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Objective: This study investigates the relation between the attitudes to the 
jobs future and information-seeking behavior among students of Tarbiat 

Modares University. 
Materials and Methods: In terms of objective and collecting data (made by 

systematic approach), this research is placed in sort of applied and descriptive 

research respectively. In order to collect data, we used a researcher-made 
questionnaire. The statistical population is all graduate students of Tarbiat 

Modares University. The sampling was done randomly and the sample size, 

according to Cochran formula, is 374 persons. In this study, SPSS software 
version 25 and PLS version 3 were used. The validity of the instrument was 

confirmed by content validity method. The reliability of the instrument was 

calculated by Cronbach alpha (72). 

Results: The results obtained by structural model indicated that there is a 

meaningful relation between the variable defined as attitude towards jobs 
future and the variable information-seeking behavior of students. The results 

of Kruskal-Wallis and Uman- Whitney tests showed that there was no 

difference between postgraduate and PhD students in terms of attitude towards 
jobs future. In addition, there was no difference among students of various 

groups given the variable towards to job future. While the reaction of students 

of various groups towards information-seeking behaviors was similar, there 
exist a significant difference between master and doctoral students in terms of 

information-seeking behavior. 

Originality: As far as the results of this research is concerned, there is a 
meaningful relation between the information-seeking behavior and the 

attitudes of students toward their job future. Improving the attitudes to job 

future and motivating them, we can expect their information-seeking behavior 
would be improved. The discrepancy between graduate and doctoral students 

in terms of information-seeking behaviors indicates that universities, or more 

accurately, central libraries can play a greater role to enhance information-
seeking skills of students as well as their level of information knowledge. 
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 التیتحص انیدانشجو

 یلیتکم

 یجویاطالع رفتار و آیندۀ شغلی به نگرشارتباط بین  یبررس پژوهش، نیا از هدف :هدف

 .است مدرس تیترب دانشگاه انیدانشجو

 بهو یفیتوص اطالعات، یگردآور ۀنحو نظر از و یکاربرد،هدف نظر از پژوهش نیا: روش

. شد استفاده ساخته محقق ایپرسشنامه از هاداده یگردآور منظوربه. شدانجام  یشیمایپ روش

 یدکتر و ارشد یکارشناس مقطع دو در مدرس تیترب دانشگاه انیدانشجو یتمام یآمار جامعه

 برابر کوکران فرمول اساس بر نمونه حجم و شد انجام یتصادف صورت به یریگنمونه. هستند

. شد استفاده 3 نسخه  PLS و 25 نسخه  SPSSرافزانرم از پژوهش نیا در. است نفر 374 با

 . رفتیپذ صورت( 72) کرونباخ یآلفا با ییایپا. شد تأیید ییمحتوا ییروا روش به ابزار ییروا

 ریمتغبین  که است نیا انگریب آمد،دستبه یساختار مدل از استفاده با که یجینتا :هایافته

وجود دارد.  معناداری ارتباط انیدانشجو« یجویاطالع رفتار» ریمتغ و« آیندۀ شغلی به نگرش»

 ارشد یکارشناس انیدانشجو نگرش که داد نشان یتنیو ومنی و سیوال کروسکال آزمون جینتا

 انیدانشجو نگرش نیب نیهمچن ندارد، یتفاوت گریکدی با شانیشغلۀ ندیآ به نسبت دکترا و

 یهاگروه در انیدانشجو. نشد مشاهده یتفاوت شانیآیندۀ شغل به نسبت مختلف یهاگروه

 یرفتارها نیب. بنابراین، دادند نشان خود از را یمشابه یجویاطالع یرفتارها ،یلیتحص مختلف

 . دارد وجود معنادار تفاوت دکترا و ارشد یکارشناس انیدانشجو یجویاطالع

 نگرش و یجویاطالع رفتاربین  دهدیم نشان ی است کهپژوهش این نخستین :اصالت 

 و آیندۀ شغلی به نگرش بهبود با وارتباط معناداری وجود دارد  شانیآیندۀ شغل به انیدانشجو

 وجود .ابدی بهبود شانیا یجویاطالع رفتار که بود امیدوار توانمی انیدانشجو در زهیانگ جادیا

 و هادانشگاه که است نیا یایگو دکترا و ارشد انیدانشجو یجویاطالع یرفتارها در اختالف

 یهامهارتی ارتقا در یشتریب نقش ندتوانمی یمرکز یهاکتابخانه تریتخصص شکل به

 .کنند فایا انیدانشجو یاطالعات سواد سطح شیافزا و یابیاطالع
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 مقدمه

 کار بازار یهایژگیو که یطیشرا در ریاخ یهاسال در یعال آموزش یمک گسترش با رانیا در

 رفته،نگ قرار دقت و یبررس مورد یعال سطوح در ازین مورد یهاتخصص ساختار و حجم نظر از

 شآموز التتحو یبررس .شوند ارک بازار جذب نداهنتوانست آموختگاندانش از یوجهتقابل تعداد

 وجود نیمب ریاخ دهه چند در کشور یدانشگاه مؤسسات یمک توسعه و رشد لیتحل و یلعا

 حاکم یهاکردیرو و هایشمخط ،هااستیس در شهیر که است یمتعدد یهایینارسا و هاچالش

 در نیدایبن اصول به یتوجهیب و هابرنامه نبودن نانهیبواقع و کشور عالی شآموز نظام بر

 و پورملک) دارد کشور یعال آموزش مراکز در یدانشگاه یهارشته و هادوره یزیربرنامه

، ستنده مواجه آن با گروه نیا کهاست  ییهامسئله بزرگترین از یکی اشتغال (.1392 ،یمحمد

 به جویاندانش نگرش بررسی رو،نیا از. دارد یبستگ آن به جامعه استمرار و فرد یهستچرا که 

وجه و تدر صورت  که گردد موثری و مهم عوامل شناسایی موجب دتوانمی شانشغلی یآینده

 ه شود.کاست قشر نیا بعدی مشکالتزان میشاید از  ی،زیربرنامه

دانشگاهی  هایپژوهشل فزاینده و بازدارندۀ ی با هدف کشف عواماهگسترد هایپژوهش

از عملکرد تحصیلی  پژوهشگرانسهم معناداری در فهم دام از این عوامل کهرانجام گرفته است. 

نند. یکی از مهمترین عوامل کیمانگیزش تحصیلی را روشن موضوع  به نحویدام اند و هرکهداشت

 آینده،دبهمیا. پیدا کرد« آیندهبهدمیا» در توانمیموثر در بحث انگیزش و پیشرفت تحصیلی را 

 ،1ماست )بیرمنگا توجه در آموزش بسیار مورد نآ و نقش بوده وپرورشبنیادی آموزش ۀانگیز

افراد تحصیل و زندگی، از دوارتر در میا افراده کرد ک بیان توانمی ها(. براساس پژوهش2009

(. ناامیدی عامل 2002 ،4و سیگمون 3، رند2اسنایدر) دهندین ماعملکرد بهتری نش امیدوار کمتر

افراد با امیدواری پایین ، گی، عدم تحرک و رشد در دانشجویان است. در حقیقتانگیزیدر ب یمهم

خود را دارند و نه انگیزه بیشتری برای دستیابی های ممکن برای اهداف حلنه احتمال پیدا کردن راه

  (.1389فر و فخری، کنند )شهمرادی، محمدییبه اهداف را در خود ایجاد م

_______________________________________________________________ 
1. Birmingham 

2. Snyder 

3. Sigmon 

4. Rand
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 فرد یهاکارکرد یمتما درد توانمیکه  ردیگیم سرچشمه او یهاازین و هازهیانگ از انسان رفتار

 موجب اطالعاتی نیاز. داشته باشد تأثیر جوییاطالع یهارفتار و خالقیت ادراک، یادگیری، قبیل از

 جستجوی به اطالعاتی یهامجرا از گیریبهره با و دهد بروز خود از اطالعاتی رفتار فرد، تا شودیم

 مراحل( 2005 ،2لریو در: نقل؛ 1983) 1کالسیکر(. 1384 داورپناه، و فیروزنمیی) بپردازد اطالعات

 ب،یترتنیاهب .داندیم آن از استفاده و اطالعات افتنی کاوش، از،ین احساس را اطالعات یجستجو

 کینزد یارتباط زشیانگ با که است یممفهو ازین و است ازین کی اطالعات یجستجو اساس

 و یابیعاطال رفتار ،ییجواطالع رفتار ،یاطالعات رفتار) رفتار نوع رهاچ (2000) 3لسونیودارد. 

 با ییهاتفاوت مفهوم رهاگرچه این چا. کندمی زیمتما گریکدی از را (اطالعات از استفاده رفتار

 رفتاراو  .ستندین گریکدی از منفک وهستند  اطالعات یجستجو ینهمیز در سه هر اما دارند، هم

 .کندمیتعبیر  خاص یهدف ارضای منظور به اطالعات هدفمند جستجوی از عبارت را یجویاطالع

 ی را ازتیشخص یهاپیت و فکری توسعه رفتاری، مالحظات ،یزشیانگ عواملهم ( 1389)عباسی 

 تیواقع نیا اییگو ی دیگر نیزهاپژوهش .داندیم یجویاطالع رفتار بحث در ذارگتأثیر عوامل

 هااتی آناطالع یهارفتار و دارند قرار مختلف عوامل تأثیر تحت اطالعات رانگجستجو که است

شخصی و شناختی، اجتماعی و محیطی  به عوامل توانمیاز مهمترین این موارد متفاوت است. 

 ؛1392 ،ی؛ شریعتمدار1385؛ نوکاریزی و داورپناه، 1395)بیگدلی، رجبی و نصیری،  اشاره کرد

نظام  (.1395و سعادت،  1395و نشاط، خانی کریم ؛1389رضوانفر،  وموحد محمدی، سوختانلو، 

 ۀکاهنده و فزایند یکی از اهداف خود را شناسایی عوامل یبایستی کشور هاعالی و دانشگاهآموزش

عوامل موثر بر رفتار یکی از تا ، بگذارند. در این تحقیق تالش شد یجویاطالعموثر بر رفتار 

 تر قرار گیرد.ی کشور، مورد بررسی دقیقهابا بررسی دانشجویان یکی از دانشگاه جوییاطالع

 هافرضیه

وجود  عنادارارتباط مآنان  ییجورفتار اطالعو  یشغل ۀندینسبت به آ انیدانشجو دگاهیدبین  .1

 .دارد

_______________________________________________________________ 
1. Krikelas 
2. Weiler 
3. Wilson 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/227010/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c_%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/91672/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/91672/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1
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و  یمهندس یفن ،یعلوم انسان یهادر حوزه یشغل ۀندینسبت به آ انیدانشجو دگاهید نیب .2

 .وجود دارد یتفاوت معنادار یهنر، علوم پزشک ه،یعلوم پا ،یکشاورز

 یکتردارشد و  یکارشناس یلیدر مقطع تحص یشغل ۀندینسبت به آ انیدانشجو دگاهید نیب .3

 .وجود دارد یتفاوت معنادار

علوم  ،یورزو کشا یمهندس یفن ،یعلوم انسان یهادر حوزه انیدانشجو ییجورفتار اطالع .4

 .دارد یتفاوت معنادار گریکدیبا  یهنر، علوم پزشک ه،یپا

ی عنادارمتفاوت  گریکدیبا  اارشد و دکتریدر مقطع کارشناس انیدانشجو ییجورفتار اطالع .5

 .دارد

 پیشینهمبانی نظری و 

 تیو آن موردی است که باعث مشغول جایی در کارگماردنبه معنای شغل: شغل از نظر لغوی به

 ای نقد پول به صورت یمشارکت و پاداش د،یتول انیاشتغال فعاالنه در جر قیشود. فرد از طریمفرد 

 یهاانسان نسبت به جنبه ینگرش: نگرش طرز تلق (.1392آبادی،  عیشف) کندمی افتیکاال در

مطلوب  یاحکام ارزش ای یمثبت و منف یهایابیاست. عبارت است از ارزش یرونیب ایدنی مختلف

 زییفرد را نسبت به چ کیاحساس  چگونگی ها. نگرشعیوقا ایاشخاص  ا،ینامطلوب درباره اش ای

اطراف  طیهماهنگ با مح ،زندگی مختلف یهادوره در هانگرش (.2005 ،1یزل) دهندیمنشان 

 دوران در هانگرش رییاز آن است که امکان تغ یحاک هاپژوهش شتری. بشوندیم رییدستخوش تغ

را  جوییرفتار اطالع (.1382 ،یسروش و موهبت ،یدستجرد ،قادری)است  شتریب دانشجویی

عوامل  نیا اطالعات، مؤثر هستند. یجستجو ندیفرا رییگکه در شکل نامندیم یمجموعه عوامل

و عادات  هاالگو ،یموانع و مشکالت احتمال ،یابیدست یهامنابع و روش ،هازهیشامل اهداف و انگ

 (. 1383 ور،است )خاکپ رسانیاستفاده از کتابخانه و مراکز اطالع زانمیمطالعه و 

قضاوت ربط،  یاست که بر مبنا ییهارفتار ،یجویدر پژوهش حاضر منظور از رفتار اطالع

و موانع و  یابیدست هاینگرش به اطالعات، روش وهیش ،یابیباز یهاافراد، مهارت نیشیدانش پ

 یدر پژوهش (1388) یمحسن و نهینقش ،یعلوم روجردی،خس. نداهصورت گرفت یمشکالت احتمال

. با توجه به دهندیدانشجویان مورد سنجش قرار مجویی نقش عوامل شخصیتی را در رفتار اطالع

_______________________________________________________________ 
1. Zelley 
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جویی دانشجویان ابعاد شخصیت با ابعاد رفتار اطالعلی استنباط کرد که بین کبه طور توانمینتایج، 

 یجویرفتار اطالع (1388) یرانشاهیو ا یخسروجرد کارشناسی ارشد رابطه معناداری وجود دارد.

. اندهداد قرار لیتحل مورددانشگاه تهران را  یارشد و دکتر یکارشناس انیدر دانشجو نیشیو دانش پ

 یرابطه معنادار و مثبت هاآن نیشیپ دانش و افراد یجویاطالع رفتار نیب که است آن ازیحاک جینتا

 رفتار ینیبشیسنجش امکان پ به (1394حکمت و جوکار ) ،یمیابراه .مشاهده شده است

 تیهدف و ابعاد خالق یهایریگجهت یمبنا بر یلیتکم التیتحص انیدانشجو یجویاطالع

 با تیخالق و هدف یریگجهت ابعاد نیب یداریرابطه مثبت و معنها نشان داد که افتهی. اندتهپرداخ

جویی به بررسی رفتار اطالع (1394) یو سنگر انیمنصور وجود دارد. یجویاطالع رفتار

. اندپرداخته، هستندنامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی که درحال نوشتن پایان

های دختر و پسر نشان داد که تفاوت معناداری در هیچ کدام گروهنتایج در بررسی آزمون تی برای 

 یپژوهش در (1395و نشاط ) یخانمیکرها وجود ندارد. ها و دخترجویی بین پسراز ابعاد رفتار اطالع

 یتکمیل التیتحص انیدانشجو جوییبا رفتار اطالع تیزرگ شخصرابطه پنج عامل ب نییبه تع

 دهدیم نشان هاافتهیپرداخته است.  قاتیو علوم تحق ریامیرکبت مدرس، یهای تهران، تربدانشگاه

آنان  یامور پژوهش یان موجب کم شدن زمان صرف شده برایدر دانشجو یرنجورصفت روان

از ین به اطالعات مورد دنیرس یش تالش برایافزا ییگراردد و در مقابل، صفت برونگیم

های رفتارو  تیشخص نیب ۀرابطی اهمقالدر  (2003هینستروم )گردد. یان را سبب میدانشجو

، یرنجوررواننتایج گویای این است که  .نمایدیم یبررسرا  دانشجو 305 یجویاطالع

 1دارد. ویتمایر تأثیر یبر رفتار اطالعاتی شناسفهیو وظ یریپذرقابت ،پذیری، تجربهییگرابرون

 یجویبر رفتار اطالع یشناختاعتقادات معرفتو  یشناختتأمل معرفت تأثیری ریگاندازه( به 2004)

 یجویاطالعو رفتار  یو قضاوت تأمل یمعرفت شناخت یهاباور نینشان داد که ب جینتاپرداخت. 

در دانشگاه  یکارشناس انیدانشجو یجویاطالعرفتار ( به بررسی 2007) 2اجیبویهرابطه وجود دارد. 

به  التیو دوره تحص التی، سطح تحصتیکه جنسدهد ینشان مها افتهی پرداخته است.بوتسوانا 

( 2010) 3هالدر، رای و چاکرابارتی. گذاردیم تأثیر جویاندانش یعاتبر رفتار اطال یتوجهقابل طور

_______________________________________________________________ 
1. Whitmire 

2. Ajiboye 

3. Halder, Ray, & Chakrabarty
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057231710000639#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057231710000639#!
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اطالعات  یبا رفتار جستجو ریمتغ کیبه عنوان  تیجنس ایآ نکهیا نییتع ۀمطالعدر پژوهشی به 

، پرداختند. نتایج نشان داد ریخ ایهند ارتباط دارد  یبنگال غرب یدر سه دانشگاه دولت انیدانشجو

)زن و مرد(  تیباتوجه به جنس یجویاطالع رفتار یهاحوزه شتریدر ب یقابل توجه یهاتفاوت

تری باال ازاتیامت ،از تنوع در جستجوریغاطالعات به یجستجو یهامشاهده شد. زنان در همه دامنه

 .کسب کردندرا نسبت به مردان 

بر رفتار  انیدانشجو یمعرفت یهاباور یاحتمال تأثیر یبررسبه  یقیتحق( در 2014)مختاری 

 انیودانشج یمعرفت یهانشان داد که باور هاافتهی پرداخته است. هااطالعات آن یجستجو یمعمو

 درک دنبالبه(، 2016)1کهیاوک و مهیا اورلو، گذارد.یممثبت  تأثیر هانآ یجویاطالعی هارفتاربر 

 دانشگاه ارشد یکارشناس انیدانشجو نیب در یجویاطالع با مرتبط یهارفتار و احساسات از قمیع

 تأثیر انیدانشجو یجویاطالع رفتار در یلیتحص مقطع و رشته دهدیمنشان  هاهستند. یافته منچستر

بر  یتیبزرگ شخص یژگیپنج و تأثیر( در تحقیقی به بررسی 2017) 2داوود السمرّایی، فریا و .دارد

حاکی از این  جی. نتانداهپرداخت ی(ریو تفس ی، اکتشافیواقع) اطالعات یجستجو فهیسه نوع وظ

دارند  یترعیاطالعات عملکرد سر یجستجو فیوظا شتریدر ب یشناسفهیوظ یافراد دارااست که 

  قرار دارند.باال  ییو برونگراپذیری افراد باتوافق هاآن زو پس ا

ی هابر رفتار یاختالفات فردتأثیر ( در تحقیقی به بررسی 2017) 3دیکنسون و آسکین ،اِوبرایان

 تأثیرجستجو  جیبر نتا یفرد یهاتفاوتاین است که  از یحاک هاافتهند. یاهپرداخت یجویاطالع

 4مولجونو و باسوکی است. جهینتیب یریپذ ممیو تع یریگدرمورد اندازه یریگجهینت لیو ،ذاردگیم

 یدانشگاه کشاورز انیدانشجو یجویاطالع یهاتفاوت رفتار افتندنبال ی( در تحقیقی به2018)

سطوح مختلف تحصیالت مطالعه نشان داد که  نیا جینتاپرداختند.  التیبوگور براساس سطح تحص

در  (2021) 5یان، دنگ و گو ژانگ، یائو،جویی دارد. ی اطالعهانقش اصلی را در تفاوت رفتار

 ی بزرگژگیچگونه پنج و دندهیمنشان  ،رشد نهفته ترکیبیمدل  کیپژوهشی با استفاده از 

 تأثیرسال اول دانشگاه  انیدانشجو نیاطالعات در ب یجستجو یانطباق یهارفتار ریر مسب یتیشخص

_______________________________________________________________ 
1. Orlu, Imeh & Okike 

2. Al-samarraie, Fria, & Dawoud 

3. O'Brien, Dickinson, & Askin 

4. Muljono & Basuki 

5. Zhang, Yao,Yuan, Deng, & Guo
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306457316303764#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306457316303764#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306457316303764#!
https://www.semanticscholar.org/author/P.-Muljono/66085239
https://www.semanticscholar.org/author/Sulistyo-Basuki/1478456449
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 یتیشخص یهایژگیاطالعات با و یجستجو سیرخطکه  یمهنگادهد یمنتایج نشان . گذاردیم

 افتد. یمانطباق در سطح باال اتفاق و پذیرش مرتبط باشد، 

 متأثر را انیدانشجو یجویاطالع رفتار که نداتهپرداخ یعوامل به مورد اشاره، یهاپژوهشدر 

 دانش ت،یخالق ابعاد اهداف، یریگجهت تفکر، یهاسبک احساسات، ،یتیشخص ابعاد. کنندیم

 اما. دارند میمستق ارتباط انیدانشجو یجویاطالع رفتار با که هستند یعوامل جمله از رهیغ و نیشیپ

 و ییازسو یشغل ۀندیآ به نسبت یدمیناا انمی است ممکن که یاحتمال رابطهبه یقیتحق چیه در

 نیجای چن بنابراین،داشته باشد، نپرداخته است.  یجویاطالع رفتار بر دتوانمی عامل نیا که یتأثیر

 رسد.یمبه نظر  یخال جوییی مربوط به رفتار اطالعهاپژوهش انمی در یپژوهش

 شناسیروش

شغلی بر رفتار  متغیر دیدگاه دانشجویان به آیندۀ تأثیرکه هدف پژوهش حاضر، تعیین  آنجا از

دآوری اطالعات، توصیفی است که گر ۀاست، از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحو یجویاطالع

ساخته استفاده ها از ابزار پرسشنامۀ محققروش پیمایشی انجام پذیرفت. به منظور گردآوری دادهبه

ت سؤاال( و سؤال 4) یمت عموسؤاالمورد استفاده دارای دو بخش کلی است؛  پرسشنامۀشد. 

ی لیکرت استفاده ات تخصصی، از طیف پنج گزینهسؤاالجش برای طراحی و سن (26تخصصی )

سال تحصیلی آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس هستند که در نیم ۀجامعشد. 

 هاند. تعداد آناهآموزش دانشگاه به عنوان دانشجوی فعال ثبت شد نظامدر  1400-1399اول 

در مجموع  ،1399از معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در مهرماه  براساس آمار دریافت شده

ی مختلف و مقاطع ارشد های دانشجویان رشتههانفر است. برای دستیابی به تفاوت دیدگاه 7338

شامل علوم  هاشغلی، دانشجویان به شش گروه تقسیم شدند. این گروه ۀدو دکترا نسبت به آین

 و علوم پزشکی است.  هاانسانی، فنی و مهندسی و کشاورزی، علوم پایه، مدیریت و اقتصاد، هنر

به شکل  هاپرسشنامهپژوهش،  نی. در اشد محاسبهنفر  365 فرمول، به توجه با نمونه کل تعداد

 ساختهمحقق پرسشنامۀ از حاضر پژوهش در. دیگرد عیتوز انیدانشجو همه نبیساده  یتصادف

 برای تعیین یکی است. پرسشنامه شامل دو بخش است؛ شده استفاده هاداده گردآوری جهت

انگیزگی و کسب شایستگی( ی، کسب شغل، بدرآمد)بعد  3، شامل آیندۀ شغلینگرش دانشجویان به 

 عامل عنوان به زمان ربط، قضاوت)بعد  5، که شامل یجویاطالعو دیگری برای سنجش رفتار 
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 (رت بازیابی و تالش برای جستجوی اطالعاتهادانش پیشین، م تأییدانگیزاننده، تفکر انتقادی، 

است.  برخوردار الزم اعتبار از و گرفته قرار تأیید متخصصان مورد توسط پرسشنامه است. روایی

افزار است که به وسیله نرم شده روش آلفای کرونباخ استفاده ازپرسشنامه  سنجش پایایی برای

SPSS 26  نفر توزیع گردید که آلفای کرونباخ به دست  30محاسبه گردیده است. پرسشنامه بین

 و در حد قابل قبول است.  72االت ؤآمده برای مجموع س

  هایافته

و کمترین  درصد( 8/68) دارند سال قرارکنندگان در پژوهش، در بازه سنی بیست تا سی بیشتر شرکت

دهندگان از نظر . درصد(. فراوانی پاسخ/8) سال است 50درصد فراوانی مربوط به بازه سنی باالی 

 7/49و مردان  3/50 که زنان یبه طوران زن و مرد تقسیم شده است؛ میجنسیت تقریبا به طور برابر 

دهندگان با سطح تحصیالت کارشناسی ارشد، تعداد پاسخ دهند.یمدهندگان را تشکیل درصد از پاسخ

با اختالف،  آن از بعددرصد( و  1/60معادل  ،نفر 226ند )اهدادبیشتری را به خود اختصاص 

آمده، گروه دستی بههاطبق داده درصد( قرار دارند. 6/39با سطح تحصیالت دکترا ) دهندگانپاسخ

درصد کمترین درصد  3/10رصد فراوانی و گروه پزشکی با درصد بیشترین د 5/25 فنی و مهندسی با

رو ند ازایناهی پژوهش نرمال نبودهاچون داده دهندگان را به خود اختصاص داده است.فراوانی پاسخ

ی در مدل ساختاراول از  برای فرضیۀبنابراین، شد. یمی ناپارامتریک استفاده هاباید از آزمون

پردازد و یمزا( زا( و وابسته )دروانمستقل )برون یهاریمتغ نیب روابط یبررس به که PLSافزار نرم

 ی پارامتریک و ناپارامتریک است، استفاده شد. هاهمچنین برای داده

 است.رابطه معنادار  آنان جوییاطالع رفتار و یشغل ۀندیآ بهنسبت انیدانشجو دگاهیدبین  :اول هیفرض

 پژوهش هیفرض یمدل ساختار یبررس

 پرداختهزا( زا( و وابسته )دروانمستقل )برون یهاریمتغ نیب روابط یبررس به ،یمدل ساختار در

 :کرد توجه دیبا مورد چند به یساختار مدل یبررس جهت. دشومی

 وابسته یهاریمتغ ((𝑹𝟐 نییتع بیشاخص ضر

بر یک متغیر  مستقلیک متغیر  تأثیرزا )وابسته( است و درون نهانهای پمربوط به متغیر 𝑹𝟐ضریب 

به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف،  67/0و  33/0 ،19/0که سه مقدار  دهدیم نشان را وابسته

 424/0است با  برابر، جوییاطالع رفتاربرای متغیر  𝑅2مقدارند. شومیدرنظر گرفته  𝑹𝟐متوسط و قوی 

 دتوانمی یشغل ۀندینگرش به آ ریمتغدهد که یمنشان  جوییاطالع رفتار نییتع بی؛ استفاده از مقدار ضر
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 رفتار راتییتغ یمابقدرصد  58کند و حدود  ینیبشیرا پ جوییاطالع رفتار راتییدرصد از تغ 42

 نشده است.  یبررسپژوهش  نیکه در مدل و ا است یعوامل ریوابسته به سا جوییاطالع

Qاریمع : 𝑄2نیب شیشاخص ارتباط پ 2

 که یدرصورت و کندمیمدل را مشخص  ینیبشیقدرت پ 

 از نشان بیترت به د،ینما کسب را 35/0 و 15/0، 02/0 مقدار سه زاندرو سازه کی درمورد آن مقدار

Qمقدار. دارد را آن به مربوط یزابرون یهاسازه ای سازه یقو و متوسط ف،یضع ینیبشیپ قدرت 2

 

مدل در  یقو ینیبشیمحاسبه شده است که نشان از قدرت پ 357/0 جوییرفتار اطالع یهاسازه یبرا

 .کندمیأیید ت را یساختار مدل مناسب برازش و دارد پژوهش یزابرون یهاخصوص سازه

 ریمس بیضرا هاریمس یرو بر شده نوشته اعداد:( t-value ری)مقاد آن ی)بتا( و معنادار ریمس بیضرا

آزمون  ریمقاد 1استراپ بوت روش از استفاده با ریمس بیضرا یمعنادار آزمون یبرا. دهدیم شینما را

باشد،  96/1تر از بزرگ یاگر مقدار ودنتیاستیآزمون ت ریمحاسبه شده است. مقاد ودنتیاستیت

 معنادار است. 05/0در سطح  ریمس بیضر

 
 استاندارد یعامل بار بیضرا حالت در پژوهش یساختار مدل. 1 شکل

_______________________________________________________________ 
1. Bootstrapping 
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 T-value. مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب 2شکل 

  یمدل ساختار برازش جهینت

 36/0و  25/0، 01/0. سه مقدار شودمی استفاده GOF اریمع ازبرای بررسی برازش مدل کلی ، تیهان در

 GOF 572/0. مقدار معیار است شده گرفته نظر در GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای 

 .است برخوردار یاز برازش قو مدل دهدیم نشاندست آمد که هب
 GOF اریمع با مدل یکل برازش جینتا .1 جدول

𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅  𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑅2̅̅̅̅  

0.572 0.773 0.424 

 

( 996/6) جوییاطالع رفتار بر یشغلۀ ندیاثر آ یدارامعن مقدار ،2قابل مشاهده در شکل  جینتامطابق 

 بر آیندۀ شغلینگرش به  تأثیربر این اساس  .( است96/1) از باالتر مقدار نیاکه  است آمده دستهب

( 335/0) تأثیر نیا بتا بیضر، یطرف از. است شدهدار ا( معن%95) نانمیدر سطح اط جوییاطالع رفتار

 انیبرا  جوییاطالع رفتار بر یشغل ۀندیآ نگرش به مثبت یگذارتأثیر مقدار نیاو  است آمده دستهب

 یواحد 335/0 شی، موجب افزاشود جادیا یشغل ۀندیآ نگرش به در رییواحد تغ کی اگر یعنی. کندمی

 رفتار بر یشغلۀ ندیآ به نسبت انیدانشجو دگاهیدبدان معناست که  نی. ادشومی جوییاطالع رفتاردر 
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دیدگاه دانشجویان  با بهبود .است دییأت پژوهش هیفرض اساس ینمبره و است اثرگذار آنان جوییاطالع

 آن بهبود یابد. تأثیرنیز تحت  جوییانتظار داشت که رفتار اطالع توانمی ،شغلی نسبت به آیندۀ
 

 و یمهندس یفن ه،یپا علوم یهاحوزه در آیندۀ شغلی به نسبت انیدانشجو دگاهید نیب :دوم ۀیفرض

برای بررسی  .دارد وجود یمعنادار تفاوت یپزشک علوم هنر، ،یاجتماع و یانسان علوم ،یکشاورز

 کروسکال والیس استفاده شد.  آزمونفرضیه دوم، از 

 ی مختلف تحصیلیها. بررسی ارتباط بین دیدگاه دانشجویان نسبت به آیندۀ شغلی و گروه2 جدول

ی هاو گروه آیندۀ شغلی

 مختلف تحصیلی

 یمعنادار سطح یآزاد درجه سیوال کروسکال آماره

994/4 5 417/0 
 

تفاوت  ،است 05/0از مقدار  و بیشتر است =sig 417/0ن سطح معناداری چو .2جدول  طبق 

 شد. تأییدوجود ندارد و فرض صفر  آیندۀ شغلیمعناداری بین دیدگاه دانشجویان نسبت به 

 یدکتر و ارشد یکارشناس یلیتحص مقطع در آیندۀ شغلی به نسبت انیدانشجو دگاهید نیب :سوم ۀیفرض

 میانگین رتبۀرتبه دانشجویان مقطع دکتری بیشتر از  نیانگیم 3جدول  طبق .است معنادار تفاوت

  هستند. شغلیآیندۀ نسبت به  یشتریب دمیا زانمی یدارادکترا  انیدانشجو یعنیدانشجویان ارشد است. 

 آیندۀ شغلی به رابطه در دکترا و ارشد یکارشناس مقطع دو رتبه نیمیانگ. 3 جدول

 مقطع N هاانگین رتبهیم هامجموع رتبه

 ارشد 201 02/166 00/33371

 دکترا 137 60/174 00/23920

  .شودیمفرض صفر و یک تعریف  شده و ویتنی استفادهبرای بررسی صحت فرضیه از آزمون من

 . ارتباط بین دیدگاه دانشجویان نسبت به آیندۀ شغلی و مقاطع تحصیلی4 جدول

و مقاطع  آیندۀ شغلی

 تحصیلی

 یمعنادار سطح Z لکاکسونیو یتنیو-ومنی

000/13070 000/33371 -/793 /428 

 نیب (.=Sig/428)ی معنادار تفاوت ،4در جدول یتنیو-حاصل از آزمون من یهاآمارهاساس  رب

درصد  99نان میبا اط بنابراین،. نشد مشاهده آیندۀ شغلیبه  نسبت یدو مقطع ارشد و دکتر دگاهید

 . شودمی تأییدفرض صفر گفت که  توانمی
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 علوم ،یکشاورز و یمهندس یفن ه،یپا علوم یهاحوزه در انیدانشجو جوییاطالع رفتار :رمهاچ ۀیفرض

توزیع  به نحوۀ فرضیهاین  .دارد یمعنادار تفاوت گریکدی با یپزشک علوم هنر، ،یاجتماع و یانسان

 ،ی مختلف دانشجویی پرداخته است. برای بررسی این فرضیههادانشجویان گروه جوییرفتار اطالع

ابتدا فرضیه صفر و یک را تعریف  ،ن منظورمیکروسکال والیس استفاده شده است. به ه آزموناز 

 کنیم. یم

 های مختلف تحصیلیو گروه یجویاطالع. ارتباط بین رفتار 5جدول

ی مختلف هاو گروه یجویاطالعارتباط بین رفتار 

 تحصیلی

 سطح معناداری درجه آزادی کروسکال والیس

820/5 5 324/. 

 05/0از مقدار  است و این عدد بیشتر  =sig.324/0ن سطح معناداری چو ،5مطابق اطالعات جدول 

وجود ندارد. ی مختلف تحصیلی هاگروهدر بین  جوییبین رفتار اطالعپس تفاوت معناداری  ،است

ی هاجویی دانشجویان در بین همه گروهرفتار اطالعگفت که  توانمیدرصد  99نان میبا اط بنابراین،

   گردد.یمو فرض تحقیق رد  تأییدمعنادارای ندارد و فرض صفر  تفاوت تحصیلی

 گریکدی با یدکتر و ارشد یکارشناس یلیتحص مقطع در انیدانشجو جوییاطالع رفتار :پنجم ۀیفرض

انگین رتبه میدانشجویان مقطع دکتری از  انگینمی 6مطابق اطالعات جدول . دارد یمعنادار تفاوت

انگین رتبه میو مجموع  85/178دانشجویان دکترا  رتبهانگین میدانشجویان ارشد بیشتر است. 

ن دکترا در رابطه با رفتار انگین رتبه باالتر دانشجویامیدهنده نشاناست که  08/146دانشجویان ارشد 

  جویی است.اطالع
 جوییاطالع رفتار اب رابطه در دکترا و ارشد یکارشناس مقطع دو رتبه نیمیانگ. 6جدول 

 هارتبه مجموع رتبه نیانگمی N مقطع

 00/28047 08/146 192 ارشد

 00/22356 85/178 125 دکترا

صفر و یک  ۀن منظور ابتدا فرضیمیاستفاده شده است. به ه یتنیو-من آزموناز  بررسی این فرضیهبرای 

 کنیم.یمرا تعریف 
 و مقاطع تحصیلی جویی. ارتباط بین رفتار اطالع7جدول 

 یمعنادار سطح Z لکاکسونیو یتنیو-ومنی

000/9519 000/28047 115/3- 002/ 
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دو مقطع  دانشجویان در جوییرفتار اطالع ،7جدول در یتنیو-حاصل از آزمون من یهاآمارهاساس  بر 

 دکترا انیدانشجو، درصد 99 نانمیبا اطبنابراین، دارد.  (=Sig /002)ی معنادار تفاوت یارشد و دکتر

صفر رد  و فرضیۀ برخوردارند جوییامتیاز بیشتری در رفتار اطالع در نتیجه،و  باالتر رتبه نیانگمیاز 

   .شودیم

 گیریبحث و نتیجه

. کندمی، موقعیت اجتماعی و تیپ شخصیتی تغییر پیدا هانیاز ،هاانگیزه از متأثر یجویاطالعی هارفتار

ن نظرات است. نتیجه آزمون میی بر هتأییداول این پژوهش مطرح گردیده است،  آنچه در فرضیۀ

 آنان یجویاطالع رفتار بر آیندۀ شغلی به نسبت انیدانشجو دگاهید که کندمی تأییداول  ۀآماری فرضی

انتظار  توانمیخود بهبود یابد،  آیندۀ شغلیزان نگرش دانشجویان نسبت به مییعنی به هر  .است اثرگذار

 آن ارتقا یابد.  تأثیرنیز تحت  هاآن یجویاطالعداشت که رفتار 

بر رفتار  آیندۀ شغلینگرش به  تأثیرمستقیم به بررسی  به طورپژوهشی است که  هااگرچه این تن

کاربران را اطالعاتی که رفتار ییهاکلی ادبیات نظری و پژوهشبه طور ؛ اماپرداخته است یجویاطالع

معتقد است  نییی این پژوهش همخوانی دارند. مارچیونهابا یافته ،نداهمورد بررسی قرار داد

ی مختلف برای کسب هاو روش هاعوامل گوناگون از شیوه تأثیر تحت اطالعات جسـتجوگران

 ،یماده؛ 2003نی، یدهند )مارچیونیم بروز رااتی متفاوتی و رفتار اطالعکنند اطالعات استفاده می

انگیزه، نوع تفکر، شخصیت افراد را در فرایند ( 1388خسروجردی، ؛ 1395، خانیکریم؛ 1383

با بافت، وظیفه و شغل مرتبط  یجویاطالعنند. برخی مطالعات معتقدند فرایند دایماثرگذار  یجویاطالع

(. 2000)ویلسون،  کندمی تأکیدشناختی و فردی ی روانهای(. ویلسون بر ویژگ2000است )بایستروم، 

ارتباط  یجویاطالعی شناختی و فراشناختی و رفتار ها( معتقدند بین راهبرد1394کوارویی و همکاران )

آیندۀ دلیل ( نیز به این نتیجه دست یافتند که بیشتر دانشجویان به1394و همکاران ) نوروزیوجود دارد. 

 کرده و ادامه تحصیل را بدون هانامشخص و عدم امکان جذب در بازارکار، تحصیل خود را ر شغلی

ی به طوریابد، یماهش کآموزش  نظر براین بود که نرخ بیکاری با ارتقای سطح هاسال دانند.یمفایده 

رسد. این نظر امروزه با افزایش تعداد یمعالی به صفر آموختگان آموزشکه نرخ آن در بین دانش

(. در ایران، افزایش 1392پور و محمدی، بیکاران آموزش دیده در سطح عالی، متزلزل شده است )ملک

عالی متعدد، باعث افزایش و مراکز آموزش های آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاههاظرفیت
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ن میی کشور در تاهاگردیده است. اما عدم توانایی ساختار هاآموختگان دانشگاهمالحظه دانشقابل

است. بررسی تحوالت آموختگان دانشگاهی شدهشغلی، موجب بروز بیکاری دانش یهافرصت

مشی ی متعددی دارد که ریشه در خطهایو نارسای هاعالی در چند دهه اخیر مبین وجود چالشآموزش

ریزی توجه به اصول برنامهو عدم هابینانه نبودن برنامهعالی، واقعی حاکم بر نظام آموزشهاو رویکرد

(. روند آمار حاکی از افزایش سریع نرخ 1385پاردیا و ملکی، )ی دانشگاهی دارد هاو رشته هادوره

ی این ها(. یافته1390تحلیل بازار نیروی کار در ایران، )ی دانشگاهی است هاشتهر میان همۀبیکاری در 

ی مختلف دانشگاهی با هادهد نگرش دانشجویان در رشتهیمپژوهش موید این مستندات است و نشان 

ی هاالتحصیالن رشتهزان بیکاری در بین فارغمییکدیگر تفاوت معناداری ندارد. اگرچه در گذشته 

آیندۀ دهد تفاوت نگرش دانشجویان نسبت به یمی این بررسی نشان هاانسانی بیشتر بود، اما یافته

رسد که وضعیت نه چندان یمنظر . چنین بهشودنمیم شده و تفاوت معناداری مشاهده کشان بسیار یشغل

آموزشی، مشترک لی، فارغ از رشته و گروه میان دانشجویان تحصیالت تکمیاشتغال در  میدوارکنندۀا

در  هاتر شدن رشتهینیاز، سرایت بیکاری از مقاطع قبل به دکتری، تخصص حد از شیب رشیپذ است.

تا سطح دکتری، و... باعث روند رو به صعود  هامقطع دکتری و عدم نیاز بازارکار به همه این تخصص

 شان متبلور شده است. یشغلآیندۀ شود و این در نگرش دانشجویان دکتری نسبت به  یمبیکاران دکتری 

در بین  یجویاطالعرم تفاوت معناداری بین رفتار هاچنتایج حاصل از آزمون آماری فرضیۀ  طبق

 یجویاطالعدر رفتار  هاگروه ۀان هممیوجود ندارد و وضعیت یکسانی در ی مختلف تحصیلی هاگروه

( که براساس مشاهده رفتار 1989) سیآل یهایبررس جهینت حاضر، قیتحق با همسو. داردوجود 

 انیدانشجو که است داده نشان ده،یگرد ارائهاطالعات  یجستجو درمختلف  یهارشته انیدانشجو

 یسنگر و انیمنصور(. 1392 عتمدار،یشر در:  نقل)  دارند یمشابه یرفتار یهایژگیو مختلف یهارشته

 نیب یکه تفاوت دندیرس جهینت نیا به( 1392) یو سنگر یمقاس، (1389نارمنجی و نوکاریزی ) ،(1394)

ی هادانشجویان دانشکدهو  دانشجویان دختر و پسری، لمیتک التیتحص انیدانشجو یجویاطالعرفتار 

پنجم،  ۀوجود ندارد. با توجه به نتایج حاصل از آزمون آماری فرضیعلوم پایه و ادبیات و علوم انسانی 

( =Sig 002/0)ی معنادار تفاوت با یکدیگر یدو مقطع ارشد و دکتر جویی دانشجویان دررفتار اطالع

تفاوت معنادار  نیا .برخوردارند جوییدر رفتار اطالع باالتر رتبه نیانگمیاز  دکترا انیدارد و دانشجو

 یهاآموزش یدوره دکتر انیدانشجود ریشه در دالیلی احتمالی همچون این داشته باشد که توانمی

 مقطع در یانیدانشجو و اینکه نداهگرفت قرار یتریجد یهاپژوهش درمعرض ،نداهنمود افتیدر یشتریب
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 یجویاطالع یهامهارت جمله آنکه از دارند یشتریب یهامهارت و هاییتوانا که ندشومی رفتهیپذ دکترا

 مقاله ارائه لزوم ،یپژوهشو مراکز  هادر دانشگاه یمعل هیئت شدن به عنوان عضو رفتهیپذ امکاناست. 

شدن به عنوان  شناخته و شتریب پژوهشی یهاطرحگرفتن  امکان ،یدوره دکتر در یپژوهش یمعل

باشد که  یلیدال گریداز  دتوانمی ،ینظر در موضوع خاص در دوره دکترمتخصص و صاحب

 . هستند یشتریب یجویاطالع یهاییتوانا ازمندیندکترا  انیدانشجو

 هاشنهادیپ

 جوییاطالع رفتار بر آیندۀ شغلی به نگرش که ازآنجااول این پژوهش، توجه به نتایج فرضیۀ  با -
 یروان یتوانمندساز و یآموزش یهادوره یبرگزار با هادانشگاه دشومی دهاشنیپ ،است اثرگذار

. باشند داشته توجه یشناخت روان بعد از یشیاند مثبت و مثبت تفکر تیتقو به انیدانشجو
 ،شد خواهد انیشجوندا شتریب یهارتهام کسب به منجر که آموزش تیفیک بهبود نیهمچن

 ییهارفتار در میرمستقیغ به صورت و باشد ذارگاثر آیندۀ شغلی به انیدانشجو نگرش بر دتوانمی
 .باشد اثرگذار زین جوییاطالع رفتار مانند

که دیدگاه دانشجویان دکترا نسبت  آنجا از توجه به نتایج حاصل از آزمون آماری فرضیه سوم، با -
دهنده انتقال بیکاری د نشانتوانمیبا دانشجویان ارشد یکسان است و این موضوع  آیندۀ شغلیبه 

ی آموزش عالی درارتباط هاگردد در سیاستیم تر به مرحله دکترا باشد. پیشنهاداز مقاطع پایین
 جذب دانشجوی دکتری تجدیدنظر صورت پذیرد. میزان با

 یکارشناس انیدانشجو رتهام که آن ازپنجم،  ۀبه نتایج حاصل از آزمون آماری فرضی توجه با -

 که دشومی دهاشنیپ ،است یدکتر انیدانشجو از کمتر ییجواطالع یهارتهام در ارشد
 برنامه در هارتاهم نیا تیتقو یبرا یآموزش یهاگروه ای و کتابخانه توسط یآموزش یهادوره
 .شود گنجانده انیدانشجو یپژوهش و یلیتحص

 به نسبت یمنف دگاهید لیدال تا ردیپذ انجام یفیک صورت به یمشابه پژوهش شودیم نهادشیپ -

 .ددگر ییشناسا یلمیتک التیتحص انیدانشجو در آیندۀ شغلی

 منابع
 انیدانشجو جوییرفتار اطالع ینیب شی(. پ1394) جوکار، عبدالرسول، و نبیفرشته حکمت، ز ده؛یسع ،یمیابراه

پژوهشنامه پردازش و  .تیهدف و خالق یریابعاد جهت گ یبر مبنا رازیدانشگاه ش یلتکمی التیتحص
 . 30،4 ،اطالعات تیریمد
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  .4و  3 ،تابستان بهار و، اطالعات یعلوم و فناور. ست؟یچ یابیو رفتار اطالع یابیاطالع(. 1383) اعظم، یادهم

 یهاو راهبرد یزشیانگ یهاباور تأثیر یبررس (.1395) ایمار ،یرینصو  ،غالمرضا ،یزاهد؛ رجب ،یگدلیب

شاپور اهواز.  یجند یدانشگاه علوم پزشک یتخصص یمقطع دکترا انیدانشجو یبر رفتار اطالعات یمیخودتنظ

 .4، 7، شاپور یتوسعه آموزش جند

مطالعه )ن جها یعلم داتین سوم در انتشار تولجها یهاکشور گاهی(. جا1385)بهزاد  ،یملک، و رحمان ا،یپارد

 .تهران ،فردا اندازامروز چشم تی: وضع یعلوم انسان یکنگره مل(. رانیا یاسالم ی: کشور جمهوریمورد

فصلنامه . یرسانارشد علوم کتابداری و اطالع یکارشناس انیدانشجو یابی(. رفتار اطالع1383) یعل خاکپور،
 . 57 ،کتاب

(. نقش ابعاد شخصیت در رفتار 1388) چهرهمحسنی، نیک ،محمود؛ علومی، طاهره؛ نقشینه، نادر خسروجردی،

پردازش و مدیریت . 1385-86اطالع جویی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 
 . 23، 4، فناوری اطالعاتاطالعات علوم و 

 انیدر دانشجو یجویبا رفتار اطالع نیشی(. رابطه دانش پ1388) محمد ،یرانشاهیا ، ومحمود ،یخسروجرد 

 .25 ،1، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات .دانشگاه تهران یلیتکمالتیتحص

ارشد با  یکارشناس انیدانشجو یرابطه تفکر انتقاد ی(. بررس1386) رضا ،یقربان جهرم ، ومحمود ،یخسروجرد

 . 18و 17 ،یشناساطالع ها.آن جوییرفتار اطالع

 قاتیتحقها. راهکار یو بررس یآموزشگاه یهادر کتابخانه ییجو(. موانع اطالع1387) رسول سعادت،
 . 54 ،یعموم یهاو کتابخانه یرساناطالع

 هاییژگیو و ینقش منابع انسان ی(. بررس1389) رضوانفر، احمد ، ودیحم ،یموحد محمد ؛یمجتب سوختانلو،

 .50 ،یرسانو اطالع یکتابدار. رانیا یو آموزش کشاورز جیترو انیدانشجو یابیبر رفتار اطالع یروانشناس

 ارشد کارشناسی دانشجویان جوییاطالع رفتار موانع و هامحرک کیفی بررسی(. 1392) آسیه شریعتمداری،

 .15 شماره ،درمانی روان و مشاوره فرهنگ .مشاوره

چاپ دهم، تهران:  .ها(و کاربرد می)مفاه یو شغل یلیو مشاوره تحص ییراهنما(. 1392) آبادی، عبداهللعیشف

 (.سمتها )دانشگاه یکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و تدو

سالمت  درمان نگهدارنده متادون بر تأثیر(. 1389) محمدکاظم ،یفخرو اعظم؛  فر،یاعظم؛ محمد ،یشهمراد

 .16 ،یپژوه ادیفصلنامه اعتوابستگان به مواد مخدر.  یدواریروان و ام

 ییجوبر مدل اطالع تأکیدبا  یشناختو روان یشناختمعرفت دگاهیاز د یابیرفتار اطالع(. 1389) زهره ،یعباس

 .3، 13 ،یارتباط علمکولثاو. 

ثر بر نگرش دانشجویان ؤبررسی عوامل م(. 1382) مرضیه ،موهبتی ؛زهرا ،سروش ؛رضا ،دستجردی ؛رضا ،قادری

 . (3)2، آموزش در علوم پزشکی. 1381در سال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به رشته پزشکی 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1132877/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87?q=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%20%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C&score=24.0&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1132877/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87?q=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%20%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C&score=24.0&rownumber=1
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 نیدر ب جوییتفکر و رفتار اطالع یهاسبک نیرابطه ب ی(. بررس1392) محمود ،یسنگر ، ونیحسیعل ،یقاسم

مشهد.  یدانشگاه فردوس یو علوم انسان اتیو ادب هیعلوم پا یهادانشکده یلیتکم التیتحص انیدانشجو

 .1 ،3 ،یو اطالع رسان یپژوهشنامه کتابدار

 جوییبا رفتار اطالع تیرابطه پنج عامل بزرگ شخص نیی(. تع1395) نشاط، نرگس ، واحمد ،خانیکریم

 .(3)3، تعامل انسان و اطالعات. یلیتکم التیتحص انیدانشجو

و  یشناخت یهارابطه راهبرد ی. بررس(1394) محسن ،ینیالعابدنیزیحاجو عصمت؛  ،یمنؤرعنا؛ م ،ییکوارو

 .5 ،یشناسمطالعات دانش. جوییبا رفتار اطالع یفراشناخت

 مقطع یدانشگاه النیالتحص فارغ اشتغال موانع و هانهیزم یبررس(. 1392) فواد ،یمحمد، و یعل ،پورملک

ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و  .جاریب شهرستان یانسان علوم یهارشته یکارشناس
 .157شماره ، جامعه

دانشگاه  یلیتکم التیتحص انیدانشجو ییجورفتار اطالع ی(. بررس1394) محمود ،یسنگر ، وزدانی ان،یمنصور

 (.2)2، تعامل انسان و اطالعاتنامه. انیپا نیدر تدو یخوارزم

 یلیتکم التیتحص انیدانشجو یابیرفتار اطالع یررس(. ب1389. )محسن ی،زینوکارو  ی؛هد ،ینارمنج

علوم و فناوری  .اطالعات کولثاو یوجوفراگرد جست یبر اساس الگو یو فردوس رجندیب یهادانشگاه
 .166-145(، 1)26 ،اطالعات

جوّ دانشگاه  نیب ۀرابط ی(. بررس1394) زهره ،یمتقو  ،یمصطف ،کمال؛ حاتمی ،یهش ی؛ نصرتعلیرضا ،ینوروز 

 انی( )مورد مطالعه: دانشجویمعنو ،یدانشجومحور ،یمشارکت ،ی)ارتباط انیدانشجو یلیتحص زشیبا انگ

 .4، 5 ،فرهنگ در دانشگاه اسالمی(. فهاندانشگاه اص

 ،رسانیکتابداری و اطالع. یابیهای رفتار اطالعتحلیل الگو(. 1385) داورپناه محمدرضا، و نوکاریزی محسن

9(2.) 

 63 ،فصلنامه کتاب. یابیاطالع یرفتار و الگو ،یاطالعات ازی(. ن1384) داورپناه محمدرضا، و یروز، موسیفمینی

 .132-123)پاییز(، 
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