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Abstract 
Objectives: In terms of essence, content, and process, education is an interaction-oriented 

subject. Considering changes in the form and quality of communication, educators should 

optimally use information technologies for establishing efficient educational interactions; this 

depends on the development of necessary knowledge, attitude, skills, and belief in abilities. 

Various factors affect competence development and belief formation. This research aimed to 

identify the factors that affect the belief formation in informational abilities, particularly in the 
informational self-efficiency of educators. 

Methods: The present study was conducted using a correlational design. The statistical 

population consisted of primary educators in Ardabil city. Using Cochran's formula, 317 
educators were randomly selected as a sample and participated in the research. Donohoo scale 

and Murphy, Coover and Owen questionnaire were used to measure enabling factors and 

information self-efficacy. Data analysis was done using descriptive statistics, Pearson 
correlation test and structural equation analysis through SPSS and LISREL.  

Results: Structural equation modeling showed that the model of informational self-

efficiency enabling factors has a good fit with the data and all six factors (including advanced 
influence, goal consensus, awareness of each other, cohesiveness, responsiveness of leadership 

and effective systems of intervention) have a significant positive effect on informational self-

efficiency.  
According to these results, the responsiveness of leadership with a coefficient of 0.68 had 

the greatest impact on information self-efficacy, followed by advanced influence with a 

coefficient   of 0.63, cohesiveness with a coefficient of 0.47, awareness from each other with a 

coefficient of 0.42, intervention system effective systems of intervention with the coefficient of 

0.39 and goal consensus with the coefficient   of 0.29. 
Conclusions: With regard to confirming the significant role of the sextuplet factors in 
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information self-efficacy and fitting the examined model using the data, the intervention can be 

concentrated on the plans and instructions developed based on the mentioned factors for 

enhancing the educational agents’ belief in their information capabilities. Participation and 
effectiveness in determining the goals and the opportunity to play a role provide the educational 

workers with a chance to achieve successful experiences. Consensus on the goals results in more 

cohesion, integration, and coordination of educators. Awareness of the other educators’ 
experiences provides the opportunity of modeling, observe, and learn. In addition, the 

educational leader can provide educators with the conditions, motivation, and focus necessary 

for training, mastery, learning from others, and acquiring experience in information 

technologies. Finally, implementing interventions strengthens the belief in educators that they 

can make changes with their efforts and contribute to educational achievement. 
 

Keywords: Information self-efficacy, Information literacy, Educators, Enabling factors, 
SEM. 
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 چکیده

محور است؛ با تغییر در اشکال و کیفیت ارتباطات،   آموزش، به لحاظ ماهیت، محتوا و فرایند، امری تعامل هدف:
های اطالعاتی در جهت برقراری تعامالت کارآمد آموزشی  عامالن درگیر در این امر نیازمند استفاده بهینه از فناوری

های اطالعاتی در عامالن آموزشی و ثانیاً باور   های الزم برای کاربرد فناوری  توسعۀ صالحیتهستند که اوالً وابسته به 
گیری باور به آن، متأثر از عوامل   شان است؛ هر دو مقولۀ توسعۀ صالحیت و شکل  های خود  پیدا کردن آنها به صالحیت

های   گیری باور به توانمندی  حام شده است که شکلگوناگونی است. تحقیق حاضر با تمرکز بر شناسایی ساختار عواملی ان
 دهد.   تاثیر قرار می  اطالعاتی و مشخصاً خودکارآمدی اطالعاتی عامالن آموزشی را تحت

سازی معادالت ساختاری بود. جامعه  روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی و مدل روش:
نفر از آنان که در  300شهرستان اردبیل بوده که با استفاده از فرمول کوکران  آماری تحقیق مشتمل بر عامالن آموزشی

عنوان نمونه انتخاب گردیدند و در تحقیق مشارکت داده شدند.  مدارس ابتدائی مشغول فعالیت بودند، به روش اتفاقی به
طالعاتی از پرسشنامه برای سنجش عوامل توانمندساز خودکارآمدی از مقیاس دنهو و برای سنجش خودکارآمدی ا

سازی  های توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و مدل ها با استفاده از روش مورفی، کوور و اوون استفاده شد. داده
 تجزیه و تحلیل شدند.  LISRELو  SPSSافزارهای  معادالت ساختاری و از طریق نرم

شود و عوامل  های واقعی برازش می ادهمدل عوامل توانمندساز خودکارآمدی اطالعاتی از طریق د ها: یافته
نظام »و « پذیری رهبری مسئولیت»، «انسجام کارکنان»، «آگاهی از یکدیگر»، «اجماع در هدف»، «اثرگذاری باال»

پذیری رهبری با ضریب  تأثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی اطالعاتی دارند. طبق این نتایج مسئولیت  «کارآمد مداخله
ن تأثیر را بر خودکارآمدی اطالعاتی دارا بوده است و اثرگذاری باال، انسجام، آگاهی از یکدیگر، نظام کارآمد بیشتری 68/2

                                                           
(. مدل ساختاری عوامل مؤثر بر خودکارآمدی اطالعاتی عامالن آموزشی. 1041خواه، علی؛ دیرین، فاطمه ) تقوی، حسین؛ خالق استناد به این مقاله: .1

 DOI: 10.22091/stim.2022.7782.1719. 124-112(، ص0)8، علوم و فنون مدیریت اطالعات

 11/11/1011: انتشارتاری    خ  ؛  10/11/1011تاری    خ پذیرش:  ؛  10/11/1011صالح: تاری    خ ا ؛  44/11/1011 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

 نویسندگان. © 
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 های بعدی قرار گرفتند.  در رتبه 29/2و  39/2، 12/2، 10/2، 63/2مداخله و اجماع در هدف با ضرایب تاثیر 
ها، مداخله در  کارآمدی اطالعاتی و برازش مدل با دادهبا توجه به تأیید نقش عوامل توانمندساز بر خود گیری: نتیجه

هایی باشد  ها و دستورالعمل تواند متمرکز بر طرح شان می های اطالعاتی جهت ارتقای باور عامالن آموزشی به توانمندی
نقش، این  اند. مشارکت و اثرگذاری در تعیین اهداف و فرصت ایفای شده الذکر توسعه داده   که با توجه به عوامل فوق

آمیزی کسب کنند. اجماع بر اهداف گروه آموزشگران را به   دهد که تجارب موفقیت شانس را به عامالن آموزشی می
دهد. آگاهی از تجارب یکدیگر فرصت الگوبرداری، مشاهده   سمت انسجام، یکپارچگی و هماهنگی هرچه بیشتر سوق می

تواند شرایط، انگیزه و تمرکز الزم برای تمرین،  پذیری می با مسئولیتکند. همچنین رهبر آموزشی   و یادگیری فراهم می
های اطالعاتی را برای عامالن آموزشی فراهم آورد. نهایتاً  تسلّط، یادگیری از دیگران و کسب تجربه در زمینۀ فناوری

های خود، تغییراتی را در  توانند با تالش ها می کند که آن سازی مداخالت این باور را در آموزشگران تقویت می  عملی
 جهت بهبود آموزش ایجاد نمایند.

 

عوامل توانمندساز، مدل معادالت ساختاری،  خودکارآمدی اطالعاتی، سواد اطالعاتی، عامالن آموزشی،  ها: کلیدواژه

 فناوری اطالعات.
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 . مقدمه 1

تبادل اطالعات در  و تغییر در نحوه برقراری تعامالت و 1گیری جامعه دانش بنیان به جهت شکل
های مختلفی  گسترده فناوری، داشتن سواد اطالعاتی و استفاده از این توانمندی در زمینه  نتیجه پیشرفت

رسانی، بازار، سیاست و مدیریت افکار عمومی ضرورتی  از جمله زندگی شخصی، آموزش، اطالع
العاتی را مجموعه ( سواد اط2106) 2های دانشگاهی انجمن کتابخانهناپذیر است.  اجتناب

سازد نیاز اطالعاتی خود را تشخیص دهد؛ با شناسایی  کند که فرد را قادر می هایی تعریف می توانمندی
موجود به تدوین روش جستجو در این منابع بپردازد؛ پس از انجام جستجو، اطالعات  منابع اطالعاتی

 پیوند الزم بین اطالعات جدید را با دانشمنظور تولید اطالعات جدید  آمده را ارزیابی کند؛ به  دست به
 ای، با اجتماعات یادگیری مشارکت داشته باشد.  قبلی خود برقرار سازد و ضمن رعایت اخالق حرفه

آموزش، به لحاظ ماهیت، محتوا و فرایند، امری تعامل محور است. با تغییر در اشکال و کیفیت 
های متناسب با این تحوالت هستند. آموزگاران و  انمندیارتباطات، عامالن درگیر در این امر نیازمند تو

ت یو ماه نوععنوان یکی از عناصر اساسی در یاددهی یادگیری، باید بدانند که: چگونه  آموزشگران به
کارآمد دسترسی پیدا  مؤثر و وهیش به ازیموردن اطالعات موردنیاز را تشخیص دهند؛ به اطالعات

ق نمایند؛ به شکل هدفمند از اطالعات استفاده یبی، نقد، تحلیل و تلفکنند؛ اطالعات موجود را ارزیا
گاه باشند و به شکل  یدسترس یو اجتماع ی، اقتصادیکنند؛ از موارد حقوق و استفاده از اطالعات آ

آموزش و توسعه حال، تفاوت این گروه با دیگر کاربران در این است که  ها را انتقال دهند. بااین مؤثر آن
های آموزشی متمرکز است )هالورسون و  جای تأکید بر سواد اطالعاتی، بر جنبه ها به آن ای حرفه

 ها اهمیت بیشتری دارد.  ها جهت بهبود آموزش برای آن و کاربرد فناوری (2111، 3اسمیت
دانش، نگرش، مهارت، ای در حوزه آموزش نیازمند  های حرفه بهبود آموزش و ایفای نقش

کند که در ادبیات  است که امکان رفتار مقتضی را برای عامالن فراهم میتوانایی و خصوصیاتی 
شود؛ در استفاده از  یاد می 4«ای صالحیت حرفه»ها تحت عنوان  توسعه منابع انسانی از مجموع آن

های اطالعاتی برای ارتقای  های اطالعاتی نیز این امر صادق بوده و باور به صالحیت فناوری

                                                           
1. Knowledge Society 

2. Association of College and Research Libraries (ACRL) 
3. Halverson & Smith 
4. Professional competency 
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 1«خودکارآمدی»( تحت عنوان 0177ای که توسط بندورا ) ست. مقولهکیفیت آموزشی مهم ا
خودکارآمدی عامالن آموزشی، باور آنان به صالحیت خود در به انجام سازی شده است.  مفهوم

و  2دهد )گادارد ای و تأثیرگذاری در موقعیت آموزشی را انعکاس می رساندن الزامات نقش حرفه
 (. 2101، 3؛ دنهو و کتز2101همکاران، 

دهد که تأثیر این مقوله بر موفقیت تحصیلی حتی بیش از متغیرهایی  تحقیقات مختلف نشان می
؛ گادارد و همکاران، 0311چون وضعیت اقتصادی و اجتماعی فراگیران بوده است )هوی و میسکل، 

ت شده در مورد موفقی  های انجام ( با بررسی فراتحلیل2106) 4(. هتی2101؛ دنهو و کتز، 2101
کننده موفقیت  بینی ، پیش17/0کند که خودکارآمدی معلم با اندازه اثر باالی  آموزشی، عنوان می

رسد اثرگذاری این باورها بر موفقیت آموزشی تحت تأثیر توانمندی و  به نظر میتحصیلی است. 
ت به اثربخشی استفاده از فناوری اطالعاتی نیز باشد. نقش مثبت خودکارآمدی در بهبود نگرش نسب

( در 2101) 6( و گودک2107) 5دوغروهای الکترونیکی نیز تایید شده است.  استفاده از فناوری
دهند که درک معلمان از خودکارآمدی اطالعاتی نقش مثبتی در  تحقیقاتی بر روی معلمان نشان می

رد. بهبود نگرش نسبت به آموزش ترکیبی، آموزش مبتنی بر وب و استفاده از فناوری دیجیتال دا
کننده  بینی ای پیش  دهد که خودکارآمدی رایانه (، نیز نشان می2106) 7یورت و همکاران  های یاشیل یافته

 های اطالعاتی است.  های پشتیبانی شده توسط فناوری نگرش آموزگاران نسبت به یادگیری
امل و با توجه به نقش مثبت خودکارآمدی در ارتقای مستقیم یا باواسطۀ موفقیت آموزشی، عو

( در مطالعات خود نشان 2101اوغلو )  قوربانشرایط مؤثر بر آن از گذشته موردتوجه بوده است. 
های  دهند، تمایل به توسعه ظرفیت داده است که افرادی که خودکارآمدی باالیی از خود نشان می

ذشته انجام ( در مروری که بر تحقیقات گ0314نیا ) کشاورز، شعبانی و فهیمسواد اطالعاتی دارند. 
 بیشتر فرد خودکارآمدی باور دهند که هرچه ها نشان می اند؛ آن اند، چنین نتایجی را تایید کرده داده

آورند  توانمندی اطالعاتی فرد بیشتر خواهد شد؛ حتی صحبت از الگویی به میان می سطح باشد،
                                                           

1. Self-efficiency 
2. Goddard 

3. Donohoo & Katz 

4. John Hattie 
5. Dogru 
6. Gudek 

7. Yeşilyurt, Ulaş & Akan 
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عنوان  ودکارآمدی را به( ارائه شده و خ0314که توسط تام ویلسن )به نقل از: کشاورز و همکاران، 
 کنند.  نیازهای سواد اطالعاتی مطرح می یکی از پیش

شود که شامل  های مشهور، از چهار منشأ خودکارآمدی بحث می در یکی از چهارچوب
اشاره به است؛ تجربه تسلط « حاالت هیجانی»و « ترغیب»، «جانشین تجربه »، «تجربه تسلط»

تواند محیط  رسد که می کند، به این باور می قیتی را تجربه میاین دارد که وقتی فرد یا گروهی موف
خود را کنترل کند و بر آن اثر بگذارد و انجام کارهای مؤثر را تکرار کند. تجربه همکاران دیگر در 

بوده و « تجارب جانشین»تواند این باور را در معلمان ایجاد کند. این منبع  موقعیت مشابه نیز می
 تیترب های ها، دوره در گفتگوها، کارگاه یکالم بیترغند خودکارآمدی است. دومین منبع قدرتم

چهارمین است؛  معلمان در اعتقاد نیا تیتقو یبرا سوم منبع ها، شرفتیپ به بازخورد و ای حرفه
منبع، حاالت عاطفی است، که شامل احساس هیجانات مربوط به ادراکات شخص از صالحیت یا 

 (. 0312ئوال و هوی، )دی پاعدم صالحیتش است 
از بین منابع کارآمدی، تجربه تسلط و جانشینی، بیشترین رابطه را با خودکارآمدی دارند )دنهو، 

آمیز  دهد که تجارب موفقیت ( در این زمینه نشان می2103(. تحقیقات تاشکین و همکاران )0312
وزشی رابطه مستقیمی با سطح های آم های اشتراکی در رابطه با کاربرد فناوری و درگیری در فعالیت

آموزشگران هرچه بیشتر در طور کلی  خودکارآمدی اطالعاتی عامالن آموزشی داشته است. به
یابد و  ای و فنی ارتقاء می های حرفه گیرند، توانایی های کاری غنی از فناوری قرار می معرض محیط

(. 2121و همکاران،  1شانفلدشود ) های اطالعاتی بیشتر می تمایل آنان به استفاده از فناوری
ای و  های شغلی، شرایط زمینه ، رابطه متغیرهای دیگری چون فراشناخت، نگرش بر موارد فوق عالوه

ای، ساختار و فرهنگ موسسه آموزشی با خودکارآمدی تایید شده است  موقعیتی، ارتباطات حرفه
 (. 2100، 3نگ و یین؛ لی، ژا2107، 2؛ لوپز و همکاران0312)سلیمانی، صفری و جعفری، 

( مدلی از 2121و  0312های مؤثر برای تبیین این عوامل، دنهو و همکاران ) در یکی از تالش
اجماع بر روی »، 4«اثرگذاری باال»متشکل از شش عامل دهد که  خودکارآمدی توسعه می

                                                           
1. Shonfeld 
2. López-Vargas, Duarte-Suárez & Ibáñez-Ibáñez 

3. Lee, Zhang & Yin 
4. Advanced Influence 
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گاهی از همدیگر»، 1«اهداف کارآمد نظام »و  3«پذیری رهبری مسئولیت»، 2«انسجام کارکنان»، «آ
است. اعتبار مدل شش عاملی، شرایط توانمندساز کارآمدی و مقیاس مربوطه، در  4«مداخله
؛ تقوی و 2121( و دیگر محققان )دنهو و همکاران، 0312ای که دنهو ) های چندمرحله بررسی

دی بر تبیین خودکارآم اند، تایید شده است. اینکه آیا چنین مدلی عالوه ( انجام داده0311همکاران، 
کند یا نه، نیازمند بررسی جداگانه  عمومی، در تبیین خودکارآمدی اطالعاتی آموزشگران صدق می

 بوده که تحقیق حاضر درپی روشن کردن همین مسئله است.

 . روش تحقیق2

جامعه آماری متشکل از تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی )مدل معادالت ساختاری( و 
نفر است. با توجه  0207به تعداد  0311-0411بیل در سال تحصیلی آموزگاران شهرستان ارد ۀیکل
 با استفاده از روش اتفاقی انتخاب گردید: 307ای به تعداد  ، نمونهین بودن جامعه آماریمعبه 

 
های دموگرافیک  برحسب ویژگیاعضای نمونه ( توزیع فراوانی و درصد 0در جدول شماره )

 شده است.   نشان داده
 کنندگان شناختی مشارکت های جمعیت زیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری براساس ویژگیتو -1جدول 

 متغیرها ها مقیاس یفراوان یدرصد فراوان

 مرد 98 30
 جنسیت

 زن 209 69

 مجرد 29 6/08
 وضعیت تأهل

 متأهل 228 1/80

 دیپلم  3 0

 میزان تحصیالت
 دیپلم فوق 01 1/1

 لیسانس 220 3/62

 لیسانس و باالتر فوق 93 3/29

                                                           
1. Goal Consensus 
2. Cohesive Staff 

3. Responsiveness of Leadership 

4. Effective Systems of Intervention 
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 متغیرها ها مقیاس یفراوان یدرصد فراوان

 سال 32زیر  03 23

 سن
 سال 12تا  32 022 18

 سال 22تا  12 82 8/26

 سال و بیشتر 22 0 2/2

 تر سال و کم 2 20 2/8

 سابقه کار
 سال 02تا  6 62 2/22

 سال 02تا  00 86 2/20

 سال 02باالی  039 8/13

نامه استفاده گردید. برای سنجش خودکارآمدی اطالعاتی های کّمی از پرسش آوری داده برای جمع
گویه با سه خرده مقیاس است؛  27شده که شامل  ( استفاده 0121) 1نیز از مقیاس مورفی، کور و اون

؛ 0311های متعددی )حمیدی و شیرزاد اسکی،  اعتبار و قابلیت اطمینان پرسشنامه در پژوهش
ای  ماده 02و مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از مقیاس ( تایید شده 0311خواه و بابایی،  خالق

( با 0311( استفاده شد. تقوی، شاکری و زند )0312عوامل توانمندساز خودکارآمدی دنهو )
اند. تحلیل  های فنی آن را ارزیابی کرده  معلم، ویژگی 072ای به تعداد   هایی از نمونه  آوری داده  جمع

حاصل شده و اعتبار عاملی  20تا  61ها بین  ها نشان داد که بارهای عاملی ماده عاملی تأییدی توسط آن
به دست  14/1مقیاس تایید شده است. قابلیت اطمینان مقیاس نیز با محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 

شده برای ابزارهای مذکور در تحقیق حاضر، به ترتیب برابر با   آمد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
حاصل شد. از آزمون همبستگی و تحلیل مدل معادالت ساختاری برای بررسی روابط  27/1و  10/1

های کوواریانس مجموعه معادالت   ها به ماتریس  متغیرها استفاده شد؛ در این روش بعد از تبدیل داده
 شود.  میهای نیکویی برازش فراهم آورده   رگرسیون بین متغیرها تدوین و پارامترها محاسبه و شاخص

 ها . یافته3

های توصیفی بررسی و بعد از اطمینان از نرمال  های حاصل از نمونه آماری با استفاده از روش داده
های همبستگی و مدل معادالت ساختاری تحلیل شدند. جدول شماره  ها، از طریق روش بودن داده

شود،  ونه که مشاهده میگ هماندهد.  های آماری را نشان می ( برخی مقادیر مربوط به شاخص2)
است  1تا  0ای لیکرت، بین  درجه  میانگین به دست آمده برای متغیرهای تحقیق با توجه به مقیاس پنج

                                                           
1. Murphy, Coover & Owen 
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دهد  ( هستند. مقادیر انحراف معیار نشان می3و تمامی متغیرها دارای میانگین باالتر از حد متوسط )
تغیرها مشابه هم است. مقادیر چولگی و کشیدگی ها از میانگین، تقریبًا در تمامی م که پراکندگی پاسخ

ها  است(، بر نرمال بودن توزیع داده -2و  2نیز )با توجه به اینکه برای تمامی متغیرهای تحقیق مابین 
 1اسمیرنوف-آزمون کولموگروفها، از  بر این، جهت اطمینان از نرمال بودن داده داللت دارد. عالوه

 ( ارائه شده است. 2در سه ستون آخر جدول )استفاده شد. نتایج این آزمون 
 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق -2جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری Zآماره  کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

 نرمال 0/2 08/0 22/2 00/2 20/2 88/3 اثرگذاری باال

 نرمال 28/2 0/0 39/2 11/2 30/2 69/3 اجماع روی اهداف

 نرمال 00/2 03/0 32/2 -00/2 62/2 00/3 از یکدیگر آگاهی

 نرمال 20/2 23/0 -20/2 09/2 66/2 90/3 انسجام 

 نرمال 268/2 22/0 -22/2 29/2 62/2 21/1 پذیری رهبری مسئولیت

 نرمال 16/2 99/2 12/2 20/2 62/2 92/3 نظام مداخله کارآمدی

 نرمال 02/2 0 02/2 28/2 12/2 39/3 خودکارآمدی اطالعاتی

دهنده  اسمیرنوف نشان -مقادیر معناداری مربوط به نتایج حاصل از کاربرد آزمون کولموگروف
( خروجی 3ها در همه متغیرها است. قبل از آزمون مدل، در جدول شماره ) نرمال بودن توزیع داده

 آزمون پیرسون در قالب ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق ارائه شده است. 
 تریس همبستگی بین متغیرهای تحقیقما -3جدول 

 انسجام آگاهی از یکدیگر اجماع روی اهداف اثرگذاری باال 
پذیری  مسئولیت

 رهبری

نظام مداخله 

 کارآمد

      0 اثرگذاری باال

     0 81/2** اجماع روی اهداف

    0 61/2** 20/2** آگاهی از یکدیگر

   0 89/2** 62/2** 28/2** انسجام

  0 88/2** 80/2** 61/2** 26/2** ذیری رهبریپ مسئولیت

 0 88/2** 92/2** 00/2** 66/2** 23/2** نظام مداخله کارآمدی

 66/2** 82/2** 61/2** 61/2** 86/2** 60/2** خودکارآمدی اطالعاتی 

 معنادار است. 2021** همبستگی در سطح خطای 

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov 
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مبستگی مثبت و معناداری با عامل توانمندساز ه 6شود، هر  گونه که مشاهده می همان
گاهی  26/1خودکارآمدی اطالعاتی دارند. در این میان، اجماع روی اهداف با ضریب  بیشترین و آ

ترین همبستگی را با خودکارآمدی اطالعاتی دارد. همچنین نتایج  ، کم64/1از یکدیگر با ضریب 
ز خودکارآمدی در سطح دهد که همبستگی درونی بین عوامل توانمندسا آمده نشان می دست به

در ادامه برای بررسی مدل عوامل توانمندساز خودکارآمدی و معناداری معنادار است.  10/1خطای 
( 4( و جدول )0شده است. شکل )  شده، از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده بینی روابط پیش

( نشان t-valueاری )( و معنادγ) های تحقیق را در حالت ضرایب استاندارد مدل ساختاری فرضیه
 دهد. می

 
 کننده در حالت ضرایب استاندارد بینی مدل ساختاری عوامل پیش -1شکل 

آمده برای  دست  به( γ)دهد که ضریب استاندارد  ( نشان می0و شکل  4نتایج تحلیل )جدول 
گ16/0تر از  و بزرگ 27/1)تی  63/1رابطه بین اثرگذاری باال و خودکارآمدی اطالعاتی  اهی از (، آ

(، 72/1)تی  47/1(، انسجام 12/3)تی  21/1(، اجماع بر روی هدف 24/1)تی  42/1یکدیگر 
(، نظام کارآمد مداخله و ارتقای خودکارآمدی اطالعاتی 41/01)تی  62/1پذیری رهبری  مسئولیت

آمده برای رابطه بین متغیرهای  دست  شده است. ضرایب استاندارد به ( حاصل 00/4)تی  31/1
، 16/0تر از  و مقادیر تی همه بزرگ 31/1بین و خودکارآمدی اطالعاتی حداقل  گانۀ پیش شش
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عنوان عوامل توانمندساز خودکارآمدی مورد مطالعه قرار  اند. بنابراین، همه متغیرهایی که به بوده
 کنند.  میتوجهی از آن را تبیین  اثر مستقیم و معناداری بر خودکارآمدی داشته و بخش قابل اند، گرفته

 خالصه نتایج مربوط به آزمون اثر عوامل توانمندساز  -4جدول 

 نتیجه آماره تی ضریب اثر متغیر مستقل ردیف

 تائید 80/9 63/2 اثرگذاری باال 0

 تائید 21/2 12/2 آگاهی از یکدیگر 2

 تائید 28/3 29/2 اجماع روی هدف 3

 تائید 02/2 10/2 انسجام  1

 تائید 12/02 68/2 ریپذیری رهب مسئولیت 2

 تائید 00/1 39/2 نظام کارآمد مداخله 6

 )متغیر وابسته: خودکارآمدی اطالعاتی(

مدل، از  در رهایمس یبرا شده برآورد یپارامترها از كی هر یعالوه بر بررسی معنادار
های مطلق، تطبیقی و مقتصد هستند، برای  طبقه شاخص  های برازش که مشتمل بر سه شاخص
ها با مدل آزمون شده استفاده شد. در تحقیق حاضر معیارهای ارائه  در مورد سازگاری داده قضاوت

 (. 1اند )جدول شماره  ( لحاظ شده0322) 1شده توسط شوماخر و لومکس
 های برازش مدل تحقیق شاخص -5جدول 

 ها شاخص

ریشه مربعات 

 خطای تقریب

RMSEA 

برازش 

 تطبیقی

CFI 

برازش 

 افزایشی

IFI 

 نیکوئی

 برازش

نیکوئی برازش 

 AGFIانطباقی 

نسبت مجذور کای 

 به درجه آزادی

 28/2تر از  کوچک قبول مقادیر قابل 
تر  بزرگ

 92/2از 

تر  بزرگ
 92/2از 

تر  بزرگ
 92/2از 

تر از  بزرگ
82/2 

0-3 

 80/0 92/2 91/2 93/2 92/2 202/2 شده  مقادیر حاصل

 برازش برازش برازش برازش برازش برازش نتیجه

برازش مدل براساس ریشه مربعات خطای شده است،   ( نشان داده1گونه که در جدول ) همان
تقریب، برازش تطبیقی، برازش افزایشی، نیکوئی برازش، نیکوئی برازش انطباقی و نسبت مجذور 

مدل عوامل توانمندساز خودکارآمدی اطالعاتی از طریق کای به درجه آزادی تایید شده است و 
 شود.  واقعی برازش می های داده

                                                           
1. Schumacker & Lomax 



 401 ...مدل ساختاری عوامل مؤثر بر خودکارآمدی اطالعاتی

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 گیری  . نتیجه4

های اجتماعی بر اطالعات و دانش استوار  بنیان که در آن غالب فعالیت پدیداری جوامع دانش
را ناگزیر ساخته است؛ با  2و دانش 1ها در جهت مدیریت اطالعات مندی از فناوری است، بهره

و پرورش نیز  این مقوله در آموزش  توجه تعامل محور بودن ذاتی امر یادگیری و توسعه انسانی،
 اهمیت و جایگاه خود را یافته است. 

توانند  ترین عنصر نظام آموزشی در صورتی می عنوان مهم عامالن آموزشی، در کنار فراگیران به
های الزم در زمینه  های آموزشی موفق باشند که هم توانمندی کارگیری فناوری در ارتقای وضعیت به

گاهی  عاتی را کسب کرده باشند و هم باور به این توانمندیهای اطال فناوری ها را داشته باشند. خودآ
و باور افراد به صالحیت و تأثیرگذاری بیشترشان عاملی مؤثر بر اثربخشی فعالیت تدریس نشان 

شده است؛ زیرا یک محرک قدرتمند است که بر رفتار آموزشگران در کالس درس و تالش   داده
؛ 2101؛ گادارد و همکاران، 2106؛ هتی، 2121گذارد )دنهو و همکاران،  تأثیر میشده،   انجام

ای مرتبط، پرورش و بهبود  های حرفه بر ارتقای صالحیت (. عالوه2103تاشکین و همکاران، 
های اطالعاتی را  خودکارآمدی باید محور مداخالتی باشد که قصد بهبود آموزش از طریق فناوری

 های اطالعاتی تی درجه اول نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی فناوریدارند. چنین مداخال
هستند. تحقیق حاضر در این راستا به دنبال ارزیابی مدلی از عوامل مؤثر بر خودکارآمدی بود که 

شده،   دهد که مدل بررسی ( ارائه شده است. نتایج بررسی حاضر نشان می0312توسط دنهو )
گانه اثرگذاری،  ارد و همه ضرایب استانداردشده نشانگر تأثیر معنادار عوامل ششبرازش مناسبی د

 پذیری رهبری و نظام کارآمد مداخله بر خودکارآمدی آگاهی، اجماع روی هدف، انسجام، مسئولیت
 اطالعاتی هستند. 

ی، نتایج حاصل در این مطالعه در رابطه با عوامل توانمندسازی چون تجربه و احساس اثرگذار
گاهی از تجارب کارکنان دیگر در این زمینه و نظام کارآمد مداخله در مطالعاتی که متغیرهای  آ

( 2103کند. مطالعات تاشکین و همکاران ) اند، تایید می ها را در گذشته بررسی کرده همپوش با آن
دهند که هرچه تجارب عامالن آموزشی در  ( نشان می2120و  2121و شانفلد و همکاران )

کنند، احساس  شود و تجارب بیشتری از همکاران اطالعات حاصل می ستفاده از فناوری بیشتر میا
                                                           

1. Information Management or IM 
2. Knowledge Management or KM 
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( خودکارآمدی اطالعاتی 2103رود. از نظر تاشکین و همکاران ) ها باالتر می خودکارآمدی آن
از آموزشگرانی که سن باالتر و سابقه بیشتری دارند و در طول زمان تجربه بیشتری در زمینه استفاده 

کند  ها کمک می کنند، بیشتر است؛ به این دلیل که این تجربه به آن های اطالعاتی کسب می فناوری
گاهانه تر عمل کنند. از  که هم در تشخیص و ارزیابی نیازهای اطالعاتی و هم در برآورده کردن آن آ

العاتی و درک های اط جا و هوشمندانه از فناوری ( نیز استفادۀ به2121نظر شانفلد و همکاران )
نقش آن در تحقق اهداف آموزشی، آنان را به استفاده بیشتر و کسب تجربه بیشتر در این زمینه 

دهند که برخالف  ( در مطالعه اخیر خود نشان می2120کند. شانفلد و همکاران ) ترغیب می
 یها شناسی، گشودگی، همچنین قومیت و جنسیت، تجربه و سال های شخصیتی چون وظیفه ویژگی

 کننده معتبری برای خودکارآمدی اطالعاتی بوده است.  بینی استفاده از فناوری پیش
طور کلی مشارکت در تعیین اهداف و فرصت ایفای نقش، این شانس را به عامالن آموزشی  به

(. متغیر 2101هایی را کسب کرده و موفقیت را تجربه کنند )دنهو و کتز،  دهد که صالحیت می
ای برای سوق به سمت انسجام، یکپارچگی و هماهنگی  بر اهداف نیروی بالقوه دیگر یعنی اجماع

( که تأثیر 2100؛ نقل از: شاهین، 2111و هوی،  1)الیگ میلکرک کند  هرچه بیشتر تولید می
( 2111انسجام بر خودکارآمدی در تحقیق حاضر نیز تایید شد. به عقیده الک میلگرک و هوی )

ج اهداف مشترك است. همچنین یف و ترویبهبود آموزش، تعراساسًا محور رهبری برای 
گاهی از مسائل حرفه مسئولیت ای و شخصی، احترام و کمک به عامالن  پذیری رهبر آموزشی و آ

انکاری در ارتقای باور به  یادگیری نقش غیرقابل -آموزشی در ارتقای تمرکز بر فرایند یاددهی
توانند و مسئولیت پاسخ به نیازهای آموزشگران  رهبران می تأثیرگذاری آنان دارد. همچنین زمانی که

شود. عامل نهایی نظام کارآمد مداخله است. در  گیرند، خودکارآمدی بیشتر می را بر عهده می
های کارآمد مداخله وجود دارد، عامالن آموزشی برای حل مسائل آموزشی و  موسساتی که سیستم

سازی مداخالت نهایتًا این باور را   کنند؛ عملی ماًل کمک میاند و ع تضمین موفقیت فراگیران آماده
های خود، تغییراتی را ایجاد نمایند و به  توانند با تالش ها می کند که آن در آموزشگران تقویت می

 موفقیت آموزشی یاری رسانند.
الزم به ذکر است که با وجود برازش مدل آزمون شده، و اعتبار آن در مداخله بر ارتقای 

                                                           
1. Alig-Mielcarek & Hoy 
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خودکارآمدی گروهی از عامالن آموزشی، باید توجه داشت که نتیجه تحقیق حاصل تحلیل 
هایی بوده است که از آموزگاران اردبیلی، با خصوصیات زبانی و فرهنگی متفاوت از بسیاری  داده

مقطعی بدون کنترل -شده است؛ ثانیًا نتیجه یک مطالعه توصیفی آوری  دیگر از نقاط کشور جمع
ها بوده است؛ لذا، در تفسیر و استفاده از نتایج  گر آن ل و متغیرها و بررسی نقش تعدیلسایر عوام

های دیگر، باید  ها به موقعیت  های عملی، همچنین تعمیم یافته برای اتخاذ ترتیبات و طراحی برنامه
  ها توجه داشت و جانب احتیاط را رعایت کرد. به این محدودیت
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منـابـع
رهبری (. اعتباریابی مقیاس شرایط توانمندساز کارآمدی جمعی معلمان. 0311ی، م.، زند، ف. )تقوی، ح.، شاکر

 .32-07(: 3)0 ،آموزشی کاربردی
ای  رایانه یبا خودکارآمد یو راهبردهای فراشناخت یتیهای شخص (. رابطه ویژگی0311حمیدی، ف.، شیرزاد اسکی، م. )

 . 32-23(: 24)6، یتیارتباطات در علوم تربآوری اطالعات و  فندر دانشجو ـ معلمان. 
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. ترجمه م. شاکری، ع.ر. آموزان جمعی: تاثیرگذاری باورهای معلمان بر یادگیری دانشکارآمدی (. 0312دنهو، ج. )
 السادات و ز. زارع. یزد: دانشگاه یزد.   هوشی

. ترجمه م. طاهری و س. غیاثی. تهران: پژوهشکده آموزش بهبود و یآموزش رانیمد(. 0312، و.ك. )یدی پائوال، م.ا.، هو
 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 شناسان. . ترجمه و. قاسمی. تهران: جامعهسازی معادله ساختاری ای بر مدل مقدمه (.0322ماخر، ر.ا.، لومکس، ر.ج. )شو

دهنده فرهنگ کارآمدی جمعی معلمان شهر  (. شناسایی عوامل توسعه0312صفری، م.، سلیمانی، ن.، جعفری، پ. )
 .312-331(: 37)01، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیتهران از دیدگاه خبرگان. 

DOI: 20.1001.1.20086369.1398.10.37.15.9 
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 DOI: 10.22059/JLIB.2015.56957. 22-0(: 0)41، نشگاهیرسانی دا و اطالع یارکتابدت تحقیقا
. ترجمه ن. سلیمانی، م. صفری و م. مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و عمل(. 0311کل، س.ج. )هوی، و.ک.، میس
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