر. (1990ت، ورگ)پینتریچ، و دي

هاي خارجی، فعالیت دهی به محرکاطالعات نیازمند نظم

علمی و خالق هستند و براي این منظور استفاده از 

         نظرهب کند.ا تأمین میراهبردهاي شناختی این نیاز ر

کنند، در که از این راهبردها استفاده می کاربرانیرسد می

نتیجه،  در و ترهستندجو و استفاده از اطالعات فعالجست

خسروجردي و  کنند.می کسب نیز بیشتري هايموفقیت

اي پی به رابطه دانش ( در طی مطالعه1388ایرانشاهی )

کنند ها اظهار میجویی بردند. آنپیشین با رفتار اطالع

افرادي که دانش اندکی دارند، نسبت به افرادي که داراي 

ها زیاد است، به دلیل نداشتن اطالعات دانش قبلی آن

یافته، اشتیاق بیشتري براي ناکافی و ذهنیت ساخت

راهبردهاي شناختی براي  جوي اطالعات دارند.جست

یابی به یک هدف خاص )مثالً درک یک متن( دست

راهبردهاي فراشناختی براي  در حالی کهشوند ده میاستفا

روند )براي مثال، به کار میاطمینان از تحقق هدف به

منظور ارزیابی میزان درک یک متن خوانده شده، فرد خود 

دهد(. تجربیات فراشناختی معموالً را مورد آزمون قرار می

در رابطه با  آیند.هاي شناختی میبه دنبال فعالیت

توان به ي اطالعاتی، راهبردهاي شناختی را میرفتارها

اي از فرآیندها یا اعمال مربوط به اکتساب، عنوان مجموعه

داري، یا کاربرد اطالعات در نظر گرفت. فراشناخت، نگه

دانش یا آگاهی فرد از نظام شناختی خود یا دانستن درباره 

کند تا به دانستن است. دانش فراشناختی، فرد را یاري می

ها، پیشرفت خود نگام یادگیري، دانستن امور و انجام آنه

، نقل در لطف آبادي، 2004وولفولک ) را زیر نظر گیرد.

( از دید نظریه پردازش اطالعات، فراشناخت را 1384

فرآیندهاي کنترل و اجرایی از قبیل توجه، مرور و تمرین، 

داند. میزان استفاده از سازماندهی و دستکاري اطالعات می

رآیندهاي کنترل اجرایی سبب تفاوت فراگیران در ف

شود. به عبارت دیگر هر چه این یادگیري و یادآوري می

تر باشند، فرآیند پردازش اطالعات فرآیندها در افراد قوي

شود. در همین راستا رعنا ها بهتر انجام میدر حافظه آن

خود به رابطه راهبردهاي  ( در طی مطالعه1392کوارویی )

جویی اعضاء هیأت علمی دانشگاه شناختی با رفتار اطالعفرا

          عالمه طباطبایی پی برد. با توجه به موارد ذکر شده، 

توان گفت که درک رفتارهاي انسانی در دسترسی به می

اگر عوامل شخصی اطالعات در جامعه اطالعاتی مهم است. 

ها بر رفتار اطالعاتی افراد شناخته و رفتاري و تأثیر آن

هاي کاربر نیز بهتر تشخیص ها و قابلیت، محدودیتشوند

جوي وري در جستشوند و موجب افزایش بهرهداده می

تأثیر باورهاي  چنین شناختشوند. هماطالعات می

تواند منجر به انگیزشی و خودتنظیمی بر رفتار انسان می

تري از منابع اطالعاتی جهت رفع نیازهاي استفاده گسترده

           رسانیعالوه بر این، متخصصان اطالعد. اطالعاتی شو

توانند نتایج پژوهش را در فرآیند طراحی، توسعه و می

ارائه  هاي بازیابی اطالعات به کار برند. مدلارزیابی نظام

تواند به فهم بهتر رفتار اطالعاتی کمک کند. این شده می

فواید مترتب بر نتایج این پژوهش اهمیت و ضرورت اجراي
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هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی  سازد.کار میآن را آش 

ثیر عوامل روانشناختی بر مؤثر بر رفتار اطالعاتی تأ

دانشجویان دکتري علوم پزشکی بر پایه نظریه شناختی 

بر همین اساس در این پژوهش دو  اجتماعی بندورا است.

 گیرند:فرضیه زیر مورد بررسی قرار می

اطالعاتی فرضیه اول: باورهاي انگیزشی بر رفتار -

دانشجویان دکتري علوم پزشکی دانشگاه جندي شاپور 

 اهواز تأثیر دارند.

فرضیه دوم: راهبردهاي خودتنظیمی بر رفتار اطالعاتی -

دانشجویان دکتري علوم پزشکی دانشگاه جندي شاپور 

 اهواز تأثیر دارند.

مدل نظری پژوهش: تأثیر باورهای  -1شماره  شکل

نظیمی بر رفتار اطالعاتی انگیزشی و راهبردهای خودت

 دانشجویان دکتری علوم پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

 
 

 کار  مواد و روش
هاي باورهاي که با هدف تعیین تأثیر مؤلفه پژوهشاین 

انگیزشی و راهبردهاي خودتنظیمی بر رفتار اطالعاتی 

دانشجویان مقطع دکتراي تخصصی دانشگاه علوم پزشکی  

، از نظر کاربردي نوع پژوهش از انجام شد،جندي شاپور اهو

ماهیت توصیفی همبستگی و از نوع تحلیل مسیر است. 

ي دانشجویان  جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه

 دکتري دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز در سال

بود که حجم نمونه به صورت  1394-1393 تحصیلی

نفر از  150نفر تعیین شد و در نهایت 184سرشماري 

شش دانشکده پزشکی، بهداشت، توانبخشی، داروسازي )و 

 و پیراپزشکی به  مامایی ،طب سنتی(، پرستاري

ها پاسخ دادند و مورد بررسی قرار گرفتند. در پرسشنامه

این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده گردید: پرسشنامه 

گروت پنتریچ و ديبراي یادگیري  انگیزشیراهبردهاي 

. رفتار اطالعاتی پرسشنامه محقق ساختهو  (1990)

که توسط  انگیزشی براي یادگیريپرسشنامه راهبردهاي 

 اجتماعی-ناختیـاس نظریه شـبر اسروت ـگپینتریچ و دي

عبارت در دو بخش  47ساخته شده است شامل بندورا  

گیري هدف، خودکارآمدي، جهت) باورهاي انگیزشی

اي یادگیري و راهبرده (گذاري درونی و اضطرابارزش

و مدیریت  فراشناختی، )راهبردهاي شناختی خودتنظیمی

. خرده مقیاس راهبردهاي یادگیري شودمی( منابع

عبارت بوده و سه وجه از  22خودتنظیمی شامل 

خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهاي شناختی، 

سنجد. راهبردهاي فراشناختی و مدیریت منابع را می

راهبردهاي ، مقیاس عبارت 13راهبردهاي شناختی 

بخش  و عبارت مقیاس 9فراشناختی و مدیریت منابع 

است. عبارت مقیاس را در برگرفته  25باورهاي انگیزشی 

( با استفاده از تحلیل عامل 1990گروت )پینتریچ و دي

تأییدي براي مقیاس باورهاي انگیزشی سه عامل 

گذاري درونی و اضطراب امتحان و خودکارآمدي، ارزش

مقیاس راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی دو عامل  براي

استفاده از راهبردهاي شناختی و استفاده از راهبردهاي 

چنین دست آوردند. همفراشناختی و مدیریت منابع را به

هاي ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ خرده مقیاس

گذاري درونی و اضطراب امتحان، خودکارآمدي، ارزش

اختی و فراشناختی به ترتیب استفاده از راهبردهاي شن

اند. محاسبه کرده 74/0و  83/0، 75/0، 87/0، 89/0

پرسشنامه رفتار اطالعاتی توسط بیگدلی، رجبی، نصیري 

بر اساس مطالعات نظري، تعاریف کیس  1394در سال 

( با شش جنبه رفتار اطالعاتی 2002( و ویلسون )2007)

جویی، رفتار اطالع یابی،از جمله نیاز اطالعاتی، رفتار اطالع

مواجهه با اطالعات، اجتناب از اطالعات و استفاده از 

اي لیکرت درجه 5گویه در یک طیف  48اطالعات با 

در این ( تدوین گردید.1تا کامالً مخالفم= 5)کامالً موافقم=

 5پژوهش، روایی صوري و محتوایی این پرسشنامه توسط 

نفر از  20و  شناسینفر از اساتید علم اطالعات و دانش

دانشجویان دوره دکتري مورد تأیید قرار گرفت.براي 

بررسی روایی سازه این پرسشنامه از روش تحلیل عامل 

تأییدي استفاده شد. نتایج گویاي آن هستند که مدل 

شش عاملی رفتار اطالعاتی برازنده جامعه است. بارهاي 

دست به 30/0هاي هر شش عامل باالتر از عاملی ماده

اند. ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس هآمد

گانه هاي ششو براي عامل 91/0سنجش رفتار اطالعاتی 

، 69/0جویی ، اطالع86/0یابی ، اطالع70/0نیاز اطالعاتی 

و  79/0، اجتناب از اطالعات 67/0مواجهه با اطالعات 

محاسبه شده است. 73/0استفاده از اطالعات 
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 هاو تحلیل داده های پژوهشیافته
ها از آمار در این تحقیق براي تجزیه و تحلیل داده

توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. ابتدا با 

            هاي استفاده از آمار توصیفی از وضعیت و ویژگی

-22ها با استفاده از نرم افزار شناختی آزمودنیجمعیت

SPSS یافته و در ادامه براي بررسی و آزمون آگاهی

ها و بررسی روابط علّی متغیرهاي موجود در تحقیق فرضیه

سازي معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار از مدل

PLS  .استفاده شده است 

های توصیفی و آزمون نرمال  مقادیر شاخص-1شماره  جدول

 بودن در خصوص متغیرهای پژوهش

 ±انحراف معیار متغیر

 میانگین

 سطح معناداری K-Sآماره 

 001/0 056/2 43/1 ± 355/0 جهت گذاری هدف

 008/0 659/1 49/2 ± 231/1 عواطف

 001/0 118/2 60/1 ± 504/0 ارزش گذاری ذاتی

 001/0 906/1 54/1 ± 415/0 خودکارآمدی

 001/0 068/2 66/1 ± 428/0 راهبردهای شناختی

راهبردهای 

 فراشناختی

562/0 ± 07/2 378/1 045/0 

 001/0 534/3 50/1 ± 324/0 نیاز اطالعاتی

 003/0 820/1 51/1 ± 207/0 یابیاطالع

 001/0 146/2 84/1 ± 425/0 جوییاطالع

 023/0 494/1 13/2 ± 758/0 مواجهه با اطالعات

 002/0 861/1 21/2 ± 681/0 اجتناب از اطالعات

 001/0 193/3 31/1 ± 372/0 استفاده از اطالعات

داراي میانگین  ري هدفگذاجهت، 1با توجه به جدول

 49/2داراي میانگین  عواطف، 35/0با انحراف معیار  43/1

داراي میانگین  گذاري ذاتیارزش، 23/1با انحراف معیار 

داراي میانگین  خودکارآمدي، 50/0با انحراف معیار  60/1

داراي  راهبردهاي شناختی، 90/0با انحراف معیار  54/1

راهبردهاي  ،42/0با انحراف معیار  66/1میانگین 

، 56/0با انحراف معیار  07/2داراي میانگین  فراشناختی

، 32/0با انحراف معیار  50/1داراي میانگین  نیاز اطالعاتی

، 20/0با انحراف معیار  51/1داراي میانگین  یابیاطالع

،  42/0با انحراف معیار  84/1داراي میانگین  جوییاطالع

با انحراف معیار  13/2ین داراي میانگ مواجهه با اطالعات

با انحراف  21/2داراي میانگین  اجتناب از اطالعات،  75/0

با  31/1داراي میانگین  استفاده از اطالعاتو  68/0معیار 

چنین سطح معناداري آزمون است. هم 37/0انحراف معیار 

کولموگروف اسمیرنوف براي تمامی متغیرها کوچکتر از 

نده نرمال نبودن توزیع دهبوده که نشان 05/0مقدار 

 متغیرها است.

 

 

 

 هانتایج آزمون بررسی کفایت داده
 شود.می استفاده KMOشاخص از عاملی تحلیل براي

 74/0تحقیق برابر با  این هايداده براي شاخص مقدار این

 یـک  تـا  صفر يدامنه در به دست آمده است. این شاخص

 باشـد  ترنزدیک یک به این شاخص مقدار هرچه و قراردارد

 املیعــ تحلیــل نمونــه بــراي دازهانــ نظــر مــورد هـاي داده

هسـتند. از آزمـون بارتلـت نیـز بـراي بررسـی        تـر مناسب

شـود. آزمـون   چگونگی ماتریس همبسـتگی اسـتفاده مـی   

( داده شــده اســت 2گونــه کــه در جــدول )بارتلــت همــان

فرض شناخته شده بـودن  بوده و   05/0تر از مقدار کوچک

ل شود که تحلیشود و نتیجه میماتریس همبستگی رد می

 عاملی براي شناسایی ساختار متغیرها مناسب است.

 و بارتلت  KMOمقدار آماره آزمون  -2شماره  جدول
پرسشنامه باورهای 

 انگیزشی و خودتنظیمی

 KMO 746/0آزمون 

آزمون 

 بارتلت

χ2 916/2436 

 276 درجة آزادی

Sig 001/0 

 پرسشنامه

 رفتار اطالعاتی 

 KMO 746/0آزمون 

آزمون 

 بارتلت

χ2 674/20872 

 1128 درجة آزادی

Sig 001/0 

 پایایی و روایی پرسشنامه
 ابتدا منظور این براي بازآزمایی: روش-الف

 در و نفري 20گروه یک روي بر طراحی شده پرسشنامه

 این از بعد و شد ااجر صورت آزمایشی به هفته دو فاصله

محاسبه گردید. مقدار  مرحله دو این همبستگی امر،

باورهاي انگیزشی و  همبستگی براي پرسشنامه

 81/0و براي پرسشنامه رفتار اطالعاتی  84/0خودتنظیمی 

 محاسبه شد که مقدار قابل قبولی است.

 براي که روش دیگري کرونباخ: آلفای روش -ب

شد  استفاده آن از پرسشنامه برآورد پایایی و سنجش

کرونباخ بود. مقدار آلفاي کرونباخ  آلفاي ضریب محاسبه

سشنامه باورهاي انگیزشی تایی براي پر25براي یک نمونه 

و براي پرسشنامه رفتار اطالعاتی  79/0و خودتنظیمی 

محاسبه شد که مقدار قابل قبولی است. 85/0
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جدول عالئم اختصاری، مقادیر آلفای  -3شماره جدول

 هایهای پرسشنامهبرای مؤلفه AVEکرونباخ، پایایی ترکیبی و 

 پژوهش
عالمتاختصار شاخص

 ی

آلفای 

 ونباخکر

پایاییتر

 کیبی

AVE 

 /INO 75/0 86/0 67 گذاری هدفجهت

 /EMO 78/0 86/0 60 عواطف

 /INV 84/0 88/0 55 گذاری ذاتیارزش

 /EFF 83/0 85/0 76 خودکارآمدی

 /COS 75/0 78/0 64 راهبردهای شناختی

راهبردهای 

 فراشناختی

MES 80/0 76/0 62/ 

 /INN 74/0 74/0 52 نیاز اطالعاتی

 /SEA 82/0 75/0 56 یابیطالعا

 /INS 82/0 76/0 52 جوییاطالع

 /ENC 84/0 75/0 66 مواجهه با اطالعات

 /AVO 72/0 74/0 54 اجتناب از اطالعات

 /USE 74/0 76/0 60 استفاده از اطالعات

( مشخص است، مقادیر آلفاي 3طور که از جدول )همان

تر از ها بزرگکرونباخ و پایایی ترکیبی در تمامی مؤلفه

است. بنابراین پایایی پرسشنامه پژوهش مورد  7/0مقدار 

هاي تمامی شاخص AVEمقدار چنین تأیید است. هم

است. بنابراین روایی همگراي  5/0پژوهش باالتر از مقدار 

ها نیز مورد قبول است. در این مرحله سشنامههاي پرگویه

شود. ته میهاي پژوهش پرداخبه آزمون روابط بین سازه

           PLSبراي این منظور، مدل پژوهش در نرم افزار 

 سازي شد. پیاده

 آزمون برازش الگوی مفهومی
هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص 

هاي تجربی مورد استفاده شود تا چه حد کل مدل با داده

سازگاري و توافق دارد. در این بخش، الگوي مفهومی 

ام مسیر ترسیم و با استفاده از پژوهش در قالب دیاگر

شود. یک مدل هاي مختلف برازش آن سنجیده میروش

اي از گر آمیزهکامل معادالت ساختاري در حقیقت بیان

 1هاي نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأییدي است. در شکل

ضرایب تخمین استاندارد و اعداد معناداري مدل  2و 

  نماید.ساختاري پژوهش را مشاهده می

ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری  -1 شماره شکل

 پژوهش

 

 داری مدل ساختاری پژوهشاعداد معنا -2 شماره شکل

 
 استخراجمدل گیري ازنتیجه و بحث به که این از قبل

    نیکوئی برازش مدل را مورد بررسی قرار شده بپردازیم

 گیرد.می

 بررسی کفایت مدل:

R زا بـر  ت که نشان از تأثیر یک متغیر بـرون معیاري اس 2

 67/0و  33/0، 19/0زا دارد و سـه مقـدار   یک متغیر دورن

به عنوان مقدار مالک براي مقادیر ضعیف، متوسط و قـوي  

R R، مقـدار 1شوند. مطابق با شکل می در نظر گرفته2 2

محاسبه شده اسـت کـه    72/0برابر با براي رفتار اطالعاتی 

با توجـه بـه مقـدار مـالک، مناسـب بـودن بـرازش مـدل         

Qسازد.معیار ساختاري را تأیید می بینـی  قدرت پیـیش  2

کند و در صورتی که مقدار آن در مورد مدل را مشخص می

را کسـب   35/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار یک سازه درون

بینی ضعیف، متوسـط  به ترتیب نشان از قدرت پیشنماید، 

زاي مربـوط بـه آن را دارد.   هاي بـرون و قوي سازه یا سازه

ــار  ــوق معی ــایج جــدول ف Qنت ــدرت 2 ــر نشــان از ق             در زی

زاي هـاي درون بینی مناسب مدل در خصـوص سـازه  پیش

  یـد و بـرازش مناسـب مـدل سـاختاري را تأی    پژوهش دارد 

Qسازد. مقدارمی  47/0براي رفتـار اطالعـاتی برابـر بـا      2

محاسبه شده است که با توجه بـه مقـدار مـالک، مناسـب     

شـاخص   سـازد. مـی   یـد تأیبودن برازش مدل ساختاري را 

دیگري که براي بـرازش توسـط تـنن هـاوس و همکـاران      

 (GOF)ش( معرفی شده است، مـالک کلـی بـراز   2005)

با محاسبه میانگین هندسی میـانگین اشـتراک و   است که

R  شود.به صورت زیر محاسبه می 2

GOF communality R  2 

هاي برازش مدل لیزرل این شاخص نیز همانند شاخص

کند و بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک عمل می

به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند.
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Rو  communalityمیزان  -4 شماره دولج متغیرهای  2

 تحقیق
 communality متغیر

R 2
 

 --- 77/0 باورهای انگیزشی

 --- 95/0 خود تنظیمی

 72/0 73/0 رفتار اطالعاتی

 72/0 62/0 میانگین

اي هالبته باید توجه داشت این شاخص همانند شاخص

هاي لیزرل به بررسی میزان دو در مدلمبتنی بر خی

پردازد. هاي گردآوري شده نمیبرازش مدل نظري با داده

          بینی کلی مدل را مورد بررسی قرار بلکه توانایی پیش

بینی شده در پیشکه آیا مدل آزمون دهد و اینمی

 .زا موفق بوده است یا نهمتغیرهاي مکنون درون

/ / /GOF communality R    2 0821 0529721 0769 

( 4براي مدل پژوهش مطابق با جدول ) GOFمقدار 

محاسبه گردیده است که نشان از توان  76/0مقدار 

زاي بینی متغیرهاي مکنون درونمناسب مدل در پیش

 مدل دارد.

 نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری  - 5شماره  جدول
شماره 

 فرضیه

ضریب  مسیر

 (βمسیر )

-عدد معنی

 داری

(t-value) 

نتیجه 

 به متغیر از متغیر آزمون

باورهای  1

 انگیزشی

رفتار 

 اطالعاتی

تأیید  444/5 626/0

 فرضیه

تأیید  941/2 254/0 خود تنظیمی 2

 فرضیه

داري بـین متغیـر باورهـاي    ( آماره معنا5مطابق با جدول )

تر از ( است که بزرگ44/5انگیزشی و رفتار اطالعاتی برابر )

ي این اسـت کـه ارتبـاط    دهند( است و نشان96/1مقدار )

میان باورهاي انگیزشی و رفتار اطالعاتی در سطح اطمینان 

چنین ضریب مسیر مابین ایـن دو  دار است. هم%( معنا95)

( است و میزان اثرگذاري متغیر باورهاي 62/0متغیر برابر )

دهـد. بنـابراین   انگیزشی بر رفتـار اطالعـاتی را نشـان مـی    

( 5شود. مطـابق بـا جـدول )   ل پژوهش تأیید میفرضیه او

داري بین متغیر راهبردهاي خودتنظیمی و رفتار آماره معنا

( 96/1تـر از مقـدار )  ( است که بزرگ94/2اطالعاتی برابر )

ي این است که ارتباط میان راهبردهاي دهنداست و نشان

%( 95خودتنظیمی و رفتار اطالعاتی در سـطح اطمینـان )  

چنین ضریب مسیر مابین ایـن دو متغیـر   ست. همدار امعنا

( است و میـزان اثرگـذاري متغیـر راهبردهـاي     25/0برابر )

دهـد. بنـابراین   خودتنظیمی بر رفتار اطالعاتی را نشان می

 شود. فرضیه دوم پژوهش تأیید می

 

 

 گیریبحث و نتیجه
بینی متغیر مالک رفتار هدف از پژوهش حاضر پیش

بین باورهاي انگیزشی و تغیرهاي پیشاطالعاتی بر اساس م

راهبردهاي خودتنظیمی دانشجویان دوره دکتري علوم 

پزشکی دانشگاه جندي شاپور اهواز بوده است. شناسایی 

هاي موجود در رفتار عوامل تأثیرگذار در تبیین تفاوت

وجوگران از نظر نیاز اطالعاتی، دسترسی، اطالعاتی جست

چنین اقدام از اطالعات و هموجو، اجتناب و استفاده جست

         به عمل بر اساس اطالعات کسب شده توسط 

هاي پژوهش وجوگران نقش بسیار مهمی دارند. یافتهجست

نشان داد که که باورهاي انگیزشی و راهبردهاي 

      ها اثر خودتنظیمی دانشجویان بر رفتار اطالعاتی آن

چنین نتایج این مطالعه حاکی از  این است گذارد. هممی

باورهاي انگیزشی بیش از تأثیر راهبردهاي  که تأثیر

ها با نتایج خودتنظیمی بر رفتار اطالعاتی است. این یافته

(، میوا 1991(، کولثاو )1999هاي ویلسون )پژوهش

( و رعنا 1388(، خسروجردي )2001(، ساولینن )2000)

ها خوانی دارد. در تبیین این یافته( هم1392کوارویی )

تأثیر باورهاي انگیزشی بر رفتار اطالعاتی مبنی بر 

انگیزه عامل توان به این موارد اشاره کرد که دانشجویان می

کلیدي است که بر توجه و درک کاربران اطالعات، نوع 

گذارد. ها تأثیر میاطالعات، نحوه تلقی و به یادآوري آن

ي اطالعات، جوجستاین عامل بر میزان تالش کاربران در 

ها مؤثر هستند. تصمیم به و قضاوت درباره آنگزینش 

اي که ریشه شناختی یا بنیان عاطفی جو به انگیزهجست

               احساس قوي خودکارآمدي براي  دارد وابسته است.

گیري از یک منبع اطالعاتی منجر به استفاده گسترده بهره

              شود. اگر فرد از توان خود درتر از منبع میو دقیق

که ردید داشته باشد، حتی در صورتیگیري از منبع تبهره

ترین اطالعات نیز باشد باز هم استفاده منبع حاوي مرتبط

           گیري از درستی از آن به عمل نخواهد آمد. در بهره

هاي فنی، براي بدست هاي اطالعاتی عالوه بر مهارتنظام

یابی نگرش مثبت و آوردن تصویر کاملی از رفتار اطالع

ي کار با سیستم ضروري است. از اعتماد به نفس نیز برا

هاست.  رفتار افراد نتیجه چگونگی تعیین هدفسوي دیگر 

تعیین هدف توسط خود افراد یا تحمیل شده از طرف 

گذارد. پیچیدگی، صراحت و می ها اثردیگران بر رفتار آن

دهنده رفتار افراد هستند. وضوح هدف دوعامل شکل

ر چه دستیابی به پیچیدگی هدف به این معنی است که ه

تر باشد به تالش بیشتري براي دستیابی به هدف مشکل

 آن هدف نیاز است. 
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اگر عواملی مانند توانایی و شرایط محیطی ثابت فرظ شود، 

تواند انگیزه بیشتري ایجاد تر باشد، میهر چه هدف مشکل

کند، اما اهداف نباید آنقدر هم مشکل باشد که غیر قابل 

رسد. بنابراین بین انگیزش و میزان دستیابی به نظر 

پیچیدگی هدف ارتباط وجود دارد. اهداف باالتر انگیزه 

نمایند. بیشتر و اهداف پایین انگیزه کمتري را ایجاد می

وضوح هدف نیز بستگی به تعریف هدف از سوي 

 سازيمفهوم تطبیق ( با2000میوا )جوگران دارد. جست

بندورا،  اجتماعی شناختی نظریه اهداف چندگانه سطوح

 خالل در کنندگاناستفاده اهداف در بارتغییر چندین

اطالعات را شناسایی نمود. ارزیابی رفتار  جويجست فرایند

یابی و اطالعاتی دانشجویان )عملکرد دانشجویان در اطالع

بدون استفاده از اطالعات( باید معطوف به هدف باشد.

گذاري ارزیابی مقدور نیست، زیرا هدف ارزیابی میزان هدف

         دانشجویان در ارزیابی عملکرد  .تحقق اهداف است

یندي است که نتایج را با اهداف مورد آفریابی اطالع

ها و کند. شاخصمقایسه قرار داده و فاصله را معین می

باید براساس رفتار اطالعاتی معیارهاي ارزیابی عملکرد 

 .تدوین گردندجوگران توسط جستبینی شده اهداف پیش

تنها در ایجاد انگیزه بلکه در ارزیابی و بهبود بنابراین، نه 

یابی نیز تأثیر دارد. از عملکرد دانشجویان در فرآیند اطالع

جایی که کاربران بر اساس معیارهاي درونی و منحصر آن

به فرد درباره مرتبط بودن یا مرتبط نبودن اطالعات 

ربطی را به طور کنند و میزان ربط یا بیقضاوت می

دهند، اطالعات براي افراد ورد سنجش قرار میانحصاري م

هاي متفاوتی دارد. این امر با نیازهاي مشابه داراي ارزش

گذاري ذاتی به عنوان مؤلفه دهنده اهمیت اررشنشان

احساس عدم اطمینان، چنین، هم باورهاي انگیزشی است.

اغلب به صورت اضطراب و نگرانی ابراز شده در آغاز فرآیند 

شان جوگران از فقدان دانشیعنی وقتی جستجو، جست

یابند، بسیار باالست. اگرچه درباره موضوعی آگاهی می

یابی همراه برخی تجربیات منفی، ممکن است فرآیند اطالع

           ها، ناکامی و اضطراب باشد، اما با دریافتکامیتلخ

هاي مثبت احساساتی مانند شور و هیجان و رضایت پاسخ

وجوي موفق احساس کند. فرآیند جستمینیز در کار بروز 

جوگر مثبتی مانند عالقه و نشاط را فراهم و در نتیجه جست

انگیزاند. وجو بر میرا به ادامه و گسترش دامنه جست

یابد. همگام با افزایش دانش اعتماد به نفس نیز افزایش می

تواند به روشنی و جایی که تفکر از ابهام آغاز و میاز آن

یابی فرآیندي عاطفی فزایی ختم شود، بنابراین اطالعادانش

جو و شناختی و مبتنی بر ادراک فرد از موضوع مورد جست

 است.

در تبین تأثیر راهبردهاي خودتنظیمی بر رفتار اطالعاتی 

        توان گفت دانشجویان خودتنظیم، دانشجویان می

یابی هاي خود را در جهت دستیابی به اهداف اطالعکنش

ها در دستیابی به هدف برگرفته ي آنبرند. انگیزهمی به کار

از قضاوتی است که در مورد عملکرد خودشان دارند. 

دانشجویانی که از راهبردهاي شناختی و فراشناختی 

          یابی سعی کنند، در هنگام اطالعبیشتري استفاده می

کنند با معنادار کردن اطالعات، ایجاد ارتباط منطقی با می

ل، کنترل چگونگی این فرآیند را بیاموزند و اطالعات قب

دهند. خودتنظیمی در رفتار اطالعاتی خود را ارتقاء می

هاي بهبود باورهاي انگیزشی دانشجویان و آموزش مهارت

  تبیین تأثیرات یابی نقش مهمی برعهده دارد. در اطالع

تر خودتنظیمی در مقایسه با باورهاي انگیزشی بر رفتار کم

اید به این نکته توجه شود که نیاز به شناخت، اطالعاتی ب

نیازي فیزیکی و پایه نیست که انسان با کمترین انگیزش و 

تحریک به آن روي آورد، بلکه نیازي ذهنی، درونی و روانی 

نیاز به "است که در سلسله مراتب نیازهاي مزلو در سطح 

گیرد )قناویزچی، و داورپناه، قرار می "خودشکوفایی

هاي درونی نابراین نیاز به شناخت، نیازمند انگیزه(. ب1386

و بیرونی است که ارضاي درونی خود موجب رضایت و 

گردد. چنین نیازهاي سطح باالیی به هیجان فردي می

آسانی از منظر فرد یا شخص پژوهشگر قابل تشخیص 

نیست و بیان عینی آن از طرف فرد دارنده آن، مشکل 

اختی مؤثر بر رفتار اطالعاتی . شناسایی عوامل روانشناست

دانشجویان مقطع دکتري از اهمیت بسزایی در تدوین 

      هاي هاي آموزشی مرتبط با یادگیري مهارتبرنامه

یابی، تدوین و یا بهبود ابزارهاي مناسب براي اطالع

ها در خصوص متغیرهاي پژوهش، ارائه گردآوري داده

خدمات ها و  راهکارهایی براي بهبود یا توسعه نظام

-اطالعاتی به دانشجویان مقطع دکتري برخوردار است. هم

چنین با انتقال هر چه مؤثرتر اطالعات به این دانشجویان 

 شود.شان کمک میبه بهبود روند زندگی و امر تحصیل

 تشکر و قدردانی
دکتراي تخصصی  مقطعبدین وسیله از دانشجویان     

این  در انجامدانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور که 

 ند، سپاسگزاري می نماید.ه اپژوهش همکاري نمود
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Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of motivational beliefs and 

self-regulation strategies on information behavior among Ph.D. students at Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences (AJUMS). In this study, 184 students were surveyed that 

ultimately 125 participations were examined. The applied research was causal-comparative in 

nature andsurvey in terms of data collection; and required data were collected through two 

standardized questionnaires; Motivational Strategies for Learning and a researcher-made 

questionnaire about Information Behavior. After confirming the validity by experts, reliability of 

both questionnaires was determined by Cronbach's alpha, respectively, 0.79 and vary from 0.85. 

Data analysis consequently was performed on structural equation modeling based on partial least 

squares by using the statistical software SPSS
21

& PLS. The results showed that proposed model 

had an acceptable adjustment to the data; as well as motivational beliefs components and self-

regulation strategies have affected information behavior among Ph.D. students. Considering the 

results, a better understanding of the psychological functions affecting information behavior 

among Ph.D. students is crucially important in developing the educational programs related to 

information-seeking skills, moreover, in offering solutionsto improve information services and 

to develop information systems; since the more effective transfer of information to these 

students can result in much improvement of their academic performance, thereby providing 

medical services to the community. 
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