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  مقدمه
سـطح دانـش در    يتوانـد ضـمن ارتقـا    یم ها آن یآموزش يها مدارس و شیوه ینظام آموزش

 يفـرد  شـرفت یو باعث رشد و پ دینما تیتقو ها آنرا در  يو نوآور تیخالق ،وزانآم دانش
 نیاولـ  ییابتـدا  آمـوزان  دانـش  جاکـه ازآن ).42: 1393،خسروآبادي( گردد ها آن یو اجتماع

ارائـه   ،دهنـد  یم لیکشور تشک وپرورش آموزشرا در نظام  یرسم یسطح از سطوح آموزش
و باعـث   دهـد  شیرا افـزا  هـا  آندانـش و اطالعـات    نو و جذاب که بتوانـد سـطح   يها شیوه
زیــرا خودکارآمــدي  دارد يا ژهیــو تیــاهم یش خودکارآمــدي تحصــیلی آنــان گــردداافــز

). 32: 1394(نسـیمی،  هاي صحیح آموزش اسـت  شیوهاجراي  درگرو آموزان دانشتحصیلی 
بـه   ،ترا داراسـ  تیـ و کسـب موفق  شـرفت یپ ییآموز باور داشته باشـد کـه توانـا    دانش یوقت

هنگام مواجهـه   ویژه به خودکار آمد آموزان دانشاست.  افتهیدست  یلیتحص يخودکارآمد
و پشـتکار   کوشـی  سـخت دارنـد،   دیخود ترد يها تیکه به قابل ياز افراد شتریبا مشکالت، ب

بــاال باشــد، در  آمــوزان دانــشدر  یلیتحصــ يکــه ادراك کارآمــد ید. وقتــنــده ینشــان مــ
 کنـد  یمـ  عیتسـر آنان را  يها تیها و قابل د کرد که توسعه مهارتشرکت خواهن ییها تیفعال

  ).103: 1383و همکاران،  ی(کرامت
 .غافـل مانـد   یاز مبحث سواد اطالعات دینبا یلیتحص يخودکارآمد مطالعه در بابدر 

و مـؤثر بـه اطالعـات،     دیـ مف یآمـوز را در دسترسـ   اسـت کـه دانـش    یتیقـابل  یسواد اطالعات
رفـع   منظـور  بـه آمـده   بـه دسـت  از اطالعـات   انـه و خالق قیـ ن و استفاده دقآ يانتقاد یابیارز

وپـرورش امـروز    آمـوزش  ).10: 2005(ماچالپ، سازد یتوانمند م شیخو یاطالعات يهاازین
ــا  ــه   نیازمنــد تربیــت دانــشانقــالب اطالعــاتی، همگــام ب ــاور ب آمــوزانی اســت کــه ضــمن ب
امـروز،   العـات را داشـته باشـند چراکـه    هاي خویش، توانایی استفاده صحیح از اط توانمندي

همگام شدن بـا فهـم   همچنین قدرت است،  ،اطالعات داشتن ی قرار دارد کهگاهبشر در جای
عمـده   فـه یوظ. شـود  یک الزام محسـوب مـی   کسب سواد اطالعاتی ایو استفاده از اطالعات 

 رانیـ فراگ بـه جان همهو پروراندن  تیترب ،ییابتدا یلیدر مقاطع تحص باألخص ،ینظام آموزش
 فیـ تعر نیآن جامعه است. گرچه ا ینقش مناسب خود در جامعه در جهت تعال يفایا يبرا
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با عنایت به نقش مهـم اطالعـات در   قرارداد، لکن  ینیمورد بازب یتوان از وجوه متفاوت یرا م
 نمـود  ریـ تعب یشـدن سـواد اطالعـات    داراتوان رشد فراگیران را مترادف بـا   می ،موفقیت افراد

اطالعـاتی کسـانی هسـتند کـه      داراي سـواد  آمـوزان  دانش ).19: 1392و همکاران، یگدلی(ب
داننـد کـه دانـش     دانند که چگونه یاد بگیرند، زیرا مـی  می ها آناند چگونه بیاموزند.  آموخته

تـوان اطالعـات مـورد نیـاز را پیـدا کـرد و از        چگونه سازماندهی شـده اسـت و چگونـه مـی    
 یباسـواد اطالعـات  . نـد از آن بیاموزنـد  فاده کرد که دیگـران نیـز بتوان  اي است گونه اطالعات به

فعـال   هرنـد یادگیبـه   کند یم تیفعال العمر مادام هرندیادگی عنوان به نکهیعالوه بر ا آموز دانش
 اریبسـ  گـر یمنفعـل د  رانیـ بـا فراگ  يو سـودمند  تیـ خالق زانیـ م ازنظرکه  شود یم لیتبد زین

مستقل بـه   طور بهو خود  ردیگ یرا برعهده م يریادگی تیسئولم چراکهداشت  تفاوت خواهد 
ئز اهمیـت در  از دیگر موارد حا ).28-29: 1393،ی(لک زائ دارد یگام برم سائلدنبال حل م

و افـزایش بهتـر یـادگیري     آمـوزان  دانشاري آن بر پیشرفت تحصیلی سواد اطالعاتی اثرگذ
کـه از   یآمـوزان  رسـد دانـش   ینظـر مـ   بـه ). همچنین 18: 1394(میرحسینی و همکاران، است

در امـر   يتـر  فعاالنـه  صـورت  بهتوانند  یگردند م میبرخوردار  يباالتر یسطح سواد اطالعات
برخـوردار   يبـاالتر  یلیو توان تحصـ  ياز کارآمد اصطالح بهشرکت داشته باشند و  لیتحص

  .)65: 1393(عبدالهی، گردند
 هـاي  فنـاوري کـه از   یآمـوزان  نـش دا یاست کـه سـواد اطالعـات    نیآنچه مسلم است ا

اسـتفاده از امکانـات   ). 28: 1393،یارتقـا دارد (لـک زائـ    تیقابل ندینما یاستفاده م یآموزش
 میتعلـ  نیمتفکر رو ازاین. است تیحائز اهم اریبس آموزان دانش وپرورش آموزشدر  فنّاورانه

 يهـا  وهیشـ  ینیگزیارا مهـم دانسـته و بـه دنبـال جـ      یآموزش هاي فناورياستفاده از  تیو ترب
). 16: 1381پـور،  ی(موسـ  دباشـن  یمنوین  يریادگیآموزش و  هاي فناوريبا  یسنت یآموزش

و اطالعـات کامـل و    دیـ فزایب آمـوزان  دانـش  اراتیـ اخت زانیتواند بر م یم یآموزش امکانات
 یلیعملکـرد تحصـ   شیو افـزا  یلیتحصـ  شـرفت یباعث پ که نحوي بهبدهد  ها آنبه  ازیمورد ن
  ).24: 1393،و همکاران یپنجک ینی(حس رددآنان گ

 یلیتحص شرفتیو پ تی، موفقآموزان دانش يریادگیهدف در امر  ترین مهم ازآنجاکه
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از عوامـل   یکـ یداننـد   یمـرتبط مـ   یلیتحصـ  شـرفت یو پ تیرا بر موفق یاست، عوامل مختلف
ــو موفق شــرفتیدر پ تأثیرگــذار ــ اســت يخودکارآمــد ،یلیتحصــ تی و  ی(حــاتم زاده عرب
در انجـام   نـان یاطم یخـاص بـه معنـ    طـور  بـه  یلیتحصـ  ي). خودکارآمد24: 1394همکاران،

جهت آزمون  یدر کالس و آمادگ سؤاالتمانند خواندن کتاب، پاسخ به  یلیتحص فیوظا
 يداریـ نمـرات بـاالتر و پا   نیانگیـ منجـر بـه م   یلیتحصـ  يخودکارآمـد  ياست. سطوح بـاال 

دارنـد   يباالتر یلیتحص يکه خودکارآمد یموزانآ دانش درنتیجهگردد.  یم فیتکال لیتکم
را بـه کـار    يتـر  سـودمند  يریادگیـ  يهـا  خواهند داشت و راهبرد يبهتر یلیتحص يسازگار
اهمیـت  ). 18: 1394سـعادت و همکـاران،  داشـت ( خواهنـد   يکارکرد بهتر درنهایتبرده و 

نگـرش،  آمـوز را از لحـاظ تحصـیلی، طـرز      این است که دانـش در خودکارآمدي تحصیلی 
آمـوز   شمندي تقویت نموده و باعـث کارآمـد شـدن دانـش    زو احساس ار ي پیشرفتانگیزه

تبدیل شدن به یک نیـروي انسـانی    درازمدت موفقیت تحصیلی و شغلی وگردد. این امر در 
  ).24: 1394و همکاران، ی(حاتم زاده عرب مؤثر و توانمند را براي جامعه به همراه دارد

 آمـوزان  دانشارتقاي سواد اطالعاتی که رسد  به نظر میق چنین با عنایت به مطالب فو
مــرتبط باشــد. ارتقــاي احســاس ارزشــمندي،  هــا آنتوانــد بــا خودکارآمــدي تحصــیلی  مــی

 یانسـان  يرویـ ن درنهایـت  ،آمـوزان  لی، ارتقاي سطح دانش و نگـرش دانـش  توانمندي تحصی
ــا ســطح دانــش و کــارا  ــا ب ــاال ییتوان ــ  ب ــه هم ــه ب ــر جامع ــراي ه و  ینیرحســیم( راه داردرا ب

  ).19: 1394همکاران،
 یحاصــله وجــود نداشــت امــا برخــ جــهینت ســهیجهــت مقا یمتأســفانه پــژوهش مشــابه

  :از اند عبارتاند  پژوهش حاضر پرداخته يرهایمتغ یکه به بررس ییها پژوهش
بـا   یسـواد اطالعـات   نیکـه بـ   نـد نشـان داد  ی) در پژوهش1394( زاده و همکاران میحک

 يخودکارآمـد  نیبـ  نیرابطه وجـود دارد. همچنـ   ،یلیو عملکرد تحص انهیرا يخودکارآمد
هرچـه سـواد    یعنـ ی؛ شـود  یمـ  دهیـ د يمعنـادار  مثبت و ي رابطه یلیبا عملکرد تحص يا انهیرا

دارنـد و   يشتریب یلیو عملکرد تحص انهیرا يارآمدباالتر باشد، خودک انیدانشجو یاطالعات
 يبهتـر  یلیداشـته باشـند، عملکـرد تحصـ     يشـتر یب يا انـه یرا يهرچـه خودکارآمـد   نیهمچن
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و  یلیتوان تحصـ  شیبر افزا یآموزش يفنّاور تیبه اهم زی) ن1393( یخواهند داشت. عبداله
دانش  يدر کارآمد مؤثر اریبساشاره نموده و نقش آموزش را  آموزان دانش يخودکارآمد

سـطوح   انیـ م يمثبت و قـو ) نشان داد ارتباط 1392همکاران (و  يزیآموزان دانستند. نوکار
  .وجود داشت انیدانشجو یلیتحص يو باور خودکارآمد یسواد اطالعات يها مهارت

احسـاس خودکـار    و یسـواد اطالعـات   نینشـان داد کـه بـ   در پژوهشی ) 2013( ساندرس
وجـود دارد. سـاندرس نشـان داد سـواد      يمعنـادار و  میرابطه مستق انیدانشجو یلیتحص يآمد

و  دیـ دارد. فلو انیدانشـجو  یلیتحص ياحساس خود کارآمد جادیدر ا يدایز تیاهم یاطالعات
آمـوزش اسـتفاده    کیـ الکترون ي وهیکـه از شـ   یانیدانشـجو  نی) نشان دادند بـ 2008همکاران (

وجـود دارد.   ياند رابطه معنادار استفاده نموده یسنت ي وهیکه از ش یآموزان کرده بودند و دانش
نسـبت بـه گـروه دوم     يطـور معنـادار   ) بـه کیـ ش الکترونآمـوز  وهی(شـ  گـروه اول  انیدانشجو

 جیکـرده بـود. نتـا    دایـ ارتقـا پ  هـا  آنی داشته و سواد اطالعات یلیتحص شرفتی) پی(آموزش سنت
  وجود دارد. يدار یرابطه مثبت معن یو سواد اطالعات کیآموزش الکترون وهیش نینشان داد ب
 نیبر رابطـه بـ   یآموزش هاي فناوريریتاث مطالعهاست تا به  نیبر ا یپژوهش سع نیدر ا

 دیو شـه  یفرهنگـ  يدبسـتان شـهدا   آمـوزان  دانش یلیتحص يو خودکارآمد یسواد اطالعات
 یکماسـ  دیو دبسـتان شـه   یفرهنگـ  يدبستان شهدا ازآنجاکهبجنورد پرداخته شود.  یکماس

 ،قـرار دارنـد   در شـهر بجنـورد   هـم  یگیو در همسا مکان یکسان جغرافیایی کیبجنورد در 
 نیبـر رابطـه بـ    یآموزشـ  هـاي  فناوري ریتاث یبررس منظور به يا سهیاست تا مقا نیبر ا میصمت

دو مدرسـه   نیـ ا رایز گرددبه انجام  آموزان دانش یلیتحص يو خودکارآمد یسواد اطالعات
شـود و از امکانـات    یمـ  یخـاص شهرسـتان تلقـ    رسجزو مـدا  ها آناز  یکیکه  لیدل نیبه ا

شهرسـتان   وپرورش آموزش يجزو مدارس عاد يگریدار است و دبرخور فنّاورانه یآموزش
 در ایـن حـوزه  پژوهش  يبرا یمناسب نهیگز ،استبرخوردار  يتر فیو از امکانات ضع است

  اند از: پژوهش حاضر عبارت تفرضیارود.  یبه شمار م
شـهید کماسـی    ابتـدایی  در مدرسـه  یلیو خودکارآمـدي تحصـ   یسواد اطالعات نیب .1

  د.رابطه وجود دار
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ی فرهنگـ  يشـهدا  ابتـدایی  در مدرسه یلیو خودکارآمدي تحص یسواد اطالعات نیب .2
  رابطه وجود دارد.

  یشناس روش
ازنظـر   پژوهش. است  شده استفاده همبستگی از نوع توصیفی روش از موضوع شناخت براي

ارس مـد  ششـم  پایـه  پسـر آمـوزان   دانـش  کلیـه  شـامل  آماري جامعه .است کاربرديهدف، 
 تفکیـک  بـه  نفـر  200 جامعـه  تعـداد کـل   کهاست  بجنورد کماسی شهید و یفرهنگ شهداي
  .است 1395-96 سال در نفر 100 مدرسه هر در یعنی مدرسه
شد.   استفاده  ساده تصادفی گیري  نمونهي  وهیاز ش آماري جامعه هاي   ویژگی به توجه با

 نفـر  127 شامل مطالعهمورد نمونه. گردید استفاده مورگان جدول از نمونه حجم تعیین براي
 شـهید  مدرسـه  در هـا)  عـدم عـودت یکـی از پرسشـنامه     به علت( نفر 63 یعنی مدرسه هر در

  .است بجنورد فرهنگی شهداي نفر 64 و کماسی
  از: اند عبارتمربوطه  هاي پرسشنامه

پرسشـنامه   نیـ ا :نکـز یمورگـان و ج  یلیپرسشنامه خودکارآمدي تحصـ  -1
  .استشامل استعداد، کوشش و بافت  است اسیخرده مق 3و  گویه 30 يدارا

همکــاران و  یرحمــان  دانــش آمــوزان یســواد اطالعــات پرسشــنامه -2
 -3اطالعـات   نیـی و تع صیتشـخ  -2جستجو  يها مهارت -1شامل مؤلفه  9 يدارا ).1386(
 -6 اطالعـات  یسـازمانده  -5خـود   یاطالعـات  ازیـ شـناخت ن  -4 اسـتفاده از اطالعـات   انتو
شـناخت   -9 یاز سـواد اطالعـات   یآگـاه  -8 به اطالعات یابیتوان دست -7 اطالعات یابیارز
  .استبه اطالعات  یخود در دسترس یاجتماع فهیوظ

ها بنا بر نظر متخصصان امر، داراي روایـی صـوري و محتـوایی بـوده اسـت.       پرسشنامه
آلفـاي   آمـد.  بـه دسـت   82/0کرونبـاخ،   يبا آلفـا  پرسشنامه خودکارآمدي تحصیلی ییایپا
بـراي تحلیـل اطالعـات و محاسـبه      آمـد.  دسـت  ) به85/0رونباخ پرسشنامه سواد اطالعاتی (ک

  استفاده شد. 20نسخه  spssافزاري آماري  نتایج از بستۀ نرم
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  ها یافته
فراوانـی متغیرهـاي پـژوهش بـه تفکیـک       ترین پایینباالترین و  میانگین، انحراف استاندارد،

  ئه شده است.ارا 1در جدول  موردمطالعههاي  گروه

  ترین و باالترین فراوانی میانگین، انحراف استاندارد، پایین -1 جدول
 باالترین ترینپایین انحراف استاندارد میانگین متغیرها هاي موردمطالعه گروه

 137 104 95/6 42/114  سواد اطالعاتی  شهداي فرهنگی

  120  79  58/8  87/101  خودکارآمدي تحصیلی  
  108  75  03/8  98/96  العاتیسواد اط شهید کماسی

  113  81  67/7  96/99  خودکارآمدي تحصیلی 
  

 آمـوزان  دانـش مشخص شده، میـانگین سـواد اطالعـاتی در     1طور که در جدول  همان
بود اما میانگین متغیر مذکور (سواد  95/6، با انحراف معیار 42/114مدرسه شهداي فرهنگی 

. اسـت  03/8، بـا انحـراف معیـار    98/96ی مدرسـه شـهید کماسـ    آموزان دانشاطالعاتی) در 
مدرسـه   آمـوزان  دانـش همچنین نتـایج نشـان داد کـه میـانگین خودکارآمـدي تحصـیلی در       

ــی   ــهداي فرهنگ ــار   87/101ش ــراف معی ــا انح ــذکور      58/8، ب ــر م ــانگین متغی ــا می ــود ام ب
، بـا انحـراف معیـار    96/99مدرسه شهید کماسی  آموزان دانش(خودکارآمدي تحصیلی) در 

  .است 67/7
اسـمیرنوف   -جهت بررسی نرمال بـودن متغیرهـاي پـژوهش از آزمـون کلمـوگروف     

 ارائه شده است. 2استفاده شد که نتایج آن در جدول 

  بررسی نرمال بودن متغیرهاي پژوهش -2جدول 
 K-Sمقدار احتمال  اسمیرنوف –کلموگروف  Zآماره  متغیرها

 546/0 799/0  سواد اطالعاتی

  123/0  182/1  خودکارآمدي تحصیلی
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 -مـوگروف دهـد مقـادیر احتمـال آزمـون کل     نشـان مـی   2طور که نتایج جـدول   همان
) محاسـبه  P›123/0) و خودکارآمدي تحصـیلی ( P›546/0سواد اطالعاتی (اسمیرنوف براي 

دهد که فرض صـفر مبنـی بـر نرمـال نبـودن توزیـع رد شـده         شده است. این مقادیر نشان می
؛ بنـابراین بـراي تحلیـل نتـایج     استنرمال  موردمطالعهرها در نمونه است، لذا توزیع همه متغی

  هاي پارامتري استفاده نمود. توان از آزمون در مورد متغیرهاي مذکور می
 3خطاهـا در جـدول    اسـتقالل  تعیـین  جهـت  واتسـون  -نتایج مربوط به آزمون دوربین

  ارائه شده است.

 الل خطاهاواتسون جهت تعیین استق -آزمون دوربین -3جدول 

 مقدار آماره متغیرها

 088/2 واتسون –دوربین   خودکارآمدي تحصیلی سواد اطالعاتی*

  
آماره دوربین واتسون، آزمون استقالل خطاهـا (تفـاوت بـین مقـادیر واقعـی و مقـادیر       

توسط معادلۀ رگرسیون) را انجام داده و چـون مقـدار آمـارة آزمـون دوربـین       شده بینی پیش
شود  رد نمی خطاهافرض عدم وجود همبستگی بین  ،قرار دارد 5/2تا  5/1 واتسون در فاصلۀ

تـوان از   و استفاده از رگرسیون بالمانع است. لذا با توجه به نتایج مفروضات دوگانه فوق می
  هاي تحقیق استفاده کرد. روش رگرسیون تک متغیره براي آزمون فرضیه

 - 2هـا و   نرمـال بـودن داده   - 1ی اسـت؛  تحلیل واریانس تک متغیره داراي دو مفروضـه اساسـ  
ها تأییـد شـد    هاي متغیرهاي تحقیق. با توجه به اینکه در بخش قبلی نرمال بودن داده همگنی واریانس

ـیش         فـرض همگنـی    لذا در این قسمت و قبـل از اجـراي آزمـون تحلیـل واریـانس، بـراي رعایـت پ
  ارائه شده است: 4نتایج آن در جدول  هاي متغیرهاي تحقیق از آزمون لوین استفاده شد کهواریانس

  هاي متغیرهاي تحقیق دو گروه در جامعه واریانس یهمگنفرض  نتایج آزمون لوین در مورد پیش -4جدول 
 داري سطح معنی درجه آزادي دوم درجه آزادي اول F متغیر

 111/0 125 1 582/2  سواد اطالعاتی

 516/0 125 1 424/0  خودکارآمدي تحصیلی
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گــردد. یعنــی  گــروه در متغیرهــاي تحقیــق تأییــد مــی -4نــه کــه در جــدول گو همــان
ها در دو گروه تأیید گردیـد. بـا توجـه مطالـب فـوق،       هاي نمره فرض همگنی واریانس پیش

  .استشرایط استفاده از آزمون آماري تحلیل واریانس برقرار 
 ییابتـدا آمـوزان   دانـش  تحصـیلی  وخودکارآمـدي  تیاسـواداطالع  بـین  فرضیه اول:

  .دارد وجودرابطه  شهیدکماسی و فرهنگی شهداي مدرسه
فیشـر اسـتفاده    Zبراي بررسی فرضیه فوق از دو آزمون ضریب همبسـتگی پیرسـون و   

  ارائه شده است. 6و  5شد که نتایج آن در جداول 

  موردمطالعه يها گروه درضریب همبستگی بین سواد اطالعاتی و خودکارآمدي  -5جدول 
 سطح معناداري R متغیرها ها گروه

 981/0 -003/0 سواد اطالعاتی*خودکارآمدي تحصیلی مدرسه شهداي فرهنگی

 **0001/0 488/0 سواد اطالعاتی*خودکارآمدي تحصیلی مدرسه شهید کماسی

  
دهد که رابطه معناداري بین سواد اطالعـاتی و خودکارآمـدي    نشان می 5نتایج جدول 

بـین   کـه  درحـالی  )P<05/0نگـی وجـود نـدارد (   مدرسه شهداي فره آموزان دانشتحصیلی 
مدرسه شهید کماسی رابطه  آموزان دانشسواد اطالعاتی و خودکارآمدي تحصیلی در میان 

بـر روابـط    فنّاورانـه امکانـات   تـأثیر ). جهـت بررسـی   P>01/0مثبت معناداري وجـود دارد ( 
  ت:فیشر مقایسه شده اس zمذکور، رابطه بین این دو متغیر از طریق آزمون 

  موردمطالعه هاي در گروهمقایسه میزان ارتباط بین سواد اطالعاتی و خودکارآمدي  -6جدول 
 سطح معناداري Z  سطح معناداري R ها گروه

 981/0 003/0 مدرسه شهداي فرهنگی
92/2 0018/0 

 **0001/0 488/0 مدرسه شهید کماسی

  
ــایج جــدول   همــان ــین متغیرهــاي ســو  نشــان مــی 6طــور کــه نت اتی و اد اطالعــدهــد ب

تـري نسـبت بـه     مدرسه شهید کماسی ارتباط قـوي  آموزان خودکارآمدي تحصیلی در دانش
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محاسبه شـده در مـورد اخـتالف     zمدرسه شهداي فرهنگی وجود دارد و نمره  آموزان دانش
ــا  ) 57/2یعنــی ( 01/0جــدول در ســطح  zکــه از  اســت 92/2ارتبــاط ایــن دو متغیــر برابــر ب

این تفاوت بین دو ضریب همبستگی معنادار است لذا با توجـه بـه نتـایج    است، بنابر تر بزرگ
ــی ــاوري  حاصــله م ــوان گفــت کــه فن ــاي آموزشــی ت ــر ه ــین رابطــه ب ــواد ب ــ س  و تیااطالع

 کماسـی  شـهید  و فرهنگـی  شـهداي  مدرسـه  ابتـدایی آمـوزان   دانش تحصیلی خودکارآمدي
  شود. هت منفی تأیید میمنفی معناداري داشته است و فرضیه مذکور در ج تأثیربجنورد 

 شـهید  ابتدایی مدرسه در تحصیلی خودکارآمدي و اطالعاتی سواد بین فرضیه دوم:
  .دارد وجود رابطه کماسی

بـر واریـانس خودکارآمـدي تحصـیلی، متغیـر سـواد        سواد اطالعـاتی  تأثیربراي تعیین 
الك در معادلـه  متغیر مـ  عنوان بهبین و خودکارآمدي تحصیلی متغیر پیش عنوان به اطالعاتی

رگرسیون تک متغیـري تحلیـل شـدند. نتـایج آمـاري رگرسـیون بـین میـانگین نمـره سـواد           
  ارائه شده است. 7با خودکارآمدي تحصیلی در جدول  اطالعاتی

  یکماس دیدر مدرسه شه تحصیلی اطالعاتی با خودکارآمدي یون رابطه سوادرگرس -7 جدول
 سطح معناداري R 2 R 2 R Adjusted F بین متغیرهاي پیش متغیر مالك

خودکارآمدي 
 تحصیلی

 **0001/0 37/19 226/0 238/0 488/0 آموزش شغلی

  

بین با متغیر مالك  پیش  دهد که مقدار ضریب همبستگی متغیر نشان می 7نتایج جدول 
بـین و متغیـر مـالك     دهد رابطه مثبت معنادار بین متغیر پـیش بوده که نشان می 488/0برابر با 
بوده و بیانگر این مطلب  238/0). همچنین مقدار ضریب تعیین برابر با P>01/0ارد (وجود د

بـین مربـوط اسـت.     درصد از تغییرات خودکارآمدي تحصیلی به متغیر پـیش  8/23است که 
دار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها  هاي تحلیل واریانس، معنی شاخص درمجموع

 درمجمـوع کنـد.   آن را تأییـد مـی   P>01/0از  تـر  کوچـک  را نشان داده که سطح معناداري
 بـرازش بـین و مـالك از    هـاي پـیش   دهد که مدل رگرسیون با متغیر آزمون مذکور نشان می

  خوبی برخوردارند و تغییرات تبیین شده، واقعی بوده و ناشی از شانس و تصادف نیست.
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 شـهداي  مدرسـه  در تحصـیلی  خودکارآمـدي  و سـواداطالعاتی  بـین  فرضیه سـوم: 
 دارد. وجود رابطه فرهنگی

  تحصیلی در مدرسه شهداي فرهنگی اطالعاتی با خودکارآمدي مدل رگرسیون رابطه سواد -8جدول 
 سطح معناداري R 2 R 2 R Adjusted F بین متغیرهاي پیش متغیر مالك

 981/0 001/0 016/0 00001/0 003/0 آموزش شغلی خودکارآمدي تحصیلی

 
بین با متغیر مالك  پیش  دهد که مقدار ضریب همبستگی متغیر ن مینشا 8نتایج جدول 

بین و متغیر مالك وجود  دهد رابطه معناداري بین متغیر پیشبوده که نشان می 003/0برابر با 
دار نبودن رگرسیون و عدم  هاي تحلیل واریانس، معنی شاخص درمجموع). P<05/0ندارد (

  کند. آن را رد می P<05/0از  تر بزرگسطح معناداري  رابطه بین متغیرها را نشان داده که

  گیري بحث و نتیجه
حاکی از آن است که سواد اطالعاتی بـراي خودکارآمـدي عنصـري الزم اسـت امـا       اه یافته

مشاهده شد، ارتباط بین سواد اطالعاتی و خودکارآمدي تحصـیلی   که چنان آنکافی نیست. 
باشـند)   مـی  فنّاورانـه (که فاقد امکانات آموزشی  مدرسه شهید کماسی آموزان دانشدر میان 

مدرسه شـهداي فرهنگـی اسـت. ایـن مسـئله حـاکی از آن        آموزان دانشتر از  معنادار و قوي
مدرسه شهداي فرهنگـی بـاال رفتـه اسـت،      آموزان دانشاست که هرچند سواد اطالعاتی در 

تانـگ و تسـنگ    کهطور  همان به همین نسبت باال نرفته است. ها آنخودکارآمدي تحصیلی 
، دارا کنند که تنها یکـی از عوامـل اثرگـذار بـر خودکارآمـدي تحصـیلی       ) اشاره می2013(

آموزشـی و رعایـت اصـول و     امکانـات اهمیـت دادن بـه   لـذا   بودن سـواد اطالعـاتی اسـت،   
هـا منجـر بـه خلـق محیطـی متناسـب بـا         استانداردهاي مربوط بـه آن در طراحـی آموزشـگاه   

 چیـز  همـه  تنهـایی  بـه امـا ایـن   ؛ گـردد  جامعـه مـی   درنتیجهو  آموزان دانشنی هاي روا خواسته
هاي متعدد حاکی از آن است که خودکارآمدي از مجموعه عوامـل   ه پژوهشچنیست، چنان

  .)2015پذیرد (اوزر و آکگان،  می تأثیرمتعددي 
 تحصـیلی  خودکارآمـدي  و سواداطالعاتیوجود رابطه بین «نتایج نشان داد که فرضیه 
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 طـور  بهاما نتایج نشان داد که سواد اطالعاتی  شود رد می» فرهنگی شهداي ابتدایی در مدرسه
مدرسه شهید کماسـی را در جهـت    آموزان رات خودکارآمدي تحصیلی دانشمعناداري تغیی
 خودکارآمـدي  و اطالعـاتی  سـواد  بـین «بنـابراین ایـن فرضـیه کـه     ؛ کنـد  بینی مـی  مثبت پیش
میرحسـینی و   شـود.  تأییـد مـی   »دارد وجـود  رابطه کماسی شهید ییابتدا مدرسه در تحصیلی

انـد   مهـم دانسـته   آمـوزان  دانش) نیز سواد اطالعاتی را در پیشرفت تحصیلی 1394همکاران (
اثرگـذار اسـت. تانـگ و تسـنگ      آموزان دانشکه خود در ارتقاي خودکارآمدي تحصیلی 

عوامـل اثرگـذار بـر خودکارآمـدي     کنند که یکی از  ) نیز در پژوهش خود اشاره می2013(
  تحصیلی، دارا بودن سواد اطالعاتی است.

کـه از سـطح سـواد     یآمـوزان  دانـش در تبیین یافته پژوهشی مذکور باید اذعان داشـت  
 لیدر امـر تحصـ   يتـر  فعاالنـه  صـورت  بـه تواننـد  یم ،گردند میبرخوردار  يباالتر یاطالعات

 برخـوردار گردنـد   يبـاالتر  یلیو توان تحصـ  ياز کارآمد اصطالح بهشرکت داشته باشند و 
 و مـؤثر  دیـ مف یآموز را در دسترس است که دانش یتیقابل یسواد اطالعات .)1393(عبدالهی، 

 منظـور  بـه  آمده دست بهو خالق از اطالعات  قیآن و استفاده دق يانتقاد یابیبه اطالعات، ارز
به همین دلیل باید عنـوان   .)2005 (ماچالپ، سازد یتوانمند م شیخو یاطالعات يهاازیرفع ن

و  دیـ هدفمنـدتر نما  لیرا در امـر تحصـ   آمـوزان  دانـش توانـد   یمـ  یسـواد اطالعـات  نمود کـه  
و  ینیحسـ  ریـ (م تـر شـود   در اسـتخراج اطالعـات مربـوط بـه دانـش، کارآمـد      را آموز  دانش

ویژگـی   تـرین  مهـم آموز در امـر تحصـیل    از سوي دیگر توانمندي دانش ؛)1394 ،همکاران
اهمیــت خودکارآمــدي تحصــیلی ایــن اســت کــه  درواقــعدکارآمــدي تحصــیلی اســت. خو

شمندي تقویـت  زو احساس ار آموز را از لحاظ تحصیلی، طرز نگرش، انگیزه پیشرفت دانش
موفقـت تحصـیلی و    درازمـدت آموز گردد. ایـن امـر در    نموده و باعث کارآمد شدن دانش

توانمنـد را بـراي جامعـه بـه همـراه دارد      و  مـؤثر شغلی و تبدیل شدن به یک نیـروي انسـانی   
ــ ــاران، ی(حــاتم زاده عرب ــع ).1394و همک ــش درواق ــوزان  دان ــه از  یآم ــاتی ک ــواد اطالع س

کارآمدي تحصیلی باالتري دست یابند. دبه خو ،بهتري ریادگیتوانند ضمن  یم برخوردارند،
ر بـه دسترسـی،   قـاد را  هـا  آنسواد اطالعـاتی هسـتند تـا    کسب نیازمند  آموزان دانش درواقع
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 اصـطالح  بهرا شامل گردد و  مؤثرترنماید و یادگیري گیري بهینه از دانش روز و بهره درك
) سـواد  2005مـور (  دهیـ عق  . بـه باعث کارآمدي آنان در امر تحصیل و ارتقاي دانش گـردد 

 شـتر یب يریادگیباعث  تنها نهوارد شود  آموزان دانش یاگر در تمام سطوح آموزش یاطالعات
بـه نقـل از   (گـردد   باعث کارآمد شدن آنان در امـر تحصـیل مـی   شود بلکه  یم آموزان شدان

دارنـد کـه سـواد     ) نیـز در ایـن رابطـه بیـان مـی     2013تانگ و تسـانگ (  ).1381 پور، یموس
  شود. اطالعاتی منجر به افزایش اعتماد به نفس فرد و نهایتاً ارتقاي خودکارآمدي فرد می

است، نتـایج  هاي آموزشی  فناوري فرهنگی که داراياما در خصوص مدرسه شهداي 
این مدرسه الزامـاً   آموزان دانشدر  جادشدهیاید این نکته است که سواد اطالعاتی ؤحاصله م

دهنـده ایـن مسـئله اسـت کـه       منجر به خودکارآمدي تحصیلی نشده است و این یافتـه نشـان  
اطالعاتی در ایـن افـراد   که سواد  صورت بدین مل دیگري در این خصوص دخیل هستندعوا

افزایش یافته است اما این افزایش سواد اطالعاتی نتوانسته منجـر بـه افـزایش خودکارآمـدي     
هـاي بیشـتري صـورت گیـرد تـا       تحصیلی شود. لذا الزم است تا در ایـن خصـوص پـژوهش   

  عوامل دخیل در این ارتباط شناسایی شود.
فرآیند تدریس و روشـن   لیسابراي شفاف کردن امر آموزش، متنوع کردن و امروزه

ناپـذیر   آموزشی توسط معلمان امري اجتنـاب  کردن مطالب درسی، استفاده از وسایل کمک
، متغیـري  زیـرا خودکارآمـدي تحصـیلی    ایـن پایـان کـار نیسـت    امـا   ؛)1389(پاشایی،  است

هـاي   د فناوريآموزانی که در مدرسه شهید کماسی (که فاق دانش پیچیده و چندبعدي است.
دهنده این اسـت کـه ایـن افـراد از      داراي سواد اطالعات باالیی هستند، نشان زشی است)آمو

تري از این حیـث نسـبت بـه سـایرین برخـوردار بـوده و        ها و محیط اجتماعی مناسب خانواده
 باشند لذا بـدیهی اسـت کـه خودکارآمـدي     هاي تحصیلی نیز موفق می در سایر زمینه احتماالً

مدرسـه شـهداي فرهنگـی خـواه      آمـوزان  دانـش  کـه  ته باشند درحالیتحصیلی باالیی نیز داش
 هـا  آنمدرسه خود هستند لذا سـواد اطالعـاتی    واسطه بهناخواه در معرض امکانات آموزشی 

تحصـیلی   خودکارآمـدي  درنهایـت و  هـا  آنهاي عملکـرد تحصـیلی    دهنده سایر حوزه نشان
حـدي از خودکارآمـدي تحصـیلی    این مدرسه در هر  آموزان ها نیست؛ در حقیقت دانش آن
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 هـا  آنکه باشند، سواد اطالعاتی باالیی دارند و بنابراین بین سواد اطالعاتی و خودکارآمدي 
  رابطه معناداري وجود ندارد.

اطالعـات و اسـتفاده از    يفنـاور  ،يگرید ادمانند هر سازمان و نه زین یدر نظام آموزش
 تنهایی بهاما این امکانات  است تیحائز اهم اریبس آموزان دانش تیدر آموزش و ترب فناوري

و  یموزشـ آ تیفیک رفتنباال ها باعث  این نوع آموزش ).1381پور، ی(موسکند  کفایت نمی
 فنّاورانـه گردد. همچنین استفاده از شیوه آموزشـی   می  یموزشآدر سطوح مختلف  يریادگی

زم جهـت پرورانـدن   ال طیفـراهم نمـودن شـرا   اري آن، باعـث  ذگـ  تـأثیر به دلیل جـذابیت و  
بهتـر آمـوزش در    اثربخشـی و  شتریب یبه بازده دنیرس يمناسب برا يها کیتکن ها و مهارت
امــا بــراي افــزایش خودکارآمــدي تحصــیلی  ؛)1393گــردد (احمــدي،  مــی آمــوزان دانــش
 -، الزم اسـت اقـدامات متعـدد دیگـري در حـوزه مسـائل تحصـیلی و فـردي        آمـوزان  دانش

  رت گیرد.صو آموزان دانشاجتماعی 
 سـواداطالعاتی  بین رابطه برهاي آموزشی  مطالعه تأثیر فناوري باهدفپژوهش حاضر 

بجنـورد   کماسـی  شـهید  و فرهنگـی  شهداي ابتداییآموزان  دانش تحصیلی خودکارآمدي و
انجام گرفت. نتـایج نشـان داد کـه رابطـه معنـاداري بـین سـواد اطالعـاتی و خودکارآمـدي          

بین سواد اطالعاتی  که درحالیشهداي فرهنگی وجود ندارد،  مدرسه آموزان دانشتحصیلی 
مدرسه شهید کماسی رابطه مثبت معناداري  آموزان دانشو خودکارآمدي تحصیلی در میان 

وجود دارد. همچنین نتایج نشـان داد کـه بـین متغیرهـاي سـواد اطالعـاتی و خودکارآمـدي        
تـري نسـبت بـه دانـش آمـوزان       مدرسه شهید کماسی ارتباط قوي آموزان دانشتحصیلی در 

مدرسه شهداي فرهنگی وجود دارد، بنابراین تفاوت بین دو ضریب همبستگی معنادار است. 
 سـواد  بـین  رابطـه  بـر  آموزشـی هـاي   فنـاوري توان گفـت کـه    لذا با توجه به نتایج حاصله می

 شـهید  و فرهنگـی  شـهداي  مدرسه ابتداییآموزان  دانش تحصیلی خودکارآمدي و اطالعتی
 آمـوزان  همچنـین نتـایج نشـان داد دانـش    تأثیر منفی معناداري داشـته اسـت.    بجنورد ماسیک

آمـوزان شـهید    دانـش داري از سواد اطالعاتی بیشتري نسبت به  طور معنی شهداي فرهنگی به
 آمـوزان  دانـش در دو گـروه   خودکارآمـدي تحصـیلی  بین میانگین نمرات اما کماسی است 
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داري وجـود نـدارد. بـر اسـاس نتـایج       هنگی تفاوت معنـی مدرسه شهید کماسی و شهداي فر
ــی ــاتی در      حاصــله م ــواد اطالع ــاي س ــه ارتق ــات آموزشــی منجــر ب ــوان گفــت کــه امکان ت

شـود و   کارآمـدي نمـی  شده است اما تغییر حاصله الزاماً منجر به افـزایش خود  آموزان دانش
است تـا در ایـن خصـوص    بنابراین الزم ؛ ي دیگري در این رابطه دخیل هستندظاهراً متغیرها

هاي دیگري انجام گرفته و متغیرهاي مذکور شناسایی شوند. همچنـین بـا توجـه بـه      پژوهش
را تقویـت کنـد لـذا الزم     آمـوزان  دانـش تواند خودکارآمدي   نمی تنهایی بهاینکه یک عامل 

اي هـ  هـاي بیشـتري در حـوزه    ریـزي   ، برنامهفنّاورانهاست که در کنار ارائه امکانات آموزشی 
 هـا  آن، جهت ارتقاي خودکارآمـدي تحصـیلی   آموزان دانشمختلف تحصیلی و خانوادگی 

) 2010آلتـون (  اکتفا نمـود.  فنّاورانهکردن امکانات  روز بهانجام شده و نباید صرفاً به ارائه و 
اثرگـذار اسـت و    آمـوزان  دانش یلیتحص يبر خودکارآمد يدارد که عوامل متعدد یم انیب
. دیـ نما جـاد یا يتفاوت معنـادار  ایکرده  ینیب شیپسازه را  نیتواند ا ینم ییتنها بهعامل  کی

 ریـ نظ يشـخص از منـابع متعـدد    يدارد کـه خودکارآمـد   یمـ  انیـ ب ارتبـاط  نیـ درا زیبندورا ن
مـا   یو روانـ  یجـان یه ییها و واکنش یاجتماع بیترغ ،یاجتماع يساز موفق، مدل اتیتجرب

امکانـات   ریـ عامـل نظ  کیـ و قاعدتاً  ردیپذ یم أثیرتمختلف  يها تیو وضع طینسبت به شرا
 نیـ از ا برخـوردار  ریـ غبرخـوردار و   آمـوزان  دانـش  نیتواند ب ینم تنهایی به فنّاورانه یآموزش

 نی). همچنـــ1394 ،یشـــکراله بـــه نقـــل از( دیـــنما جـــادیا يامکانـــات، تفـــاوت معنـــادار
 يهـا  یژگـ یو ،یلیصـ تح نیشـ یپ يهـا  تیـ موفق ،يفرد يها زهیاز انگ یلیتحص يخودکارآمد

 رینظعامل  کی). لذا 1394و کوشش و استعداد فرد متأثر است (سعادت و همکاران،  یروان
شـود، لـذا بنـابر     یلیتحصـ  يتواند منجر بـه خودکارآمـد   ینم تنهایی به یآموزش يها يفناور

 ریتوانـد در کنـار سـا    یمـ  صـرفاً  یآموزش هاي فناوريتوان اذعان داشت که  یم حاصله افتهی
  شود. یلیتحص يخودکارآمد يمنجر به ارتقا ،یطیو مح يامل درون فردعو

  که: گردد پیشنهاد می هاي پژوهش حاضر یافتهبا توجه به 
 فراهم آورند. آموزان دانشهمه مدارس زمینه استفاده مناسب از این ابزارها را براي -
 د.هاي الزم را ببینن آموزش فناوري،استفاده مناسب از  درزمینهمعلمان -
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بــا خودکارآمــدي تحصــیلی پــایین شناســایی و مــداخالت فــردي یــا  آمــوزان دانــش-
  صورت گیرد. ها آنگروهی الزم در خصوص 

آموزشی مدارس، سایر شرایط و امکانـاتی کـه منجـر بـه      فنّاورانهعالوه بر امکانات  -
ار شوند، مورد بررسی قـر  می آموزان دانشارتقاي سواد اطالعاتی و خودکارآمدي تحصیلی 

  گیرند.
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