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هدف از پژوهش حاضر ،تعیین رابطه بین سواد اطالعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان بوود
است .این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی مویباشود .جامعوه ممواری شوامل کلیوه
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگا مزاد اسالمی واحد نکا به تعداد  832نفر بود .نمونه مماری بوا اسوتفاد
از جدول کرجسی و مورگان ،به تعداد 343نفر و به شیو نمونهگیری تصادفی طبقهای برحسب جنسویت انتاوا
شدند .جهت جمعموری داد ها از سه پرسشنامه سواد اطالعاتی،سرمایه اجتماعی و رضوایت تحصویلی اسوتفاد
شد است .روایی صوری ابزار توسط صاحبنظران و متاصصان مربوطوه موورد تيییود قرارگرفتوه اسوت .پایوایی
منها با استفاد از فرمول ملفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 0/22 ،0/28و  0/82بوهدسوت ممود .جهوت
بررسی و تجزیه و تحلیل داد ها از روشهای ممار توصیفی و ممار استنباطی شامل ضریب همبسوتگی پیرسوون و
رگرسیون استفاد شد .نتایج نشان داد که بین سواد اطالعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصویلی دانشوجویان
رابطه مثبت و معناداری وجوود دارد .هوم چنوین سوهم هور یوک از ابعواد سوواد اطالعواتی و سورمایه اجتمواعی در
پیشبینی رضایت تحصیلی دانشجویان متفاوت است.
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مقدمه

دانشجویان به عنوان مهمترین عنصر دانشگا ها محسو میشوند .به طوری کوه تموات تمهیودات در
جریان برنامهریزیها و سیاستگذاریها در نهایت به منها منتهی میشود .زیرا مماد سازی و ایجاد
صالحیتهای الزت در دانشجویان برای ورود به اجتماعی که خود سازند من خواهنود بوود ،هودف
نهایی مموزش عالی است .بیگمان در این روند ،هر چه به مسائل مربوط بوه منهوا ،بویشتور توجوه
شود ،ساختار متی اجتماع از استحکات بیشتری برخوردار خواهد بود .از دگور سوو یکوی از عوامول
مؤثر بر عملکرد رضایتباوش دانشوگا  ،وجوود دانشوجویان موفوه بوهعنووان مشوتریان من اسوت و
رسالت مهم دانشگا  ،پرورش جسم و روان دانشجویان ،یعنی تربیت منها اسوت ( Azizinejad et

.)al, 2014, p: 1139
گسترش روزافزون فنموریهای اطالعاتی و ارتباطی و پیوند مستمر من با زندگی روزمر افراد
از یکسو و تاصصیتر شدن زمینههای مطالعاتی و تحقیقاتی در رشتههای علمی از سووی دیگور و
انفجار اطالعات ،ملودگی اطالعات و ضرورت استاراج مناسب منابع معتبر از دیگر سو ،ضورورت
پرداختن به سوواد اطالعواتی را دوچنودان مویسوازد ( Tabarsa, Sharifi&Hosseini, 2016, p:

 .)114سواد اطالعاتی یکی از مشاصههای بارز جامعه اطالعواتی اسوت کوه ایون امکوان را بوه فورد
میدهد تا برای رفع نیازهای اطالعاتی خود بتواند به مسانی به اطالعات دسترسی پیدا کند ،از منهوا
استفاد و منها را بررسی و ارزیابی کند .در قرن بیست و یکم که عصر اطالعات نامید شد ،چنوین
مهارتهایی که دانش و اطالعات را با کارایی به خدمات و کاالهای نو و ابتکاری تبدیل مویکنود،
معرف اقتصادهای موفه بر دانش بر شمرد اند ( .)Sarlak, 2008سواد اطالعاتی اشوار بوه توانوایی
دسترسی و استفاد از طیف متنوعی از منابع اطالعات دارد تا یک نیاز اطالعاتی حل و فصول شوود.
سواد اطالعاتی متضمن یافتن ،ارزیابی ،استفاد و بوه تبوع من قوراردادن دانوش در چرخوه ارتباطوات
است ()Nazari, 2005, p: 14؛ و به معنای توانایی در اتااذ رفتوار اطوالعیوابی مناسوب بوه منظوور
شناسایی اطالعات مورد نیاز برای تيمین نیازهای اطالعاتی است ،بهطوریکه دسترسی بوه اطالعوات
موردنیاز به استفاد صحیح ،اخالقی و مؤثر از اطالعات در جامعوه منجور شوود .اطالعوات موردنیواز
ممکن است از طریه هر کانال یا رسانهای که میسر باشد به دسوت میود ( Webber & Johnston,

 .)2002سواد اطالعاتی شامل مهارتها و قابلیتهایی است که موجوب اسوتفاد موؤثر از اطالعوات
میشود ()Repanovici&Landoy, 2007؛ و بوه عنووان پایوه و اسواس بورای اشواام بوه منظوور
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دستیابی منها به اهداف شاصوی ،اجتمواعی ،حرفوهای و تحصویلی بیوان و توصویف شود اسوت.
مهارت های سواد اطالعاتی برای همه افرادی که باواهند یادگیری مواداتالعمور داشوته و در جواموع
دانشی حضور داشته باشند یک ضرورت به حسا میمید (.)UNESCO, 2008
سرمایه اجتماعی همان جریان سرمایهگذاری اشاام است و ایون سورمایه توا حودی نواملموس
است؛ زیرا دربرگیرند روابط شاص نیز بود و مویتوانود در سوطوف فوردی ،درونگروهوی و بوین
گروهوی کواربرد داشوته باشود (.)Abbaszadeh & Muqtadaee, 2009سورمایه اجتمواعی شوامل
نهادها ،روابط ،گرایشها و ارزشها و هنجارهایی میشود که بر رفتار و تعامالت بوین افوراد حواکم
است ( .)Chen et al, 2008بعد غیررسمی سازمان که مبتنی بر اعتمواد متقابول بوود و مکمول بعود
رسمی میباشد ،بهعنوان سرمایه اجتماعی سازمان تعریف میشوود ( .)Danchev, 2006ناهاپیوت و
گوشال ( )1998با رویکرد سازمانی جنبههوای ماتلوف سورمایه اجتمواعی را بوه سوه بعود شوناختی،
رابطهای و ساختاری تقسیم کرد اند وهر سه بعد را به اجزای فرعیتری تفکیک نمود اند.
بُعد شناختی :عنصر شناختی اشار به منابعی دارد که فراهمکننود مظواهر ،تعبیرهوا و تفسویرها و
سیستمهای معانی مشترك در میان گرو هوا اسوت .معیارهوای انوداز گیوری ایون بعود شوامل وجوود
ارزشهای مشترك ،شناخت و همکاری بر اساس حکایات است.
بُعد رابطهای :عنصر رابطهای توصیفکنند نوعی روابط شاصی است که افراد بوا یکودیگر بوه
خاطر سابقه تعامالتشان برقرار میکنند .مهمترین معیارهای انداز گیری این بعد شامل روابط مبتنوی
بر صداقت و اعتماد متقابل ،همکاری به عنوان یک الزات ،تعهد به اهوداف ،رجحوان منوافع سوازمان،
عضو یک خانواد مشترك بودن.
بُعد ساختاری :عنصر ساختاری اشار به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد؛ یعنی شما به چوه
کسانی و چگونه دسترسی دارید .مهمترین معیارهای انداز گیوری ایون بعود شوامل روابوط شاصوی
گرت ،ارتباطات کاری زیاد و ساختار ارتباطی تسوهیلکننود اسوت ( Bordbar&Zarei, 2013, p:

.)230-231
از دیدگا بسیاری از صاحب نظوران ،رضوایت،تابع عملکورد ذهنوی و انتظوارات افوراد اسوت .بوه
همین دلیل ،هر گونه احساس خوشایندی که نتیجهی مقایسهی عملکرد ذهنی افراد با انتظارات منان

باشد ،رضایت نامید مویشوود .رضوایت تحصویلی 1دانشوجویان بیوانگر چگوونگی ادراك منهوا از
1. Academic Satisfaction
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تجار یادگیریشان میباشد؛ به نحووی کوه مطوابه بوا تحقیقوات ،وجوود دانشوجویانی بوا تجوار
رضایتباش به حفظ و بهبود بقای منها در دانشگا خواهد انجامید .رضایت ،یکی از چهار عنصر
کلیدی به منظور ایجاد و توسعهی تجار رقابتی محسو میشود؛ بوه نحووی کوه جلوب رضوایت
دانشجویان ،نه تنها به وفاداری من هوا کموک خواهود کورد ،بلکوه بوه حفوظ و نگهداشوت منهوا در
طوالنی مدت نیز منجر خواهد شد .برخی نیز رضایت را مفهومی چندبعدی میداننود کوه اغلوب بوه
منظور بررسی تجانس یوا توافوه بوین انتظوارات و نتوایج ،موورد بررسوی قورار مویگیورد .بور اسواس
دیدگا های مذکور میتوان گفت که رضایت تحصیلی ،به معنوای ادراك دانشوجویان از تجربیوات
زنوودگی دانشووگاهی اسووت کووه تعیووینکننوود ی نگوورش مثبووت یووا منفووی منهووا از دانشووگا اسووت
( .)Turkzadeh & Motaram, 2014رضایت از تحصیل شامل ادراك دانشجویان از برناموههوای
مموزشی ،شرایط الزت برای مطالعوه و هومچنوین رفتوار و راهنموایی مربوی مویباشود ( & Ahmadi

)Sheikholeslam, 2011؛ که میتواند عامل خوبی برای درجه پذیرش منان از محیط مموزشوی و
شرایط موجود باشد و باورهای منان را در خصووم رشوته تحصویلی و امکانوات مموزشوی بسونجد
(.)Rabbani & Rabiei, 2011, p: 103
با توجه به اهمیتی که سوواد اطالعواتی ،سورمایه اجتمواعی و رضوایت تحصویلی دانشوجویان در
مؤسسات مموزشی و دانشگا ها دارند ،بررسیهای نگرشی در بار ایون سوه متغیور مویتوانود ،ابوزار
ارزشمندی برای درك بهتر مدیران دانشگا هوا از دانشوجویان باشوند؛ و بوه عنووان ضورورت اصولی
عامل انسانی در مؤسسات مموزشی بویشتور موورد توجوه و مطالعوه قورار گیرنود .لوذا بوا انجوات ایون
پژوهش ،میتوان وضعیت موجود سواد اطالعاتی ،سرمایه اجتماعی و رضایت تحصیلی دانشوجویان
را شناخت و برنامهریزیهای الزت برای افزایش این ویژگیها را طراحوی و اجورا نموود .در واقوع بوا
انجات این مطالعه میتوان بوه مسوالوالن دانشوگا مزاد اسوالمی پیشونهاد داد کوه در راسوتای رضوایت
تحصیلی دانشجویان چه اقداتهایی انجات دهند و حساسیت منان را به ایون کوار بویشترکورد؛ توا بور
اساس من کمیت و کیفیت پیامدها ،بروندادها ،نتایج و اثرباشی سواد اطالعاتی و سرمایه اجتماعی
بر رضایت تحصیلی دانشوجویان مشواهد و ارزیوابی شوود .در نهایوت ،ایون پوژوهش در پوی یوافتن
پاسای برای این پرسش است که میا بین سواد اطالعاتی و سرمایه اجتمواعی بوا رضوایت تحصویلی
دانشجویان دانشگا مزاد اسالمی رابطه وجود دارد؟
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نتایج پژوهش خنیفر و همکاران ( )Khanifer et al, 2018با عنوان «تحلیل کانونی رابطوه بوین
سرمایه اجتماعی و سواد اطالعاتی کارکنان» نشان داد که ترکیب خطی معتبر و معنادار بوین سورمایه
اجتماعی و سواد اطالعاتی ارائه شد به وسیله کارکنان بانوک وجوود دارد .ابعواد سورمایه اجتمواعی
رابطه مستقیمی با مؤلفههوای سوواد اطالعواتی را دارا مویباشوند .هومچنوین مؤلفوه شوناختی سورمایه
اجتماعی و تشایص نیازهای اطالعاتی در مقایسه بوا سوایر متغیرهوایکوانونی ،بیشوترین نقوش را در
ایجاد اولین ضریب همبستگی کانونی داشتهاند .نتایج تحلیول کوانونی بوا  99درصود احتموال وجوود
همبستگی بین دو مجموعه متغیر را تيیید میکند .شیخاالسالمی و وحودت ( & Sheikholeslami

 )Wahdat, 2018با پژوهشی با عنوان «رابطه سواد رسانهای با رضایت تحصیلی از طریه مشوغولیت
تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه در دانشمموزان دور متوسوطه شوهر ارومیوه» نشوان دادنود کوه
سواد رسانه ای بر مشغولیت تحصیلی ،پیوند اجتماعی با مدرسه و رضایت تحصویلی دانوشممووزان،
تيثیر مستقیم مثبت و معنادار دارد .هوم چنوین مشوغولیت تحصویلی و پیونود اجتمواعی بوا مدرسوه بور
رضایت تحصیلی دانشمموزان تيثیر مستقیم مثبت و معنوادار دارد .عوالو بور من سوواد رسوانهای از
طریه هر دو متغیر مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه بر رضایت تحصیلی دانشممووزان
تيثیر غیرمستقیم مثبوت و معنوادار دارد .نتوایج پوژوهش کشواورز و همکواران ( Keshavarz et al,

 )2017با عنوان «ارتباط سطح سواد اطالعواتی و عملکورد تحصویلی دانشوجویان کارشناسوی ارشود
تربیت بدنی دانشگا شیراز» نشان داد که بین میوزان سوواد اطالعواتی دانشوجویان کارشناسوی ارشود
تربیت بدنی و عملکرد تحصیلی منها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین سواد اطالعواتی
قابلیت پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشوجویان مقطوع کارشناسوی ارشود را دارد .ایجوی و سولیمانی
( )Eji & Suleimani, 2017با پژوهشی با عنوان «پیشبینی سواد رسانهای دانشمموزان بور اسواس
هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی منان» نشان دادند که بین هوش اجتماعی و هر یک از مؤلفههوای
سواد رسانه ای در دبیرستان دخترانه رابطه مثبوت وجوود دارد .بوین سورمایه اجتمواعی و هور یوک از
مؤلفههای سواد رسانهای در دبیرستان دخترانه رابطه مثبت وجود دارد .سواد رسانهای دانوشممووزان
دختر را میتوان از هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی منان پیشبینی کرد.
حکیمزاد و همکاران ( )Hakimzadeh et al, 2015با پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه سوواد
اطالعاتی با خودکارممدی رایانه و عملکردتحصیلی دانشجویان دانشکد روانشناسی وعلوت تربیتوی
دانشگا تهران» نشان دادند که بین سواد اطالعاتی با خودکارممدی رایانه و عملکردتحصیلی رابطوه
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وجود دارد .همچنین بین خودکارممدی رایانهای با عملکردتحصیلی رابطه مثبت و معنواداری دیود
میشود .نتایج پژوهش محترت و تركزاد ( )Motaram&Turkzadeh, 2014بوا عنووان «بررسوی
رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگا و سرمایه اجتمواعی گورو هوای مموزشوی بوا رضوایت تحصویلی
دانشجویان دانشگا شیراز» نشان داد کوه رضوایت تحصویلی از طریوه متغیور نووع سواختار سوازمانی
دانشگا پیشبینی می شود؛ به این ترتیب کوه بوین سواختار سوازمانی تواناسواز بوا رضوایت تحصویلی
دانشجویان ،رابطهی مثبت معنادار و بین ساختار سازمانی بازدارند با رضایت تحصویلی دانشوجویان
رابطهی منفی معناداری وجود دارد .رضایت تحصیلی از طریه متغیر سرمایهی اجتمواعی پویشبینوی
میشود؛ به این معنا که بین سرمایهاجتماعی بوا رضوایت تحصویلی رابطوهی منفوی معنواداری وجوود
دارد .مدل معادله ساختاری نیز نشان داد که رضایت تحصیلی از طریه ورود همزمان متغیور سواختار
سازمانی تواناسواز؛ بازدارنود و سورمایه اجتمواعی پویشبینوی مویشوود .اموین بیودختی و همکواران
( )Aminbiddokhty et al, 2014با مطالعهای با عنوان «تيثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی
دانشجویان» نشان دادند که بین سرمایه اجتماعی و رضوایت از تحصویل دانشوجویان رابطوه مثبوت و
معناداری وجود دارد .همچنین سرمایه اجتماعی به طور مستقیم بر رضایت تحصیلی دانشجویان اثور
ساختاری دارد .کاووسی ( )Kavousi, 2013با مطالعهای با عنوان «بررسی رابطه سورمایه اجتمواعی
با رضایت تحصیلی دانشوجویان دانشوگا فردوسوی مشوهد» نشوان داد کوه بوین سورمایه اجتمواعی و
رضایت از تحصیل دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجوود دارد .از دیودگا دانشوجویان سورمایه
اجتماعی ،پیشبینی کنند مثبت و معنادار رضوایت تحصویلی منوان مویباشود .قموری ( Ghamari,

 )2012با پژوهشی با عنوان «رابطه بین سورمایه اجتمواعی و انگیوزش درونوی بوا پیشورفت تحصویلی
دانشمموزان دور متوسطه شهر کورج» نشوان داد کوه بوین سورمایه اجتمواعی و پیشورفت تحصویلی
دانوشممووزان رابطوه مثبووت و معنویداری وجوود دارد .بوین انگیووزش درونوی و پیشورفت تحصوویلی
دانشمموزان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
تركزاد و محترت ( )Turkzadeh & Mohtaram, 2012با پژوهشی با عنوان «بررسوی رابطوه
سرمایه اجتماعی گرو هوای مموزشوی و رضوایت تحصویلی دانشوجویان» نشوان دادنود کوه رضوایت
تحصیلی دانشجویان از طریه سرمایه اجتماعی گورو هوای مموزشوی پویشبینوی مویشوود .میوانگین
مطلوبیت سرمایه اجتماعی گرو ها و میزان رضایت تحصیلی دانشجویان در حد متوسطی بود .میزان
رضایتمندی دانشجویان از ابعاد ماتلف شاخصهای رضایت تحصیلی متفاوت است و بوین میوزان
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رضایت تحصویلی دانشوجویان در گورو هوای مموزشوی ماتلوف ،تفواوت معنواداری مشواهد شود.
علینژاد محمودمبادی ( )Alinezhad Mohammad Abadi, 2011بوا پژوهشوی بوا عنووان «تبیوین
نقش سواد اطالعاتی در مموزش الکترونیکی و بررسوی رابطوه سوواداطالعاتی دانشوجویان ممووزش
الکترونیکی با عملکرد تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان از دور شوان» نشوان داد کوه بوین سوواد
اطالعاتی و عملکورد تحصویلی و رضوایتمنودی دانشوجویان رابطوه مثبوت وجوود دارد .منانودوالی
( )Anandwalli, 2018با پژوهشی با عنوان «تيثیر مهارتهای سواد اطالعاتی بر موفقیت تحصویلی
دانشجویان» نشان داد که مهارت های سواد اطالعاتی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان تويثیر دارنود و
مهارتهای سواد اطالعاتی موفقیت تحصیلی دانشجویان را پویشبینوی مویکننود .مناستاسویادیس و
همکاران ( )Anastasiadis et al, 2018با مطالعهای با عنوان «رابطه بین استرس ،سرمایه اجتمواعی
و کیفیت مموزش در میان کوارمموزان پزشوکی» نشوان دادنود کوه بوین کیفیوت ممووزش و سورمایه
اجتماعی رابطه مثبتی وجود دارد؛ و بین تمامی خرد مقیواسهوای کیفیوت ممووزش بوا تموات خورد
مقیاسهای استرس رابطه منفی وجود دارد .سولماز ( )Solmaz, 2017با پژوهشی با عنووان «رابطوه
بین سطوف یادگیری ماداتالعمر و مهارتهای سواد اطالعواتی در نامزدهوای معلموی» نشوان داد کوه
مهارتهای سواد اطالعاتی معلمان باالتر از حود متوسوط اسوت .هومچنوین بوین مهوارتهوای سوواد
اطالعاتی و سطوف یادگیری ماداتالعمر رابطه معنیدار و مثبتی وجوود دارد .نتوایج مطالعوه لیوو و هوا
( )Liu & Ha, 2016با عنوان «تيثیر سواد اطالعواتی معلموان بور یوادگیری مواداتالعمور و اثرباشوی
مدارس» نشان داد که بین سواد اطالعاتی و یادگیری مواداتالعمر،یوادگیری مواداتالعمور و اثرباشوی
مدارس و سواد اطالعاتی و اثرباشی مدارس رابطه معنیداری وجود دارد.
سلیمانی ( )Soleymani, 2015بوا مطالعوهای بوا عنووان «بررسوی رابطوه بوین سوواد اطالعواتی و
عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان» نشان داد که سوواد اطالعواتی تموامی دانشوجویان بویشتور از
مقدار متوسط است .بین سواد اطالعاتی در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری وجود نودارد.
هم چنین بین سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطوه مثبوت و معنواداری وجوود دارد.
هوانگ و همکواران ( )Huang et al, 2015بوا پژوهشوی بوا عنووان «سورمایه اجتمواعی و موفقیوت
دانشمموزان :بررسی تيثیر روابط اجتماعی در موفقیت مدرسه در نروژ و رومانی» نشوان دادنود کوه
سرمایه اجتماعی دانشمموزی که از روابط اجتماعی دانشمموزان بوا والودین ،معلموان و همسواالن
حاصل میشود ،تيثیر قابل توجهی بر موفقیت دانشمموزان در هر دو کشور دارد.
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مکار ( )Acar, 2011با پژوهشی با عنوان «تيثیر سرمایه اجتمواعی بور موفقیوت تحصویلی» نشوان
دادکه سرمایه اجتماعی بر موفقیت تحصیلی تيثیر دارد .با توجه بوه هودف اصولی ایون پوژوهش کوه
تعیووین رابطووه بووین سووواد اطالعوواتی و سوورمایه اجتموواعی بووا رضووایت تحصوویلی دانشووجویان و ارائووه
پیشنهادهای کاربردی به مسالوالن دانشگا مزاد اسالمی بر اساس نتایج پژوهش میباشد؛ فرضیههای
پژوهش به شرف زیر مطرف میگردد:
فرضیههاي پژوهش

 .3بین سواد اطالعاتی و رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 .8بین سرمایه اجتماعی و رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 .3سهم هریک از ابعاد سواد اطالعاتی در پیشبینی رضایت تحصیلی دانشجویان متفاوت است.
 .4سهم هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی در پیشبینی رضایت تحصیلی دانشجویان متفاوت است.
روش

پژوهش حاضر به علت کاربرد نتایج من در حل مسائل و مشکالت دانشجویان ،کواربردی اسوت؛ و
با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش ،روش توصیفی از نوع همبسوتگی بوود اسوت .جامعوه
مماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگا مزاد اسوالمی واحود نکوا
در سال تحصیلی  98-98بود است؛ که از میوان  832نفور از دانشوجویان ،تعوداد  343نفور بوا روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای بر حسب جنسیت با استفاد از جدول کرجسوی و مورگوان ،بوه عنووان
نمونه انتاا شدند .جهت گردموری داد ها از سه پرسشنامه استفاد شد است؛ که برای سنجش
روایی صوری منها ،نظر متاصصان و صاحبنظران دانشگاهی اعمال گردید .برای ارزیوابی متغیور
سواد اطالعاتی از پرسشنامه داورپنا و سیامک ( )3321اسوتفاد شود اسوت؛ کوه دارای پونج بُعود
توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطالعات ،توانوایی دسوتیابی کارممود و موؤثر بوه اطالعوات ،توانوایی
ارزیابی نقادانه اطالعات ،توانوایی کواربرد هودفمنود اطالعوات و توانوایی درك مووارد حقووقی و
اقتصادی کاربرد اطالعات میباشد که در 11گویه تنظویمشود و بور اسواس مقیواس پونج گزینوهای
لیکرت به ترتیب با گزینههای خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیواد طراحوی و تنظویم گردیود؛
که به ترتیب از  3تا  1نمر گذاری میشود .جهت سونجش متغیور سورمایه اجتمواعی از پرسوشناموه
ناهاپیت و گوشال ( ،)3992استفاد شد اسوت؛ کوه اصوالحات و تغییورات الزت متناسوب بوا حووز
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پژوهش در پرسشنامه اعمال گردید و دارای سه بُعد ساختاری ،ارتباطی و شوناختی مویباشود؛ کوه
حاوی  82سؤال است و بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت به ترتیب با گزینههای خیلی ماالفم،
ماالفم ،نظری ندارت ،موافقم وخیلی موافقم تدوینشد است؛ که به ترتیب از  3توا  1نمور گوذاری
میشود .همچنین جهت سنجش متغیر رضایت تحصیلی از پرسوشناموه توركزاد ( )3328اسوتفاد
شد است که دارای شش بُعد رضایت از تحصویل ،رضوایت از اسواتید ،رضوایت از همکالسویهوا،
رضایت از پیشورفت تحصویلی ،رضوایت از شویو ارزیوابی مموزشوی و رضوایت از محویط تحصویل
میباشد؛ و حاوی  19گویه هست کوه بور اسواس یوک پیوسوتار پونجدرجوهای بوه ترتیوب از  3توا 1
نمر گذاری میشود .به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامهها از فرمول ملفای کرونباخ استفاد گردید
که بدینمنظور ابتدا سه پرسشنامه مورد استفاد در این پژوهش ،جهت اجرای مزمایشی در اختیوار
 30نفوور از اعضووای جامعووه مموواری قوورار گرفووت .سوواس بووا اسووتفاد از داد هووای بووهدسووتمموود از
پرسشنامههای تکمیلی و با کمک نرتافزار  ،SPSSمیزان ضریب ملفای کرونباخ برای پرسوشناموه
سواد اطالعاتی ،0/28سرمایه اجتماعی  0/22و رضایت تحصیلی  0/82به دست ممد .با توجه به بواال
بودن مقدار ضرایب مذکور از  0/80میتوان گفت که پرسشناموههوا از پایوایی مطلووبی برخووردار
است .در نهایت جهت تجزیه و تحلیل داد ها و تبدیل منها به اطالعات معنیدار و همچنین مزمون
فرضیهها از روشهای مماری در سوطح مموار توصویفی شوامل فراوانوی ،میوانگین ،انحوراف معیوار و
درصد و در سطح ممار استنباطی شامل مزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسویون چنود متغیور
استفاد شد است.
یافتهها

یافتههای بهدستممد از پژوهش حاضر در خصوم ویژگویهوای جمعیوت شوناختی مزموودنیهوا
نشان دادکه  10/31درصد از پاساگویان را زن ( 88نفر) و  49/81درصد از مزمودنیها را مرد (83
نفر) تشکیل داد بودند .همچنین39/38درصد ( 18نفر) ازمزمودنیها وضعیت سنی خود راکمتور از
 30سال 10/31 ،درصد ( 88نفر) بین  33تا  40سال و  30/49درصود ( 31نفور) بویشتور از  43سوال
اعالت کرد اند.
جهت بررسوی نرموال بوودن متغیرهوای پوژوهش از مزموون ( K-Sکولمووگروف -اسومیرنوف)
استفاد شد است.
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جدول  .8نتایج آزمون  K-Sجهت بررسی نرمال بودن دادهها

متغیرها

تعداد

آماره K-S

سطح معنیداري

نتیجه آزمون

سواد اطالعاتی

343

0/804

0/098

نرمال

سرمایه اجتماعی

343

0/393

0/348

نرمال

رضایت تحصیلی

343

0/328

0/384

نرمال

مبنای تجزیه وتحلیل در مزمونهای مماری بر اساس نتایج میزان سطح معناداری است .اگر ایون
عدد کمتر از  0/01باشد ،داد ها از توزیع نرمال پیروی نمیکننود؛ بنوابراین بوا توجوه بوه ایونکوه در
جدول شمار  3مقدار سطح معناداری مزمون محاسوبه شود بورای هور سوه متغیور سوواد اطالعواتی،
سرمایه اجتماعی و رضایت تحصیلی بزرگتر از  0/01میباشد؛ بنابراین در سطح خطای  =0/01
و با  91درصد اطمینان این نتیجه حاصل میگرددکه متغیرها دارای توزیع نرمال هستند؛ و داد هوا از
توزیع نرمال پیروی میکنند .لذا جهت تجزیوه و تحلیول اسوتنباطی داد هوا ،اسوتفاد از مزموونهوای
مماری پارامتریک مجاز است.
فرضیه اول :بین سواد اطالعاتی و رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول  .2نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش

متغیرها

ضریب همبستگی

()α

سواد اطالعاتی و رضایت تحصیلی

0/888

0/01

Sig
0/000

در جوودول شوومار  8نتووایج شوواخصهووا نشووان موویدهوود کووه میووزان معن ویداری ایوون مزمووون
( )sig=0/000کمتر از  0/01است ،لذا با  91درصد اطمینان فرضیه پژوهش تيیید و فرضیه صوفر رد
میگردد .همچنین نتایج حاصل از بررسی مقدار ضریب همبسوتگی محاسوبه شود ( )r=0/888بوین
متغیرها حاکی از من است که بین دو متغیر همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجوود دارد؛ بنوابراین
میتوان بیان نمود که بین سواد اطالعاتی و رضوایت تحصویلی دانشوجویان رابطوه معنواداری وجوود
دارد؛ یعنی با افزایش سواد اطالعاتی رضایت تحصیلی دانشجویان نیز افزایش مییابد و بالعکس.
فرضیه دوت :بین سرمایه اجتماعی و رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
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جدول  .1نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش

متغیرها

ضریب همبستگی

()α

سرمایه اجتماعی و رضایت تحصیلی

0/891

0/01

Sig
0/000

طبه نتایج جدول شمار  ،3میزان معنیداری این مزمون( )sig=0/000کمتر از  0/01است ،لوذا
با  91درصد اطمینان فرضیه پژوهش تيیید و فرضیه صفر رد مویگوردد .هومچنوین نتوایج حاصول از
بررسی مقدار ضریب همبستگی محاسبه شد ( )r=0/891بین متغیرها حاکی از من است که بوین دو
متغیر همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد؛ بنوابراین مویتووان بیوان نموود کوه بوین سورمایه
اجتماعی و رضایت تحصویلی دانشوجویان رابطوه معنواداری وجوود دارد؛ یعنوی بوا افوزایش سورمایه
اجتماعی رضایت تحصیلی دانشجویان نیز افزایش مییابد و بالعکس.
فرضیه سوت :سهم هریک از ابعاد سواد اطالعواتی در پویشبینوی رضوایت تحصویلی دانشوجویان
متفاوت است.
جدول  .8خالصه نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه سوم پژوهش

( Rهمبستگی بین متغیرها)

( R2ضریب تعیین)

0/980

0/248

F
311/48

درجه آزادي
(4و )332

Sig
0/000

همانطوری که در جدول شمار  4مالحظه میگردد ،میزان همبستگی بین متغیرهای پیشبین و
مالك پژوهش برابر با( )R=0/980موی باشودکه همبسوتگی قووی بوین متغیرهوای پوژوهش را نشوان
میدهد؛ و با توجه به مقدار ضریب تعیین ( ،)R2=0/248این مقدار نشان میدهد که  24/8درصد از
تغییرات متغیر مالك (رضایت تحصیلی) توسط متغیر پیشبین (سواد اطالعاتی) پیشبینی مویشوود
و مابقی مربوط به دیگر مؤلفهها موی باشود کوه در ایون پوژوهش موورد بررسوی قورار نگرفتوه اسوت.
همچنین میزان معنیداری این مزمون ( )sig=0/000کومتور از  0/01اسوت .لوذا ایون نتیجوه حاصول
میگردد که معادالت رگرسیون در سطح  91درصد معنیدار بود و استفاد از معادالت رگرسویون
مجازمیباشد؛ یعنی ابعاد سواد اطالعاتی قادر به پیشبینی رضایت تحصیلی دانشجویان میباشد.
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جدول  .8ضرایب رگرسیون فرضیه سوم پژوهش

مدل

ضرایب

ضرایب

غیر استاندارد شده

استاندارد

خطاي

B

استاندارد

T

Sig

Beta

مقدار ثابت

-3/288

0/889

-

-2/398

0/000

تعیین وسعت و ماهیت اطالعات

0/422

0/088

0/344

8/203

0/000

0/883

0/089

0/398

3/203

0/000

توانایی ارزیابی نقادانه اطالعات

0/842

0/080

0/322

4/383

0/000

توانایی کاربرد هدفمند اطالعات

0/389

0/084

0/092

8/881

0/084

0/338

0/018

0/304

1/993

0/000

دستیابی کارممد و مؤثر به
اطالعات

توانایی درك موارد حقوقی و
اقتصادی کاربرد اطالعات

همانطورکه در جدول شمار  1مشاهد میشود ،مقدار سطح معنواداری تموامی ابعواد از مقودار
 0/01کمتر میباشد .لذا تمامی ابعاد در مدل رگرسویون بواقی مویماننود؛ و بوا  %91اطمینوان فرضویه
پژوهش تيیید می گردد و در واقع ابعاد قادر میباشند ،تا سهمی از رضایت تحصویلی دانشوجویان را
تبیین نماینود .در نتیجوه سوهم هور یوک از ابعواد سوواد اطالعواتی در پویشبینوی رضوایت تحصویلی
دانشجویان از بیشترین تا کمترین سوهم بوه ترتیوب عبوارت اسوت از -3 :توانوایی تعیوین وسوعت و
ماهیت اطالعات  -8توانایی درك موارد حقوقی و اقتصادی کاربرد اطالعات  -3توانوایی دسوتیابی
کارممد و مؤثر به اطالعوات  -4توانوایی ارزیوابی نقادانوه اطالعوات  -1توانوایی کواربرد هودفمنود
اطالعات
فرضیه چهارت :سهم هریک از ابعاد سرمایه اجتماعی در پیشبینی رضایت تحصیلی دانشوجویان
متفاوت است.
جدول  .8خالصه نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه چهارم پژوهش

( Rهمبستگی بین متغیرها)

( R2ضریب تعیین)

0/892

0/838

F
24/039

درجه آزادي
( 8و )340

Sig
0/000
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بر اساس نتایج جدول شمار  8مشاهد مویشوود ،میوزان همبسوتگی بوین متغیرهوای پویشبوین و
مالك پژوهش برابر با ( )R=0/892میباشد که هومبسوتگی قووی بوین متغیرهوای پوژوهش را نشوان
میدهد؛ و با توجه به مقدار ضریب تعیین ( ،)R2=0/838این مقدار نشان میدهد که  83/8درصد از
تغییرات متغیر مالك (رضایت تحصیلی) توسط متغیر پیشبین (سرمایه اجتماعی) پیشبینی میشود
و مابقی مربوط به دیگر مؤلفهها موی باشود کوه در ایون پوژوهش موورد بررسوی قورار نگرفتوه اسوت.
همچنین میزان معنیداری این مزمون ( )sig=0/000کومتور از  0/01اسوت .لوذا ایون نتیجوه حاصول
میگردد که معادالت رگرسیون در سطح  91درصد معنیدار بود و استفاد از معادالت رگرسویون
مجاز میباشد؛ یعنی ابعاد سرمایه اجتماعی قادر به پیشبینی رضایت تحصیلی دانشجویان میباشد.
جدول  .1ضرایب رگرسیون فرضیه چهارم پژوهش

ضرایب غیر استاندارد شده

ضرایب استاندارد

مدل

T
B

خطاي استاندارد

Beta

Sig

مقدار ثابت

-3/038

0/133

-

-1/903

0/000

ساختاری

0/838

0/022

0/181

2/311

0/000

ارتباطی

0/181

0/398

0/398

8/888

0/002

شناختی

0/118

0/384

0/880

3/408

0/003

طبه نتایج جدول شمار  ،8مالحظه میگردد ،مقدار سطح معناداری تمامی ابعاد از مقودار 0/01
کمترمیباشد .لذا تمامی ابعاد در مدل رگرسیون باقی میمانند؛ و بوا  %91اطمینوان فرضویه پوژوهش
تيیید میگردد و در واقع ابعاد قادر مویباشوند توا سوهمی از رضوایت تحصویلی دانشوجویان راتبیوین
نمایند .در نتیجه سهم هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی در پیشبینی رضایت تحصیلی دانشجویان از
بیشترین تا کمترین سهم به ترتیب عبارت است از -3 :ساختاری  -8شناختی  -3ارتباطی.
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بحث و نتیجهگیري

نتایج حاصول از یافتوه هوای ایون پوژوهش نشوان داد کوه بوین سوواد اطالعواتی و رضوایت تحصویلی
دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به عبارتی ،هور چوه سوواد اطالعواتی دانشوجویان در
دانشگا بیشتر باشد ،رضایت تحصیلی منان بیشترمیشود .هومچنوین سوواد اطالعواتی پویشبینوی
کنند مناسبی برای رضایت تحصیلی دانشجویان میباشد .بین سرمایه اجتماعی و رضایت تحصویلی
دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به عبارتی ،هر چه سورمایه اجتمواعی دانشوجویان در
دانشووگا بویشتوور باشوود ،رضووایت تحصوویلی منووان بویشتوور مویشووود هوومچنووین سوورمایه اجتموواعی
پیشبینیکنند مناسبی برای رضایت تحصیلی دانشجویان میباشد .بررسی پیشینه پژوهش حاکی از
همسانی نتایج به دست ممد از پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای دیگر محققوان دارد .خنیفور
و همکاران ( )Khanifer et al, 2018که بین سرمایهی اجتماعی و سوواد اطالعواتی رابطوه وجوود
دارد .شویخاالسوالمی و وحودت ( )Sheikholeslami & Wahdat, 2018کوه سوواد رسوانهای بور
مشغولیت تحصویلی و رضوایت تحصویلی دانوشممووزان تويثیر مثبوت و معنواداری دارد .کشواورز و
همکاران ( )Keshavarz et al, 2017که بین سواد اطالعاتی دانشجویان و عملکرد تحصیلی رابطه
مثبووت و معنوواداری وجووود دارد .هوومچنووین سووواد اطالعوواتی قابلیووت پوویشبینووی عملکوورد تحصوویلی
دانشوجویان را دارد .ایجوی و سولیمانی ( )Eji & Suleimani, 2017کوه بوین سورمایه اجتمواعی و
مؤلفههای سواد رسانهای رابطه مثبت وجود دارد.
حکویمزاد و همکواران ( )Hakimzadeh et al, 2015کوه بوین سوواد اطالعواتی و عملکورد
تحصیلی رابطه وجود دارد .محترت و تركزاد ( )Motaram & Turkzadeh, 2014کوه رضوایت
تحصوویلی از طریووه متغیوور سوورمایهی اجتموواعی پوویشبینووی موویشووود .امووین بیوودختی و همکوواران
( )Aminbiddokhty et al, 2014که بین سرمایه اجتماعی و رضایت از تحصیل دانشجویان رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .کاووسی ( )Kavousi, 2013که بین سرمایه اجتمواعی و رضوایت از
تحصیل دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و سرمایه اجتماعی ،پیشبینیکنند مثبوت و
معنادار رضایت تحصیلی میباشد .قمری ( )Ghamari, 2012که بین سرمایه اجتمواعی و پیشورفت
تحصیلی دانشمموزان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .تركزاد و محتورت ( & Turkzadeh

 )Motaram, 2012که رضایت تحصیلی دانشجویان از طریه سرمایه اجتماعی گرو های مموزشی
پیشبینی میشوود .علوینوژاد محمودمبادی ( )Alinezhad Mohammad Abadi, 2011کوه بوین
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سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان رابطوه مثبوت وجوود دارد .منانودوالی
( )Anandwalli, 2018که مهارتهای سواد اطالعاتی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان تيثیر دارند
و مهووارتهووای سووواد اطالعوواتی موفقیووت تحصوویلی دانشووجویان را پوویشبینووی موویکننوود .سووولماز
( )Solmaz, 2017که بین مهارتهای سواد اطالعاتی و سطوف یادگیری ماداتالعمر رابطه معنیدار
و مثبتی وجود دارد .لیو و ها ( )Liu & Ha, 2016که بین سواد اطالعواتی و یوادگیری مواداتالعمور
رابطه معنیداری وجود دارد .سلیمانی ( )Soleymani, 2015کوه بوین سوواد اطالعواتی و عملکورد
تحصیلی دانشوجویان رابطوه مثبوت و معنواداری وجوود دارد .هوانوگ و همکواران ( Huang et al,

 )2015که سرمایه اجتماعی دانوش ممووزان تويثیر قابول تووجهی بور موفقیوت تحصویلی دارد .مکوار
( )Acar, 2011کووه سوورمایه اجتموواعی بوور موفقیووت تحصوویلی توويثیر دارد .در چنووین دورانووی کووه
فنموریهای اطالعاتی و ارتباطی پیوند مستمر و ناگسستنی با زندگی شاصوی ،تحصویلی و شوغلی
افراد دارند؛ و فعالیتهای روزمر انسانهوا بسویار وابسوته بوه اطالعوات مویباشود .بور اهمیوت رشود
تواناییهای سواد اطالعاتی دانشجویان در مؤسسات مموزشی بیش از پیش تيکید میشود ،از سویی
دیگر با انفجار اطالعات ،زمینههای مطالعاتی و تحقیقاتی در رشتههای علموی تاصصویتور شود و
استاراج مناسب منابع معتبر از دستاوردهای علمی اهمیت و ضرورت مهارتهوای سوواد اطالعواتی
را در دانشگا ها و سایر مؤسسات مموزشی دوچندان میسازد .لذا با توجه به اهمیت پیدا کردن ایون
مقوله باید به طور منظم مموزش مهارت های سواد اطالعاتی مانند توانوایی تعیوین وسوعت و ماهیوت
اطالعات ،توانایی دستیابی کارممد و مؤثر به اطالعات ،توانایی ارزیوابی نقادانوه اطالعوات ،توانوایی
کاربرد هدفمند اطالعات و توانایی درك موارد حقوقی و اقتصادی کاربرد اطالعات و هومچنوین
تمرین چگونگی استفاد بهینه از اطالعات موجود برای دانشجویان ارائه شوود؛ و بوا در اختیوار قورار
دادن منابع ،امکانات و ساتافزارهای مورد نیاز برای اینگونه مموزشها در محویطهوای مموزشوی
به ایجاد محیط مموزشی حمایتی جهوت توسوعه و تورویج ممووزش اثورباش و مطلوو بوه منظوور
افزایش پیشرفت تحصیلی و احساس رضایت تحصیلی دانشجویان کمک شایانی کرد.
بنابراین پیشنهاد میشود مودیران از طریوه توسوعه و تجهیوز محویطهوای مموزشوی بوه امکانوات
ساتافزاری و نرتافزاری میتوانند شرایط الزت و محیط مطلوبی را برای تيمین نیازهوای اطالعواتی
و استفاد مناسب و بهجا از دستاوردهای علمی و پژوهشوی بورای دانشوجویان فوراهم کننود توا منوان
بتوانند از طریه افزایش اطالعات خویش رضایت تحصویلی موؤثرتری را از خوود بوروز دهنود؛ و بوا
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حمایت و تشویه افوراد نابوه و متاصوص شورایط الزت را بورای اداموه تحصویل منوان در مؤسسوات
مموزشی فراهم نمایند .از سویی دیگر با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی نقوش موؤثری در زنودگی
تحصیلی و اجتماعی دانشجویان دارد؛ بنابراین در دانشگا ایجا میشود کوه شناسوایی و قضواوت
دربار ارزشها ،گرایشها و رفتارهای دانشجویان باید از اهمیت زیادی برخوردار باشود .توا از ایون
طریه به حذف رفتارهای ناشایست وناکارممد و توسعه و تقویوت رفتارهوای مناسوب و مطلوو در
دانشجویان اقدات نمود؛ و از طریه جنبههای ماتلف سرمایه اجتماعی مانند بعد شناختی (منابعی کوه
فراهمکنند مظاهر ،تعبیرها ،تفسیرها ،ارزشهای مشترك ،شوناخت و همکواری متقابول مویباشود)،
بُعد رابطهای (روابط شاصی مبتنی بر صداقت و اعتماد متقابل ،همکاری بهعنوان یک الوزات ،تعهود
به اهداف و عضو یک خانواد مشترك بودن) و بعد ساختاری (تماسهای بین افراد از طریه روابط
شاصی گرت ،ارتباطات کاری زیاد وساختار ارتباطی تسهیلکنند ) به منظوور تقویوت شویو تفکور،
احساس و رفتار دانشجویان می توان به منان کمک نمود ،لذا دانشگا ها باید شرایط و محیط مناسبی
را فراهم نمود تا دانشجویان با اقدامات مؤثری که از طریوه تعوامالت و برقوراری روابوط منطقوی و
مناسب با سایر همکالسیهای خویش انجات میدهند ،بتوانند به شکل مطلو تری فعالیت تحصویلی
خویش را با موفقیت ساری نمود و از من احساس رضایت نمایند.
بنابراین با توجوه بوه نقوش موؤثر سورمایه اجتمواعی در رضوایت تحصویلی دانشوجویان ،پیشونهاد
میگردد به منظور بهبود و افزایش سرمایه اجتمواعی در بوین دانشوجویان سورمایهگوذاری ،طراحوی،
تدوین و اجرای برنامههای مموزشی در دانشگا در راستای ایجاد تعامالت ،گرایشهوا ،ارزشهوا و
هنجارهایی صورت گیرد که بر رفتار و روابط صمیمانه بین دانشجویان تيثیرگذار است.
بنابراین الزت است مسالوالن و مدیران دانشگا  ،به موضوع سرمایه اجتماعی و سواد اطالعاتی بوه
منظور ارتقای رضایت تحصیلی دانشجویان بیش تر توجه کنند ،زیرا دستیابی بوه رضوایت تحصویلی
منجر به بهبود کیفیت و کمیت خدمات مموزشی در دانشگا میشود؛ و از اتالف منابع در دانشوگا
جلوگیری مینماید .باتوجه به اهمیت دانشگا ها و رسالت عظیمی که بوه عهود دارنود ،الزت اسوت،
فرهنگ سرمایه اجتماعی و سواد اطالعاتی را در ایون سوازمان نهادینوه نموود و سواختار مناسوبی را
برای نهادینه کردن این متغیرها انتاا کنند .با عنایت به تحقیقات انجاتگرفته انتظار مویرود سوواد
اطالعاتی و سرمایه اجتماعی شرط الزت بورای رضوایت تحصویلی دانشوجویان باشود و بوه گسوترش
نابهپروری در مؤسسات مموزشی کمک نماید.

31/ … رابطه بین سواد اطالعاتی و سرمایه اجتماعی با
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