
  
  

 کارآمديخودهاي سواد اطالعاتی بر ر مهارتتأثی

  دانشجویان دانشگاه بیرجند 

  

  2دهقانی ، کلثوم 1نوکاریزي محسن دکتر

  13/12/1392 پذیرش:    3/6/1392 دریافت:

  

  چکیده

  یان دانشگاه بیرجند است.  دانشجو خودکارآمدي باورهاي سواد اطالعاتی بر هدف بررسی میزان تأثیر مهارتهدف: 

. جامعـه  اسـت  سؤال بسـته و در سـه قسـمت    51شامل است و ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه  یپژوهش پیمایشروش  روش:

نفـر   3635مجموعـاً   ودر دانشـگاه بیرجنـد    ارشد کارشناسیبه تحصیل در دو مقطع کارشناسی و مشغول آماري شامل دانشجویان 

    نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. 350اي نسبتی، گیري تصادفی طبقهنهروش نمو به که بودند

ابعـاد  هـاي سـواد اطالعـاتی و بـاور خودکارآمـدي دانشـجویان وجـود داشـت.         ارتباط مثبت و قوي میان سطوح مهارت ها:یافته

 خودکارآمـدي  بـاور یـانگین  م .یابی، دسترسـی بـه اطالعـات و ارزیـابی اطالعـات بـر مؤلفـه خودکارآمـدي تأثیرگـذار بـود          مکان

دانشـجویان   حاصـل از سـواد اطالعـاتی    خودکارآمـدي  بـاور میانگین و دانشجویان زن باالتر از میانگین مربوط به دانشجویان مرد 

هاي تحصـیلی  خودکارآمدي حاصل از سواد اطالعاتی دانشجویان حوزه. بین بودکارشناسی ارشد باالتر از دانشجویان کارشناسی 

هـاي سـواد اطالعـاتی دانشـجویان بـا      مهـارت بـین   میانگین حوزه علوم انسانی باالتر بود.وجود داشت و داري معنات تفاو مختلف

ترین تـأثیر  یابی اطالعات و ارزیابی اطالعات بیشترتیب ابعاد مکانداري وجود داشت و به ارابطه معن هاخودکارآمدي آن کسب

بـه سـواد    دادن بهـا در  توانـد مـی نتـایج   ن تـأثیر را بـر ابعـاد خودکارآمـدي داشـتند.      تـری اطالعات کـم  کارگیري بهچنین بعد و هم

  .  اطالعاتی دانشجویان در دانشگاه مورد توجه کتابداران و اساتید قرار گیرد

  ، دانشجویان هاي سواد اطالعاتی، دانشگاه بیرجندباور خودکارآمدي، مهارت :ها کلیدواژه
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  مقدمه

ترین ابزاري باشند که افزون بر تجهیـز دانشـجویان بـه منظـور     اتی شاید مهمهاي سواد اطالعمهارت

ها را به یادگیرندگان مداوم همراه بـا قـدرت اسـتدالل و تفکـر     ل در مقاطع تکمیلی به آسانی آنیادامه تحص

تی ) در حال حاضر دانشجویان در دریایی از اطالعات و منابع اطالعـا 1383کند (قاسمی، انتقادي تبدیل می

) از 1384اي به هـدف خـود دسـت یابنـد (نظـري،      دانند در چه نقطهاما نمی ورند غوطهچاپی و الکترونیکی 

اطالعات بـه   کارگیري بهجا که سواد اطالعاتی قابلیت دانشجویان را در امر بازیابی، ارزیابی، مدیریت و آن

تـرین  از مهـم  1اي اعتبارسـنجی هـاي تخصصـی و منطقـه   کشد، امروزه از سوي بسیاري از انجمـن چالش می

 ). 1383شود (قاسمی، هاي دانشگاهی براي دانشجویان شمرده میها، برآیندها و نتایج دورهمالك

، روانشـناس مشـهور اقتبـاس شـده     3شناخت اجتماعی آلبرت بندورا از نظریه 2مفهوم خودکارآمدي

انجـام وظـایف اشـاره دارد. بسـیاري از     هـاي او در  هـاي فـرد بـه توانـایی    است که به نقش باورها و قضـاوت 

تـر  کدام مهـم ها هیچشود که در میان آنبرانگیخته و کنترل می بر خودرفتارهاي انسان با سازوکارهاي نفوذ 

از سـوي دیگـر، وي بـر آن اسـت کـه       ).1997و فراگیرتر از باور به خودکارآمدي شخصی نیست (بنـدورا،  

هاي فردي و جنسیتی زشی، داراي نقشی پرمایه در ایجاد تفاوتانگی-چون عاملی شناختیخودکارآمدي هم

اي از بــاور افــراد بــه خودکارآمــدي، بخــش عمــده ).  2001کــارکرد تحصــیلی اســت (بنــدورا،  در گســتره

دهد لذا براي ایجاد و تغییر نظـام باورهـاي خودکارآمـدي چهـار منبـع مهـم       ها را تشکیل میخودآگاهی آن

فیزیولوژیـک) وجـود دارد.    –نشین، ترغیب کالمی یا اجتماعی، و حـاالت عـاطفی  (تجربه موفق، تجربه جا

 محولـه  وظـایف  ارائـه  در فـرد  عملکـرد  و بین خودکارآمدي نزدیکی ارتباط که اندعقیده این بر بعضی

 بـه  پژوهشـگران  ،در آمـوزش است.  به آن عمل و دانش بین واسطه خودکارآمدي چنینوجود دارد. هم

دارد  نقش ايحرفه و هاي علمیو مهارت دانش يریکارگ به در خودکارآمدي که یافتنددست  نتیجه این

  ).  2000، 4(زیمرمن

 .مسائل را حل کننـد  طور مؤثري به بتوانند تا دهدمی نفس به اعتمادافراد انگیزه و  به کارآمديخود

در کـه بـه مراحـل بـاالتر     پوشـیده نیسـت. فراگیـران هرچقـ     کسـی  بـر  مسـئله هاي حل امروزه اهمیت مهارت

                                                             
  اند از:پردازند عبارتبسیاري که به موضوع سواد اطالعاتی می. از جمله نهادهاي اعتبارسنجی 1

Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) 
Western Association of Schools and College (WASC) 
Southern Association of Colleges and Schools (SACS)  
2. self-efficacy 
3. Albert Bandura  
4. Zimmerman 
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هـاي یـادگیري و حـل مسـائل خـود را بـه       شوند، باید مهارتتر مییادگیري، از جمله آموزش عالی نزدیک

). مهـارت حـل   1997، 1ها بـه اسـتاد کاسـته شـود (بـوئکرتس     طور مستقل به دست بیاورند تا از وابستگی آن

از  مسئلهمهارت حل به تی است، پس بهبود بخشیدن یک فعالیت شناخ ،مسئلهها بر افراد، با تمرکز آن مسئله

سـت  یمهـارت ن  داشتن اختیار در تنها ،موفقیت ).1996، 2طریق آموزش باید هدف ارزشمندي باشد (سمینارا

دسـتیابی بـه    آن، عامل مهمی در کامیابی افـراد اسـت. بنـابراین    از استفاده ومناسب هاي مهارت ارتقاي بلکه

کنـد  ، کمـک مـؤثري بـه کسـب توانمنـدي مـی      در سـواد اطالعـاتی   کارآمـدي دباالیی از مفهوم خو درك

    ). 2002، 3(کاسیدي و ایکاس

 شـناخت دانـش و مهـارت و   عاملی مهـم در   و گذاردمی تأثیر عملکرد افرادسطح بر  کارآمديخود

مـک  کارآمـدي، ک خودهاي سـواد اطالعـاتی بـا    رو، بررسی ارتباط مهارتاست. از اینخود  از افراد بینش

در نهایـت باعـث طراحـی معیـار مناسـبی بـه منظـور        کند و چشمگیري به یادگیري مستقل و مداوم افراد می

شود. از طرفی نیازهاي ایشان می هاي سواد اطالعاتیارزیابی دانشجویان از خودکارآمدي حاصل از مهارت

بینـی نشـده و   ریت شرایط پـیش هاي مختلف علوم و لزوم تقویت روحیه اعتماد به نفس براي مدیمتغیر رشته

هاي کسـب شـده بـراي حـل مسـائل از اهمیـت بـاالیی        هاي حاصل از متون درسی و مهارتاستفاده از یافته

هـاي سـواد اطالعـاتی دانشـجویان بـا بـاور       برخوردار است، امـا مشـخص نیسـت آیـا میـان سـطوح مهـارت       

ختی ماننـد جنسـیت، مقطـع تحصـیلی،     شـنا اي وجود دارد؟  آیا عوامـل جمعیـت  خودکارآمدي ایشان رابطه

هـا تـأثیري   حوزه تحصیلی و سال ورود دانشجویان بر باورهاي خودکارآمدي حاصل از سواد اطالعـاتی آن 

هـدف اصـلی   هایی از این قبیل این پژوهش طراحـی شـد.   ها و پرسشدارد؟ براي پاسخگویی به این پرسش

اتی بر خودکارآمـدي دانشـجویان دانشـگاه بیرجنـد     هاي سواد اطالعاین پژوهش بررسی میزان تأثیر مهارت

تعیـین  : در همین راستا و براي رسیدن به این هدف اصلی، اهداف فرعی زیـر مـورد توجـه قـرار گرفـت     بود. 

سواد اطالعاتی با باور خودکارآمدي دانشجویان، تعیـین ارتبـاط بـین     گانه سههاي ارتباط بین سطوح مهارت

اتی با خودکارآمدي دانشجویان، تعیین تفاوت بـین خودکارآمـدي حاصـل    هاي سواد اطالعتک تک مؤلفه

کمـک بـه   و هـاي مختلـف،   هاي تحصیلی و ورودياز سواد اطالعاتی دانشجویان زن و مرد، مقاطع و حوزه

هاي پژوهش، خودکارآمدي در سواد اطالعـاتی خـود را ارزیـابی     گیري از یافتهدانشجویان تا بتوانند با بهره

  روش خودارزیابی به سمت تقویت باورهاي خودکارآمدي پیش بروند.  کنند و با

                                                             
1. Boekaerts  
2. Seminara  

3 . Cassidy and Eachus 
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  هاي پژوهش فرضیه

 دانشـجویان  خودکارآمـدي  بـاور  بـا  اطالعـاتی  سـواد  يو پیشرفتهمقدماتی، پایه  هايمهارت سطوح بین .1

  .دارد رابطه وجود

دکارآمـدي رابطـه معنـاداري وجـود     دانشجویان، با تقویت خو نیاز مورد یابی اطالعاتمکان بین توانایی .2

 دارد.

 بین دسترسی به اطالعات و باور خودکارآمدي دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد.   .3

وجو و بازیابی اطالعات با بروز خودکارآمدي دانشـجویان رابطـه معنـاداري    هاي موفق جستبین تجربه .4

 وجود دارد.  

  ك خودکارآمدي دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد. بین توانایی ارزیابی نقادانه اطالعات با ادرا .5

  وجود دارد.تفاوت معناداري  خودکارآمدي حاصل از سواد اطالعاتی دانشجویان زن و مرد  باور بین .6

تفـاوت معنـاداري   خودکارآمدي حاصل از سواد اطالعاتی دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف  بین باور .7

 وجود دارد.   

هاي تحصیلی مختلـف تفـاوت معنـاداري    از سواد اطالعاتی دانشجویان حوزه بین خودکارآمدي حاصل .8

  وجود دارد.  

  دارد. رابطه معناداري وجود هاخودکارآمدي آن هاي سواد اطالعاتی دانشجویان با کسببین مهارت .9

  

  پژوهشپیشینه 

   .خواهد شددر این حوزه هاي انجام شده ترین پژوهشترین و تازهمروري بر مرتبطاین قسمت  در 

دانشجویان علـوم   کارآمديخودهاي سواد اطالعاتی بر ر مهارتتأثی) به بررسی 1390شهر (سبحانی

دانشـجوي پزشـکی و پرسـتاري دانشـگاه آزاد اسـالمی       301پزشکی پرداخت. براي انجـام ایـن پـژوهش از    

میـان   داريامعنـ وت تفـا  نتـایج نشـان داد  مشهد به روش انتخاب تصادفی و تکمیـل پرسشـنامه اسـتفاده شـد.     

تفـاوت  . اشـت ي تحصیلی با خودکارآمدي حاصل از سواد اطالعاتی دانشـجویان وجـود ند  جنسیت و رشته

سـنین  نیـز  و  هـاي مختلـف  داري بین خودکارآمدي حاصـل از سـواد اطالعـاتی در دانشـجویان ورودي    امعن

  . اشتندوجود متفاوت 

 مسـئله لکرد یادگیري دانشجویان به روش حل تأثیر آموزش سواد اطالعاتی بر خودکارآمدي و عم
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) در مـالزي انجـام شـد. ایـن مطالعـه بـراي درس       2010( 1توسط هنگ و منصـور  است کهپژوهشی  موضوع

نفر از دانشجویان انجام شد. نتایج نشان داد کـه آمـوزش    78بر روي  2فیزیک به روش چهار گروهه سالمون

نشـان  نتایج چنین . همبودو عملکرد یادگیري مؤثر  نشگاهیاطالعاتی بر خودکارآمدي داهاي سواد مهارت

هاي سواد اطالعـاتی و بهبـود خودکارآمـدي دانشـگاهی و عملکـرد یـادگیري       داد که میان آموزش مهارت

بـه  بـود  هـاي سـواد اطالعـاتی ممکـن     آموزش مهارت شد مشخصچنین . همداشتوجود رابطه دانشجویان 

به عنوان عـاملی ضـروري در فراینـد یـادگیري بـه روش حـل       جویان افزایش خودکارآمدي دانشگاهی دانش

   .کمک کند مسئله

ــرو ــی 2010( 3آدت ــجویان    رابطــه) در پژوهش ــاتی دانش ــواد اطالع ــدي و س ــین ادراك خودکارآم ب

بـا  رسـانی  کتابداري و اطـالع  يدانشجو 108همه ها از . دادهکردبررسی را رسانی نیجریه و اطالعکتابداري 

فقـط   امـا ها تکمیل شـد  همه پرسشنامهپرسشنامه خودکارآمدي و سواد اطالعاتی گردآوري شد. استفاده از 

هــاي دهنـدگان اعتقـاد بیشـتري بـه پرسـش     کــه پاسـخ  نتـایج نشـان داد  هـا قابـل اسـتفاده بـود.     درصـد آن  93

بـین  بـاال بـود.    پرسشنامهشاخص سواد اطالعاتی در  15شاخص از  8داشتند. سطح پرسشنامه خودکارآمدي 

 بـین  داريمعنـا و نیـز هـیچ تفـاوت     وجـود داشـت   داريمعناادراك خودکارآمدي با سواد اطالعاتی ارتباط 

-معنـا تفاوت  زنان و مردان ادراك خودکارآمدي بیناما دانشجویان زن و مرد مشاهده نشد سواد اطالعاتی 

   .مالحظه شدداري 

مدي در داخل و آاطالعاتی و خودکارپس از بررسی متون و منابع مرتبط با سواد  به طور کلی،

هاي سواد اطالعاتی بر باور توان گفت که تاکنون در حوزه بررسی تأثیر مهارتخارج از ایران می

  هاي تحصیلی مختلف پژوهشی انجام نشده است. خودکارآمدي دانشجویان در حوزه

  

  روش پژوهش

. جامعه آماري این پژوهش شامل شد این پژوهش از نوع کاربردي است و به روش پیمایشی انجام 

دانشجویان شاغل به تحصیل در چهار حوزه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و کشاورزي در دو 

در دانشگاه بیرجند بودند. با توجه به  ارشد کارشناسیو  تر) کم سال سوم یا بیش(دست مقطع کارشناسی

ابی پرسشنامه این احتمال وجود داشت که دانشجویان هاي موجود و نظر متخصصان در مورد ارزیپیشینه

                                                             
1 .Heng and Mansor  
2. Salomon  
3 . Adetoro, N 
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، به دلیل تجربه پایین و شاید سواد اطالعاتی کمتر، نتوانند به خوبی از عهده کارشناسی هاي اول و دومسال

 2788( . تعداد دانشجویان کارشناسیبه همین دلیل از جامعه حذف شدندپاسخگویی پرسشنامه برآیند و 

  نفر بود.  3635مجموعاً جامعه نفر)  847( ارشد کارشناسیو  )نفر

مورد نظر اي نسبتی استفاده شد. طبقات گیري تصادفی طبقهدر این پژوهش از روش نمونه 

و از هر طبقه به روش تصادفی حجم نمونه مورد نیاز به نسبت  بودندمختلف هاي تحصیلی حوزهدانشجویان 

حجم نمونه جدول کرجسی و مورگان  استفاده ازبا شد. از بین دختران و پسران و مقاطع مختلف انتخاب 

. اساس کار در تهیه پرسشنامه، بر بودابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه . تعیین شدنفر  350تعداد 

) نهاده شد. ولی الزم بود تغییرات زیادي در آن ایجاد شود چون پرسشنامه او 1390پرسشنامه سبحانی شهر (

 کامالً 1ها بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت (شکی تهیه شده بود. پاسخ به پرسشبراي دانشجویان علوم پز

سؤال بسته و در سه قسمت تهیه شده  51درست) طراحی شد.  پرسشنامه شامل  کامالً 5؛ 4؛ 3؛ 2نادرست 

هاي فردي و تحصیلی دانشجویان هاي پژوهش، ویژگیقسمت نخست بر مبناي اهداف و فرضیهدر بود. 

 27متشکل از و دانشجویان طراحی شد  خودکارآمدي باورقسمت دوم پرسشنامه براي ارزیابی  شد.یده پرس

هاي سواد اطالعاتی دانشجویان طراحی شد و قسمت سوم پرسشنامه براي ارزیابی مهارت .پرسش بسته بود

د سواد هاي پرسشنامه به کدام یک از ابعابود. سپس مشخص شد هر یک از پرسش پرسش 24دربرگیرنده 

یابی اطالعات، بازیابی اطالعات، ، مکانمسئلهاطالعاتی (شامل تشخیص نیاز اطالعاتی تدوین پرسش/ 

اطالعات، مستندسازي اطالعات، تولید اطالعات جدید و اشاعه اطالعات  کارگیري بهارزیابی اطالعات، 

یب کالمی، حاالت عاطفی هاي جانشین، ترغهاي موفق، تجربهجدید) و ابعاد خودکارآمدي (شامل تجربه

   فیزیولوژیکی، خودراهبري، خود تنظیمی، خود تهییجی و خود باوري) مربوط است. –

اساتید و  چند تن از از روش اعتبار محتوا استفاده شد و پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی براي

ها  ردید و از آنهاي مختلف کشور ارسال گشناسی دانشگاهنظران حوزه علم اطالعات و دانش صاحب

ها، پرسشنامه خواسته شد نظر خود را در مورد روایی پرسشنامه ارائه کنند، پس از گردآوري نظرات آن

هاي ایشان اصالح شد و بعد در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. براي سنجش ابتدایی با استفاده از توصیه

نفره از دانشجویان کارشناسی و  40گروهی  گیري نیز پرسشنامه طراحی شده در بینپایایی وسیله اندازه

هاي مختلف تحصیلی توزیع شد. با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ، ضریب کارشناسی ارشد در حوزه

  دهنده پایایی باالي پرسشنامه است. به دست آمد که نشان 98/0پایایی 

 ) و استنباطی (آزموننمودار ، رسمهاي آمار توصیفی (میانگین، توزیع فراوانیدر این پژوهش از روش
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-استفاده شد. براي تحلیل آماري، نرم )، تی دو نمونه مستقل، تحلیل واریانسمتغیره چندتحلیل رگرسیون 

  به کار گرفته شد. اساسپیاري اسمافزار آ

  

 هاي پژوهش یافته

 ازیم. از نظرپردشناختی پژوهش میهاي جمعیتهاي پژوهش، به ارائه یافتهدر ابتداي تحلیل یافته

و کمترین فراوانی را گروه سنی  درصد)29/78( سال 21- 25هاي سنی، بیشترین فراوانی را گروه سنی گروه

مرد  بقیهدرصد زن و  4/55از پاسخگویان، . به لحاظ جنسیت، انددادهتشکیل  درصد) 6/0(سال  31باالتر از 

 بودند. 

درصد در حوزه فنی و  2/27، شترین سهم)(بی درصد در حوزه علوم پایه 6/27از پاسخگویان، 

-درصد در حوزه کشاورزي مشغول به تحصیل بودند. هم 1/20در حوزه علوم انسانی و  1/25مهندسی، 

در مقطع کارشناسی ارشد  بقیهدرصد در مقطع تحصیلی کارشناسی و  4/72چنین از پاسخگویان جامعه، 

  مشغول به تحصیل بودند. 

هاي پژوهش مورد تحلیل آماري قرار گرفت و نتایج در قالب جداول هر یک از فرضیه ادامهدر 

  ارائه شد. 

 باور با اطالعاتی سواد و پیشرفتهمقدماتی، پایه  هايمهارت سطوح بینرابطه  1در فرضیه 

تحلیل رگرسیون ورد بررسی قرار گرفت. براي آزمون این فرضیه از آزمون م دانشجویان خودکارآمدي

هاي هاي پایه و مهارتها نشان داد به ترتیب مهارتیافته 2و1استفاده شد. با توجه به جداول  همتغیر چند

بیشترین تأثیر را بر مؤلفه خودکارآمدي   11/5و  F( 63/7(هاي آزمون پیشرفته سواد اطالعاتی با آماره

   .)p=000؛p=000به ترتیب( داشتند

 

  و پیشرفتهمقدماتی، پایه  هايمهارت. آزمون رابطه معناداري 1جدول 

  دانشجویان خودکارآمدي باور با اطالعاتی سواد

 p-value  درجه آزادي فرضیه  آماره آزمون  ارزش  نام متغیر

  12/0  8  6/1  96/0  هاي مقدماتیمهارت

  000/0  8  63/7  83/0  هاي پایهمهارت

  000/0  8  11/5  88/0  هاي پیشرفتهمهارت
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  هاآزمودنی ینب. آزمون تأثیرات 2جدول 

  p-value  آماره آزمون  اختالف میانگین درجه آزادي  سطوح خودکارآمدي  نام متغیر

هاي مهارت

  مقدماتی

  99/0  0001/0  73/5  1  بعد اول تجربه هاي موفق

  62/0  25/0  72/1  1  بعد دوم تجربه هاي جانشین

  39/0  75/0  06/2  1  بعد سوم ترغیب کالمی

  13/0  33/2  64/16  1  فیزیولوژیکیبعد چهارم حاالت عاطفی و 

  054/0  74/3  22/8  1  بعد پنجم خود رهبري

  02/0  42/5  77/13  1  بعد ششم خود تنظیمی

  85/0  035/0  17/0  1  بعد هفتم خود تهییجی

  08/0  18/3  88/27  1  بعد هشتم خودباوري

  هاي پایهمهارت

  02/0  65/5  29/35  1  هاي موفقبعد اول تجربه

  000/0  01/24  27/165  1  به هاي جانشینبعد دوم تجر

  001/0  001/11  08/30  1  بعد سوم ترغیب کالمی

  008/0  12/7  78/50  1  بعد چهارم حاالت عاطفی و فیزیولوژیکی

  14/0  15/2  72/4  1  بعد پنجم خود رهبري

  07/0  40/3  64/8  1  بعد ششم خود تنظیمی

  000/0  36/29  4/143  1   بعد هفتم خود تهییجی

  001/0  37/11  8/99  1  بعد هشتم خودباوري

هاي مهارت

  پیشرفته

  000/0  07/19  23/119  1  بعد اول تجربه هاي موفق

  003/0  78/8  47/60  1  بعد دوم تجربه هاي جانشین

  11/0  55/2  97/6  1  بعد سوم ترغیب کالمی

  42/0  65/0  65/4  1  بعد چهارم حاالت عاطفی و فیزیولوژیکی

  000/0  01/27  38/59  1  هبريبعد پنجم خود ر

  02/0  29/5  44/13  1  بعد ششم خود تنظیمی

  09/0  74/2  39/13  1  بعد هفتم خود تهییجی

  04/0  44/4  95/38  1  بعد هشتم خودباوري

  

دانشجویان، با تقویت  نیاز یابی اطالعات موردمکان پژوهش رابطه بین توانایی 2در فرضیه   

بین توانایی  ها نشان داد. یافتهسنجیده شد متغیره چندآزمون تحلیل رگرسیون  با استفاده از خودکارآمدي

رابطه معناداري وجود داشت  05/0در سطح تک ابعاد خودکارآمدي تکو  دانشجویانیابی مکان

)72/32=F000؛p-value = 0/.( یابی سواد توان نتیجه گرفت که بعد مکانبنابراین با توجه به این نتایج می

  .)3جدول عاتی بر مؤلفه خودکارآمدي تأثیرگذار بود (اطال
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  هابین آزمودنی تأثیرات. آزمون 3جدول 

  p-value  آماره آزمون  اختالف میانگین درجه آزادي  سطوح خودکارآمدي  نام متغیر

  یابیمکان

  000/0  16/98  27/660  1  بعد اول تجربه هاي موفق

  000/0  91/173  04/1251  1  بعد دوم تجربه هاي جانشین

  000/0  97/84  21/233  1  بعد سوم ترغیب کالمی

  000/0  27/23  72/167  1  فیزیولوژیکیبعد چهارم حاالت عاطفی و 

  000/0  52/23  86/61  1  بعد پنجم خود رهبري

  000/0  20/42  79/124  1  بعد ششم خود تنظیمی

  000/0  62/125  21/626  1  بعد هفتم خود تهییجی

  000/0  54/87  49/857  1  بعد هشتم خودباوري

  

بین دسترسی به اطالعات و باور داري ابراي اطالع از وجود، هرگونه رابطه معن 3در فرضیه 

 05/0تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج آزمون در سطح  ، از آزمونخودکارآمدي دانشجویان

به اطالعات سواد اطالعاتی نشان داد تک ابعاد خودکارآمدي و بعد دسترسی داري بین تکارابطه معن

)7/33=F000؛p-value = / .(توان نتیجه گرفت که بعد دسترسی به ها میبنابراین با توجه به این یافته

   . )4جدول اطالعات سواد اطالعاتی بر مؤلفه خودکارآمدي تأثیرگذار بود (

  

  ها. آزمون تأثیرات بین آزمودنی4جدول 

  p-value  آماره آزمون  اختالف میانگین درجه آزادي  مديسطوح خودکارآ  نام متغیر

دسترسی به 

  اطالعات

  000/0  15/91  76/626  1  بعد اول تجربه هاي موفق

  000/0  40/150  15/1139  1  بعد دوم تجربه هاي جانشین

  000/0  57/68  59/197  1  بعد سوم ترغیب کالمی

  000/0  17/25  21/182  1  بعد چهارم حاالت عاطفی و فیزیولوژیکی

  000/0  43/45  313/112  1  بعد پنجم خود رهبري

  000/0  74/95  36/245  1  بعد ششم خود تنظیمی

  000/0  74/106  32/565  1  بعد هفتم خود تهییجی

  000/0  23/109  16/1015  1  بعد هشتم خودباوري

هاي تجربه داري بیناپژوهش براي اطالع از وجود یا عدم وجود هرگونه رابطه معن 4در فرضیه 

شد. استفاده تحلیل رگرسیون چند متغیره  ، از آزمونوجو با بروز خودکارآمدي دانشجویانموفق جست
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در تک ابعاد خودکارآمدي وجو سواد اطالعاتی با تکهاي موفق جستتجربهها نشان داد که بین بعد یافته

ها بنابراین با توجه به این یافته) = 000/0p-value؛F=09/24( وجود داشتداري ارابطه معن 05/0سطح 

  ).  5وجو سواد اطالعاتی بر مؤلفه خودکارآمدي تأثیرگذار بود (جدول هاي موفق جستبعد تجربه

  ها. آزمون تأثیرات بین آزمودنی5جدول 

  سطوح خودکارآمدي  نام متغیر
درجه 

 آزادي
  p-value  آماره آزمون  اختالف میانگین

تجربه موفق 

  وجوجست

  0001/0  15/91  76/626  1  تجربه هاي موفق بعد اول

  0001/0  40/150  15/1139  1  بعد دوم تجربه هاي جانشین

  0001/0  57/68  59/197  1  بعد سوم ترغیب کالمی

  0001/0  17/25  21/182  1  بعد چهارم حاالت عاطفی و فیزیولوژیکی

  0001/0  43/45  313/112  1  بعد پنجم خود رهبري

  0001/0  74/95  36/245  1  یبعد ششم خود تنظیم

  0001/0  74/106  32/565  1  بعد هفتم خود تهییجی

  0001/0  23/109  16/1015  1  بعد هشتم خودباوري

ارزیابی نقادانه  داري بینابراي اطالع از وجود یا عدم وجود هرگونه رابطه معن 5در فرضیه 

استفاده شد. نتایج  متغیره چندرسیون تحلیل رگ ، از آزموناطالعات با ادراك خودکارآمدي دانشجویان

تک ابعاد خودکارآمدي و بعد ارزیابی نقادانه اطالعات اري بین تکدارابطه معن 05/0در سطح  آزمون

رفت گونه که انتظار میبا توجه به این نتایج  همان) p-value =000/0؛F=73/34(سواد اطالعاتی نشان داد 

  ).   6(جدول  ی بر مؤلفه خودکارآمدي تأثیرگذار بودبعد ارزیابی اطالعات سواد اطالعات

  ها. آزمون تأثیرات بین آزمودنی6جدول 

  p-value  آماره آزمون  اختالف میانگین درجه آزادي  سطوح خودکارآمدي  نام متغیر

بعد ارزیابی 

  نقادانه اطالعات

  0001/0  16/125  11/585  1  بعد اول تجربه هاي موفق

  0001/0  96/146  81/1141  1  شینبعد دوم تجربه هاي جان

  0001/0  69/49  94/138  1  بعد سوم ترغیب کالمی

بعد چهارم حاالت عاطفی و 

  فیزیولوژیکی
1  67/130  2/18  0001/0  

  0001/0  66/77  38/182  1  بعد پنجم خود رهبري

  0001/0  36/38  86/95  1  بعد ششم خود تنظیمی

  0001/0  6/70  58/395  1  بعد هفتم خود تهییجی

  0001/0  28/131  78/1197  1  بعد هشتم خودباوري
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به منظور بررسی تفاوت میان قضاوت پاسخگویان زن و مرد در خصوص باور پژوهش  6در فرضیه 

-هاي به دست آمده از قضاوت آنداري بین میانگیناو تعیین معن دکار آمدي حاصل از سواد اطالعاتیخو

  . )7(جدول  تفاده شداي مستقل اسدو نمونه tها، از آزمون 

خودکارآمدي حاصل از سواد اطالعاتی دانشـجویان زن و   باور بین 05/0ها نشان داد در سطح یافته

) بـیش  39/3ها (و میانگین نمره خودکارآمدي زن) =013/0p-valueوجود داشت (داري اتفاوت معن مرد 

هـا بـیش از مردهـا    ) بود. نتایج باور خودکارآمدي حاصل از سواد اطالعـاتی در زن 23/3از میانگین مردها (

  بود. 

به منظور بررسی تفاوت میان قضـاوت پاسـخگویان کارشناسـی و کارشـناس ارشـد در       7در فرضیه 

هاي به دست آمده از داري بین میانگیناد اطالعاتی  و تعیین معنخصوص باور خودکارآمدي حاصل از سوا

  ). 8اي مستقل استفاده شد (جدول دو نمونه tها، از آزمون قضاوت آن

  

. آزمون تی مستقل براي مقایسه میانگین باور خودکارآمدي حاصل از سواد اطالعاتی دانشجویان 7 جدول

  زن و مرد

  میانگین  فراوانی  هاگروه  متغیر
آزمون لوین براي 

  هابرابري واریانس

انحراف 

  معیار

درجه 

  آزادي
t  

p-
value 

باور 

  خودکارآمدي

  F  Sig 53/0  39/3  179  زن

321  51/2  013/0  

  62/0  3/0  098/1  23/3  144  مرد

  

. آزمون تی مستقل براي مقایسه میانگین باور خودکارآمدي حاصل از سواد اطالعاتی دانشجویان  8جدول 

  مختلفمقاطع 

  میانگین  فراوانی  هاگروه  متغیر

آزمون لوین براي 

- برابري واریانس

  ها

انحراف 

  معیار

درجه 

  آزادي
t  p-value 

باور 

  خودکارآمدي

  F Sig 57/0  26/3  231  کارشناسی

کارشناسی   001/0  - 38/3  317

  ارشد
88  50/3  54/0  46/0  54/0  

  



 1392 پائیز و زمستان ،2 شماره ،3 سال                                مشهدی فردوس دانشگاه ،یرسان اطالع وي کتابدار نامه پژوهش 164

و  کارشناســیســواد اطالعــاتی دانشــجویان خودکارآمــدي حاصــل از  بــین بــاورهــا نشــان داد یافتــه

شجویان کارشناسی ارشد ن). میانگین دا=001/0p-value( داري وجود داشتاکارشناسی ارشد تفاوت معن

   . ) بود026/3(تر  از میانگین دانشجویان کارشناسی ) بیش50/3(

-شجویان حـوزه دار بین خودکارآمدي حاصل از سواد اطالعاتی داناپژوهش تفاوت معن 8در فرضیه 

بـه  هاي طرفه مورد بررسی قرار گرفت. یافتهآزمون تحلیل واریانس یک  هاي تحصیلی مختلف  با استفاده از

خودکارآمدي حاصـل از سـواد اطالعـاتی دانشـجویان     نشان داد که بین میانگین  05/0آمده در سطح  دست

دقیقـاً   کـه  نیـ ا). بـراي  =016/0p-valueداري وجـود داشـت (  اتفـاوت معنـ   هـاي تحصـیلی مختلـف   حوزه

از آزمـون تعقیبـی    بـود، هـاي تحصـیلی   دار مشـاهده شـده مربـوط بـه کـدام حـوزه      امشخص شود تفاوت معن

  ارائه شد.  10و  9چندگانه (دانکن) استفاده شد. نتایج آزمون در جداول 

  

جویان نشخودکارآمدي حاصل از سواد اطالعاتی دا. آزمون معناداري تفاوت بین میانگین 9جدول 

  حصیلی مختلفتهاي  حوزه

  متغیر
هاي حوزه

  تحصیلی
  فراوانی

میانگین 

  نمره

انحراف 

  معیار

آزمون لوین براي برابري 

  هاواریانس

منبع 

  تغییرات

مجموع 

  ها مجذور

درجه 

  آزادي
F p-value  

ي
خودکارآمد

  

  52/0  30/3  89  علوم پایه

Df 1  df 2  sig 

بین 

  هاگروه
33/3  3  

48/3  016/0  

علوم 

  انسانی
81  49/3  59/0  

درون 

  هاگروه
فنی و   319  88/101

  مهندسی
88  22/3  63/0  

3  319  28/0  

  50/0  29/3  65  کشاورزي

  ).α=05/0. نتایج آزمون تعقیبی دانکن (10جدول 

05/0زیر مجموعه براي الفا=      

صیلیهاي تححوزه متغیر  2 1 فراوانی 

 خودکارآمدي

  219219/322 88 فنی و مهندسی

288/3 65 کشاورزي   

  301/3 89 علوم پایه

 49/3  81 علوم انسانی
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بـه   ).8ها تفاوت معناداري وجود داشت (جدول بین حوزه علوم انسانی با سایر حوزه نتایج نشان داد

طور که در نمودار نمـایش داده شـده چـارك اول    شد. همانترسیم  1منظور بررسی بهتر این تفاوت نمودار 

در حوزه علوم انسـانی بـیش    يباور خودکارآمدبنابراین ها و حوزهحوزه علوم انسانی باالتر از چارك سایر 

  هاست. از سایر حوزه

 
  فهاي تحصیلی مختلخودکارآمدي حاصل از سواد اطالعاتی بین دانشجویان حوزه . بررسی تفاوت1نمودار

 

هاي سواد داري بین مهارتابراي اطالع از وجود یا عدم وجود هرگونه رابطه معن 9در فرضیه 

  تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.  ها، از آزموناطالعاتی دانشجویان با کسب خودکارآمدي آن

  

  دانشجویانباور خودکارآمدي هاي سواد اطالعاتی و بین مهارت. توزیع فراوانی و آزمون رابطه معناداري 11جدول 

 p-value  درجه آزادي فرضیه  آماره آزمون  ارزش  نام متغیر

  21/0  8  37/1  96/0  تشخیص نیاز اطالعاتی

  61/0  8  79/0  979/0  مسئلهتدوین سؤال/ 

  000/0  8  87/6  84/0  یابی اطالعاتمکان

  056/0  8  92/1  95/0  بازیابی اطالعات

  0001/0  8  27/4  89/0  ارزیابی اطالعات

  67/0  8  72/0  98/0  کارگیري اطالعاتبه

  002/0  8  12/3  92/0  مستندسازي اطالعات

  04/0  8  03/2  947/0  تولید اطالعات جدید

  066/0  8  86/1  95/0  اشاعه اطالعات جدید
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نشان داد که بعد  05/0در سطح شود نتایج آزمون مشاهده می 12و  11گونه که در جداول همان

 از مؤلفه )= 052/0p-value(عاتی سواد اطالعاتی فقط بر روي بعد خودرهبري تشخیص نیاز اطال

-047/0p( فقط روي بعد خودرهبري خودکارآمد مسئلهخودکارآمدي تأثیر داشت. بعد تدوین سؤال/

value =( هاي یابی اطالعات بر روي اکثر ابعاد خودکارآمدي از جمله ابعاد تجربه، بعد مکانتأثیر داشت

هاي جانشین، ترغیب کالمی، خودتهییجی و خودباوري  تأثیرگذار بود، بازیابی اطالعات فقط جربهموفق، ت

ترغیب  هاي جانشین،تأثیرگذار بود، بعد ارزیابی اطالعات بر روي ابعاد تجربههاي موفق بر بعد تجربه

از ابعاد ثأثیري  اطالعات بر هیچ یک کارگیري بهکالمی، خودتنظیمی و خودباوري تأثیرگذار بود، بعد 

تأثیر داشت، و خودتهییجی  جانشین هايهاي موفق، تجربهنداشت، بعد مستندسازي اطالعات بر ابعاد تجربه

أثیرگذار بود و نیز ، بعد خودرهبري  و بعد خودباوري تهاي موفقبعد تولید اطالعات نیز بر ابعاد تجربه

بنابراین، تأثیرگذار بود.  ت فقط بر بعد خودرهبريآخرین بعد از سواد اطالعاتی یعنی بعد اشاعه اطالعا

توان نتیجه گرفت می )F(نشان داده شده است با توجه به میزان آماره آزمون  12طور که در جدول همان

چنین ترین تأثیر و همبیش )F=27/4( ارزیابی اطالعات) و F=87/6( یابی اطالعاتمکانکه به ترتیب ابعاد 

چنین نتایج نشان اند. همترین تأثیر را بر ابعاد خودکارآمدي داشته) کمF=72/0( عاتاطال کارگیري بهبعد 

 حاالت عاطفی و فیزیولوژیکیکدام از ابعاد سواد اطالعاتی بر بعد چهارم خودکارآمدي یعنی داد که هیچ

ابعاد  اکثر تأثیر تحتهاي موفق تجربهتأثیرگذار نبوده است و برعکس بعد نخست خودکارآمدي یعنی 

  اند.ر متوسط تحت تأثیر واقع شدهسواد اطالعاتی واقع شده است. بقیه ابعاد خودکارآمدي هم به طو
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  هاآزمون تأثیرات بین آزمودنی. 12جدول 

  متغیر

بعد اول 

- تجربه

هاي 

  موفق

بعد دوم 

هاي تجربه

  جانشین

بعد سوم 

ترغیب 

  کالمی

بعد چهارم 

حاالت 

  عاطفی

بعد پنجم 

خود 

  رهبري

شم بعد ش

خود 

  تنظیمی

بعد هفتم 

خود 

  تهییجی

بعد هشتم 

  خودباوري
  هاي آزمونآماره

ص نیاز 
خی

ش
ت

ی
العات

اط
  هااختالف میانگین  71/20  71/8  92/4  72/7  49/11  83/0  05/0  91/7  

43/1  008/0  33/0  62/1  71/3  06/2  93/1  55/2  F (آماره آزمون)  

  خطا میزان  11/0  17/0  15/0  052/0  20/0  57/0  93/0  23/0

ل 
ن سؤا

تدوی
  

  هااختالف میانگین  93/4  38/1  07/0  28/8  29/7  42/0  19/0  83/5

06/1  03/0  17/0  03/1  98/3  03/0  31/0  61/0  F (آماره آزمون)  

  میزان خطا  44/0  58/0  86/0  047/0  31/0  68/0  86/0  31/0

ی 
کان یاب

م

ت
العا

اط
  ها)ف میانگین(اختال  5/58  05/97  01/0  12/3  55/23  38/39  20/161  9/50  

21/9  20/27  53/15  31/3  50/1  004/0  45/21  19/7  F (آماره آزمون)  

  میزان خطا  008/0  0001/0  95/0  22/0  07/0  0001/0  0001/0  003/0

ی 
بازیاب

ت
العا

اط
  ها)(اختالف میانگین  08/5  14/0  43/4  38/2  41/4  003/5  79/3  75/25  

66/4  64/0  97/1  62/0  14/1  86/1  03/0  62/0  F (آماره آزمون)  

  میزان خطا  43/0  86/0  17/0  29/0  43/0  16/0  42/0  03/0

ی 
ارزیاب

ت
العا

اط
  ها)(اختالف میانگین  03/72  94/2  38/34  59/4  57/21  14/26  53/63  45/11  

07/2  72/10  31/10  04/3  21/2  69/14  65/0  85/8  F (آماره آزمون)  

  میزان خطا  003/0  42/0  0001/0  14/0  08/0  001/0  001/0  15/0

ي 
به کار گیر

ت
العا

اط
  ها)(اختالف میانگین  14/5  48/7  78/1  16/0  6/5  95/3  8/12  68/8  

57/1  16/2  56/1  79/0  08/0  75/0  65/1  63/0  F (آماره آزمون)  

  میزان خطا  43/0  2/0  39/0  78/0  38/0  21/0  14/0  21/0

ي 
مستندساز

ت
العا

اط
  هااختالف میانگین  009/0  82/24  28/0  28/6  06/0  18/8  74/63  76/66  

08/12  76/10  22/3  009/0  02/3  12/0  49/5  001/0  F (آماره آزمون)  

  میزان خطا  97/0  02/0  73/0  08/0  93/0  07/0  001/0  001/0

ت 
العا

تولید اط

جدید
  

  هااختالف میانگین  79/32  78/1  002/0  67/20  001/0  72/1  009/0  72/22

11/4  002/0  68/0  0001/0  93/9  001/0  39/0  03/4  F (آماره آزمون)  

  میزان خطا  046/0  53/0  97/0  002/0  99/0  41/0  97/0  04/0

ت 
العا

اشاعه اط

جدید
  

  هااختالف میانگین  14/4  39/1  33/8  15/13  72/11  75/1  28/15  36/20

68/3  58/2  69/0  65/1  32/6  5/3  31/0  51/0  F (آماره آزمون)  

  میزان خطا  48/0  58/0  06/0  012/0  20/0  41/0  11/0  56/0
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 گیري بحث و نتیجه

هاي سواد به طور کلی ارتباط مثبت و قوي میان سطوح مهارت دادنتایج این پژوهش نشان 

هاي سواد اطالعاتی، سطح از بین سطوح مهارت داشت.اطالعاتی و باور خودکارآمدي دانشجویان وجود 

هاي مقدماتی مقام سوم را از یشرفته مقام دوم و مهارتهاي سطح پهاي پایه جایگاه نخست، مهارتمهارت

-ارابطه معن دانشجویان و خودکارآمدي یابینظر تأثیرگذاري به خود اختصاص دادند. بین توانایی مکان

) 1389سهرابی () و پندپذیر و چشمه1390شهر (هاي سبحانیداري وجود داشت. این نتیجه با نتایج پژوهش

یابی اطالعات بعد بسیار مهمی است که باید آموزش آن مکان ن نتایج نشان دادچنیهم مطابقت داشت.

شود و شاهد رشد و تقویت این بعد مطمئناً باعث تقویت خودکارآمدي میو  مورد توجه قرار گیرد

  ها در دانشجویان خواهیم بود. شکوفایی استعدادها و به ظهور رسیدن آن

رسد دسترسی به اطالعات در استفاده از آن بسیار مؤثر نظر میبه با توجه به نتایج به دست آمده، 

تر بیشپذیري اطالعات  دسترسشود و هر چه ها میباشد. چون استفاده از اطالعات باعث افزایش مهارت

-هاي موفق جستتجربه نتایج مؤید تأثیرگذاريدارند . به استفاده از آن باشد، معموالً افراد تمایل بیشتري 

) مطابقت 1390شهر (این نتیجه نیز با نتایج پژوهش سبحانی بود ود اطالعاتی بر خودکارآمدي سوا يوجو

   داشت.

این معنا  ، بهبعد ارزیابی اطالعات سواد اطالعاتی بر مؤلفه خودکارآمدي تأثیرگذار بودچنین هم

ارزیابی کنند و  توانند اطالعات و منابع را به صورت منتقدانهکه دانشجویان جامعه مورد بررسی می

سهرابی هاي میري و چشمهخود بگنجانند. نتایج پژوهشمند نظاماطالعات گزینش شده را در پایه دانشی و 

نیا نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت. پژوهش طبیببا ) 1389سهرابی () و پندپذیر و چشمه1390(

هاي کسب ها، در ارزیابی کانالن) نشان داد که دانشجویان مورد بررسی آ1390نژاد () و علی1385(

که این نتایج با پژوهش حاضر مغایرت داشت. نداشتند وضعیت مناسبی  84/2اطالعات با میانگین نمره 

  شاید تفاوت در جامعه باعث چنین تفاوتی در نتایج شده باشد. 

از  میانگین کسب شده براي دانشجویان کارشناسی ارشد باالتر نتایج به دست آمده، اساس بر

رسد که مقطع تحصیلی باالتر تأثیر مثبتی در افزایش میانگین مربوط به دانشجویان کارشناسی بود. به نظر می

رسد که تفاوت مشاهده شده ناشی از این باشد که به نظر می چنینهم هاي سواد اطالعاتی دارد.قابلیت

 باال بردناطالعات براي  یريکارگ بهدانشجویان تحصیالت تکمیلی ضرورت استفاده از منابع و 

اند. در این زمینه نباید از نقش تجربه در اهمیت درك فراگیري خودکارآمدي را بیشتر درك کرده
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کم هاي سواد اطالعاتی و تأثیر آن بر خودکارآمدي غافل شد. دانشجویان تحصیالت تکمیلی دستمهارت

به منظور تولید اطالعات و استفاده عملی از  هاي سواد اطالعاتیتجربه عملی بیشتري در استفاده از مهارت

تر، بر کار عملی راحت هنامه) دارند و شاید همین تجربها براي نگارش (مقاله نویسی یا اجراي پایانآن

هاي سواد اطالعاتی بر هاي یاد شده باعث اعتقاد ایشان به تأثیر بیشتر مهارتاساس مجهز بودن به مهارت

- جست در تکمیلی تحصیالت دانشجویان توانایی که رسده نظر میب خودکارآمدي شده باشد.

، به ویژه اطالعات الکترونیکی، در حد مناسبی است. به بیانی دیگر، نیاز مورد اطالعات یافتن و جوو

 و روزآمد اطالعات به دستیابی منظور به اینترنتی و الکترونیکی منابع از استفادهضرورت 

 و کاغذي مشابه منابع به ی دشوارتردسترس مقابل در ،رایگان حال عین در و گسترده

 منابع به ایشان آوردن روي موجب تکمیلی، تحصیالت دانشجویان سوي از چاپی

 اطالعات استخراج و کاوش هايشیوه در تجربه کسب ،به تبع آن و راه دور الکترونیکی

  است. گردیده

هاي واد اطالعاتی دانشجویان حوزهخودکارآمدي حاصل از س از نظر چنین نتایج نشان دادهم

. این نتیجه با نتایج شتداها تفاوت معناداري وجود تحصیلی مختلف، بین حوزه علوم انسانی با سایر حوزه

ایشان در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سواد  .) مغایرت داشت1388پژوهش سیامک و داورپناه (

اما در لوم پایه، بیش از دانشجویان حوزه علوم انسانی بود. هاي مهندسی و عاطالعاتی دانشجویان حوزه

 قرابت شاید توان استدالل کرد کهمورد نتیجه کسب شده در این پژوهش در این مورد خاص، می

 با (در زمینه سواد اطالعاتی و خودکارآمدي) پرسشنامه در استفاده مورد واژگان بین نسبی

- گروه در .باشد اي شدهموجب کسب چنین نتیجه نسانیا علوم هايرشته بافت در رایج واژگان

هاي مختلف علوم تربیتی و نیز روانشناسی و مشاوره که در ردیف ، شاخهرسانیاطالع و کتابداري هاي

هاي علوم انسانی ها نیز در دانشکدهشوند و محل استقرار آنبندي میدسته انسانی علوم هايرشته

یتی و روانشناسی) است، مباحث مرتبط با سواد اطالعاتی، و خودکارآمدي هاي علوم ترب(عمدتاً دانشکده

رسانی) خود را ها (مثل کتابداري و اطالعبرخی از این رشته ، متخصصانمباحثی آشناست و در مواردي

دانند. در نتیجه شاید زبان و متولی سواد اطالعاتی، و مباحث نظري خودکارآمدي (مثالً علوم تربیتی) می

ان مورد استفاده در این مباحث و به تبع آن، واژگان مورد استفاده در تدوین پرسشنامه پژوهش، واژگ

. همین امر موجب داشته استهاي علوم انسانی نزدیکی بیشتري با زبان و در نتیجه درك دانشجویان رشته

ها بهتر آندرك بهتر  تر با این اصطالحات وها ضمن برقراري ارتباط آسانگردیده که دانشجویان این رشته
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ها پاسخ دهند و مفاهیم مورد بحث را دقیق درك کرده باشند. از سوي دیگر آشنایی تر به پرسشو راحت

و در نتیجه مفاهیم مباحث  يکارآمددخوها با اصطالحات سواد اطالعاتی و اندك دانشجویان سایر حوزه

  باشد. تأثیر ناصلی این پژوهش ممکن است در کسب این نتیجه بی

-می انسانی علوم هايرشته دانشجویان هاينمره بودن باالتر براي نیز دیگري استدالل

ارائه  بیشتري) غیرعملینظري ( هاي درس انسانی علوم هايرشته و آن این که در کرد ارائه توان

 دانشجویان برابر در -است ايکتابخانه و درسی منابع از استفاده ها،آن الزمه که شودمی

 نتیجه در. هستند میدانی و آزمایشگاهی، عملی، هاي درس داراي که -یانسان علومیر غ هايشتهر

اي  یافتهرتقا ا و یافتهگسترش شکل واقع در اطالعاتی سواد هايقابلیت که ینا به توجه با و

 و آشنایی کهرسد به نظر می ،است کتابخانه از گیريهبهر شیوه و ايکتابخانه هايآموزش از

خود در سایر  همتایان ازر یشتب ها،قابلیت این در انسانی  علوم هايرشته دانشجویان مهارت

  جر شده است. نها بوده و به این نتیجه محوزه

حاالت کدام از ابعاد سواد اطالعاتی بر بعد چهارم خودکارآمدي یعنی نتایج نشان داد که هیچ

 تحتهاي موفق تجربهبعد نخست خودکارآمدي یعنی  فیزیولوژیکی تأثیرگذار نبود و برعکسعاطفی و 

رسد از نظر جامعه مورد بررسی، سواد اطالعاتی به نظر میابعاد سواد اطالعاتی واقع شده بود. بیشتر  تأثیر

بقیه ابعاد خودکارآمدي هم به طور متوسط تحت تأثیر . شده استیا فیزیولوژیکی تلقی نمیحالتی عاطفی 

یج به دست آمده در خصوص رابطه هر یک از ابعاد سواد اطالعاتی با ابعاد نتاواقع شده بودند. 

یابی اطالعات و ارزیابی خودکارآمدي نشان داد که همه ابعاد تأثیرگذار بودند و از جمله بعد مکان

به نظر  کارگیري اطالعات کمترین تأثیر را بر ابعاد خودکارآمدي دارند.اطالعات بیشترین تأثیر و بعد به

-هاي آموزش جستشده و کالسکار  یخوببه یابی مهارت اطالعپیرامون جامعه پژوهش در رسد یم

 .شوددر هر دانشگاهی ارائه می ها غالبا ، این آموزشامروزه .وجوي منابع اینترنت در این زمینه مؤثر است

ه سایر ابعاد چنین نتایج نمایانگر آن بود که بعد نخست خودکارآمدي یعنی تجربه موفق نسبت بهم

تأثیر ابعاد سواد اطالعاتی واقع شده است و بعد چهارم یعنی حاالت عاطفی و  تحت بیشترخودکارآمدي 

   فیزیولوژیکی تحت تأثیر واقع نشده است.

هاي سواد اطالعاتی را شود مهارتریزان نظام آموزش عالی توصیه میو برنامه مسئوالندر پایان به 

ها و در نهایت شجویان ترویج کنند و آموزش دهند چون باعث خودکارآمدي آنهر چه بیشتر در میان دان

به کتابداران  شود.گیر جامعه خواهند بود، میکه در آینده نیروهاي مدیر و تصمیم ،افزایش کارایی ایشان
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ود هاي سواد اطالعاتی تمام کوشش خشود که در زمینه رواج مهارتهاي دانشگاهی نیز توصیه میکتابخانه

  را به کار گیرند تا زمینه استفاده بهینه افراد از منابع اطالعاتی را بیش از پیش فراهم آورند. 
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