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دانشگاهی، رسانیاطالع و کتابداری تحقیقات
 110-97 ،1399زمستان   ،4 شماره ،53 دوره

 
 

 دانشجویان:  یابیاطالع رفتار و اجتماعی حمایت

 تحصیلی درگیری میانجی نقش
 

 2* ، فرشید اختیاری1حسین تقوی

 25/5/99تاریخ پذیرش:      11/1/99تاریخ دریافت:  

 چکیده
 محیط بر ریدر حل مسائل و چالش های دانشگاهی و تاثیرگذا اطالعاتی با توجه به اهمیت توانمندی هدف:

دانشجویان علوم  یابیاطالع رفتار در بهبود اجتماعی حمایت دیگران، تحقیق حاضر با هدف شناسایی  نقش و
 تحصیلی انجام شده است.  درگیری گریمیانجی با اردبیلی محقق دانشگاه رفتاری و انسانی

 قاتیتحق نوع از هاداده یگردآور نحوه ثیح از و کاربردی قیتحق کی هدف ثیح از حاضر تحقیق روش:
 به و حقق اردبیلیعلوم رفتار و انسانی دانشگاه م دانشجوی 161 از مطالعه های. دادهدیآیم شمار به همبستگی

رای ب شد.نسبت الزم در مدلسازی معادالت ساختاری حاصل  کردن لحاظ با دردسترس و گیرینمونه روش
رفتار  امهپرسشن مقیاس سنجش وضعیت حمایت اجتماعی، درگیری تحصیلی و رفتار اطالعاتی به ترتیب از زیر

( و مقیاس 2012) آپادایا و آرو سالمال تحصیلی درگیری ، مقیاس(1394) نصیری و رجبی اطالعاتی بیگدلی،
 استفاده شد.( 2001) همکاران و لنت اجتماعی حمایت

 بین یابیاطالع تاررف با اجتماعی حمایت کلی عامل و هامؤلفه دهد همبستگیمی نشان تحقیق جینتا :هاافتهی

 رفتار با تحصیلی یدرگیر کلی عامل و هامولفه بین رابطه در امر این. اند بوده معنادار همگی و 43/0 تا 37/0

گوی روابط بین سه آزمون ال .هستند معنادار( 43/0 تا 35/0 بین) شده حاصل روابط و بوده صادق نیز یابیاطالع

است.  مدل در مسیرها برای شده برآورد پارامترهای از یک هر داریامعنمتغیر حاکی از برازش مناسب مدل و 

و درگیری  نتایج حاصل شده موید فرضیه های تحقیق و بیانگر نقش قابل توجه حمایت اجتماعیبه طورکلی 

 یابی بوده است. تحصیلی در تبیین رفتار اطالع

 یابی، دانشجویان حمایت اجتماعی، درگیری تحصیلی، رفتار اطالعکلیدی:  واژهای
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 مقدمه

پرورش  وانسان، توسعه و غنای دانش و فرهنگ جامعه رسالت آموزش عالی عموماً تسهیل رشد و تکامل 

ید اندیشه و نیروی متخصص مورد نیاز جامعه تعریف شده است که تحت عناوین پرورش سرمایه انسانی و تول

یابد. در این راستا اند. این امر با سه وظیفه اصلی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات، تحقق میعلم قابل تجمیع

ی علمی، های مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در نهادهار تربیت افراد برای تصدی سمتتحصیالت تکمیلی د

موالً اقتصادی و سیاسی اهمیت بسزائی دارد. دوره دکتری بخش مهمی از تحصیالت تکمیلی است و مع

رحله از معنوان سومین چرخه زندگی دانشجویی بعد از مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، و نخستین به

 (. 1387گیرد )نورشاهی، مورد توجه قرار میپژوهان و اعضای هیئت علمی ای دانشحرفه مسیر

دیر زمانی است که اطالعات و دانستن چگونگی گردآوری، دریافت، نحوه و زمان استفاده از آن به منبع 

س که توانایی کند هر کمیعنوان  (1395 ترجمه خوارزمی،)قدرت تبدیل شده است. همانگونه که تافلر  اصلی

اطالعاتی بیشتری داشته باشد، شایستگی بیشتری برای تاثیرگذاری بر محیط و دیگران را خواهد داشت. بدین 

رفـع  یجسـتجو و اسـتفاده از آنهـا بـرا ،یابـیجا ،یمنابـع اطالعاتـ ییشناسـاجهت، درک نیاز اطالعاتی، 

( به عنوان یک پدیده مطالعاتی مهم در 1394صیری، ی و کنترل محیط )بیگدلی، رجبی و ناطالعاتـ یازهـاین

برای معرفی این پدیده است که ای سازه 1حوزه اطالعات و دانش شناسی مطرح شده است؛ رفتار اطالعاتی

کند و اعم بر میرا توصیف  طالعاتیا یهاامجرو  منابع با طتبادر ار هاننساا رفتار ( کل2000از نظر ویلسون )

یابی جزئی از رفتار اطالع جوئی و استفاده از اطالعات است. رفتار اطالع 3یابی، اطالع2جوییرفتارهای اطالع

ملموس و  تتعامالمحدود به رفتارهای مشاهده پذیر نبوده و به  و اعم بر استفاده از اطالعات است. این رفتار

 اطالعاتی شکاف پرکردن و مواجهه ایبر یابیاطالع رفتارشود. میاطالق  های اطالعاتیبا نظامانتزاعی انسانی 

 است ممکن امر این حتی. افتدمی اتفاق عملی مسئله حل یا و کنجکاوی حس ارضای برای موجود دانشی و

 تواندمی اطالعات به دستیابی که کنندمی خاطرنشان محققان برخی. باشد اجتماعی روانی نیازهای تأمین برای

 را اجتماعی حمایت دیگران، کمبودهای با مفید اطالعات تسهیم برای فرصت ایجاد و اطمینان عدم بر علبه با

 (.2014، 4مک کینلی و رایت) کند جبران

ی فنی، انسانی )شناختی، مهارتی، نگرشی و ...(، اقتصادی، ساختاری هاپیچیدگی این پدیده ناشی از جنبه

کنند، که به آن نیاز دارند و توانایی می( کسانی از اطالعات استفاده 2000است. از نظر ویلسون )آن فرهنگی  و

شود. رویکردهای میبر جوانب انسانی تاکید ای تشخیص نیازشان را دارند؛ از این رو در بررسی چنین پدیده

جوانب فردی  رویکردها، ( ارائه شده است. در بعضی از این1999) 5کوهلتومتفاوتی در این خصوص توسط 

_______________________________________________________________ 
1 information behavior (IB) 
2 information-searching 
3 information seeking behavior 
4 McKinley & Wright 

5 Kuhlthau, 
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عوامل مرتبط با رفتار اظالع یابی و به طور  در برخی دیگر جوانب اجتماعی الویت دارد. به این دالیل شناسایی

  کلی رفتار اطالعاتی نیازمند توجه به چنین جوانبی است.

عوامل فردی  یهارا به دسته یابیعوامل مؤثر بر رفتار اطالعدر یک بررسی جامع  (،1386)  داورپناه

، )نظیر رابط کاربر قابلیت نظاممربوط به سیستمی و عوامل(، هاو مهارت ها)دموگرافیک، شناختی، قابلیت

فرهنگ و اقتصاد، قوانین )مانند  عوامل اجتماعی و محیطی(، سازیهای نمایهروشقابلیت و امکانات جستجو، 

نوع مدرک، نوع )مانند  عوامل مرتبط با اطالعات(، و مقررات حاکم بر جریان اطالعات، شغل، جو سازمانی

و نیو و ( 2012) 1کند. برادلیمی( تقسیم بندی اطالعات و اندازه فایل، ساختار فایل، چگونگی دسترسی به

یابی دانشجویان تایید کرده است؛ عالوه بر تایید نقش ( تاثیر عوامل مشابهی را در رفتار اطالع2012) 2همینگر

، (2012نعمتی ) و (، ساالریانا، ابراهیمی2016)  4(، اورلو2019) 3عوامل فنی و فردی در تحقیقاتی مانند ریت

، نشان پژوهـشگران ضمن بررسی نیازهـای اطالعـاتیماعی (، با تمرکز بر عوامل اجت2008) 5اولسن و گلندها

و اساتید  دوستانی هابـه توصـیهاتکای زیادی در جستجوی اطالعات مورد نیاز خود، دهند که آنها می

 ناـمتخصص دان،تاـسادهند که می( نیز نشان 1394هی دارند. بیگدلی، شاهینی ، شاه کرمی و چالیک ) دانشگا

 دانشجویان دارند. اتی ـطالعا یهازنیا عـفر مهمترین نقش را در هاهمکالسیو  نستادو ،موضوعی

کنند، دریافت حمایت میدر محیط دانشگاهی با دیگران برقرار  دانشجویاناساساً هدف اصلی روابطی که 

دسترسی به دیگران و دریافت کمک از  از فرد ادارک و دسترسی میزان عبارت از 6اجتماعیاست. حمایت 

نشان دهنده حالتی است ( و 2007، 7آنان در تحقق هدف و حل مسائل بوده )فریدلندر، رید، شپاک و کریبی

کند از طرف عضو خاص یک شبکه و یا اعضای شبکه مورد توجه و مراقبت بوده، دغدغه میکه فرد احساس 

 کنند می استدالل اجتماعی حمایت پردازان یش اهمیت و ارزش قائلند. نظریههااو را دارند و برای او و کنش

 رفتار یک انجام در شخص یک تمرکز و توان بهبود باعث روانشناختی غیر و روانشناختی حمایت ارائه که

 شده ارائه( اطالعات ، دانش ، شناخت) ارزشیابی و عاطفی حمایت به روانشناختی حمایت. شودمیخاص 

تاس، سوباشی و ) دارد اشاره مادی و ابزاری حمایت به روانشناختی غیر حمایت که حالی در دارد، اشاره

 . (2018، 8یئردلن

_______________________________________________________________ 
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 جستجوی منابع و برالگوها 1اجتماعی سازی شبکه و حمایت نقش اجتماعی، روابط بر تمرکز با محققان

، 3؛ کیم، کریپ و شین2014؛ مک کینلی و رایت، 2014، 2اند )لی و چویی داده نشان روشنی به را اطالعات

 به شانس بیشتری برای دسترسی دارند، اجتماعی یهاحمایت به تری گسترده دسترسی که افرادی (.2015

 4از نظر دوبرو. دارند دیگران نسبت به را سازگارتری رفتاری هنجارهای و دارند مرتبط و نوآورانه اطالعات

 تنوع، تراکم، ترکیب، گستره و اندازه، نظیر درگیرند، آن در افراد کهای شبکه یها( ویژگی2012دیگران ) و

( نزدیکی 2013) 5دارد. ایکلز و وانگ هاحمایت این از افراد برداری بهره کیفیت و کمیت در مهمی نقش

اجتماعی و زبانی، قدرت متقاعد سازی و اعتبار آنها از نظر فرد محوری را عوامل اساسی در تعیین کیفیت 

 کی یشزآمو یهاطیدر مح یاجتماع تیمعتقد اند که حما (2010و دیگران ) 6دانند. وینتزلمیحمایت 

یی برای هااساتید، خانواده، متخصصان و دانشجویان، ترکیب برای انجام آن است که یچند بعد موضوع

نمایند. هر ترکیبی از روابط حمایتی به تنهایی و در ارتباط با میی عاطفی، شناختی و ابزاری فراهم هاحمایت

 (.2014و دیگران ،  7کنند )رامیرزمیی دانشگاهی دانشجویان نقش ایفا هاو کمیت فعالیت یکدیگر، در کیفیت

اتید اس به ترتیب بیشترین حمایت را از دوستان، ،که دانشجویان دهدمی(، نشان 2015) 8یزاواتکاپژوهش 

ر دانشگاه را بیشتر ماندگاری دانشجویان د هاکنند و حمایت بیشتر از این گروهمیدریافت  اعضای خانوادهو 

( حمایت تحصیلی زمینه مساعدی برای موفقیت تحصیلی دانشجویان فراهم 2010کند. از نظر وینتزل )می

ی دانشگاهی را تسهیل و تالش دانشجویان برای دستیابی به این هاآورد چرا که، ادراک انتظارات و ارزشمی

در گروه فعالیت خود احساس ارزشمندی و اعتماد  کند. دانشجومیو انتظارات را با تشویق توام  هاارزش

شود، بلکه این موارد، میکند. این احساس و عملکرد تنها به واسطه ی نوع رفتار استاد حاصل نمی بنفس

 باشد که در تعامل با یکدیگر هستند.میاز عناصر ای دستاورد مجموعه

به یادگیری،  آنان تمایل و دانشجویان ندگاریما اهداف، وها ارزش انتظارات، تصریح با ییهاحمایت چنین

 9تحصیلی درگیری از ییهانشانگری واقع در مذکور موارد دهد؛می ارتقا را یادگیری در آنان اشتیاق و شادی و

برای  یادگیرنده یک که انرژی روانی و فیزیکی میزان به تحصیلی، درگیری .(2018هستند )تاس و همکاران، 

که  است فرد درون در بادوام حالتی کند، اشاره داشته و حاکی ازمی صرف خود تحصیلی کارهای انجام

(. این پدیده دارای ابعاد 2011، 10شافلی و بالنک لی دهد )اونیل،را نشان می تحصیل به نسبت یادگیرنده تعهد
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در  یداریتالش و پا رینظ ،یلیقابل مشاهده تحص یبه رفتارها ،یبعد رفتاررفتاری، عاطفی و شناختی است. 

 یعد عاطفبُ(. 2006،  1دارد )فینالی همساالن اشاره ای دیکمک از اسات یو تقاضا مسالههنگام مواجه شدن با 

وجود عواطف  درسی و دانشگاهی و یهای، با اهمیت دانستن فعالیتدرون یعالقه مندی، حاکی از ریدرگ

دانش  یگذارسرمایه  به یشناخت یریدرگ (.2004، و همکاران  2ست )ریوهاهنگام انجام آن فعالیتمثبت 

 یمیخودتنظ یراهبردهــا استفاده از ،یرییادگ یبرا یآموزان در آموزش اشاره دارد و شــامل تالش ذهن

(. 2013و وانگ،  لــزکا ) اســت دهیچیپ میدرک مفاه یالزم برا یهاو تمایل به انجــام تالش یرییادگ یبرا

وجود دارد  یعامل یریدرگعالوه بر سه بُعد یاد شده، بعد چهارمی تحت عنوان  (،2011) 3و سنگ ریواز منظر 

 دانشجویان در فرایند آموزش است.  مشارکت سازندةکه عبارت از 

 و افراد با دانشجویان ارتباطات قالب در حمایت، دریافت چگونگی اجتماعی حمایت تئوری منظر از

رود درگیری تحصیلی را ارتقا دهد شود که انتظار میمی تبیین پشتیبانی و اهمیت احساس و مختلف یهاگروه

( نشان 1395اکبرپور، زارع، اکرامی و ملکی ) ی هایافته(. در این راستا 2018، 4)ژری، رادفورد و شیک الک

 رای تحصیلی اساتید بیشترین سهم هادانشجو، درگیری تحصیلی والدین و حمایت -تعامل استاددهد که می

 بینی درگیری دارند.  پیشدر 

عالوه بر ارتباط دو طرفه حمایت  رسد،میی تحقیقاتی به نظر هابا توجه به شواهد فوق الذکر و نیز یافته

تواند به صورت غیر مستقیم و از طریق تاثیرگذاری بر مییابی، این عامل اجتماعی دانشجویان با رفتار اطالع

یی در هاحمایت چنینیابی نقش داشته باشد؛ چراکه درگیری تحصیلی نیز بر کمیت و کیفیت رفتار اطالع

آید که خود این ارتباطات نیازمند حضور کند، فراهم میحین تعامالتی که فرد محوری بادیگران برقرار می

یابی لذا جهت تبیین دقیق تر نقش حمایت تحصیلی در رفتار اطالع های دانشگاهی است؛و مشارکت در فعالیت

 کهدرگیری تحصیلی مدنظر قرار گرفت. از آنجائیکه ای دانشجویان، دراین پژوهش بررسی نقش واسطه

ی دانشجویان را لیتحص شرفتیآموزش وپ تیفیک یی است کههاشاخص نیاز مهمتر یکدرگیری تحصیلی ی

(، تاثیری پذیری 2018؛ تاس و همکاران، 2014، 5و ریتزن ؛ ون آندن2018دهد )ژری و همکاران، مینشان 

 یهاتیفعالیابی از آن، در محیط دانشگاهی، مورد انتظار است. دانشجویان درگیر، در مستقیم رفتار اطالع

به  دنیرس یبرا یشــتریب یمیخودتنظ یرفتارهاو استقامت تالش،  دانشگاهی مشارکت بیشتری داشته و

کشند و از میدهند و خودشان را به چالش مینشان  )من جمله پوشش نیازهای اطالعاتی( خود یهاهدف

؛ نقل از رمضانی، خامسان و راستگومقدم، 2004ی، مل قاتیتحق یشــورا) برندمیلذت  یریچالش و یادگ

( ترسیم شده است، عالوه نقش مستقیم 1ودار )(. بر اساس روابط مورد انتظار بین سه متغیر که در نم1397

_______________________________________________________________ 
1 Finlay 

2 Reeve 

3 Tseng 
4 Xerri, Radford & Shacklock 

5 Ritzen & VanUden 
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 دومفرضیه 

 چهارمفرضیه 

 سومفرضیه 

یابی نه درگیری تحصیلی در تبیین رابطه بین حمایت تحصیلی و رفتار اطالعگرامتغیرها، نقش میانجی

 دانشجویان آزمون خواهد شد.

 

 

 
 

 
 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1نمودار 

 

های با استفاده از داده ،، به عنوان مدل مفهومی پژوهش1ترسیم شده در نمودار  روابطحاضر  پژوهش در

، درگیری تحصیلی و انسانیحاصل از بررسی حمایت اجتماعی درک شده توسط دانشجویان علوم رفتاری و 

 های زیر خواهد بود: که مشتمل بر فرضیه شودیابی آنها آزمون میاطالعرفتارهای 

 یابی دانشجویان تاثیر دارد.حمایت اجتماعی بر رفتار اطالع

 حمایت اجتماعی بر درگیری تحصیلی دانشجویان تاثیر دارد.

 یابی آنان تاثیر دارد.درگیری تحصیلی دانشجویان بر رفتار اطالع

یابی دانشجویان، به عنوان متغیر میانجی اجتماعی و رفتار اطالع حمایتدرگیری تحصیلی در روابط بین 

 کند. نقش ایفا می

 

 

 شناسی تحقیقروش

جامعه آماری متشکل از دانشجویان  در پژوهش حاضر از طرح همبستگی و روش تحلیل مسیر استفاده شد.

بوده است که مطابق آمار  2597و  943محقق اردبیلی )به ترتیب ی علوم رفتاری و انسانی دانشگاه هارشته

نمونه تحقیق به روش در دسترس و با در نظر گرفتن رضایت باشد. می 3540دفاتر آموزشی تعداد آنها مجموعاً 

افراد شکل گرفت. با توجه به اینکه در مدلسازی معادالت ساختاری تعداد نمونه با توجه به تعداد متغیرها 

 161های پرت پرسشنامه اجرا و بعد از غربالگری و حذف داده 180شود، حدود نفر( تعیین می 5قل )حدا

ی هاویژگی 1جدول (. 63/14مورد از آنها در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند )با ضریب تخصیص 

 دهد. میجمعیت شناختی نمونه را، به تفکیک سالهای ورود به دانشگاه، نشان 
 . خصوصیات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان1شمارهجدول 

 کل 1398 1397 1396 و قبل 1395 شاخص متغیرها
 39 14 12 6 7 فراوانی مرد جنسیت

 2/24 9/35 8/30 4/15 9/17 درصد  

 122 40 64 12 6 فراوانی زن 

 8/75 8/32 5/52 8/9 9/4 درصد  

 102 29 56 10 7 فراوانی رفتاری رشته

 4/63 4/28 9/54 8/9 9/6 درصد  

 59 25 20 8 6 فراوانی انسانی 

حمایت 
 (SPاجتماعی)

درگیری 
 ( EEتحصیلی )

 

رفتار اطالع یابی 
(IS) 

 

 اولفرضیه 
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 6/36 4/42 9/33 6/13 2/10 درصد  

 17 1 14 2 0 فراوانی شاغل اشتغال

 6/10 9/5 4/82 8/11 0 درصد  

 144 53 62 16 13 فراوانی غیر شاغل 

 4/89 8/36 1/43 1/11 9 درصد  

 129 47 61 12 9 فراوانی خوابگاه سکونت

 1/80 4/36 3/47 3/9 7 درصد  

 26 7 10 6 3 فراوانی باخانواده 

 1/16 9/26 5/38 1/23 5/11 درصد  

 6 0 5 0 1 فراوانی مستقل 

 8/37 0 3/83 0 7/16 درصد  

 161 54 76 18 13 فراوانی  کل

 100 5/33 2/47 2/11 1/8 درصد  

 

برای کل دانشجویان بوده است. عالوه بر این  59/17همچنین بررسی معدل دانشجویان حاکی از میانگین 

ساعت در دانشگاه  5.8( در هفته و هر روز 2/3و به طور متوسط بیش از سه روز ) روزدانشجویان حداقل یک 

 . حضور داشته اند که نشاندهنده درگیری مناسب دانشجویان با محیط دانشگاه است

 ابزارهای سنجش متغیرها

گیری رفتار اطالع یابی دانشجویان از زیر مقیاس اطالع یابی  اندازهبرای  پرسشنامه رفتار اطالع یابی:

اقتباس کرده اند، استفاده گردید  (2013هو و چی ) ( که از پرسشنامه1394پرسشنامه بیگدلی، رجبی و نصیری )

تنظیم شده ( 1تا کامالً مخالفم= 5ای لیکرت )کامالً موافقم=درجه 5طیف ماده و با  35این مقیاس دارای 

رفتار بهتر اطالع یابی است. روایی و  نمره باالتر بیانگرو  175و  35حداقل و حداکثر نمره این مقیاس است. 

وسعه توسط ت ی چندباره از این ابزار تایید شده است. ضریب آلفای محاسبه شدههاپایایی پرسشنامه در استفاده

  به دست آمده است. 75/0و در مطالعه حاضر  84/0( 1394(، در مطالعه بیگدلی و همکاران )81/0دهندگان )

اجتماعی -( و مدل شناختی5تا  1ای بر مبنای طیف لیکرت )گویه 9این مقیاس  مفیاس حمایت اجتماعی:

رجمه و اعتباریابی شده است. ( ت1392( طراحی و توسط میکائیلی )2001رضایت از تحصیل لنت و همکاران )

دهد که سواالت بر روی دو عامل حمایت نزدیکان و حمایت کادر آموزشی نتایج تحلیل عاملی ایشان نشان می

شوند. اعتبار و پایایی این پرسشنامه در مطالعات مختلف تایید شده است )برای مثال در مطالعه اولیه بار می

حاصل  82/0ت(. ضریب پایایی پرسشنامه مذکور در مطالعه حاضر حاصل شده اس 89/0میکائیلی این شاخص 

 شد. 

؛ 2012آپادایا ) و آرو-برای سنجش درگیری تحصیلی نیز از مقیاس سالمال مقیاس درگیری تحصیلی:

ماده و سه زیر مقیاس انرژی،  9( استفاده شده است. این مقیاس دارای 1394ترجمه عبداهلل پور و شکری، 

 همسانی ضریب مقدارگیرد. در مطالعه اصلی اندازه می 6تا  0احساس تعهد و دلبستگی را در قالب طیف 

و در تحقیق حاضر  91/0ه توسط مترجمان و در مطالعه انجام شد 94/0تحصیلی  کلی مشغولیت عامل درونی

 حاصل شده است.  86/0
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 هایافته

 . دهدمی نشان را هاداده بودن نرمال به مربوط مقادیر و متغیرها از هرکدام وضعیت 2 جدول

 هاداده بودن نرمال هایشاخص و متغیرها وضعیت. 2 شماره جدول

 میانگین حداکثر  حداقل  هامؤلفه
انحراف 

 استاندارد

 کشیدگی چولگی

 088/0 -539/0 54/3 32/18 25 8 حمایت نزدیکان

 353/0 -657/0 09/3 86/13 20 8 حمایت کادرآموزشی

 448/0 -688/0 88/5 31/32 45 15 (45-9حمایت )بین 

 -715/0 -114/0 67/3 23/11 18 3 تعهد

 -554/0 -303/0 69/3 74/10 18 2 دلبستگی

 -685/0 -234/0 63/3 74/10 18 2 انرژی

 -738/0 -236/0 96/9 75/32 52 8 (54-0درگیری تحصیلی)

 330/0 -625/0 61/2 45/18 25 11 هدف

 774/0 -542/0 65/2 01/14 20 4 استراتژی

 093/1 -919/0 62/5 71/34 45 13 انتخاب

 255/0 -293/0 65/4 42/25 35 10 بازبابی

 562/0 -330/0 39/3 34/17 25 6 ذخیره

 214/0 -421/0 45/3 10/18 25 7 استفاده

 092/0 -482/0 70/17 22/128 167 70 (175-35یابی)رفتاراطالع

 

 و( 54 از) 76/32 ،(45 از) 3/32 ترتیب به یابی اطالع رفتار و تحصیلی درگیری اجتماعی، حمایت متغیرهای میانگین

 مشارکت دانشجویان بین در آنها از کدام هر مناسب نسبتاً وضعیت نشاندهنده که است شده حاصل( 175 از) 22/128

 و قرینگی از پایین نسبتا انحراف نشاندهنده جدول آخر ستونهای در کشیدگی و چولگی هایشاخص. است کننده

 بوده 5/0 و 1/0 بین مکنون و آشکار متغیرهای بیشتر برای چولگی شاخص. هستند نرمال توزیع با هاپاسخ توزیع نزدیکی

 و 2 بازة در هاشاخص این شودمی مشاهده همانگونه. اند بوده 8/0 و 09/0 بین نیز متغیرها بیشتر کشیدگی مقادیر. است

  .دارند قرار -2
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 گرفتن نظر در با اردبیلی محقق دانشگاه دانشجویان یابی اطالع رفتار تبیین در تحصیلی حمایت نقش بررسی برای

 تحلیل از استفاده با سپس و محاسبه هم با مکنون و آشکار متغیرهای بین همبستگی ابتدا تحصیلی درگیری میانجی نقش

. شد ارزیابی یابی، اطالع رفتار تبیین در تحصیلی درگیری و تحصیلی حمایت متغیر مستقیم غیر و مستقیم نقش مسیر

  .است شده ارائه 3 جدول در مذکور هایمتغیر همبستگی ماتریس به مربوط نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 : ماتریس همبستگی متغیرها3جدول 

 2 3-2 2-2 1-2 1 2-1 1-1 مقیاس

        حمایت نزدیکان-1-1

       54/0** حمایت کادرآموزشی- -1-2

      82/0** 86/0** اجتماعی حمایت -1

     43/0** 38/0** 41/0** تعهد-2-1

    76/0** 34/0** 30/0** 31/0** دلبستگی-2-2

   76/0** 69/0** 39/0** 28/0** 43/0** انرژی -2-3

  89/0** 92/0** 90/0** 42/0** 35/0** 41/0** درگیری تحصیلی-2

 41/0** 35/0** 34/0** 42/0** 43/0** 38/0** 37/0** یابی رفتاراطالع-3

 

 یابی اطالع رفتار با اجتماعی حمایت کلی عامل و هامؤلفه همبستگی که( 3 جدول) دهد می نشان شده حاصل نتایج

 اطالع رفتار با تحصیلی درگیری کلی عامل و هامولفه بین رابطه در امر این. اند بوده معنادار همگی و 43/0 تا 37/0 بین

 متغیرها بین روابط ساختاری مدل ادامه در. هستند معنادار( 43/0 تا 35/0 بین) شده حاصل روابط و بوده صادق نیز یابی

 نمائی درست حداکثر روش به ساختاری معادالت مدلیابی از استفاده با پیشنهادی الگوی آزمون از حاصل نتایج و بررسی

  . است شده ارائه 2 نمودار در
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CMIN=75.15, P≥.000 ; CMIN/DF=1.978; RMSEA=.07; AGFI=.869; GFI=.924; NFI=.922; CFI= .959; TLI= .941; IFI=.960 

 شده پژوهش در حالت استاندارد: الگوی آزمون 2نمودار 

 

 مشتمل که برازش نیکویی هایشاخص مدل، در مسیرها برای شده برآورد پارامترهای از یک هر معناداری بر عالوه

 و شده آزمون مدل با هاداده سازگاری مورد در قضاوت معیار باشد،می مقتصد و تطبیقی مطلق، هایشاخص طبقه سه بر

 اشاره معیارهای حاضر تحقیق در. ندارد وجود چندانی توافق هاشاخص این قبول قابل مقادیر مورد در. است آن اعتبار

 با که دهدمی نشان 1 نمودار. اند شده لحاظ اند بوده تر کارانه محافظه که بنتلر هو نیز و لومکس و شوماخر توسط شده

 آزادی درجه بر اسکوئر کای مقدار( شودمی معنادار معموال باال نمونه با مطالعات در) که اسکوئر کای معناداری وجود

 برازش نیکوئی شاخص و 9/0 از باالتر GFI برازش نیکوئی شاخص ، مطلق شاخص همچنین. است بوده 2 از تر پایین

 بزرگتر نیز NFI شده هنجار شاخص مانند نیز مقتصدی شاخصهای. است شده حاصل 80/0 از باالتر AGFI شده تعدیل

 است شده حاصل 90/0 از باالتر لوئیس توکر شاخص ،08/0 از تر پایین RMSEA برآورد خطای مربعات ریشه ،9/0 از

 است. مدل مناسب نسبتا برازش بیانگر که

 درگیری نیز و یابی اطالع رفتار و تحصیلی درگیری به اجتماعی حمایت مسیر ضرایب، جدول و 2 نمودار مطابق

 . است شده ارائه 4 جدول در روابط این به مربوط جزئیات. است بوده معنادار یابی اطالع رفتار به تحصیلی

 

 : ضرایب مسیر متغیرها4جدول 

 اثرکل غیر مستقیم اثر مستقیم 

 معنادار ضریب  معنادار ضریب  معنادار ضریب  مسیر

 023/0 550/0 -- -- 023/0 550/0 درگیری تحصیلی <--حمایت اجتماعی

 041/0 243/0 -- -- 041/0 243/0 رفتار اطالع یابی <--درگیری تحصیلی

 013/0 527/0 036/0 134/0 009/0 394/0 رفتار اطالع یابی <--حمایت اجتماعی
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 این مستقیم تاثیر معناداری بیانگر فوق جدول و 2 نمودار اساس بر یابی اطالع رفتار تبیین در هامتغیر نقش ارزیابی

 از درصد 39 و 24 ترتیب به تحصیلی درگیری و اجتماعی حمایت که ترتیب این به است؛ یابی اطالع رفتار بر متغیرها

 گردد.می تایید تحقق نخست فرضیه سه ترتیب این به کند؛می تبیین را دانشجویان یابی اطالع رفتار تغییرات

 روش از دانشجویان، یابی اطالع رفتار و اجتماعی حمایت بین تحصیلی درگیری گریمیانجی معناداری بررسی برای

 رفتار بر تحصیلی درگیری طریق از اجتماعی حمایت تاثیر بیانگر و تحقیق فرضیه موید نتیجه. شد استفاده استرپ بوت

 . معنادارند همگی و 52/0 کل اثر ،134/0 مستقیم، غیر اثر ،34/0 برابر شده حاصل مستقیم اثر میزان. است بوده یابی اطالع

 گیریبحث و نتیجه

 با اردبیلی محقق دانشگاه دانشجویان یابی اطالع رفتار در تحصیلی حمایت نقش شناسایی حاضر مطالعه اصلی هدف

 درگیری به اجتماعی حمایت مســیر ضــرایب معناداری بیانگر شــده حاصــل نتایج بود؛ تحصــیلی درگیری گریمیانجی

 حمایت مستقیم نقش تایید بر عالوه. است بوده یابی اطالع رفتار به تحصیلی درگیری نیز و یابی اطالع رفتار و تحصیلی

 در. هســت نیز متغیرها بین مســتقیم غیر رابطه از حاکی اســترپ بوت آزمون نتایج یابی، اطالع رفتار تبیین در تحصــیلی

 نتایج این. داد یابی اطالع رفتار و تحصیلی حمایت بین تحصیلی درگیری گرانهمیانجی نقش ایفای به رای توانمی نتیجه

ست بوده زمینه این در قبلی شواهد موید سن و هاگلند .ا  شین و کریپ کیم، ،(2014) رایت و کینلی مک ،(2008) اول

یازهای رفع در را عوامل این نقش اجتماعی عوامل بر تمرکز با دیگری محققان و( 2015)  دانشـــجویان اطالعاتی ن

  اند. کرده تایید را مختلف هایحوزه

 بهبود باعث روانشــناختی غیر و روانشــناختی حمایت دریافت که کنند می اســتدالل اجتماعی حمایت پردازان نظریه

 مورد تحصیلی درگیری گرانهمیانجی نقش جهت بدین شود؛می خاص رفتار یک انجام در شخص یک تمرکز و توان

 ماندگاری اهداف، و هاارزش انتظارات، تصــریح با هاییحمایت چنین. شــد تایید نیز حاضــر تحقیق در که اســت انتظار

 واقع در مذکور موارد دهد؛می ارتقا را یادگیری در آنان اشـــتیاق و شـــادی و یادگیری، به آنان تمایل و دانشـــجویان

شانگری  دارند نیاز محیطی یک به دانشجویان کلی طور به(. 2018 دیگران، و تاس) هستند تحصیلی درگیری از هایین

 خود یادگیری بر جدی طور به هم تا باشــند دیگران با تعامل در و شــود شــناخته رســمیت به آنها فردی هایتفاوت که

 (.2018 دیگران، و ژری) کنند حمایت یکدیگر از هم و باشد داشته نظارت

 اجتماعی اطالعات به دســترســی مفهوم با را اجتماعی تعامالت طریق از اطالعاتی نیازهای رفع( 2014) چویی و لی

ـــدهارائه حمایت آن در که کنندمی تبیین  تعیین امر این کردن فراهم برای اســـتفاده مورد اجتماعی اطالعات منبع و ش

 راهنمایی، مانند هاییروش طریق از و اجتماعی اطالعات مختلف منابع پردازش طریق از تواندمی حمایت. هستند کننده

ــود.  فراهم درگیری و ترغیب  یک تواندمی دیگران هایفعالیت اند، کرده ادعا( 2013) وانگ و ایکلز که طورهمان ش

 قدرت زبانی، و اجتماعی نزدیکی بین این در بازدارد؛ آن از یا و کند مجاب خاصـــی، فعالیت انجام به را خاص فرد

سی نقش محوری فرد نظر از آنها اعتبار و سازی متقاعد سا صی به توجه با. کندمی ایفا ا ص شگاهی، محیط بودن تخ  دان

شتر هرچه درگیری رود،می انتظار شجویان بی شگاهی محیط با دان صت دان  برای را معتبرتری افراد از حمایت دریافت فر

 هنگام. اســـت ســـاز کار نیز زمانی هایمحدودیت بر غلبه برای شـــده، فراهم حمایت این بر عالوه. آورد وجود به آنها

ستجو ستفاده و ج  عملکرد به منجر دارد، وجود زمانی محدودیت که شرایطی در اجتماعی حمایت عدم اطالعات، از ا
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 زمان مدت در دارند، اجتماعی هایشبکه از اجتماعی حمایت به زیادی دسترسی که افرادی مقابل در. شودمی ضعیف

 که عواملی از یکی(. 2015 همکاران، و کیم) کنندمی پیدا مرتبط و خالقانه اطالعات به بیشـــتری دســـترســـی کمتری

 اجتماعی هایشــبکه اعضــای. اســت مشــترک پیشــینه و تخصــصــی زبان برد،می باال را اطالعات از مندی بهره قابلیت

 آورندگان فراهم توسـط اسـتفاده مورد زبان بنابراین دارند؛ مشـابهی هایپیشـینه و زبانی هایمهارت معموال دانشـگاهی

 اطالعات، آســـان درک به کمک بر عالوه تواندمی و اســـت آن کنندگان دریافت مشـــابه معموال اطالعاتی، حمایت

 و تجارب اند، شده یادآور( 2015) همکاران و کیم که همانگونه این بر عالوه. کند بیشتر را اجتماعی درگیری فرصت

  کند.می ایجاد یاریهم و اطالعات و هاایده تبادل برای بیشتری مشارکت به میل و اشتیاق خاص محیط در مشابه سوابق

 هاینگرش و هاارزش از و داشته بیشتری رضایت گیرند،می قرار پشتبانی و حمایت مورد که دانشجویانی اینکه نتیجه

ــوندمی برخوردار آکادمیک مثبت ــمگیر افزایش به ختم که ش ــی هایفعالیت در آنان درگیری چش  بهبود نهایتا آموزش

 به توجه نتیجه در امر این ؛(2018 همکاران، و ژری ؛2018 همکاران، و تاس) شودمی آموزشی فعالیت گونه هر کیفیت

صیات، صو شجویان عالیق و نیازها خ ساس این که چرا دهد؛می رخ دان  در مهمی نقش که کندمی ایجاد آنان در را اح

شرفت و یادگیری  گویای شده ادراک حمایت اند، شده یادآور( 91: 1389) جاج و رابینز که همانگونه. دارند خود پی

 رضایت، به اشاره نیز درگیری. شودمی داده آنان هایتالش و افراد به سیستم طرف از که است اهمیتی و ارزش میزان

ــور ــوق و ش ــد گرفته قرار فرد اختیار در نیاز مورد منابع که یابدمی ارتقا زمانی و دارد خود کار انجام برای فرد ش  و باش

 همه از تر مهم و بوده معنی با دهد،می انجام که کاری کند احساس و شده فراهم تازه مهارتهای یادگیری برای فرصتی

 قابل نقش مبیین اســـتدالل این همه. کند دریافت را الزم حمایت و کرده برقرار ایســـازنده ارتباطات خود اطرافیان با

 داشـــت توجه باید وجود این با. اســـت یابی اطالع رفتار ناحیه آن از و تحصـــیلی درگیری در اجتماعی حمایت توجه

 به متکی حاضر مطالعه این بر عالوه. سازدمی روشن را آنها از یکی تنها بلکه واسطه عوامل همه نقش نه حاضر مطالعه

صل سنجی خود ابزارهای طریق از که است بوده هاییداده  مطالعات انجام سمت به حرکت نظر این از. است شده حا

 هایداده اسـت نیاز همچنین بود؛ خواهد ناپذیر اجتناب کرده، لحاظ را سـاختاری و آموزشـی عوامل که تری گسـترده

 چنین کارگیری به. گردند آوری جمع متنوع، هایروش از همزمان اســـتفاده و طولی هایبررســـی از اســـتفاده با اولیه

 پیش از بیش ای، زمینه عوامل گرفتن نظر در ضـــمن را مشـــابه عوامل و اجتماعی حمایت نقش تواندمی هاییتوصـــیه

 . سازد آشکار
 

 منابع

 وضعیت آموزش، اجتماعی ساختار ارتباط(. 1395) حمید ملکی، و محمود اکرامی، حسین؛ زارع، محمدباقر؛ ، پور اکبر

 و دور از آموزش دانشجویان تحصیلی پیشرفت و تحصیلی درگیری با خانواده فرهنگی سرمایه و اجتماعی–اقتصادی

 .69-104(: 40) 12 تربیتی، روانشناسی فصلنامه. حضوری

 اطالعاتی رفتار سنجش مقیاسِ تأییدیِ عامل تحلیل بررسیِ(. 1394) ماریا نصیری، و غالمرضا رجبی، زاهد؛ بیگدلی،

  .80-53: 3 شماره ،18 دوره رسانی،اطالع و کتابداری فصلنامه. خوزستان استان هایدانشگاه دکتری دوره دانشجویان



 انیدانشجو یابیو رفتار اطالع یاجتماع تیحما

 ______________________________________________________________  
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 تتحصیال ننشجویادا یابی هنحو عطالا یندافر(. 1394)  زهرا چالیک، و نرگس کرمی، شاه شبنم؛ شاهینی، زاهد؛ بیگدلی،

 2. اطالعات و انسان تعامل. نسانیا چاپی ،نیکیولکترا طالعاتیا منابع از نناآ ی دهستفاا و انچمر شهید هنشگادا تکمیلی

(2 :)42-53. 

 اطالعاتی رفتار سنجش مقیاس تاییدی عامل تحلیل بررسی(. 1394) ماریا نصیری، و غالمرضا رجبی، زاهد؛ بیگدلی،

 .80-53: 3 شماره.  18 دوره رسانی، اطالع و کتابداری. خوزستان استان هایدانشگاه دکترای دوره دانشجویان

(. 1395) خوارزمی دختشهین ترجمه. یکم و بیست قرن در خشونت و ثروت و دانایی: قدرت در جابجایی. آلوین تافلر،

  .13 چاپ. نو نشر فرهنگ: تهران

 .چاپار: تهران. یابیاطالع رفتار و اطالعاتی نیاز علمی، ارتباط(. 1386) محمدرضا داورپناه،

 .نص: تهران(. 1. ج(. )1389) زارع مهدی ترجمه. سازمانی رفتار(. 2009) تیموتی جاج، و استیفن رابینز،

 و معلم سوی از شدهادراک اجتماعی حمایت بین رابطة(. 1397) میترا راستگومقدم، و احمد خامسان، ملیحه؛ رمضانی،

-107: 4 شماره ،17 دوره. آموزشی هاینوآوری علمی فصلنامه. تحصیلی خودتنظیمی ایواسطه نقش: تحصیلی درگیری

124.  

 دانشجویان در تحصیلی مشغولیت فهرست سنجی روان هایمشخصه تحلیل(. 1394) امید شکری، و آزاد محمد پور، عبداله

 .104-87: 2 شماره ،7 دوره. یادگیری و آموزش مطالعات مجله. ایرانی

 مجله. کارشناسی دانشجویان در تحصیل از رضایت اجتماعی -شناختی مدل آزمون(. 1392) فرزانه منیع، میائیکی

 .219-201: 2 شماره ،17 دوره روانشناسی،
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