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مقدمه

عصر داشایی یا عصر اطالعا

که شیییه گذر بجر از عصر ص عیی و ورود آد به هرارد سوب بودد

اسن آموزنی میفاو از آد چه در گذنیه وجود دانیه اسن ،میطلبد ).(Crumpacker, 2003
تحو

حوزد اوری ،روی شظابهای آموزنی و از جمله داشجگادها تأثیر گذانیه اسن .در وار ،

از ناخ

های شظابهای پیجرو آموزنی میتواد به اسیفادد از ظر ینهای تازدای انارد کرد که در

سایه تحو

اوری اییاد ندد اسن ).(Rahimi et al., 2016

یکی از مسای

مهم و مرتبط با اوری اطالعا

و ارتباطا  ،خودکارآمدی اسن.

خودکارآمدی از جمله عواملی اسن که به رد کمک میک د که سطح با یی از عملکرد و
پیجر ن را بروز دهد ( .)Linenbrink & Pentrich, 2002خودکارآمدی به ع واد باور اساسی
رد به این که چه زماشی میتواشد یاد بگیرد  ،تعریف ندد اسن و به ع واد یک عام اساسی ،بر
تواشایی وارعی رد برای یادگیری تأثیرگذار اسن .خودکارآمدی ،اعیماد کلی رد به خود به م ظور
اشیاب مو قینآمیر تکاظیف اسن ( .)Hammond, 2005همچ ین ،باورهای خودکارآمدی بر ر یار
رد بسیار مؤثر و نص

برخوردار از سطح خودکارآمدی با در اشیاب کارها مو قتر و امیدوارتر

اسن ) .(Seif, 2008در ک

احساس خودکارآمدی شیر تحن تأثیر ترکیبی از ویژگیهای

ن اخیی ،عاطفی ،اشگیرنی و جسماشی و امور اکیسابی ،عی ی ،کسب تیارش و عملکرد مو ق و
یادگیری در حد تسلط 0اسن ( .)Miles, 2004باورهای خودکارآمدی از چهار م ب نک
میگیرد .تیربههای نصصی ،8تیربههای جاشجی ی ،0ترغیب کالمی 4و حا

زیسن ن اخیی.5

پرشفوذترین این م اب  ،تیربههای نصصی اسن .زیرا ،ب یاد آد بر تیربههایی اسن که رد در آشها
تبحر یا یه اسن .مو قین ،اشیظارهای تبحری را با میبرد .نکسنهای پیاپی که در آغاز رویدادها
رخ میدهد ،از باورهای خودکارآمدی میکاهد .اگر رد دریابد که با کون
دنوارترین مجکال

پیگیر میتواشد بر

چیرد نود ،میتواشد با پیروزی بر نکسنهای پیجین ،پا جاری خوداشگیصیه

را شیرو بصجد .در این حاظن ،خودکارآمدی رد ا رای

مییابد و میتواشد ،به مورعینهای دیگر
1 . Learning to the level of mastery
2. Personal experiences
3. Vicarious experiences
4. Verbal persuasion
5. Physiological state
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(که ا راد از روی شدانین احساس خودبس دگی ،کارکردی ضعیف دانیهاشد) گسیرش یابد
( .)Karimzadeh, 2006باورهای خودکارآمدی بر اظگوهای اشدیجه اثر میگذارشد .برای چیرد
ندد بر پیچیدگی رآی د پردازش داددهای چ د بعدی و رآی د ح مسأظه ،ا راد باید از حس
خودکارآمدی با یی برخوردار بان د تا در مورعینهای تصمیمگیری پیچیدد و در اشدیجه تحلیلی،
خودکارآمد نوشد .هر اشدازد که باور خودکارآمدی دریا یه ندد رد با تر باند ،برای پردازش
ن اخیی کار و اشدیجه تحلیلی ،بیجیر کون

میک د (.)Bandura, 2001

به اعیقاد پورجعفردوسن ( )Pur Jafardust, 2007خودکارآمدی ،به ب یه نصصییی رد در
رویارویی با مسای در رسیدد به اهداف و مو قین انارد دارد و بیجیر از این که تحن تأثیر هوش
و تواد یادگیری رد باند ،تحن تأثیر ویژگیهای نصصییی از جمله باور دانین خود ،تالشگر
بودد و ت سلیم شجدد ،وارسی عل عدب مو قین به ه گاب شاکامی ،آرای

جدید مقدما

و

روشهای اجیماعی رسیدد به هدف و تحن ک یر در آوردد تکاشهها ررار دارد .این عوام در
برخی از داشجیویاد حیی بی

از تواد یادگیری ،موجب پیجر ن و مو قین تحصیلی مینوشد.

ب دورا ( )Bandura, 2004ش یر معیقد اسن ا راد با ویژگی های خودکارآمدی با  ،برای رسیدد به
اهداف خود رغبن زیادی دارشد و به جای تمرکر بر نکسنها و شقاط ضعف ،بر ویژگیهای
مثبن و پیروزیها میمرکر هسی د.
عالود بر خودکارآمدی ،یکی دیگر از ویژگیهای بسیار مهم در محیطهای یادگیری ،آمادگی
برای یادگیری خودراهبر 0و مسیق

اسن.

زب اسن ،یادگیرشدگاد درجه با یی از

خودسازماددهی و خوداشضباطی که از مجصصا

یادگیرشدگاد خودراهبر اسن را برای ورود به

محیطهای آموزنی دانیه بان د ( .)Saeid et al., 2015تاریصچه یادگیری خودراهبر به آغاز ررد
بیسیم و تمرکر بر توسعه آموزش بررگسا د بر میگردد ) .(Asfar & Zainuddin, 2015و به
دظی مرایای مربوط به آد ،مورد توجه دسناشدرکاراد محیطهای آموزنی و سازماشی ررار گر یه
و به ع واد یک مهار

ضروری برای آموزش و کار در ررد بیسن و یکم مطرح مینود

(.)Ahanchian & Assarrodi, 2016
میداو ترین تعریف مربوط به یادگیری خودراهبر میعلق به شوظر ( )Knowles, 1989اسن .او
یادگیری خودراهبر را رآی د ی تعریف کردد اسن که در آد ،ا راد برای ن اسایی شیازهای
1. Self-directed learning

 /12فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتي /سال هشتم  /شماره سوم /بهار 2991

یادگیری خود ،تعیین اهداف یادگیری ،ن اسایی م اب و مطاظب مورد شیاز برای یادگیری ،اشیصاش و
اجرای راهبردهای م اسب یادگیری و ارزیابی پیامدهای یادگیری خود ،با و یا بدود کمک دیگراد
وارد عم ندد و ابیکار عم را به دسن میگیرشد ( .)Monroe, 2016یادگیری خودراهبر به
ع واد رآی دی اسن که در آد یادگیرشدگاد مسؤوظین ن اسایی شیازهای آموزنی خود،
برشامهریری ،اجرا و ارزنیابی شیایا یادگیری خود را بر عهدد دانیه و یادگیرشدگاد با ابیکار و به
طور مسیق از دیگراد به م ظور شی به اهداف یادگیری از رب تعیین ندد ،تالش و عاظین
میک د) .(Fisher & King, 2010در وار  ،خود راهبری در یادگیری ،یک رویکرد به رآی د
یادگیری اسن که را گیراد را به ن اسایی مقاصد یا شیازهای یادگیری خودناد از طریق ن اخن
مسیمر و تصمیمگیری مجارکیی ترغیب میک د .این رویکرد به راگیراد اجازد میدهد راهبردهای
یادگیری را بهم ظور رسیدد به این شیازها به کار ببرشد ( .)Veiskarami et al., 2012همچ ین،
یادگیری خودراهبر به ع واد رآی دی عا و ساخیاری ،پردازنی اسن که با آد یادگیرشدد اهداف
عاظینهای یادگیری ،ن اخن ،اشگیرد و ر یار خود را ت ظیم میک د ( .)Hassani, 2015تئوری
یادگیری خودراهبر به راگیراد اجازد میدهد ،راهبردهای یادگیری را به م ظور رسیدد به شیازهای
یادگیری خود بهکار برشد ( .)Ghobadi et al., 2015ا راد دارای سطوح با ی یادگیری
خودراهبر ،یادگیرشدگاد عاظی هسی د که عالره زیادی برای یادگیری دارشد و از مهار های ح
مسأظه اسیفادد میک د ،ظر ین درگیرندد در عاظینهای یادگیری مسیق را دارشد و به طور
را مدیرین میک د) .(Yousefy & Godanshekan, 2011در وار ،

مسیق یادگیری خوی

خودراهبری در یادگیری ،بر شق

مهم اشگیرد و ارادد در نروع و تداوب بصجیدد به تالشهای

یادگیرشدگاد تا پایاد اهداف تأکید دارد ( .)Sadeghi & Mohtashami, 2011به اعیقاد کریمی
و همکاراد ( )Karimi et al., 2010در رآی د یادگیری خودراهبر داشجیویاد به گسیرش
تواشاییهایجاد در ارزیابی کمبودهای داش
مرتبط به کمبودهای داش
دسیرس و یا رضاو

خود تجویق مینوشد و سپس ،با جسنوجو در م اب

خود رسیدگی میک د .آشها ممکن اسن از داش

خود از م اب در

آگاهاشه برای اشیصاش رادح های مجک اسیفادد ک د .بروکن و هایمسیرا

( )Brocket & Hiemstra, 2011شیر معیقدشد ،مؤظفههای مؤثر دروشی یادگیرشدگاد برای ارتقای
یادگیری خودراهبر عبارت د از :خودک یرظی ،خودمدیرییی ،اشگیرد و انییاق برای یادگیری و ح
مسأظه بهم ظور دسنیابی به بهیرین شیایا یادگیری .هاردی گ ( )Harding, 2008شیر معیقد اسن
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یکی از خدما

اساسی که ا راد برای پاسخگویی در محیط کار به آد شیاز دارشد ،عالود بر

برشامههای آموزش رسمی ،پرورش مهار های یادگیری غیررسمی به ویژد از طریق یادگیری
خودراهبر ،بهع واد تواشم دسازهای تبدی ندد به یادگیرشدد همیجگی اسن.
یکی دیگر از تحو
ارتباطا

جدیدی که در آموزش نک گر یه ،سواد اوری اطالعا

اسن .به ویژد اسیفادد از مهار های سواد اوری اطالعا

و ارتباطا

و

در محیط

یادگیری که راگیراد در آد مسؤوظین برشامهریری ،اجرا و ارزنیابی خود را بر عهدد دارشد و از
آشها اشیظار میرود که به طور مسیق

عاظین ک د ( ،)Abili et al., 2018و این رابلین در چرخه

یادگیری همیجگی ،یک اص اساسی محسوش مینود).(Lai & Wang, 2012
اوری اطالعا  ،جهاد امروز را به مثابه دهکدد کوچکی شمودد که در کمترین زماد،
میتواد اطالعا

و یا یههای علمی و تحقیقاتی مورد شظر را از دوردسنترین اصلهها بر روی

صفحه کامپیوتر مجاهدد یا چاپ ندد آد را دریا ن دانن .ب ابراین ،دانین سواد اطالعاتی زب
که در وار  ،ن اخن ابرارهای دسنیابی به اطالعا

میباند ،ضرورتی غیرراب اجی اش و حیاتی

اسن .سواد اطالعاتی یکی از مجصصههای بارز جامعه اطالعاتی اسن که این امکاد را به رد
میدهد تا برای ر شیازهای اطالعاتی خود بیواشد به آساشی به اطالعا دسیرسی پیدا ک د ،از آشها
اسیفادد و آشها را بررسی و ارزیابی ک د .در ررد بیسن و یکم که عصر اطالعا
مهار هایی که داش

و اطالعا

را با کارآیی به خدما

میک د ،معرف اریصادیهای مو ق مبی ی بر داش

شامیدد ند ،چ ین
0

و کا های شو و ابیکاری تبدی

به نمار ر یهاشد ( .)Sarlak, 2008سواد

اطالعاتی انارد به تواشایی دسیرسی و اسیفادد از طیف می وعی از م اب اطالعا

دارد تا یک شیاز

اطالعاتی ح و ص نود .سواد اطالعاتی میضمن یا ین ،ارزیابی ،اسیفادد و به تب آد ررار دادد
داش

در چرخه ارتباطا اسن ( .)Nazari, 2006سواد اطالعاتی به مع ای تواشایی در اتصاذ ر یار

اطالعیابی م اسب به م ظور ن اسایی اطالعا
بهطوری که دسیرسی به اطالعا
جامعه م یر نود .اطالعا

مورد شیاز برای تأمین شیازهای اطالعاتی اسن،

مورد شیاز به اسیفادد صحیح ،اخالری و مؤثر از اطالعا

در

مورد شیاز ممکن اسن از طریق هر کاشا یا رساشهای که میسر باند به

دسن آید ).(Webber & Johnston, 2002

1. New goods & innovative
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اشیمن کیابصاشههای آمریکا )1989( 0بر این شکیه تأکید دارد که سواد اطالعاتی ،پیوسیاری از
تواشاییها ،عاظینها و عاد های ذه ی اسن که سبب ا رای

یادگیری عمیق میگردد و نام ،

درک مفاهیم اظرامی دربارد محیط مجارکن در بررسی خالق و عکساظعم اشیقادی برای اییاد
پرس ها و پاسخ ،ارزیابی و مدیرین اطالعا از طریق رآی دهای تکراری اییاد داش

جدید از

راد مجارکن اخالری در اشیمنهای یادگیری ،بورس تحصیلی و اهداف مدشی و م طبق کردد یک
دیدگاد راهبردی از عالرهها ،جهنگیریها و مفروضا

اسن .در وار  ،سواد اطالعاتی ،میموعه

مهار های زب برای جسنوجو ،بازیابی و اسیفادد مؤثر از م اب اطالعاتی مصیلف اسن .ا راد
برخوردار از این مهار ها می تواش د شیاز اطالعاتی خود را به درسیی تجصی
برای ر

ده د .م اب

زب

این شیاز را ن اسایی ک د و با تدوین راهبردهای زب و م اسب در این م اب به
اطالعا

جسنوجو ،ن اسایی و گری

بپردازشد یع ی ،آشاد رادرشد شیایا این جسنوجو را

شقاداشه ارزیابی ک د و م اسبترین گری هها را اشیصاش شمودد ،ارزش اطالعاتی م اب را برای ر
شیاز اطالعاتی خود تجصی

ده د (.)Moghadaszadeh, 2017

بررسیها شجاد دادد اسن که در پژوه های اشدکی به بررسی همزماد رابطه بین یادگیری
خودراهبر و خودکارآمدی با شق
که به شوعی مرتبط با پژوه

میاشیی سواد اطالعاتی پرداخیه ندد اسن .ب ابراین ،تحقیقاتی

حاضر هسی د ،در ادامه بررسی ندشد.

ابیلی و همکاراد ( )Abili et al., 2018در پژوهجی با ع واد «بررسی ارتباط بین یادگیری
خودراهبر و میراد سواد اوری اطالعا

و ارتباطا

داشجیویاد گرود مه دسی دوردهای

یادگیری اظکیروشیکی» ،شجاد دادشد که بین تمامی مؤظفههای یادگیری خودراهبر و سواد اوری
اطالعا

و ارتباطا همبسیگی مثبن و مع اداری وجود دارد .میاد وضعین یادگیری خودراهبر با

ویژگیهایی شظیر ج سین ،سن ،معد و انیغا داشجیویاد تفاو

وجود شدارد و شیایا رگرسیود

شیر شجاد داد که از بین مؤظفههای سواد اوری اطالعا و ارتباطا مؤظفه ترکیب کردد ،بیجیرین
تواد پی بی ی مؤظفههای یادگیری خودراهبر را دارد .همچ ین ،شیایا پژوه

رخ (Farrokh,

) 2017با ع واد «رابطه بین یادگیری خودراهبر ،خودکارآمدی و سواد اطالعاتی با ر یار تسهیم
داش » ،شجاد داد که بین یادگیری خودراهبر ،خودکارآمدی و سواد اطالعاتی با ر یار تسهیم داش
رابطه مع اداری وجود دارد .شیایا تحلی شجاد داد که بین بعد رغبن ،بعد خودمدیرییی و بعد
1. American library association
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خودک یرظی برای یادگیری با ر یار تسهیم داش

و بین بعد می به آغازگری ،می به گسیرش تالش

برای کارآمد کردد تکلیف و بعد مقاومن در رویارویی با مواش از خودکارآمدی با ر یار تسهیم
رابطه مع ادار وجود دارد .شیایا رگرسیود گاب به گاب شجاد داد ،میغیرهای رغبن و

داش

خودمدیرییی از ابعاد یادگیری خودراهبر و بعد می به گسیرش تالش برای کارآمد کردد تکلیف،
تواد پی بی ی ر یار تسهیم داش
پژوه

را دارشد.

رحیمی و همکاراد ( )Rahimi et al., 2016با ع واد «تأثیر مهار های اوری

اطالعا و ارتباطا بر میراد کارآ ری ی ،خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی داشجیویاد» شجاد داد
که بین هر یک از مهار ها ی اوری اطالعا

و ارتباطا

در بعد آموزنی و پژوهجی با

خودکارآمدی داشجیویاد رابطه مثبن و مع ادار وجود دارد .به عبارتی ،هرچه این مهار ها در
داشجیویاد ا رای

یابد ،به هماد میراد خودکارآمدی آشاد شیر ا رای

پیدا میک د .ضریب

رگرسیود شیر شجاد داد که از بین مهار های اوا ،قط بعد آموزنی رابلین پی بی ی
خودکارآمدی داشجیویاد را دارد و میتواشد ،در مد رگرسیوشی ررار گیرد .شیایا پژوه

آدترو

( ،)Adetoro, 2010با ع واد «رابطه بین خودکارآمدی و سواد اطالعاتی داشجیویاد» ،شجاد داد که
بین سواد اطالعاتی و ادراک خودکارآمدی داشجیویاد ارتباط مع اداری وجود دارد و شیر تفاو
مع اداری بین سواد اطالعاتی داشجیویاد زد و مرد مجاهدد شجد .شیایا تحقیق اسفار و زین اظدین
( )Asfar & Zainuddin, 2015شیر با ع واد «شگرش داشجیویاد از کاربرد اوری اطالعا
ارتباطا
ا رای

در بهبود یادگیری خودراهبر» ،شجاد داد که کاربرد اوری اطالعا

و ارتباطا

و

سبب

سطح آمادگی ا راد در یادگیری خود راهبر و تسهی در بررراری تعام با محیط وش ،سایر

همکالسیها و معلماد مینود .در همین راسیا ،دادهاب ( )Dunham, 2015با در شظر گر ین
یادگیری خودراهبر به ع واد رآی د مهمی در اییاد مهار های یادگیری همیجگی ،هدف از
تحقیق را اییاد رصن یادگیری خودراهبر مبی ی بر اوری میداشد و در شهاین ،به این شیییه
میرسد که کاربرد اوری میتواشد مهار یادگیری خوراهبر را در داشجیویاد ا رای

دهد.

ظی ( )Lai, 2011شیر در تحقیقی به بررسی تأثیر یادگیری خودراهبر و سواد نبکهای بر
اثربصجی یادگیری در آموزش مبی ی بر وش پرداخیه اسن ،شیایا تحلی یا یههای وی شجاد میدهد
که سه میغیر از یادگیری خودراهبر (یادگیری عا  ،عالره به یادگیری و یادگیری مسیق ) و دو
سازد از سواد نبکهای (مهار ای یرشن و ارزیابی اطالعا ) میتواش د اثربصجی یادگیری در محیط
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برخط را پی بی ی ک د و یادگیری خودراهبر ،مهمترین عام در مو قین یادگیری اسن.
همچ ین ،بین سواد نبکه ای و یادگیری خودراهبر ارتباط مثبن و مسیقیمی وجود دارد .شیکپور و
همکاراد ( )Nikpour et al., 2012شجاد دادشد که بین سواد اطالعاتی کارک اد و ناخ
شیاز اطالعاتی ،مکادیابی اطالعا

آد یع ی ،تجصی

و ارزیابی اطالعا

های

رابطهای مع ادار وجود

دارد .پیود ( )Lupton, 2003شیر در تحقیق خود تحن ع واد «تحقیق و مطاظعه تیربی سواد
اطالعاتی» ،شجاد داد که داشجیویاد در ه گاب جسنوجو برای مقاظه یا تر خود ،سواد اطالعاتی را
به نک جسنوجوی اس اد و نواهدی برای پجییباشی از بحثها و اسید
اطالعا

ربلی برای ارایه یک اسید

های موجود ،اسیفادد از

و بحث و بهکارگیری یادگیری برای ح مسای محیطی

تیربه کردشد.
شیایا تحقیقا

بییلر و مییالچر ( )Beitler & Mitlacher, 2007با ع واد «تسهیم اطالعا ،

یادگیری خودراهبرو کاربردناد در محیط یادگیری» و چو و تسی ( )Chu & Tsai, 2009با
ع واد «یادگیری خودراهبر ،خودکارآمدی رایاشهای و چارچوبی به سمن یادگیری نبکهای» ،شیر
شجاد میدهد که ا رای

سواد اطالعاتی سبب بهبود مهار یادگیری خودراهبر مینود و به ا راد

کمک میک د تا عملکرد خوبی در محیطهای برخط دانیه بان د .شیایا پژوه

د (Ladell,

) 2012شجاد میدهد داشجیویاشی که دارای سواد اطالعاتی هسی د ،میتواش د شیازهای یادگیری
خود را تجصی

دادد ،ابرارهای چ درساشهای می وع را بررسی و راهبرد یادگیری م اسب را اشیصاش

و در شهاین ،برود داددهای یادگیری را ارزیابی ک د .به عبار دیگر ،برشامهریری ،اجرا و ارزیابی
این م اب یادگیری برخط میتواشد یادگیری خودراهبر را توسعه دهد و مهار های سواد دییییا
را برای هر داشجیو بهبود بصجد .شیایا پژوه

یامگین وهمکاراد (Yamagata-Lynch et al.,

) 2015شجاد داد که مجارکن ا راد در دروس برخط ،مهار های یادگیری خودراهبر در بررسی
سواد اطالعاتی و شق

آد در رآی د یادگیری داشجیویاد را ا رای

میدهد .کمبرز و هاردی

) (Chambers & Hardy, 2005معیقدشد ،زماشی که داشجیویاد درگیر عاظینهای کالسی
مینوشد و خودناد مسؤوظین یادگیری خود را بر عهدد میگیرشد و از کمکهای غیرمسیقیم
اسیاداد کمک میگیرشد ،این امر خودکارآمدی آشها را ارتقاء می دهد .در همین راسیا ،اسیقال
یادگیرشدگاد (به ع واد موضوعی مرتبط با یادگیری خودراهبر) ،با خودکارآمدی ارتباط مثبن و
مع اداری دارد ).(Ponton et al., 2005
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یی زین ژاشگ ( ،)Yixin Zhang, 2004در تحقیقی با ع واد «کاربرد و درک داشجیویاد
داشجگاد از ای یرشن » ،با اشیاب دادد پژوهجی میاد  018داشجیوی کاربر ای یرشن مجاهدد کرد میاد
خودکارآمدی داشجیویاشی که هر روز از ای یرشن اسیفادد میکردشد در مقایسه با کساشی که یک
روز در هفیه از ای یرشن اسیفادد میکردشد ،تفاو

مع ادار اسن ) .(Salehi et al., 2010شیایا

تحقیق شوکاریری و دهقاشی ( )Nurkarizi & Dehghani, 2013با ع واد «تأثیر مهار های سواد
اطالعاتی بر خودکارآمدی داشجیویاد بیرج د» ،شجاد داد که ارتباط مثبن و مع اداری میاد سطوح
مهار ها ی سواد اطالعاتی و باور خودکارآمدی داشجیویاد وجود دانن .ابعاد مکادیابی،
دسیرسی به اطالعا

و ارزیابی اطالعا

بر مؤظفه خودکارآمدی تأثیرگذار بود .بین مهار های

سواد اطالعاتی داشجیویاد با کسب خودکارآمدی آشها رابطه مع اداری وجود دانن و به ترتیب
ابعاد مکادیابی و ارزیابی اطالعا

بیجیرین تأثیر و همچ ین ،بعد بهکارگیری اطالعا

کمیرین

تأثیر را بر ابعاد خودکارآمدی دانی د .یا یههای پژوهجی ارتباط بین خودکارآمدی و سواد
اطالعاتی را مع ادار داشسیه اشد ،به این مع ا که هرچه باور خودکارآمدی رد بیجیر باند ،سطح
تواشایی سواد اطالعاتی وی بیجیر خواهد بود (Ata & Baran, 2011, Adalier & Serin, 2012,

).Cakmak, 2010
به باور ررباد اوغلو و آق رویوشلو و امی)(Kurbanoglu, Akkoyunlu & Umay, 2006

ا راد باید درک مثبیی از خودکارآمدی شسبن به مهار های اطالعاتی دانیه بان د تا بیواش د از
مهار های ح مسأظه اطالعاتی بهطور مو قینآمیری اسیفادد ک د و خودراهبر ،خوداشگیرشگر
و یادگیرشدد ماداب اظعمر بان د .تأثیر آموزش سواد اطالعاتی بر خودکارآمدی و عملکرد یادگیری
داشجیویاد به روش ح

مسأظه موضوع پژوهجی اسن که توسط ه گ و م صور ( & Heng

 )Mansor, 2010در ماظری اشیاب ند .شیایا شجاد داد که آموزش مهار های سواد اطالعاتی بر
خودکارآمدی داشجگاهی و عملکرد یادگیری مؤثر بود .همچ ین ،شیایا شجاد داد که میاد آموزش
مهار های سواد اطالعاتی و بهبود خودکارآمدی داشجگاهی و عملکرد یادگیری داشجیویاد رابطه
وجود دارد و همچ ین ،آموزش مهار ها ی سواد اطالعاتی به ا رای

خودکارآمدی داشجگاهی

داشجیویاد به ع واد عام ضروری در رآی د یادگیری به روش ح مسأظه کمک میک د.
با اذعاد به اهمین شق
جوام و با توجه به شق

داشجگاد به ع واد شیروی محرکهای برای توسعه اریصادی -اجیماعی
س گی ی که بر دوش داشجگادها به طور عاب و داشجگادهای آزاد اسالمی به
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پیدا

طور خاص گذانیه ندد اسن .تبعاً مسؤوظینپذیری و پاسخگویی عمومی آشها شیر ا رای

خواهد کرد و این امر ظروب توجه به عواملی را که به بهبود سطح تواد داشجگادها برای ارایه بهیرین
بروشداد ممکن به جامعه کمک میک د را بی

از پی

داشجگادها با کارکردهای مهم و بیبدی خود شق

حساس و سرشوننسازی را در تماب کجورها

بر عهدد دارشد .با مرور سوابق پژوه

برجسیه میشماید .به عبار

داخلی و خارجی در ارتباط با میغیرهای پژوه

دیگر،
و در یک

جم ب دی از پژوه های اشیاب ندد میتواد گفن ،به واسطه کمبود پژوه هایی که هم زماد
رابطه بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی با شق
دادد بان د پژوه

میاشیی سواد اطالعاتی را مورد بررسی ررار

حاضر سعی کردد اسن ،میغیرها را به صور

تلفیقی بررسی ک د .مراتب

وق ،ظروب پرداخین به ع واد پژوهجی با این مضمود را دو چ داد میک د .زیرا که بر اساس شیایا
این تحقیق میتواد رادکارهای مفید و عملی در راسیای بهبود مسیمر سازماد در داشجگادها ارایه
کرد .همچ ین ،یا یههای پژوه

میتواشد ،مدیراد را در ح مجکال یاری کردد و م یر به تبیین

سیاسنهای درسن و اجرای بهیر اهداف سازماد گردد .ظذا ،در این راسیا ،با توجه به مد مفهومی
پژوه

(نک  ،)0رضیههای زیر در پژوه

حاضر مورد بررسی ررار گر ن:

 .0بین یادگیری خودراهبر و سواد اطالعاتی داشجیویاد رابطه وجود دارد.
 .8بین سواد اطالعاتی و خودکارآمدی داشجیویاد رابطه وجود دارد.
 .0بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی داشجیویاد رابطه مسیقیم و غیرمسیقیم وجود دارد.
نک  ،0مد مفهومی پژوه

را شجاد میدهد .همادگوشه که در نک شجاد دادد ندد اسن،

رابطه بین یاد گیری خودراهبر (نام

خودمدیرییی ،خودک یرظی و رغبن برای یادگیری) و

خودکارآمدی مورد بررسی ررار گر ن .جهن نفافسازی این رابطه ،سواد اطالعاتی داشجیویاد
به ع واد یک میغیر میاشیی در شظر گر یه ندد اسن .بدین ترتیب رض ندد اسن که یادگیری
خودراهبر عالود بر این که به طور مسیقیم با خودکارآمدی رابطه دارد ،به طور غیرمسیقیم شیر از
طریق سواد اطالعاتی با خودکارآمدی رابطه دارد.
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میل به آغازگری

مقاوم در برابر
موانع

تكمیل رفتار

خودکارآمد
تشخیص
اطالعات
سازماندهي
اطالعات
ارزیابي اطالعات

خودکنترلي
سواد
اطالعاتي

یادگیری
خودراهبر

خود مدیریتي
رغبت

شكل  .2مدل مفهومي پژوهش (پژوهشگر ساخته)
روش

این پژوه

از شظر هددف کداربردی و از ظحدا روش توصدیفی ،از شدوع همبسدیگی اسدن .جامعده

آماری پژوه  ،کلیه داشجیویاد دورد دکیری داشجگاد آزاد اسالمی واحد ساری در سدا  0071بده
تعددداد  0111شفددر بودشددد .حیددم شموشدده بددر اسدداس جدددو کرجسددی و مورگدداد  872شفددر تعیددین ،و
شموشهگیری بده روش تصداد ی سدادد اشیداب ندد .بده م ظدور کسدب اطالعدا و دیددگادهدا ،از سده
پرس شامه اسیفادد ندد اسن:
الف .پرسشنامه یادگیري خودراهبر فیشر ( :)Fisher et al., 2001این پرس شامه دارای  41گویه اسن که در
مقیاس پ ا درجهای ظیکر ( 5خیلی زیاد 4 ،زیاد 0 ،میوسط 8 ،کم و  0خیلدی کدم) شمدردگدذاری
ندد اسن و میراد آمادگی یادگیری خودراهبر را در سه حیطه خودک یرظی ( 05گویده) ،رغبدن بده
یادگیری ( 00گویه) و خودمدیرییی ( 08گویه) اشدازدگیری میک د .پرس شامه یجدر در ایدراد بده
وسیله شادی و همکاراد ،در سا  0027به ارسدی ترجمده ندد ( )Shokar et al, 2002و روایدی و
پایایی آد مورد تأیید ررار گر ن .روایی سازد به روش تحلی عاملی تأییدی ،مطلوش گرارش ندد
و پایایی این پرس شامه به روش آظفای کروشباخ برای کد آزمدود  1/28زیرمقیداس خودمددیرییی
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 1/72رغبدن بده یدادگیری  1/70و خدودک یرظی  1/11بده دسدن آمدد ( .)Nadi et al., 2007در
پژوه

حاضر ،روایی صوری و محیوایی ابرار توسط میصصصاد و صاحبشظراد مربوطه تأیید ندد

و پایایی آد از طریق آظفای کروشباخ برای ک آزمود  1/25بدرای زیرمقیداس خودمددیرییی 1/75
رغبن به یادگیری  1/74و خودک یرظی  1/70به دسن آمد.
ب .پرسشنامه خودكارآمدي شرر و مادوكس ( :)Sherer & Maddux, 1982این پرسد شامده دارای  07سدؤا
اسن که هر سؤا بر اساس مقیاس پ ا درجهای ظیکر از دام ه کامالً مصاظفم  ،0مصاظفم  ،8شظدری
شدارب  ،0موا قم  4و کامالً موا قم  5شمردگذاری ندد اسن .این ابرار سده عامد اصدلی گدرای

بده

آغازگری ر یار ،تمای به تکمی ر یار و مقاوب در رویارویی با مواشد را اشددازدگیدری مدیک دد .در
پدژوه

وردری ( )Vaghry, 2001پایدایی پرسد شامدده خودکارآمددی بررسدی و ضدریب آظفددای

کروشباخ  1/25به دسن آمد .در پژوه

حاضر ضریب پایدایی مقیداس خودکارآمددی بدا اجدرا بدر

روی  01شفر از داشجیویاد دکیری داشجگاد آزاد اسدالمی واحدد سداری بدا اسدیفادد از روش آظفدای
کروشباخ  1/27محاسبه ند .و روایی صوری و محیوایی ابرار شیرتوسط میصصصاد و صداحبشظدراد
مربوطه تأیید ند
ج .پرسشنامه سواد اطالعاتی :برای س ی

سواد اطالعاتی شیر از پرس شامده  81سدؤاظی محقدق سداخیه

اسیفادد ند .این پرس شامه بر مب ای پژوه های پیجین و مرور مباشی شظری این حوزد طراحی ندد.
این پرس شامه دارای  81گویه اسدن کده ابعداد تجدصی

شیداز اطالعداتی ( 7سدؤا ) ،سدازماددهدی

اطالعا ( 1سؤا ) و ارزیابی اطالعا ( 5سؤا ) را میس ید .هر سؤا این آزمود در مقیاس پد ا
گری های ظیکر درجهب دی ندد اسن که به ترتیب برای پاسخهای خیلی کم شمرد  ،0کدم شمدرد ،8
میوسط شمرد  ،0زیاد شمرد  4و خیلدی زیداد شمدرد  5در شظدر گر یده ندد .روایدی صدوری و محیدوایی
پرس شامه سواد اطالعاتی توسط پ ا تن از اسیاداد رنیه مدیرین تأیید ندد .بدرای بررسدی پایدایی
شیر ،تعداد  01پرس شامه بین داشجدیویاد دورد دکیدری داشجدگاد آزاد اسدالمی واحدد سداری مدورد
بررسی ررار گر ن .آظفای کروشباخ حاص برابر  1/27به دسن آمد کده شجداد ده ددد پایدایی رابد
ربو و ثبا دروشی سؤا های این پرس شامه اسن.
نیود تیریه و تحلی داددهای پژوه

با اسیفادد از شربا درار آمداری  Spss 18و  Lisre 8.5در دو

سطح آمار توصدیفی و اسدی باطی اشیداب ندد .در بصد

آمدار توصدیفی از نداخ

آمار اسی باطی از مد معاد

ساخیاری اسیفادد ند.

اشحراف معیار و در بص

هدای میداشگین و

رابطه بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی و… 99/

یافتهها

در جدو  0ویژگیها ی توصیفی (میاشگین و اشحدراف معیدار) میغیرهدای اصدلی و ابعداد آشهدا ارایده
گردیدد اسن.
جدو  0شجاد میدهد که میاشگینهای محاسدبه نددد بدرای میغیرهدای یدادگیری خدودراهبر ،سدواد
اطالعاتی و خودکارآمدی بیجیر از میوسط  0میباند .از سوی دیگر ،سطح مع اداری آزمدود بدرای
این میغیرها و مؤظفههدای آد کدمتدر از  1/15نددد اسدن ،در شیییده ،بدا توجده بده میداشگین و سدطح
مع اداری آزمود با اعیماد با ی  75درصد میتواد شیییه گر ن کده وضدعین سده میغیدر یدادگیری
خددودراهبر و مؤظفددههددای آد (نددام خودمدددیرییی ،خددودک یرظی و رغبددن بددرای یددادگیری)،
خودکارآمدی و مؤظفهها ی آد (ندام مید بده آغداز گدری ،تماید بده تکمید ر یدار و مقداوب در
رویارویی بدا مواشد ) و سدواد اطالعداتی و مؤظفدههدای آد (تجدصی

شیداز اطالعداتی ،سدازماددهدی

اطالعا و ارزیابی اطالعا ) در سطح مطلوبی ررار دارد.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

t

P

شمرد ک

0/50

1/72

7/72

1/110

یادگیری

خودمدیرییی

0/51

1/21

01/77

1/11

خودراهبر

خودک یرظی

0/70

1/27

00/70

1/111

رغبن برای یادگیری

0/41

1/72

00/10

1/111

شمرد ک

0/14

1/20

00/88

1/111

می به آغازگری

0/78

1/74

01/80

1/111

تمای به تکمی ر یار

0/07

1/72

01/15

1/111

مقاوب در رویارویی با مواش

0/54

1/20

7/00

1/111

شمرد ک

0/74

1/71

00/78

1/111

0/45

1/72

01/17

1/111

0/11

1/21

01/07

1/111

خودکارآمدی

سواد اطالعاتی

تجصی

شیاز اطالعاتی

سازماددهی اطالعا
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0/70

ارزیابی اطالعا

1/77

01/50

1/110

برای اشیصاش شوع آزمود م اسب (پارامیریک و شاپارامیریک) ،از آزمود کوظموگروف -اسمیرشوف
اسیفادد ند .خالصه شیایا آزمود شرما بودد رضیههای تحقیق به نرح جدو  ،8میباند.
جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
آماره کولموگروف -اسمیرنوف z

سطح معناداری

متغیرهای تحقیق

1/721

1/078

سازماددهی اطالعا

0/058

1/511

ارزیابی اطالعا

0/00

1/420

خودمدیرییی

0/541

1/804

خودک یرظی

8/080

1/480

رغبن برای یادگیری

0/000

1/170

می به آغازگری

0/88

1/408

تمای به تکمی ر یار

0/048

1/870

مقاوب در رویارویی با مواش

1/228

1/051

تجصی

شیاز اطالعاتی

همادگوشه که در جدو  8مجاهدد مینود ،میراد آمارد  zهمه میغیرها بین  +0/71و -0/71
میباند .ب ابراین ،با  75درصد اطمی اد میتواد گفن که بین راواشیهای مجاهدد ندد و مورد
اشیظار تفاوتی وجود شدارد .به عبار

دیگر ،توزی داددها شرما اسن .ب ابراین ،امکاد اسیفادد از

آزمودهای پارامیریک وجود دارد.
در نک  ،8شیایا مد تحقیق آمدد و میراد تأثیرگذاری میغیر مسیق و میاشیی بر وابسیه همچ ین،
بارعاملی مؤظفههای هرکداب از میغیرهای مسیق  ،میاشیی و وابسیه مجص

گردیدد اسن.

رابطه بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی و… 92/

شكل  .1مدل اصلي در حالت ضریب تخمین استاندارد

همادطور که در نک  8مجاهدد میگردد ،بین یادگیری خودراهبر و سواداطالعاتی رابطه
مع اداری وجود دارد که مقدار این رابطه برابر با  β =1/75میباند .ب ابراین ،رضیه او مب ی بر
وجود رابطه مع ادار بین یادگیری خودراهبر و سواد اطالعاتی تأیید میگردد .همچ ین ،مجص
گردیدد اسن که بین سواد اطالعاتی و خودکارآمدی رابطه مع اداری وجود دارد .مقدار این رابطه
 B =1/01میباند و تأیید ک دد رضیه دوب تحقیق میباند .عالود بر این ،نک  8شجاد میدهد که
بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی رابطه مع ادار وجود دارد و مقدار این رابطه به طور
مسیقیم برابر با  B =1/14میباند و به طور غیرمسیقیم ( )1/01 × 1/75میباند.
در نک  0مد آ زمود ندد تحقیق در حاظن مع اداری ترسیم گردیدد اسن .به م ظور بررسی
وآزمود رضیههای تحقیق از آزمود  tآماری که مقدار آد در سطح مع اداری ( )P=1/15برای
رضیههای جهن دار که مقدار آد شباید کمیر از  0/14باند ،اسیفادد ندد اسن.
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شكل  .9مدل در حالت معناداری اعداد

همادگوشه که در نک  0مجاهدد میگردد ،همه مقادیر بی

از  0/71میباند .ب ابراین ،با اطمی اد

 75درصد میتواد صحن رضیهها را تأیید شمود.
جدول  .9برآورد رابطه مستقیم و غیرمستقیم یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی

نوع رابطه

رابطه مسیقیم
رابطه غیرمسیقیم

مسیر

ضریب
رابطه ()β

t-value

سطح
معناداری

یادگیری خودراهبر با سواد اسالعاتی

1/71

7/70

1/15

یادگیری خودراهبر با خودکارآمدی

1/14

1/50

1/15

سواد اطالعاتی با خودکارآمدی

1/01

0/20

1/15

یادگیری خودراهبر با خودکارآمدی

1/01 × 1/71

1/15

مقددادیر م دددر در جدددو  0شجدداد ده دددد رابطدده مسددیقیم و غیرمسددیقیم یددادگیری خددودراهبر بددا
خودکارآمددی داشجدیویاد مدی باندد .در ایدن جددو شدوع تدأثیر ،مسدیر ،ضدریب تدأثیر t ،و سدطح
مع اداری آشها مجص

ندد اسن .مقادیر برآورد ندد در جدو  0شجداد ده ددد آد اسدن کده بدین

یادگیری خودراهبر با خودکارآمدی داشجیویاد بدا شقد

میداشیی سدواد اطالعداتی رابطده مثبدن و

مع اداری وجدود دارد .هدمچ دین  ،رابطده مسدیقیم یدادگیری خدودراهبر بدا خودکارآمددی مع دیدار

رابطه بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی و… 91/

میباند ( .)P<1/15بررسی رابطه یادگیری خودراهبر با سواد اطالعاتی شیر حاکی از رابطه مسدیقیم
مع یدار میباند (.)P<1/15
برای تجصی

م اسب بودد مد  ،آمارد کای مرب و سایر معیارهای م اسب بودد برازش مد مورد

بررسی ررار میگیرد .کلیه ناخ

های ارزیابی ت اسب برازش مد همراد با مقادیر آشهدا در جددو

 ،4ارایه گردیدد و شجاد ده دد برازش م اسب مد میباند.
جدول  .2بررسي شاخصهای مناسب بودن مدل

ناخ

نام شاخص

مقدار استاندارد شاخص

مقدار شاخص در مدل

نتیجه گیری

χ2

-

75/72

برازش مد م اسب اسن

df/χ2

0-0

0

برازش مد م اسب اسن

AGFI

شردیک به 0

1/70

برازش مد م اسب اسن

GFI

شردیک به 0

1/70

برازش مد م اسب اسن

CFI

شردیک به 0

1/75

برازش مد م اسب اسن

NFI

شردیک به 0

1/70

برازش مد م اسب اسن

NNFI

شردیک به 0

1/71

برازش مد م اسب اسن

RMR

شردیک به ضفر

1/144

برازش مد م اسب اسن

RMSEA

کمیر از 1/0

1/157

برازش مد م اسب اسن

IFI

شردیک به 0

1/27

برازش مد م اسب اسن

کای اسکوئر شسبی مد از مقدار راب ربو  0برخوردار و شجاد ده دد برازش خدوش مدد

اسن .همچ ین ،مقدار  Pکوچکتر از  1/15اسن ،به همین دظی مقددار کدای اسدکوئر بدرای اظگدو
راب ربو اسن و میتواد شیییه گر ن بین ماتریس واریاشس و کواریاشس مجاهدد ندد بدا مداتریس
واریاشس و کواریاشس باز توظید ندد تفداو مع داداری وجدود شددارد .ریجده دوب میداشگین مربعدا
باریماشدد یا  RMRبرای اظگوی مذکور  1/14اسن و مقدار کمی اسن کده ایدن شیدر بیداشگر خطدای
اشدک اظگو و برازش راب ربو آد اسن .مقدار  CFIبرای اظگو  1/75و برازش بسیار خدوش اسدن.
ناخ

ریجده دوب میداشگین مربعدا خطدای بدرآورد  RMSEAدارای اظگدوی رابد ربدو مقددار

کوچکتر از  1/0برای این ناخ
ناخ

هسی د .مقدار این ناخ

شیر شجاد از برازش خوش اظگوها توسط داددها دارد.

برای اظگو  1/157مدیباندد کده ایدن
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بحث و نتیجهگیري

در رابطه با رضیه او پژوه  ،شیایا حاص از تحلی داددها شجاد داد که بین یادگیری خدودراهبر
و سواد اطالعاتی داشجیویاد رابطه مثبن و مع اداری وجود دارد .یا یههای این پژوه

با یا یههدای

بییلر و مییالچر ( )Beitler & Mitlacher, 2007و چو و تسدی ) )Chu & Tsai, 2009کده شجداد
دادشد ،ا رای

سواد اطالعاتی سبب بهبود مهار یدادگیری خدودراهبر مدیندود و یا یدههدای د

( )Ladell, 2012که شجاد داد ،داشجیویاشی که دارای سواد اطالعداتی هسدی د مدیتواش دد شیازهدای
یادگیری خود را تجصی

ده د و با یا یههای ابیلی ،شدارشیی و مصدطفوی) (Abili et a8کده شجداد

دادشددد بددین تمددامی مؤظفددههددای یددادگیری خددودراهبر (خودمدددیرییی ،خددودک یرظی و رغبددن بددرای
یادگیری) با سواد اوری اطالعا و ارتباطا داشجیویاد رابطه وجود دارد ،همخواد میباند .در
تبیین این یا یه تحقیق باید به این مسأظه انارد شمدود کده سدواد اطالعداتی ،پیوسدیاری از تواشداییهدا،
عاظینها و عاد های ذه ی اسن که سبب ا رای

یادگیری عمیق و ا رای

سطح آمدادگی ا دراد

در یادگیری خودراهبر و تسهی در بررراری تعام بدا محدیط وش مدیندود .هدمچ دین ،بدا ا درای
یادگیری خودراهبر داشجیویاد میتواش د ابرارهای چ درساشهای می وع را بررسی و راهبرد یدادگیری
م اسب را اشیصاش و برود داددهای یادگیری را ارزیابی ک د و مهار های سدواد دییییدا را بهبدود
بصج د د .هددمچ ددین ،در عصددر دداوری اطالعددا و ارتباطددا  ،داشجددیویاشی مددیتواش ددد بدده نددک
م اسبتری از رصنهای یادگیری اسیفادد و یادگیری خود را هداین و راهبری ک د که به درجه
مطلوش و پذیر ی ی از سواد اطالعاتی رسیدد بان د تدا بیواش دد مسدای و مجدکال ورود بده ضدای
میازی را مدیرین ک د و با شقد و پذیرش اطالعا بده یادگیرشددگاد مداداباظعمدر تبددی ندوشد و
داش

زب برای بررسی اطالعا می اسب با شیازناد را به دسن آورشد.
تحلی د داددهددا دربددارد رضددیه دوب تحقیددق حدداکی از ایددن بددود کدده بددین سددواد اطالعدداتی و

خودکارآمدددی رابطدده مثبددن و مع دداداری وجددود دارد .بدده عبددار دیگددر ،بددا ا ددرای
اطالعاتی داشجیویاد به هماد میراد خودکارآمدی آشاد شیر ا رای

سددطح سددواد

پیدا میک د .این یا یه ،بدا شیدایا

تحقیقا رحیمی و همکاراد ( )Rahimi et al., 2016که شجاد دادشد ،بین هر یک از مهار هدای
دداوا بددا خودکارآمدددی داشجددیویاد رابطدده وجددود دارد ،بددا یا یددههددای شیددایا شوکدداریری و دهقدداشی
) (Nurkarizi & Dehghani, 2013که شجاد دادشد بین سطوح مهار های سواد اطالعاتی و بداور
خودکارآمددی داشجدیویاد رابطده وجدود دارد بدا شیدایا تحقیقدا

آتدا و بداراد (Ata & Baran,
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) ،2011آداظیر و سدرین ( )Adalier & Serin, 2012و کاکمداک ( )Cakmak, 2010کده شجداد
دادشد بین خودکارآمدی و سواد اطالعاتی رابطه مع ادار وجدود دارد و هرچده بداور خودکارآمددی
رد بیجیر باند ،سطح تواشایی سواد اطالعاتی وی بیجیر اسن و با شیدایا یا یدههدای ه دگ و م صدور
) (Heng & Mansor, 2010که شجاد دادشد ،میاد آموزش مهدار هدای سدواد اطالعداتی و بهبدود
خودکارآمدی داشجگاهی و عملکرد یادگیری داشجدیویاد رابطده وجدود دارد ،هدمخدواد اسدن .در
تبیین این یا یه می تدواد گفدن ،دسیرسدی بده اطالعدا در اسدیفادد از آد مدؤثر اسدن و اسدیفادد از
اطالعا باعث ا رای

مهار ها مینود .همچ ین ،داشجیویاد مدیتواش دد اطالعدا و م داب را بده

صور م یقداشه ارزیابی شمودد و اطالعا گری

ندد را در پایه داشجی و شظابم د خود بگ یاش دد.

به شظر میرسد که مقط تحصیلی با تر تأثیر مثبیی در ا رای

رابلیدنهدای سدواد اطالعداتی دارد و

تفاو مجاهدد ندد شانی از این اسن که داشجیویاد تحصیال تکمیلی ضرور اسیفادد از م داب
و بهکارگیری اطالعا برای با بردد خودکارآمدی را بیجیر درک کردداشد .در این زمی ده تیربده
شق

مهمی در درک و راگیری مهار های سواد اطالعاتی بده م ظدور توظیدد اطالعدا و اسدیفادد

عملی از آشها برای شگارش (مقاظه شویسی یا اجرای پایادشامه) دارد.
در رابطه با رضیه سوب ،شیایا حاص از تحلی داددها شجاد داد کده بدین یدادگیری خدودراهبر و
خودکارآمدی داشجدیویاد رابطده مسدیقیم و غیدرمسدیقیم (از طریدق سدواد اطالعداتی) وجدود دارد.
یا یههای این تحقیق با شیایا تحقیقا کمبرز و هاردی ( )Chambers & Hardy, 2005که شجداد
دادشددد کدده بددین اسددیقال یادگیرشدددگاد بدده ع ددواد موضددوعی مددرتبط بددا یددادگیری خددودراهبر و
خودکارآمدی رابطه مثبن و مع اداری وجود دارد با یا یههای یوسفی و گردشجدکن & (Yousefy

) Gordanshekan, 2011که شجاد دادشد ،ا راد دارای سطوح با ی یدادگیری خدودراهبر ،تواشدایی
ح مسأظه را دارشد و ظر ین درگیرندد در عاظینهای یادگیری مسیق را دانیه و به طور مسدیق
یادگیری خوی

را مدیرین میک د با یا یههای کریمی و همکاراد ( )Karimi et al., 2010که

شجاد دادشدد داشجدیویاد در رآی دد یدادگیری خدودراهبر بده گسدیرش تواشداییهایجداد در ارزیدابی
کمبودهای داش

خود تجویق مینوشد و سپس ،با جسنوجو در م اب مرتبط به کمبودهدای داشد

خود رسیدگی میک د ،همخواد اسن .در تبیین این یا یه مدیتدواد گفدن ،داشجدیویاد در رآی دد
یادگیری خودراهبر با اشگیرد و ارادد در نروع و تداوب بصجیدد به تالشهای خدود در دسیرسدی بده
بهیرین شیایا یادگیری خود به نیود مدیرییی ،خدودک یرظی و اندییاق بدرای یدادگیری و حد مسدأظه
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تالش میک د .همچ ین  ،داشجدیویاد بده ن اسدایی شیازهدای یدادگیری خودنداد از طریدق ند اخن
مسیمر و تصمیمگیری مجارکیی تجویق مینوشد و با درگیر ندد در عاظینهای کالسی و به عهدد
گر ین مسؤوظین یادگیری خودنداد و بهدردگیدری از کمدکهدای غیرمسدیقیم اسدیاداد ،بده ارتقداء
خودکارآمدی ترغیب مینوشد.
در ادامه ،پیج هادهایی جهدن پیجدبرد اهدداف محققداد مبی دی بدر یا یدههدای پدژوه

حاضدر ارایده

میگردد.
 بددا سدداز و کارهددایی هددمچددود تقویددن مسددؤوظینپددذیری ،خوداشضددباطی در راگیددری ،ارایدده
محیواهای کاربردی و می اسب با شیازهای داشجیویاد و تقوین حس ک یکاوی و مهار هدای
ح مسأظه رغبن به یادگیری در داشجیویاد ا رای

یابد.

 با برگراری دوردهای آموزنی مهار هدای اسدیفادد از کلمدا کلیددی بدرای جسدنوجدوی
اطالعا  ،تواشایی اسیفادد از تک یکهای پیجر یه غیدر از کلیدد واژگداد بدرای جسدنوجدوی
اطالعا  ،تواشایی اسیفادد از موتورهای جسدنوجدوی تصصصدی (پایگداد اطالعدا علمدی)
تواشایی مرتب کردد و سازماددهی ای ها و پونهها بدر اسداس شداب و اشددازد ،تواشدایی ذخیدرد
کردد و جردد سازی ای ها ،بازیابی اطالعا  ،اسیفادد از پروژکیورها و دیگدر دسدیگادهدای
اوری اطالعا و ارتباطا ماش د تصیه هوندم د و تعداملی بدرای شمدای

ارایده و تواشدایی در

اسیفادد از برشامههای ارتباط برخط را در داشجیویاد تقوین شمای د.


اوریهای اوا در سر ص تمامی رنیههای آموزنی گ یاشدد نود.

 روشهای تدریس به سمن روشهای بدرخط ،چ درسداشهای ،ابدرمین و آمدوزش محدیطهدای
میازی ،کیابصاشه میازی ،آزمایجگادهای میازی و تعاملی سوق دادد نود.
 مراکری برای پاسخگویی به مجکال مربوط به سواد اطالعاتی داشجدیویاد تجدکی گدردد و
کارگدادهدای داوریهدای آموزندی در زمی دده اطالعدا بده م ظدور ند اخن و بدهکددارگیری
اوریهای شوین برگرار گردد.
 از آشیایی که باورهای خودکارآمدی به ع واد رضاو های رد دربارد رابلینهای خود بدرای
سازماددهی و اجرای جریاد عم مدورد شیداز بدرای شید بده اشدواع عملکردهدای خداص بسدیار
ضروری اسن و با توجه به اینکه خودکارآمدی احسداسهدای نایسدیگی ،کفایدن و رابلیدن
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ک ار آمدد با چاظ های زشددگی اسدن ،آمدوزش مهدار هدای خودکارآمددی جهدن ارایده
رادکارهای م اسب برای یادگیری در محیطهای آموزنی مورد توجه ررار گیرد.
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