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  21-2(: 3) 21مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 9311 پاییز، 3شماره  ،دوازدهمو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

 یگریانجیبا م یلیتحص شرفتیپ زهیبر انگ یرابطه سواد اطالعات یساختار یابیمدل

 المیا یدانشگاه علوم پزشک یپرستار یکارشناس انیدر دانشجو یلیتحص یخودکارآمد
 

3فرافسانه رئیسی ، 2زینب محمدی،  *1پور مقدمپروین نجف
 

 رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه ،یشناسگروه علم اطالعات و دانش یعلم تیعضو هئ .1

رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه یشناسعلم اطالعات و دانش دانشجو دکتری .2

 رانیا الم،یا الم،یا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یگروه پرستار ار،یاستاد .3

 اطالعات مقاله

 11/22/88 تاریخ پذیرش: 22/11/89 تاریخ دریافت:

 چکیده
 انیر دانشجود یلیتحص یخودکارآمد قیاز طر یلیتحص شرفتیپ زهیو انگ یسواد اطالعات یرابطه عل یپژوهش حاضر با هدف بررس: هدف

 .انجام شده است. المیا یدانشگاه علوم پزشک یپرستار یکارشناس

انشکده د یکارشناس انیدانشجو یتمام یاست. جامعه آمار یشیمایو به لحاظ روش پ یپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربرد شناسی:روش

نفر  192مورگان، تعداد  -یتعداد بر اساس جدول کرجس نی. از اباشندینفر م 322است که تعداد  89-89 یلیدر سال تحص المیا یپرستار

قرار  لیو تحل دییپرسشنامه مورد تأ 149ناقص تعداد  یهاانتخاب شدند. پس از حذف پرسشنامه یتصادف یریگبه عنوان نمونه به روش نمونه

 اسی( و مق1899اوون و فرامن ) یلیتحص ی(، خودکارآمد1389) یدزفول لیخل یسواد اطالعات یهاها پرسشنامهداده یگرفت. ابزار گردآور

 ( بود.1899هرمنس ) شرفتیپ زهیانگ

 یبا خودکارآمد یرابطه سواد اطالعات ،یلیتحص شرفتیپ زهیبا انگ یرابطه سواد اطالعات میمستق یرهایمس ینشان داد تمام هاافتهی ها:یافته

 میمستق ریغ هیآزمون فرض جهینت ن،یبراو مثبت است. عالوه داریمعن یلیتحص شرفتیپ زهیبا انگ یلیتحص یو رابطه خودکارآمد یلیتحص

 گذار است.  ریمورد مطالعه تأث انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ زهیبر انگ یلیتحص یخودکارآمد قیاز طر یاطالعات وادنشان داد که س زین

 یگرید یهامهارت و بر افراد عنوان شده است یبه عنوان ابزار توانمند یاست که در جامعه اطالعات یمهم مهارت یاطالعاتسواد  گیری:نتیجه

 یشغل تیماه لیبه دل یپرستار انیگذار است. دانشجو ریتأث انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ زهیآن انگو به تبع یلیتحص یاز جمله خودکارآمد

 تیقونفس آنان تمهارت حس اعتماد به نیا قیرا کسب کنند تا از طر یاست مهارت سواد اطالعات ازیدست خواهند آورد نبه ندهیکه در آ

 .میموفق در جامعه داشته باش یپرستاران ندهیتا در آ شیدر وجود آنان افزا شرفتیپ زهیشود و انگ

 المیا یدانشگاه علوم پزشک شرفت،یپ زهیانگ ،یلیتحص یخودکارآمد ،یسواد اطالعات ها:کلیدواژه

 نویسنده مسئول*

 ایمیل: 
 استناد به این مقاله: 

با  یلیتحص شرفتیپ زهیبر انگ یرابطه سواد اطالعات یساختار یابیمدل .(9911) فر، افسانهپور مقدم، پروین، محمدی، زینب، رئیسینجف

 ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات.المیا یدانشگاه علوم پزشک یپرستار یکارشناس انیدر دانشجو یلیتحص یخودکارآمد یگریانجیم

91(9 :)9-69 
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 و بیان مسئله مقدمه

رسیدن  و پیشرفت تحصیلی یکی از معیارهایی است که در بررسی توانایی دانشجویان برای اتمام تحصیالت دانشگاهی

کند )التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفا میبه مرحله فارغ

های این نظام، در واقع جامعه های مهم در نظام ارزشیابی آموزشی است و تمام کوشش( و یکی از شاخص

ی سنجش کیفیت (. از پیشرفت تحصیلی به عنوان شاخص عمدهشودیمل پوشاندن بدین امر تلقی مع

رو موفقیت هر نظام آموزشی . از اینشود آموزش و پرورش یاد می

ورد انتظار دست یابد )بستگی به این دارد که آن نظام تا چه حد و و به چه میزانی توانسته است به عملکرد م

شناسان های اخیر روان(. به دلیل تأثیر انگیزه پیشرفت در موفقیت دانشجویان در دهه

ی یرهاهای آنان نشان داده است که متغاند. یافتهدر صدد بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در انگیزه پیشرفت تحصیلی بوده

طور کلی عوامل متعددی بر انگیزه (. بهشخصیتی، خانوادگی، دانشگاهی و اجتماعی با این سازه مرتبط است )

رد. ها را به دو دسته عوامل درونی )شخصی( و بیرونی )محیطی( تقسیم کتوان آنپیشرفت تحصیلی یادگیرندگان مؤثرند که می

عزت نفس، خودپنداره و خودکارآمدی و عوامل بیرونی شامل: فضای آموزشی، آوری، عوامل درونی شامل: انگیزش، تاب

 تجهیزات، معلم و خانواده است.

تواند بر انگیزه پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار باشد، مهارت سواد اطالعاتی براساس متون، یکی از عوامل بیرونی که می

ارتی است که سبب توانمندی افراد در تحلیل، ارزیابی، (. سواد اطالعاتی مهاست )

ستجوی بخشد. چنین فردی از جشود و به فرد توانایی بحث میاتخاذ تصمیمات محققانه و استقالل در جستجوی حقیقت می

ت، اآید. ثمر بخش بودن جستجو برای فرد با مهارت سواد اطالعاتی، برای کسب اطالعبرد و به هیجان میدانش لذت می

دهد های انجام شده نشان می(. بررسیتشویقی برای ادامه فراگیری در سراسر زندگی او خواهد بود )

 ،()(، )هایبین سواد اطالعاتی و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. از جمله نتایج یافته

( نشان دادند که بین دو و )( )

 دار وجود دارد و مجهز بودن دانشجویان به مهارت سواد اطالعاتیمتغیر سواد اطالعاتی و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه معنی

 در باال بردن انگیزه پیشرفت تحصیلی آنان تأثیری مثبت دارد. 

بر تأثیر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی، به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدی تحصیلی اطالعاتی عالوهسواد 

عامل محدود  ،نییپا یخودکارآمد یباورها عقیده دارند، (شود. )نیز شناخته می

الزم  یهامهارت دیکل یگزارش داد سواد اطالعات یآنان است، و یسواد اطالعات یهاافراد در استفاده از مهارت یبرا یاکننده

نفس در ماد بهاعت دیو افراد با ستین یکاف ییبه تنها یسواد اطالعات یهاوجود کسب مهارت نیمداوم است، با ا یریادگی یبرا

دهد اد اطالعاتی با خودکارآمدی تحصیلی نشان میهای انجام شده در رابطه سو. بررسیها را توسعه دهندمهارت نیاستفاده از ا

)،هایدار وجود دارد از جمله یافتهمعنیبین این دو متغیر رابطه 

در خارج از ( ) ( و، )(

و ) ) ؛(، ) یهاافتهیکشور و 

دار در داخل کشور نشان داد بین سواد اطالعاتی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنی

 وجود دارد.
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یکی دیگر از عوامل درونی که بر انگیزه پیشرفت تحصیلی تأثیر گذار است متغیر خودکارآمدی تحصیلی است. 

مسائل را حل  یرثؤطور متا بتواند به دهدینفس مو اعتماد به زهیبه فرد انگنیز، یکی از متغیرهای مهمی است که  یخودکارآمد

 ییبه باورها دهدیسلسله رفتارها انجام م کیچه فرد در معناست که آن نیابه  ی(. خودکارآمد)کند 

های قضاوت (.) دارد یعمل نیچن زیآمتیموفق رشیدارد که او از خودش درباره انجام پذ یبستگ

مربوط به خودکارآمدی به دلیل نقش مهمی که در انگیزش درونی دارد از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است. 

  (.ای در انگیزه پیشرفت تحصیلی فراگیران داشته باشد )تواند نقش تعیین کنندهخودکارآمدی باال می

های های پژوهشاند. یافتههای زیادی به بررسی رابطه خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی پرداختهپژوهش 

( ،)

( نشان و(، 

ارآمدی دار وجود دارد و متغیر خودکدادند که بین خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی

بین کننده قوی برای انگیزش پیشرفت است. پیش

رهبری -خودوم پزشکی بر فراهم آوری و توسعههای علی دانشکدهبا توجه به رشد روزافزون دانش و تأکید فزاینده

های سواد اطالعاتی بیش از پیش تسهیل گردیده است. اطالعات حوزه پزشکی با سرعت باالیی دانش، زمینه آموزش مهارت

ی ی دانشجویان علوم پزشکی بعد از پنج سال قدیمدر حال تغییر است و تخمین زده شده است که نیمی از اطالعات کسب شده

(. دانشجویان پرستاری نیز، بنابر شغلی که در آینده باید بر عهده دهد )شود یا اعتبار خود را از دست مییم

العمر آنان را تضمین کند. مهارت سواد اطالعاتی در این دانشجویان هایی دارند که بتواند یادگیری مادامبگیرند نیاز به مهارت

 هایآورد. با توجه به نوآوری و تحوالتی که در عرصه مراقبته برای آنان به ارمغان میهای شغلی زیادی در آیندمزیت

بهداشتی و درمانی وجود دارد، پرستاران به علت نقش مهم و حیاتی که در مراقبت از بیماران دارند بایستی خود را با آخرین 

ارت سواد اطالعاتی دانشجویان پرستاری موجب باال رفتن براین، توانایی مهتحوالت در زمینه شغلی خود مطابقت دهند. عالوه 

 تواند مشوق و انگیزه درونی در پیشرفت تحصیلیشود که این حس، مینفس و خودکارآمدی تحصیلی در آنان میاعتماد به

 دانشجویان باشد. 

موزش عالی یکی از مراکز آ های پرستاری به عنواندانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایالم، همانند سایر دانشکده

که در پرورش دانشجویان پرستاری و مهیا کردن این دانشجویان برای در دست گرفتن مشاغلی که نیاز به اطالعات روزآمد و 

اکنون رسد تنظر میهای انجام شده، بهکند. با توجه به نتایج مرور پژوهشحیاتی در زمان مناسب دارند، نقش مهمی ایفا می

 ی کهتیهمادر مورد سواد اطالعاتی و دیگر متغیرهای پژوهش در بین این دانشجویان انجام نشده است. لذا با توجه به مطالعاتی 

 یو اجتماع یفرد یهاتیدر موفقتواند می یلیتحص یو خودکارآمد انگیزه پیشرفت تحصیلی ،یسواد اطالعاتمتغیر سه 

در پژوهش حاضر سعی شد رابطه سه متغیر نامبرده در بین این دانشجویان مورد  ،پرستاری این دانشکده داشته باشد انیدانشجو

ارائه  یشنهادیپ یمدلر حاضدر پژوهش  ،ریسه متغ نیا و تأکید آنان بر رابطه بین هانهیشیپنتایج با توجه به  لذا مطالعه قرار گیرد.

 انیدانشجو نیر بدو انگیزه پیشرفت تحصیلی  یلیصتح یدخودکارآم ،یسواد اطالعات یهامهارت نیرابطه بچگونگی تا  شد،

سوال است که  نیبه دنبال احاضر پژوهش بنابراین، . کارشناسی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایالم نشان داده شود

کارشناسی  انیودانشج نیدر ب یلیتحص یخودکارآمد قیاز طر انگیزه پیشرفت تحصیلیو  یسواد اطالعات یمدل رابطه عل ایآ

 هاست؟ داده هبرازند دانشکده پرستاری ایالم
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گری خودکارآمدی تحصیلی در بین دانشجویان . مدل پیشنهادی رابطه علی سواد اطالعاتی و انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجی1نمودار 

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 

 

 اهداف پژوهش 

یابی ساختاری رابطه علی بین سواد اطالعاتی و انگیزه پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارآمدی هدف اصلی پژوهش مدل

 تحصیلی در بین دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایالم است.
 

 اهداف ویژه

م پزشکی تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علو. تعیین رابطه علی بین سواد اطالعاتی و انگیزه پیشرفت 1

 ایالم

. تعیین رابطه علی بین سواد اطالعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 2

 ایالم

ی دانشگاه علوم ر. تعیین رابطه علی بین خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستا3

 پزشکی ایالم

 

 های پژوهشفرضیه
 فرضیه اصلی

 هاست.مدل رابطه علی بین سواد اطالعاتی و انگیزه پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی برازنده داده
 های مستقیمفرضیه

 . بین سواد اطالعاتی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه علی مثبت وجود دارد.1

 بین سواد اطالعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان رابطه علی مثبت وجود دارد.. 2

 نیاز به اطالعات

Need information 

نگیزه پیشرفت تحصیلیا  

Achievement Motivation 

 خودکارآمدی تحصیلی

 

 حقوق معنوی و حق مالکیت

intellectual property 

rights 

ستفاده از اطالعاتا  

 use of information 

 ارزیابی اطالعات

Evaluate information 

 دسترسی به اطالعات

access to information 

 سواد اطالعاتی

Information 
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 . بین خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه علی وجود دارد.3
 فرضیه غیر مستقیم

 بین سواد اطالعاتی و انگیزه پیشرفت از طریق خودکارآمدی تحصیلی رابطه علی مثبت وجود دارد.

 

 پژوهشروش 

ی تمامی دانشجویان پیمایشی است. جامعه آمارهمبستگی و  ژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روشپ

بر اساس جدول از این تعداد د. نباشمینفر  322است که تعداد  89-89کارشناسی دانشکده پرستاری ایالم در سال تحصیلی 

های پس از حذف پرسشنامه .ندانتخاب شد گیری تصادفیبه روش نمونه نمونهنفر به عنوان  192د مورگان، تعدا -کرجسی

د که در پرسشنامه بو سهدر این پژوهش  اطالعاتابزار گردآوری  پرسشنامه مورد تأیید و تحلیل قرار گرفت. 149ناقص تعداد 

 ها قرار گرفت. اختیار آزمودنی

سواد اطالعاتی دانشجویان از پرسشنامه سواد اطالعاتی خلیل  حاضر، برای سنجشدر پژوهش سواد اطالعاتی:پرسشنامه 

دلیل عینی بودن و همچنین تعداد سواالت مناسب برای استفاده شده است. این پرسشنامه به( دزفولی )

ات و م اطالعدهی دانشجویان کارشناسی مناسب ارزیابی شد. روایی صوری این پرسشنامه توسط اساتید گروه علپاسخ

شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین اساتید گروه کتابداری پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز مورد تأیید قرار دانش

 ،(سوال 1) اطالعات به نیاز شامل، اطالعاتی سواد استاندارد پنج که است شده تشکیل سوال 21 از پرسشنامه گرفته است. این

 4) مالکیت حق و معنوی حقوق و( سوال 2) اطالعات از استفاده ،(سوال 6) اطالعات ارزیابی ،(سوال 9) اطالعات به دسترسی

 پاسخ کی سوال هر به این صورت است که، برای اطالعاتی سواد پرسشنامه گذاری نمره. سنجدمی دانشجویان بین در را( سوال

 ترتیب، این به. شوندمی مشخص صفر عدد با غلط هایپاسخ و 1 عدد با صحیح هایپاسخ. شده است گرفته نظر در صحیح

باشد. ضریب پایایی این می 21 عدد  آن در شده کسب نمره حداکثر و صفر عدد پرسشنامه این در شده کسب ینمره حداقل

در پژوهش حاضر نیز ضریب  برآورد شده است 92/2با استفاده از آلفای کرونباخ  ( پرسشنامه توسط 

 دست آمده است. به 93/2آلفای کرونباخ 

  در این پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی  :پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

 9گیری خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان استفاده شده است. اون و فرامن در ساخت پرسشنامه از نظرات منظور اندازهبه

 لیکرت طیف نوع از ایدرجه 1 مقیاس یک اساس بر و است گویه 33 دارای آزمون این. کارشناس آموزشی استفاده کردند، 

. است 1 تا 1 بین ارزشی دارای ماده هر و است شده تنظیم( 1=  کم خیلی و 2=  کم ،3=  متوسط ،4=  زیاد ،1=  زیاد خیلی)

 سنجیده یرهغ و کامپیوتر از استفاده کالس، در توجه کردن، سوال برداشتن، یادداشت با ارتباط در فرد خودکارآمدی میزان

 هارشته امیتم اینکه دلیلبه گویه این فارسی، نسخه در که است آزمایشگاه درس به مربوط پرسشنامه این 29 گویه. شودمی

 هایرسشنامهپ به نسبت پرسشنامه، این از استفاده دلیل. است شده حذف( هارشته همه در کاربرد عدم) ندارند آزمایشگاهی درس

 است ایهمولف تک چون پرسشنامه این. است دانشجویان بین در تحصیلی خودکارآمدی سنجش برای آن بودن خاص دیگر،

 .است 162 امتیاز حداکثر و 32 ممکن امتیاز حداقل. کرد جمع هم با را گویه 32 همه امتیاز نهایی نمره آوردن دستبه برای باید

ایایی پهمچنین، . ای این ابزار استفاده شده استدر پژوهش حاضر از روش تحلیل عامل تأییدی، برای تعیین روایی سازه

برآورد شده  96/2و ضریب تنصیف  83/2کرونباخ و تنصیف محاسبه شد. کرونباخ های آلفای پرسشنامه با استفاده از روش

  است.
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استفاده شده است. این مقیاس   پیشرفت انگیزه مقیاس در این مطالعه از ابزار مقیاس انگیزه پیشرفت:

 حسب به هاگزینه این. شد نوشته گزینه 4 پرسشنامه سؤال 28 هر برای سؤاالت ارزش سازی یکسانجهتگویه است 28دارای 

 116تا  28دامنه نمرات این سنجه از  .شودمی داده نمره هاآن به باشد زیاد به کم یا کم به زیاد از انگیزه پیشرفت شدت اینکه

فاده تبرای محاسبه پایایی آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی از روش آزمون آلفای کرونباخ اس 1892باشد. هرمنس در سال می

بدست آمد. با استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی  94/2کرد. ضریب پایایی محاسبه شده برای این مقیاس به میزان 

پایایی این سنجه  بدست آمد 94/2مقیاس بعد از گذشت سه هفته مجددا به کارآموزان داده شد و ضریب پایایی بدست آمده 

 دست آمده است. به 91/2کرونباخ  در پژوهش حاضر، بر حسب ضریب آلفای

روش پژوهش بدین صورت بود که پس از کسب مجوزهای الزم از دانشگاه علوم پزشکی ایالم، افراد بر اساس روش 

تصادفی مذکور انتخاب شده و سپس هدف پژوهش برای ایشان توضیح داده شد. پرسشنامه تحت فرم های موتور جستجوی 

آن در اختیار دانشجویان قرار داده شد. دانشجویان پس از ورود با ادرس ایمیل می توانستند گوگل طراحی شده بود و لینک 

 تکمیل زمان مدت. شد یجلوگیر نفر یک توسط پرسشنامه مجدد تکمیل از ترتیب نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند. بدین

به دانشجویان توضیح  . نشد اعمال ورودی معیار وهشپژ جامعه تعداد محدودیت به باتوجه. بود دقیقه 11-12 بین پرسشنامه

 ثیری بر روند آموزشی ایشان نخواهد داشت.تأداده شد که شرکت در پژوهش اختیاری است و عدم شرکت در مطالعه 

( نرمال بودن 1اند از: هایی وجود دارد که عبارتپیش فرض (برای استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری )

ع طبیعی ها برای سنجش توزیابتدا کشیدگی و چولگی توزیع داده( وجود همبستگی مناسب بین متغیرها. از این رو 2ها؛ داده

زمون ها، از آها دارد. در گام بعدی با توجه به نوع دادهمورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان از نرمال بودن توزیع داده هاداده

های باط بین متغیرهای مورد پژوهش استفاده شده است که نتایج این آزمون در بخش یافتههمبستگی اسپیرمن برای سنجش ارت

در بخش آمار توصیفی و استنباطی و از مدل معادالت  23نسخه   افزارنرمپژوهش آورده شده است. در این پژوهش از 

 شد. برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده 23نسخه   افزارنرمساختاری به کمک 

 

 های پژوهشیافته

نفر  94درصد( از افراد شرکت کننده در پژوهش مرد و  8/42نفر ) 63شود های توصیفی تحقیق مشاهده میبر اساس یافته

 41درصد( سال اولی؛  9/32نفر ) 49دهد درصد( زن هستند. نتایج بدست آمده در مورد متغیر مقطع تحصیلی نشان می 1/19)

درصد(  4/1نفر ) 2درصد( سال چهارمی و  2/12نفر ) 19درصد( سال سومی؛  1/23نفر ) 34درصد( سال دومی؛  6/32نفر )

 آوردهزیر  جدول درها سال پنجمی هستند. در جدول زیر نتایج محاسبه میانگین، انحراف استاندارد، کشیدگی و چولگی داده

 .است شده
هاها برای سنجش نرمال بودن دادهمیانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی داده :1جدول 

 

 متغیرها
 

میانگین
 

انحراف استاندارد
 

چولگی
 

کشیدگی
 

 سواد اطالعاتی
 

  - 

 پیشرفت تحصیلیانگیزه 
 

   

 خودکارآمدی تحصیلی
 

   -- 
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، از این رو ها از توزیع نرمال برخوردارند( قرار داشته باشد داده- 2تا  2+)ها در دامنه اگر مقدار چولگی و کشیدگی داده

های پژوهش دارای توزیع نرمالی هستند.توان گفت دادهدست آمده در جدول فوق میبه با توجه به نتایج
 

. ماتریس همبستگی بین متغیرها2جدول 
 

 
 سواد اطالعاتی

 
 پیشرفت تحصیلی

 

 خودکارآمدی تحصیلی
 

 سواد اطالعاتی
 

   

 انگیزه پیشرفت تحصیلی
 

**   

 خودکارآمدی تحصیلی
 

** **  

**   

 

 نرمال بودنتأیید با  نیرا؛ بناباستدهد بین متغیرها همبستگی مناسبی برقرار نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرها نشان می

 رد. کاستفاده  مدل معادالت ساختاریاز توان میمتغیرها  تحلیل، برای ها و وجود همبستگی مناسب بین متغیرهاداده
 

 الگوی معادالت ساختاری

ضرایب ( استفاده شد. پیش از بررسی جهت ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش الگویابی معادالت ساختاری )

های برازندگی مورد استفاده در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن ساختاری، برازندگی الگو براساس شاخص

 گزارش شده است. 3در جدول 
 

های برازندگی الگوی پیشنهادی. شاخص3جدول
 

 های برازندگیشاخص

 
) (   

 مدل پیشنهادی

 
      

 

𝑥2خی دو بر درجه آزادی ) عبارت است ازش مدل ارائه شده براز هایشاخص، 3با توجه به جدول 

𝑑𝑓
 (؛ شاخص894/1( )

شاخص  (؛88/2) (شاخص برازندگی فزاینده ) (؛83/2) (شاخص نرم شده برازندگی ) (؛89/2) () نیکویی برازش

( است که نشان از 221/2)  بیو شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقر (88/2) (برازندگی تطبیقی )

 (. 1ی پژوهش آورده شده است )نمودار در ادامه مدل ضرایب استاندارد مربوط به متغیرهادارد.  برازش مناسب مدل ارائه شده
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. ضرایب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیرهای مورد پژوهش2نمودار
 

 گیری روابط مستقیم متغیرها در مدل گزارش شده است.، پارامترهای اندازه4در جدول 

مدل تحقیق . ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و مقادیر 4جدول 
 

  
 مسیر

 
 

 ضریب رگرسیونی

 

 سطح معناداری

 

اثرات 

 ممستقی

خودکارآمدی تحصیلیسواد اطالعاتی

   >

سواد اطالعاتی
یانگیزه پیشرفت تحصیل

 

  >

خودکارآمدی 

تحصیلی

 

یلیپیشرفت تحص انگیزه

   
>

 

 های اول، دوم وی تأیید فرضیهدار هستند که نشان دهندهشود، تمامی مسیرها معنیمشاهده می 4طور که در جدول همان

محاسبه شده است. که نتایج آن در  ()سوم پژوهش است.  اثر غیر مستقیم در این پژوهش بر اساس آزمون سوبل 

گزارش شده است. 1جدول 

 نیاز به اطالعات

Need information 

نگیزه پیشرفت تحصیلیا  

Achievement Motivation 

 خودکارآمدی تحصیلی

 self-efficacy 

 حقوق معنوی و حق مالکیت

intellectual property 

rights 

ستفاده از اطالعاتا  

 use of information 

 ارزیابی اطالعات

Evaluate information 

 دسترسی به اطالعات

access to information 

 سواد اطالعاتی

Information 

0/66 

0/73 

0/22 

0/24 

0/30 

0/19 

0/50 

0/55 
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گری رابطه غیرمستقیم با استفاده از آزمون سوبلمیانجی. آزمون 1جدول 
 

 مسیر  

 

 ضریب رگرسیونی 

 

 سطح معناداری

 

 ماثر غیر مستقی

 

سواد اطالعاتی با میانجی 

گری خودکارآمدی تحصیلی

فت پیشر انگیزه

تحصیلی
  >

 

گزارش شده است، اثر غیر مستقیم سواد اطالعاتی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجی  1بر اساس نتایجی که در جدول 

دار بودن این رابطه و تأیید فرضیه ی معنی( بدست آمده است که نشان دهنده=11/2؛ 221/2گری خودکارآمدی تحصیلی )

 باشد.چهارم پژوهش می

 

 و بحث  گیرینتیجه

های مهمی است که در جامعه اطالعاتی به عنوان ابزار توانمندی افراد عنوان شده است. این سواد اطالعاتی یکی از مهارت

 آن انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر گذارهای دیگری از جمله خودکارآمدی تحصیلی و به تبعمهارت بر مهارت

تا  شود، نیاز است دانشجویانی توانمند باشندها محول میاست. دانشجویان پرستاری به دلیل ماهیت شغلی که در آینده به آن

ی شغلی خود به صورت مستقل عمل کنند. بنابراین، پژوهش حاضر با روز در حیطهبتواند در دستیابی به اطالعات مناسب و به

ی با انگیزه پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان کارشناسی هدف بررسی رابطه علی سواد اطالعات

ی های حاصل از آزمایش مدل نشان داد که در مدل پیشنهاددانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایالم انجام شده است. یافته

 هاست. دهرابطه سواد اطالعاتی و انگیزه پیشرفت از طریق خودکارآمدی تحصیلی برازنده دا

دار وجود معنیانگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه و  یاطالعات سواد نیپژوهش نشان داد که ب نیا هایهافتهمچنین، ی

 ؛ ؛() ؛) یهاافتهدارد. این نتیجه با ی

 هایبه این نتیجه دست یافت که سواد اطالعاتی و مؤلفه)همسو است.  و 

( نشان داد توانایی های کند. یافتهبینی میدرصد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش 44آن 

نابع اطالعاتی، ارزیابی اطالعات، استفاده مؤثر از مهارت سواد اطالعاتی که شامل )نیاز اطالعاتی، دسترسی کارآمد به م

شود. اطالعات و آشنایی با حقوق معنوی استفاده از اطالعات( منجر به باال رفتن انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می

ت تحصیلی ف( نیز به این نتیجه دست یافت سواد اطالعاتی باال منجر به باال رفتن انگیزه پیشرهمچنین، )

 تدالل کرداستوان  یم ،پژوهش نیدر ا یلیتحص شرفتیپ زهیبا انگ یسواد اطالعات رابطه نییتب درشود. دانشجویان می

 ازیشکل مؤثر و کارآمد به اطالعات مورد ن به دهند،می صیرا تشخخود  ازیو گسترة اطالعات مورد ن تیماهی که انیدانشجو

نظام  دانش و یاطالعات انتخاب شده را بر مبنا کنند،ی میابیاطالعات و مآخذ آن را به صورت منتقدانه ارز ،یابندمیدست 

انمند و پردازند، افرادی تودست آمده میو با حفظ قوانین اخالقی به استفاده مؤثر از اطالعات به، دهندمی قیتلف خودی ارزش

 .نسبت به بقیه دارند یباالتر یلیتحص شرفتیپ زشیانگباسواد اطالعاتی هستند. این دانشجویان 

دار بودن رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان های پژوهش، معنییکی دیگر از یافته 

؛ ؛(های )مورد مطالعه است. این نتیجه با یافته

نشان داد خودکارآمدی تحصیلی )های همسو است. یافتهو  

 شانن      های در باال بردن انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر است. همچنین، یافته

نیز نشان  (های )یافته است. شرفتیپ زشیانگ یبرا یکننده قو نیبشیپ ی تحصیلیخودکارآمد رییداد که متغ
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توان ای میداد خودکارآمدی تحصیلی در باال بردن انگیزه پیشرفت تحصیلی نقشی تأثیرگذار دارد. برای تبیین چنین رابطه

 کند و این اعتماد و خودباوری منجر بهنفس دانشجویان را تقویت میحس اعتماد به یخودکارآمد یباورهااستدالل کرد که 

ت. شود که این نشانه افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی فرد اسهای بیشتر میتالش بیشتر فرد برای رسیدن به موفقیت

وشش، ک زانیم ها،تیانتخاب فعال مانندی لیتحص زشیانگ یدیکل یهابر شاخصعقیده دارد باورهای خودکارآمدی  

ت به که نسب یافراد به آموزان خودکارآمد نسبتدانش کندوی اظهار می .داردهمگرا  ییروا یجانیه یو عملکردها یپافشار

دارند و واکنش  یشتریب یپافشار کنند،یکار م فیتکال یرو ترسخت کنند،یدارند، راحت مشارکت م دیخود ترد یهاییتوانا

 . دهندیرا در هنگام مواجهه با مشکالت از خود نشان می نامطلوب کمتر یجانیه یها

دست آمد، تأیید رابطه بین سواد اطالعاتی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان ی دیگری که از پژوهش حاضر بهیافته

(  ، )(؛ )های )است. این نتیجه با یافته

 و ؛  ،

 ی تحصیلیخودکارآمدو  یسواد اطالعات نیبنشان داد   های همسو است. در این راستا یافته

 یهاآموزش مهارت انیمنیز نشان داد  های یافته وجود دارد. یداریرابطه معن انیدانشجو

ای ه. همچنین، یافتهرابطه وجود دارد انیدانشجو یریادگیو عملکرد  یدانشگاه یو بهبود خودکارآمد یسواد اطالعات

)سطح  یسواد اطالعات یهاسطوح مهارت انیم یمثبت و قونشان داد که ارتباط  .

اطالعات و  یابیابعاد مکان . همچنین، نتایج نشان دادوجود دارد انیدانشجو ی( و باور خودکارآمدشرفتهیو پ ه،یپا ،یمقدمات

های یافته .دارد یخودکارآمد ابعادرا بر  ریتأث نیتراطالعات کم یریکارگو بعد به ر،یتأث نیشتریاطالعات ب یابیارز

  گذار است. ریتأث انیدانشجوتحصیلی  یبر خودکارآمد یسواد اطالعاتنیز نشان داد  

داری یی علی مثبت و معننیز در پژوهش خود دریافتند که بین سواد اطالعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان رابطه

 دهد.وجود دارد و توانمند شدن دانشجویان به مهارت سواد اطالعاتی حس اعتماد و خودباوری آنان را تحت تأثیر قرار می

خود  منجر به باال رفتن احساس یسواد اطالعات یهااز مهارت یکرد که برخوردار استدالل توانیم یارابطه نیچن نییتب یبرا

شود. دانشجویانی که به توانایی خود برای رسیدن به منابع اطالعاتی مورد نیاز می انیاعتماد به نفس دانشجو شیو افزا یباور

اعتماد داشته باشند به افرادی توانمند تبدیل خواهند شد که از برخورد با مشکالت و مسائل هراسی ندارند، این افراد همیشه در 

 به باال رفتن حس خودباوری و افزایش خودکارآمدی هایی در دانشجویان منجرحال یادگیری و حل مسائل هستند. چنین ویژگی

 شود. تحصیلی آنان می

ی دیگر پژوهش، تأیید رابطه علی سواد اطالعاتی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی است. یافته

ویان تأثیر ی تحصیلی دانشجتوان استدالل کرد که توانایی مهارت سواد اطالعاتی بر خودکارآمدبرای تبیین این نتیجه می

ی ر واقع یافتهگردد. این نتیجه دگذاشته و این امر منجر به باال رفتن انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مورد مطالعه می

ها تاکنون پژوهشی رابطه علی این سه متغیر را مورد مطالعه قرار اصلی پژوهش است و از این لحاظ که با توجه مرور پیشینه

 آید. حساب میده است، این نتیجه نوآوری پژوهش حاضر بهندا

العات و اط ادیخود را دارند و با وجود حجم ز یاطالعات ازین صیتشخ ییهستند که توانا یکسان یافراد باسواد اطالعات

 یافراد، افراد نید. ادست آورنزمان ممکن به نیتردر کم اخود ر ازیاطالعات مورد ن نیترمتنوع قادرند مرتبط یمنابع اطالعات

 نیبا وجود ا لما  افراد مس نیکنند. ا هیخود تک یهاییبه خود و توانا یمهارت نیبا داشتن چن توانندیم شهیتوانمند هستند که هم

خود  یو استعدادها هاییانااز خود و قضاوت از تو تیحس رضا نیو هم ابندییاز خود دست م یتمندیبه حس رضا هاییتوانا

رهای ی اهمیت متغیدار بودن تمام مسیرهای پژوهش، نشان دهندهتحصیل است. معنیدر و پیشرفت  تیاز عوامل موفق یکی
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پژوهش، و وجود ارتباط بین این متغیرهاست. بنابراین، ضرورت دارد که سواد اطالعاتی به عنوان متغیر اصلی در این رابطه، 

. الخصوص دانشجویان پرستاری تالش بیشتری صورت گیرددانشجویان علی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در آموزش آن به

های ذکر شده، بدیهی است در جامعه اطالعاتی امروز و با حجم روزافزون اطالعات و منابع اطالعاتی، با توجه به نتایج پژوهش

شد دچار سردرگمی شده و انگیزه دانشجویی که توانایی و مهارت الزم برای رویارویی با حجم عظیم اطالعات را نداشته با

تحصیلی در وی کاهش یابد و برعکس دانشجوی با سواد اطالعاتی باال با حس اعتمادی که از این مهارت به دست آورده 

اتی در یابد. یادگیری سواد اطالعاست توانایی باالیی در خود احساس کرده و انگیزه وی در پیشرفت تحصیلی افزایش می

ی در تقویت حس اعتماد به توانایی آنان در تشخیص نیاز اطالعاتی و دستیابی به اطالعات مورد نیاز در زمان دانشجویان پرستار

های دارند که به کارگیری مهارتحساس تأثیرگذار است. این دانشجویان زمانی که به این باور برسند که توانایی زیادی در به

یه بر این شود. در نتیجه این دانشجویان با تکشرفت در وجودشان تقویت میکند، انگیزه پیآنان در یادگیری مستقل کمک می

 کنند تا بتوانند در آینده پرستارانی موفق باشند.ها، خود را برای خدمت در جامعه آماده و توانمند میمهارت

 شوندمی توانمند مهارت این وسیلهبه که دانشجویانی و است اطالعاتی جامعه بارز هایمشخصه از یکی اطالعاتی سواد

در زمانی که نیاز به تصمیم گیری دارند با اتکا به کسب  و کرده گذاریپایه علمی شواهد و مدارک براساس را خود اعمال

اطالعات درست در زمان درست و به شیوه درست و باتوجه به ارتباط آن با خودکارآمدی قادر خواهند بود نسبت به افرادی 

 دارند، تصمیمات بهتری بگیرند. بخش چشمگیری از مسئولیت سالمت جامعه بر دوش جامعه پرستاری استکه این مهارت را ن

و پرستاران با اجازه تجویز و مداخله در درمان در موارد الزم باید در مهارت سواد اطالعاتی توانا باشند تا بتوانند از عهده این 

سازد در بهترین زمان و با سرعت بیشتری اطالعات الزم اران را قادر میمهم برآیند. بدیهی است مهارت سواد اطالعاتی پرست

 شودمی شنهادپی های موردنیاز از آن اطالعات استفاده کنند. بنابراینرا در زمینه مورد نیاز خود بدست آورند و در تصمیم گیری

 .گردد مبذول بیشتری توجه پرستاری به دانشجویان اطالعاتی سواد هایمهارت آموزش به

 

 پیشنهادات

 دانشجویان شناییآ برای آموزشی هایکارگاه برگزاری نامبرده، متغیرهای بین رابطه تأیید و حاضر پژوهش نتایج به توجه با

  .شودمی توصیه دانشجویان خودباوری و نفسبه اعتماد خودکارآمدی و تقویت با پرستاری

ها درباره اهمیت نقش این مهارت اطالعاتی قبل از آموزش مهارتهای آموزش سواد شود در کارگاههمچنین توصیه می

ها در توانمندسازی دانشجویان و پرستاران بینش سازی شود تا با تغییر نگرش نسبت به آن و اطالع از ارتباط آن با سایر مؤلفه

 تر شوند.ها اثربخشهمچون خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی این کارگاه

 به نآ آموزش و انتقال هایشیوه و مستقل فراگیری به مربوط هایمهارت تقویت جهت در آموزشی هایورهد برگزاری با

 .گردد اقدام ایالم پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشکده پژوهشی-آموزشی اهداف توسعه دانشجویان در جهت

اطالعاتی در دروس مرتبط با آن و  سواد هایمهارت تدریس برای حد امکان تا که شودمی پیشنهاد آموزشی مسئوالن به

مهارت که شامل کتابداران ماهر و اساتید این درس هستند جهت اثربخشی بیشتر در  این متخصصین از های آموزشیکارگاه

  .شود استفاده کنار متخصصین رشته پرستاری

ش این مهارت به دانشجویان پرستاری آزموده های آموزش سواد اطالعاتی جهت آموزشود انواع مدلهمچنین پیشنهاد می

 ها انتخاب شود.ترین مدل جهت آموزش این مهارت به آنشود تا بهترین و اثربخش
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های دیگر مورد آزمون و سنجش قرار گیرد.های آموزشی سواد اطالعاتی خاص رشته پرستاری در پژوهشبسته

 

قدردانی 

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایالم و دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد، لذا، این مقاله حاصل همکاری بین دانشکده 

 شود.از تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری برای مشارکت و همکاری در این پژوهش قدردانی می

 

 تعارض منافع 

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است. هیچ

.
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