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چکیده
هدف :مقالۀ حاضر به بررسی مفهوم خودکارآمدی بهعنوان سازۀ روانشناختی مهم و تأثیرگذاری در رفتاار انااانی
و نیز «نظريۀ شناختی  -اجتماعی» و ارتباط آن با مفهوم سواد اطالعاتی ،بهعناوان يکای از پای نیازهاای اساسای
زندگی در جامعۀ اطالعاتی و فرايند يادگیری مدرن و مادامالعمر میپردازد.
روششناسی :مرور ادبیات موجود در رشتههای روانشناسی ،آموزش و پرورش ،ارتباطات ،جامعاهشناسای ،علام
اطالعات و علوم رايانه.
یافتهها :خودکارآمدی بر میزان عالقه ،تالش ،پشتکار ،لذت ،خودتنظیمی و در نهايت عملکرد فرد ،تاأثیر مطلاوبی
داشته و بهعنوان يکی از عوامل شاياتگی اجتماعی ،شاياتگی شبکهای ،موفقیت ،رضايتمندی تحصایلی و کااری
و غلبه بر ترسهايی مانند ترسهای اجتماعی و ترس از فناوری نقشی جدی ايفا میکند .سواد اطالعااتی گااهی
به عنصری درونی مانند خودکارآمدی موکول و مشروط میشود .در برخی پژوه ها ،خودکارآمادی باارتريو و
بیشتريو همباتگی و تأثیر را بر رفتار جاتوجوی اطالعات داشته است که اهمیت بایار آن را نشاان مایدهاد.
خودکارآمدی سواد اطالعاتی با عواملی مانند سو ،جنایت ،سطح تحصیالت ،پاياۀ تحصایلی ،تررباه ،آماوزش،
دان زبان انگلیای و شغل ارتباط ماتقیم دارد .خودکارآمدی ساواد اطالعااتی در کشاور ترکیاه بای
کشورها بررسی شده است.
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مقدمه
به باور بسیاری از صاحبنظران ،در زمینههای مختلف علم اطالعات شاهد فقر نظریهپردازی هستیم
(برای نمونه :ویلسون2012 ،1؛ فیشر 2و دیگران .)2005 ،در زمینۀ سوواد اطالعوا ی نیو ایوم مشو
وجود دارد و پژوهشگران مختلف (برای نمونه :جمالی )2013 ،3متخصصان ایم حوزه را به کاربرد
و آزمون نظریات موجود دعوت کردهاند .با وجه به این ه سواد اطالعا ی موضوعی میوانرشوتهای
است و از جنبههای روانشناختی ،جامعهشناختی ،زبانشناختی ،زیسوتشوناختی ،فنواوری و ماننود آن
ام ان بررسی دارد ،زمینۀ مساعدی برای کاربرد نظریات مختلف در آن وجود خواهد داشت .برای
نمونه ،وجه به جنبوههوای روانشوناختی أثیرگواار بور جسوتوجووی اطالعوات بوهعنووان ی وی از
مؤلفههای مهم سواد اطالعا ی ،همواره مورد وجه پژوهشگران ایم حوزه بوده است (بورای نمونوه:
کالثاو2004 ،؛ اینگورسم و جارولیم2005 ،4؛ اسپینک و کول.)2005 ،5
ی ی از نظریات مطرح در حوزۀ روانشناسی اجتماعی که در چنود دهوۀ گاشوته بسویار آزموون
شده و جایگاه درخوری در روانشناسی پیدا کرده «نظریۀ شناختی  -اجتماعی» 6است که اولویم بوار
وسط آلبرت بندورا 7در سال  1977ارائه شد .آلبرت بنودورا بوهدلیو ارائوۀ ایوم نظریوه ،چهوارمیم
نظریهپرداز و روانشناس أثیرگاار در علم روانشناسی پس از اس ینر ،فروید و پیاژه خوانده میشود
(هوواگبلو  .)2002 ،8ب وهعووالوه ،از وی بووهعنوووان برجسووته ووریم و پراسووتناد ریم نظریووهپوورداز زنوودۀ
روانشناسی در دنیا نا میبرند (هاگبلو  .)2002 ،بندورا جوای بسویاری را در حووزۀ روانشناسوی از
آن خود کرده است.
9
نظریۀ شناختی  -اجتماعی که در ابتدا با عنوان نظریۀ یوادگیری اجتمواعی مطورح شود ،نظریوهای در
حوزۀ شخصیت و رفتار بهشمار میرود .ایم نظریوه بور ریشوههوای اجتمواعی رفتوار و اهمیوت فراینودهای
شناختی در ش گیری شخصیت ،هیجان و عم پای میفشرد و نوعی واکنش منفی به نظریوات بو از
خود ،مانند روان اوی و صفات بهحساب میآید و بر گوناگونی و غییرپایری رفتار انسوانی در شورایط و

مو یعتهای مختلف اشاره دارد (پرویم و جان1381 ،10؛ جباراوغلو.)2014 ،11
بر اساس ایم نظریه ،انسان از رهگار فرایندهای شناختی ،به ش فعال در شرایط مختلوف بوه
واکنش میپردازد و رفتار متناسب با آن را بروز میدهد .در حقیقت ،ایم نظریه برخالف بسیاری از
نظریهها که رفتار را دارای منشأ درونی میدانند ،هم عوام درونی و هم عوام بیرونی را بور رفتوار
أثیرگاار میداند .فرایندی که بنودورا آن را جبور دوطرفوه( 12بنودورا )1986 ،مویخوانود ،بوه ایوم
معناست که محیط و رفتار دارای أثیر متقاب بر ی دیگرند و هم رفتار بور محویط و هوم محویط بور
رفتار أثیر میگاارد .در نظریۀ شناختی  -اجتماعی به وأثیر مشواهده و الگوسوازی بور بوروز رفتوار
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وجه ویژهای شده است ،به ایم ر یب که افراد با مشاهدۀ دیگوران و الگوسوازی از آنهوا ،بوه بوروز
رفتار مشابهی دست میزنند.
به ایم ر یب ،از دیدگاه نظریۀ شناختی  -اجتماعی ،ساختار شخصیتی انسان پویا و فعال بووده و
درک آن نیازمند وجه به فرایندهای شناختی است .ایم نظریه در مقایسه با روی ردهای رفتارگرا از
سویی و روی ردهای انسانگرا از سوی دیگور ،حالوت بینوابیم دارد .ایوم نظریوه دارای مؤلفوههوای
فراوانی بوده و طی سالها از جنبههای مختلف به محک آزمون گااشته شده است .بندورا ()1986
دیدگاهی از رفتار انسان ارائه میکند که در آن باورهوای افوراد از خودشوان ،عناصوری کلیودی از
کنترل و فعالیت است و افراد خود را هم محصول و هم ولیدکنندۀ محیطشوان و سیسوتم اجتمواعی
آن میدانند .در نظریۀ شناختی  -اجتماعی ،رفتارهای انسانی با محرکهای درونی که بهشودت در
فعالیتهای شناختی ریشه دارند ،در طول زمان هدایت و ماندگار میشوند (بندورا.)1986 ،
ی ی از مفاهیم پایهای در نظریۀ شناختی  -اجتماعی ،مفهو خود 13و ابعاد مربوط به آن اسوت.
بر ایم مبنا افراد دارای یک سیستم از خود هستند که آنها را وادر مویسوازد معیواری بورای کنتورل
اف ار ،احساسات ،انگی ه و فعالیت داشته باشند (پاجارس .)1997 ،14ایم سیستم سازوکارهایی برای
درک ،نظیم ،و ارزیابی رفتارها فراهم میکند که نتایج قاب بیم سیسوتم و منوابم محیطوی بیرونوی
است .در ایم نظریه بر مفاهیمی مانند خودباوری ،15خود نظیمی 16و خودکارآمدی 17وجه فراوانی
شده است که هریک در خور مطالعه و بررسی است .از بیم ایم مفاهیم ،خودکارآمدی بوا اسوتقبال
فراوان پژوهشگران رشتههوای مختلوف و نیو از سووی خوود بنودورا ()2001 ،1993 ،1986 ،1977
مواجه شده است .مفهو ماکور کوه از مفواهیمیچوون خودبواروی و اعتمواد بوه نفوس مج اسوت،
جایگاه درخوری در نظریات روانشناسی معاصر پیودا کورده و درسوتی آن بارهوا أییود شوده اسوت
(پاجارس.)1997 ،

خودکارآمدی :باورها و ادارکها
پژوهش دربارۀ خودکارآمدی اهمیت دارد ،زیرا الگوهای ف ری ،هیجانات ،و فعالیتهوا را حوت
أثیر رار مویدهود (برونشوتیم و یویوان .)2013 ،بنودورا ( )1986 ،1997خودکارآمودی را عواملی
کلیدی در فعالیت انسانی دانسته و بر رفتار انسانی أثیرگاار لمداد کرده اسوت .پاجوارس ()1997
مدعی شده که خودکارآمدی بر هر جنبه از زندگی انسوان موؤثر بووده و مبنوای انگیو ن انسوانی و
دستاوردهای فردی است.
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خودکارآمودی مفهووو مهموی در روانشناسووی اجتمواعی اسووت .بنوودورا ( )2001بوواور دارد کووه
ادارکهای خودکارآمدی بر صمیما ی مانند این ه چه رفتاری انجا گیورد ،چقودر والن شوود،
می ان پشت ار در انجا دادن کار و پاسخهای هیجانی مانند اضطراب و نگرانی در حیم کار و نحوۀ
انجا گرفتم کار أثیر میگاارند .ادراکهای خودکارآمدی ا آنجا اهمیت دارنود کوه برخوی بوه

ایم باور رسیدهاند که در ما زمینههای زندگی انسان نقش اساسی و أثیر دارند ( ونسر و بال ی،18
 .)2013پژوهشها نشان داده است که باورهای خودکارآمدی ماهیت جهانشمولی دارند ،یعنوی در
بیم مامیانسانها و در شرایط مختلف وجود دارند.
به بیان خالصه ،خودکارآمدی به ایم معناست که آنچه فرد در یک سلسله رفتوار انجوا مویدهود بوه
باورهایی بستگی دارد که او از خودن دربارۀ انجا پوایرفتم موفقیوتآمیو چنویم عملوی دارد (بنودورا،
 .)2001 ،1997 ،1977ایم باورها به دانش فرد از چیسوتی و چگوونگی کارهوا 19وابسوته اسوت کوه هموان
شایستگی او بهحساب میآیند (ساوالینم .)2002 ،20خودکارآمودی اواوت افوراد از وانمنودیهایشوان
برای سازماندهی و انجا دادن مجموعهای از رفتارها ،برای عمل رد مختلف است.
به ایم ر یب ،افراد ب و حیم انجا دادن کارهای گوناگون ،باورهوایی دربوارۀ وانوایی انجوا
دادن آن کارها ش میدهند که ایم باورهوا و ادراکهوا بور چگوونگی عمو فورد وأثیر فراوانوی
میگاارد .ایم موضوع که باورها چگونه ش میگیرند ،چگونوه افو ایش یوا کواهش موییابنود و
اساساً از چه مؤلفههایی ش ی شدهاند ،از جملۀ مباحث روز حقیقات ایم حوزه بهشمار میروند و
برای شناسایی آنها در رشوتههوای گونواگون پوژوهشهوای فراوانوی انجوا گرفتوه اسوت .باورهوای
خودکارآمدی بر اساس وزندهی شناختی ،21یعنی عواملی مانند جربۀ بلی ،ادراک وانایی ،می ان
الن ،دشواری کار و می ان دریافت کمک ش میگیرد (هاج و مورفی.)2009 ،22
بندورا ( )2001معتقد است که ناکارآمدی ادراکشده 23نقش مهمی در افسردگی ،اضوطراب،
استرس ،روانآزردگی و دیگر حالتهای عاطفی دارد و شاید بوه احسواسهوا و باورهوای پووچی،
اندوهگینی و اضطراب منجر شود .زمانی که فرد خود را در رسیدن به انتظارات بواارزن ناکارآمود
بداند ،افسرده میشود و و تی خود را در کنار آمدن با محرکهای بالقوه هدیدآمی نوا وان ببینود،
ماطرب خواهد شد.
24
خودکارآمدی به کار وابسته و از مو عیتی به مو عیوت دیگور متغیور اسوت (پاجوارس1997 ،؛
هاج و مورفی2009 ،؛ برونشتیم و یویان .)2013 ،25وابسته به کار بوودن بوه ایوم معناسوت کوه در
انجا دادن هر کاری ،ج ییات و فرایندهایی وجود دارد و خودکارآمدی هرکواری بوا کوار دیگور
متفاوت است .برای نمونه ،رس از مواجهه و لمس موار کوه در پوژوهشهوای خودکارآمودی هوم
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بررسی شده است ،احساسی در وانمندی فرد بهوجود میآورد کوه در کوار دیگوری ماننود نقاشوی
متفاوت است (پرویم و جان .)386 ،1381 ،وجه مای خودکارآمدی و خودباوری ایوم اسوت کوه
خودکارآمدی ،به کار و بستر مشخصی وابسته خواهد بود و از کاری به کار دیگر و از مو عیتی بوه
مو عیت دیگر در یک فرد فاوت پیدا میکند ،در حالیکه خودباوری نوعی احساس بهنسبت ثابت
در فرد است که در مامی امور زندگی فرد وأثیر مویگواارد .خودکارآمودی بوا اعتمواد بوه نفوس
فاوت دارد ،زیرا فردی با اعتماد به نفس باال ،شاید در کاری ماننود ورزن ،خودکارآمودی کموی
داشته باشد.
افراد خودکارآمد ،باور عمیق دارند که ابلیت انجا دادن انواع رفتارها را در یک حوزۀ کاری
مشووخد دارنوود .در ایووم نظریووه ،افووراد پیوسووته کارهووایی را انجووا موویدهنوود کووه خووود را در آن
خودکارآموود بداننوود و از انج وا دادن آنهووا رضووایت خوواطر ب وهدسووت آورنوود (سوواوالینم2002 ،؛
جباراوغلو .)2014 ،یک احساس مثبت خودکارآمودی سوبب احسواس پختگوی و سورزندگی فورد
میشود .افراد با خودکارآمدی باال ،در مواجهۀ با دشواریها آنها را چالش میانگارند کوه بایود بوا
آنها روبهرو شد و نه هدیدهایی که باید از آنها گوار کورد (پاجوارس1997 ،؛ مونوویی ،هوانلون و
دیاز.)2005 ،26
عال ه ،الن و پشت ار بور موفقیوت و در نهایوت خودکارآمودی أثیرگواار اسوت .عم لورد و
خودکارآمدی یک چرخه را ش میدهند ( نگ و سنگ .)2013 ،27پژوهشهوای آزمایشوگاهی
نشان داده است افراد با خودکارآمدی زیاد ،در یاس با افراد بوا خودکارآمودی کوم ،دارای عال وۀ
بیشتر به کار ،سخت ون ر ،در مواجهه با مش الت مقاو ر و دارای عمل ورد بهتوری هسوتند .اگور
خودکارآمدی ایمگونه بر انگی ن ،هیجان و رفتوار آدموی وأثیر بگواارد ،پوس شایسوتۀ بررسوی و
پژوهش بسیار است .به باور بندورا ( ،)2001باورهای خودکارآمدی بر انگی ۀ افراد از طریق أثیر بر
اهداف مؤثرند .می ان والن و پشوت ار افوراد بوا خودکارآمودی آنهوا رابطوه دارد .افورادی کوه بوه
مهارتهایشان اعتماد ندارند ،و تی با مش مواجه میشوند ،از میو ان والن خوود مویکاهنود یوا
اساساً کار را رها میکنند.
بندورا ( )1993 ،1986مدعی است که رابطۀ بیم دانش و عم  ،بر چگوونگی اواوت افوراد از
واناییهایشان و چگونگی أ ثیر ادراکشان از کارآمدی بر انگیو ه ،رفتوار ،ف ور و احسواس مبتنوی
است .فاوت مشخصی بیم برخورداری از مجموعهای از مهارتها و وانمندی در اسوتفاده از آنهوا
بهش مطلوب و در شرایط مختلف وجود دارد .افراد با مهارتهای مشابه یا فردی طوی زموان ،بوا
وجه به درکی که از خود دارد ،فعالیتهای ی سوانی را بوه شو هوای مختلوف انجوا مویدهنود.
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خودکارآمدی زیاد به سالمت بیشتر ،دستاوردهای بیشتر و عهد حرفهای منجر مویشوود و افوراد را
بهسوی انجا دادن کارهای دشوار ر سوق میدهد.
ب وهعووالوه ،خودکارآموودی بوور بسووامد کوواربرد یووک اب و ار یووا فنوواوری نی و وأثیر دارد .و تووی
خودکارآمدی افراد در کاربرد منابم زیاد باشد ،احتمال کاربرد آن منبم بیشتر خواهود بوود (آ وا،28
 .)2011یافتههای پژوهشی از ایم حقیقت پرده برداشتهاند که بسامد کاربرد یک اب ار و فناوری ،بوا
می ان درک افراد از کاربرد آن اب ار و فناوری رابطۀ مستقیم دارد.
خودکارآمدی از چهار منبم ریشه میگیرد (بندورا ،2001 ،1977 ،پاجارس:)1997 ،
29
 دستاوردهای عمل ردی.
30
 جربه از طریق الگوسازی.
31
 شویق کالمی.
32
 شرایط فی یولوژی ی و روانی.
منبم اول که همان جارب بلی و موفقیتآمی فرد در انجوا دادن یوک کوار اسوت مهوم وریم
عام خودکارآمدی محسوب میشود ،زیرا موثق ریم گواه برای موفقیت در انجا پوایرفتم اموور
است .می موفقیتآمی یک کار که الن زیادی میطلبد ،از مقدار خودکارآمودی مویکاهود.
بههمیم ر یب بستر یک جربۀ موفق که کمک زیادی بطلبد یا ا فا ات غیرمعمول در حویم انجوا
دادن کار ،از می ان خودکارآمدی فرد میکاهند.
عام دو یا مشاهدۀ یک الگو که کار را به ش موفقیتآمی ی انجا میدهد ،نوعی مقایسوۀ
اجتماعی است .ش گیری باورهای خودکارآمودی بوه وانوایی افورادی بسوتگی دارد کوه مقایسوه
میشوند .بنابرایم ،در انتخاب الگوهای مقایسه ،باید د ت کافی شود.
عام سو یا اعتبار و شایستگی فرد شوویقکننوده مهوم خواهود بوود .چنویم شوویقی بویش از
شویقهای غیرجدی و غیراصولی است .باید وا مبینانه باشد ا به گمراهی دریافوتکننوده نینجامود
چون به کاهش خودکارآمدی منتهی میشود .مشو ان خودکارآمدی افراد را شوویق مویکننود وا
موفقیت را با پیشرفت فردی اندازهگیری کنند نه وفق بر دیگران (راس ،پرکین و بدی.)2013 ،33
خودکارآمدی زیاد ،با احساس آرامش در مواجهۀ با مسائ و فعالیتهای دشوار هموراه اسوت.
شرایط روانی در انجا دادن کارها مانند رس ،اضطراب ،سردرگمی یا نگرانی ،بر میو ان موفقیوت
أثیر دارند.
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شکل  .1منابع خودکارآمدی (بندورا)1993 ،

خودکارآمدی بر بسیاری از جنبههای عمل ردی أثیرگاار اسوت .خودکارآمودی بوا وأثیر بور
الن سبب گوناگونی پیامدها میشود و حتی عمل رد حافظه را با قویت پشت ار اف ایش میدهود
(پاجارس .)1997 ،خودکارآمدی زیواد موجوب کواربرد بیشوتر راهبردهوای فراشوناختی و شوناختی
میشود ( ال . )2009 ،34خودکارآمدی با دستاورد و نتیجه ریم است و صرفاً حالتی ذهنی نودارد و
با عمل رد آ ی افراد نی مر بط است .عمل رد نهایی أثیرگاار ریم منبم خودکارآمودی محسووب
میشود .عمل رد خوب ،به خودکارآمدی زیاد و عمل رد بد به خودکارآمدی کم میانجامد.
خودکارآمدی و سواد اطالعاتی :ارتباط و تأثیرگذاری
به باور رباناوغلو )2003( 35افرادی که از مهارتهای جستوجو ،ااوت ،حلی  ،رکیب ،ولید

و اشتراک اطالعات برخوردارند ،اعاای فعال جامعۀ اطالعا ی محسوب میشوند .چنیم باوری از
سواد اطالعا ی ،نقش و اهمیت آن را گوش د میکند .سواد اطالعا ی ،احساس نیواز بوه اطالعوات،
یافتم اطالعات مورد نیاز ،ارزیابی اطالعات بهدستآمده و کاربرد اطالعات به شیوۀ مناسب است.
مفهو خودکارآمدی سواد اطالعا ی 36بهعنوان مفهو ی پارچهای بوهمعنوای بواور افوراد نسوبت بوه
دسترسی ،کاربرد ،به اشتراکگااری و ارزیابی اطالعات است ( ربان اوغلوو ،آق ویونلوو و اموی،
 .)2006مانند بسیاری از مهارتها ،فرد باسواد اطالعا ی یا فردی که نیازمنود بهورهبورداری از منوابم
اطالعا ی است ،باید از احساس وانمندی در مؤلفههای مختلف سواد اطالعا ی برخوردار باشد.
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یافتهها ی پژوهشی ار باط بیم خودکارآمدی و سواد اطالعا ی را معنادار دانستهاند ،به ایم معنوا
که هرچه باور خودکارآمدی فرد بیشتر باشد ،سطح وانایی سواد اطالعا ی وی بیشوتر خواهود بوود
(آ ا و باران2011 ،؛ آدالیر و سریم2012 ،37؛ کاکماک .)2010 ،در جستوجووی اطالعوات مودل
ا ویلسم ( )1997به خودکارآمدی وجه ویژهای شده است .در ایم الگو ،خودکارآمدی ی ی از
سازوکارهای فعالسازی رفتوار جسوتوجوو بوهشومار مویآیود .ادراکهوا و باورهوای وسوعهیافتوۀ
خودکارآمدی پیشنیازی برای استفادۀ مؤثر از مهارتهای سواد اطالعا ی لقی شدهاند (دمیرلی و
کاردنی .)2010 ،38
بیشتریم پژوهشهای انجا گرفته در حوزۀ خودکارآمدی سواد اطالعوا ی را در سوالهوای اخیور،
پژوهشگران کشور رکیه انجا دادهاند .پیشرو ایم پژوهشگران سورا ربواناوغلوو بووده کوه مقیواس
معتبری از ارزیابی خودکارآمدی سواد اطالعا ی نی ارائه کرده است ( ربان اوغلو ،آق ویونلو و اموی،
 .)2006سایر پژوهشگران ایم کشور (مانند آ ا و باران2011 ،؛ آدالیر و سریم2012 ،؛ اسول 2007 ،39؛
ونسر و بوال ی2013 ،؛ کاکمواک2010 ،؛ کرکوت و آق ویونلوو )2008 ،نیو در بررسوی بیشوتر ایوم
مفهو کوشیدهاند ،در حالیکه در کشور ما اکنون پژوهشهای بسیار کموی (بورای نمونوه :سوبحانی،
1390؛ طاهرزاده موسویان ،رجبی و بیگدلی )1390 ،در ایم حوزه انجا گرفته است.
پژوهشها نشان داده اند که راهبردهای فراشناختی ،مدیریت الن ،فسیر ،ف ر انتقادی و نیو
باور کنترل ،ابعواد مختلوف خودکارآمودی سوواد اطالعوا ی را پویشبینوی مویکننود .یوادگیری بوه
ساختاری ش پیدا میکند که بیشتر خودگردان ( رباناوغلو )2003 ،است و بوا زنودگی کواری و
شخصی پیونود دارد ،بور منوابم مبتنوی اسوت و دسترسوی بوه منوابم یوادگیری اهمیوت دارد .بوه بواور
رباناوغلو ،آق ویونلو و امی ( )2006افراد باید درک مثبتی از خودکارآمدی نسبت به مهارتهای
اطالعا ی داشته باشند ا بتوانند از مهارتهای ح مسئلۀ اطالعا ی بهطور موفقیوتآمیو ی اسوتفاده
کنند و خودراهبر ،40خودانگی شگر ،41و یادگیرندۀ مادا العمر باشند.
نتیج وۀ یووک پووژوهش (کاکموواک )2010 ،نشووان داد کووه مهووم ووریم عوواملی کووه هم وۀ ابعوواد
خودکارآمدی سواد اطالعا ی فراگیران ال ترونیک را پیشبینوی مویکنود ،اسوتفاده از راهبردهوای
فراشناختی است .ایم راهبردها در برنامهری ی ،سازماندهی و خودارزیابی فرایند سواخت اطالعوات
اهمیت دارند .دانشجویانی که از راهبردهای فراشناختی بوه شو پوایرفتنی اسوتفاده مویکننود ،از
وانووایی کنتوورل بوور فراینوود یووادگیری برخوردارنوود .ایووم راهبردهووا در درک خودکارآموودی سووواد
اطالعا ی و باور خودکارآمدی أثیر دارند و به موفقیت بیشتر منجر میشوند.
خودکارآمدی سواد اطالعا ی بوا درک کلوی از خودکارآمودی افو ایش یوا کواهش موییابود.
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محوویطهووای یووادگیری مجووازی و وبووی بوور سووواد اطالعووا ی وأثیر موویگاارنوود .امووا از آنجووا کووه
خودکارآمدی در بحث سواد اطالعا ی با موضوعات دیگری اختالط پیدا میکند ،پژهشگران بویم
خودکارآمدی سواد اطالعا ی و برخی دیگر از خودکارآمدیهای مشابه ،فاوت ائ شدهانود .در
ادبیات مربوط ،چندیم نوع خودکارآمدی مشابه ،همچون موارد زیر وجود دارد:
42

 خودکارآمدی فناوری اطالعات.
43
 خودکارآمدی رایانهای.
44
 خودکارآمدی اینترنتی.
45
 خودکارآمدی جستوجو.
46
در خودکارآمدی رایانهای ،وانایی کار با رایانه و استفادۀ مناسوب از آن مطورح اسوت (حسوم ،
2003؛ اسل  .)2007 ،47رابطۀ خودکارآمدی با نوا نویسوی دورههوای رایانوه و پوایرن فنواوری بیشوتر
است .از سوی دیگر ،رابطۀ معناداری بویم خودکارآمودی رایانوهای و خودکارآمودی اینترنتوی وجوود
دارد .هرچه خودکارآمدی رایانهای بیشتر باشد ،خودکارآمدی اینترنتی بیشوتر خواهود بوود ( ونسور و
بووال ی .)2013 ،هرچنوود افووراد بووا وانمنوودیهووای مختلووف در کوواربرد رایانووه ،مووی واننوود از اینترنووت

بهرهبرداری کنند ،طبیعی است که خودکارآمودی رایانوهای بیشوتر ،بوه کواربرد بهتور و بیشوتر اینترنوت
خواهد انجامید .خودکارآمدی رایانوهای بورای کودکوان و وازهکواران از اهمیوت بیشوتری برخووردار
است ،زیرا مبنای مهارتآموزی و مهارتاف ایی آنان خواهد بود .از ایمرو نقش مربیان و آموزشگران
برای قویت جنبههای روانی آموزن رایانه اهمیت پیدا میکند (بیت و خاساونه.)2007 ،
خودکارآمدی اینترنتی شام وانایی ارسال فای  ،ایمی  ،ایجاد فایو ارائوه ،کوار بوا نور افو ار،
استفاده از رایانه برای ح مسئله ،صمیمگیری و جستوجووی اطالعوات و برناموهنویسوی اسوت و
کاربر باید سطحی فرا ور از خودکارآمودی رایانوه را پوشوش دهود ( وال ،وال و آدکنو .)2007 ،48
خودکارآمدی اینترنتی مواردی مانند نوشتم زبان های طراحوی وب ،اسوتفاده از مرورگرهوا ،انتقوال
فای به ایمی  ،فاکس ،دانلود و ساخت صفحۀ خانگی را نی در بر میگیرد .خودکارآمدی اینترنتی،
از خودکارآمدی رایانهای فرا ر است ( ال و دیگران.)2012 ،
خودکارآموودی ف نوواوری اطالعووات کووه گوواهی از آن بووه خودکارآموودی فنوواوری اطالعووات و
ار باطات 49هم یاد شده ،بیشتر شام شب ه ،سختاف ار ،نر اف ار ،پیوندهای ماهوارهای و ماننود آن
است و پوششی فرا ر از خودکارآمدی اینترنتی دارد ،چرا که هم مؤلفههوای سوختافو اری و هوم
نر افو اری را در بور دارد (مالیواری ،کووربیلی و وگیوا .)2012 ،50مفهوو خودکارآمودی فنواوری
اطالعات شاید گسست دیجیتالی بیم کتابداران را هم کاهش دهد ( وال ،وال و آدکنو  .)2007 ،از
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آنجایی که دانش کتابداران از فناوری اطالعات در سطوح مختلفی رار دارد و از ایم نظر ی سوان
نیستند ،می وان با بررسی و قویت خودکارآمدی ،سطح دانش کتابداران مختلوف را بوه ی ودیگر
ن دیوک کوورد (آد ووورو ،سیمیسووایه و ایفوگووا .)2010 ،بسوامد کوواربرد ،پوویشبینوویکننوودۀ مهمووی از
خودکارآموودی فنوواوری اطالعووات اسووت .بووا افو ایش می و ان حصوویالت ،خودکارآموودی فنوواوری
اطالعات اف ایش موییابود .بیشوتر پوژوهشهوای خودکارآمودی فنواوری اطالعوات در کشوورهای
وسعهیافته انجا گرفته است (اسل  )2007 ،در حالیکه با اف ایش کواربرد چنویم فنواوریهوایی در
دیگر کشورها ،ضرورت اجرای پژوهشها بیشتر میشود.
ی ی از یافته های جالب پژوهشی ،نتیجۀ کار ال ( )2009بود که در آن خودکارآمدی بیشتریم
همبستگی و أثیر را بر رفتار جستوجوی دانشجویان داشته است .در پوژوهش دیگوری (مونوویی،
هانلون و دیاز51؛  )2005نی خودکارآمدی بسیار ،در یافتم اطالعات اهمیت بیشوتری دارد وا زموان
صرفشده و بسامد جستوجو .با وجه به این ه جستوجوی اطالعات ،ی ی از مهارتهای مهوم
سواد اطالعا ی است ،شاید بر کلیت و ش گرفتم آن نی أثیرگاار باشد.
با وجه به این ه در حدود هفتاد درصد دانشجویان از منابم اینترنتی بیشوتر از منوابم کتابخانوهای

استفاده میکنند ( نگ و سنگ )2013 ،52بررسی انواع مختلف خودکارآمدیهای مربوط ،بهویوژه
خودکارآمدی جستوجو ضرورت مییابد .رن ( )2000خودکارآمدی در جستوجوی اطالعات
را به می ان احساس وانمندی دانشجویان در جستوجو بورای یوافتم منوابم و اطالعوات مربووط بوا
اهداف پژوهشی و دانشگاهی در نظر گرفته است .خودکارآمدی جستوجو بعد از آموزن بیشوتر
خواهوود بووود (هوواج و مووورفی .)2009 ،53ایووم افو ایش بوا نگوورنهووا ،جووارب هیجووانی ،عمل وورد
جستوجو و مانند آن رابطه دارد .عمل رد جستوجو بر جربه و فعالیت دانشجو نی مؤثر است.
خودکارآمدی جستوجو به می ان باور فرد دربوارۀ وانمنودی انجوا دادن جسوتوجوو در حوال
حاضر و آینده و در نتیجه ،می ان اعتماد بوه نفوس از شایسوتگی شوب های و انجوا دادن موفقیوتآمیو
مجموعهای از رفتارهای الز برای کاربرد مناسوب اینترنوت در جسوتوجووی اطالعوات نواار اسوت
(مونویی ،هانلون و دیاز .)2005 ،خودکارآمدی برای ازهکاران در جستوجو اهمیوت بیشوتری دارد.
چنیم موضوعی در ابتدای کار با شب ه اهمیت فراوانی خواهد یافت .خودکارآمدی بور انتخواب منوابم
نی أثیر میگاارد .از عوام مؤثر بر خودکارآمدی جستوجوی اطالعوات کوه بوهویوژه در اینترنوت
اثرگاارند ،می وان به شناخت مو عیت و اهداف عملیات ،واعد انتخاب کانالهای مختلف ،آگواهی
از منابم اطالعا ی و آگاهی از موانم دسترسی به اینترنوت اشواره کورد .رابطوۀ بویم فراینودهای ف وری،
هیجانی و ادراکی دارای ن ات ارزشمندی در فهم رفتار جستوجوی اطالعات است.
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خودکارآمدی جستوجوی اطالعات با خودکارآمدی دست اری اطالعات 54و خودکارآمدی
یادگیری اینترنتی همبستگی مستقیم دارد ( نوگ و سونگ .)2013 ،پوژوهش هوا نشوان دادهانود کوه
جستوجوگران با خودکارآمدی زیاد ،بیشتر از پایگواههوای اطالعوا ی و کتابخانوههوای دیجیتوالی
استفاده میکردهاند .جستوجوگران با خودکارآمدی کم ،از مو ورهای جستوجو ماننود گوگو
و یاهو استفاده میکنند ( ال ،ال و آدکن  .)2007 ،جستوجوگران با خودکارآمدی زیاد از منوابم
ال ترونی ووی ،بهتوور و بیشووتر اسووتفاده موویکننوود .دانشووجویان بووا خودکارآموودی آموزشووی زیوواد ،از
راهبردهای یادگیری مؤثر ری بهره میبرند ( رباناوغلو .)2003 ،اگر افراد خود را در مهوارتهوای
جستوجوی اطالعات ،شایسته و مطمئم بدانند ،فعالیتهوای حو مسوئلۀ اطالعوا ی را بهتور انجوا
میدهند و به فراگیران خود نظیمگر بدی خواهند شود ( ربوان اوغلوو ،آق ویونلوو و اموی2006 ،؛
جباراوغلو.)2014 ،
جربۀ بلی جستوجو و آموزن ب از جستوجو بر خودکارآمدی جسوتوجوو وأثیر دارد.
برای نمونه ،خودکارآمدی دانشجویان در جستوجوی اطالعات اینترنتوی بعود از آمووزن کوامالً
بیشتر است .در بحث خودکارآمدی جستوجو باید بسامد اسوتفاده ،جربوه و دانوش بلوی در نظور
گرفته شوند .جستوجوگران ازهکاری که بهخوبی آموزن دیده باشند ،در جستوجووی بوولی،
فرموله کردن راهبردهای جستوجو ،د ت جستوجو و دریافت آموزن هم کامالً مثبوت بودنود.
رن ( )2000بر ایم گمان است که خودکارآمدی و جستوجوی اطالعات ال ترونیک ی ودیگر را
قویت میکنند و خودکارآمدی زیاد ر ،به جسوتوجووی بیشوتر ،کارآمود ر و در نتیجوه افو ایش
خودکارآمدی منجر میشود .برای افراد با خودکارآمدی کم ،فوراهم کوردن فرصوت جربوۀ مفیود
جستوجو در حیم آموزن ،بر شایستگی شب های أثیر مثبت میگاارد.
خودکارآمدی جستوجو بعود از آمووزن بیشوتر اسوت .ایوم افو ایش بوا نگورنهوا ،جوارب
هیجانی ،عمل رد جستوجو و مانند آن رابطه دارد .عمل رد جستوجو بر جربه و فعالیت دانشجو
مؤثر است .به گمان آ ا ( )2011ناکارآمدی در جستوجوی اطالعات با خودکارآمدی کم ار باط
دارد .افراد با خودکارآمدی متوسط به باال ،در راهبردهای جستوجو بیشتر مشارکت میکنند .بیم
بسامد استفاده از یک منبم اطالعا ی و خودکارآمدی ،ار باط مستقیمیوجود دارد .الیف درسی،
کاربرد رایانه و درجۀ خودکارآمدی از عوام موؤثر بور اسوتفادۀ دانشوجویان از منوابم ال ترونیوک
کتابخانهای هستند .بهویژه ،خودکارآمدی جستوجوی اطالعات بور اعتمواد بوه نفوس دانشوجویان
أثیر مستقم دارد و در نتیجه بر یادگیری و عمل رد آنان مؤثر وا م میشود (کاکماک.)2010 ،
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دانشجویان در صور ی می وانند به ح مسوائ اطالعوا ی بپردازنود کوه از مهوارتهوای سوواد
اطالعا ی مطمئم باشند .در پژوهش ال ( )2009خودکارآمدی دارای بیشوتریم وأثیر بوا همبسوتگی
باال بر رفتار اطالعجویی بوده است .دانشجویان با خودکارآمدی زیاد ،از اطالعوات اینترنتوی بیشوتر
استفاده کردهاند و عمل ورد دانشوگاهی بهتوری داشوتهانود .بویم خودکارآمودی ،کواربرد اطالعوات
ال ترونیک و عمل رد آموزشی دانشجویان ،همبستگی معناداری وجود داشته است ( ال و دیگران،
 .)2012در پووژوهش آ ووا ( )2011فوواوت معنوواداری بوویم ادراک خودکارآموودی سووواد اطالعووا ی،
برخورداری از رایانه ،بسامد کاربرد اینترنت و فنواوریهوای وب  2و بسوامد اسوتفاده از آنهوا دیوده
موویشووود .بووا وجووه بووه یافتووههووای آ ووا و بوواران ( ،)2011ادراک خودکارآموودی سووواد اطالعووا ی
دانشجویان ،با وجه به برخوورداری از رایانوه و میو ان کواربرد اینترنوت فواوت دارد .در ایوم بویم
خودکارآمدی رایانهای بر خودکارآمدی سواد اطالعا ی ،أثیر مستقیمی داشته است.
خودکارآمدی سواد اطالعا ی حتی متغیری پیش بیم برای پیشرفت حصیلی لمداد شده اسوت
(آ ا و باران2011 ،؛ هاج و مورفی2009 ،؛ کاکماک .)2010 ،انگی ن دانشگاهی عواملی کلیودی
در رشد خودکارآمدی سواد اطالعا ی محسوب میشود .دانشوجویان شواغ و غیرشواغ از منظور
خودکارآمدی سواد اطالعا ی فاو ی ندارند ،هرچنود دانشوجویان شواغ انگیو ۀ بیشوتری دارنود (
آدالیر و سریم . )2012 ،از آنجا که سوواد اطالعوا ی بوا سوایر اسوتانداردهای آموزشوی دانشوجویان
ار باط دارد ،خودکارآمدی سواد اطالعا ی در پیشرفت حصیلی عام مهمی بوده و حتی بواال ر از
ف ر منطقی در نظر گرفته شده است .سواد اطالعا ی در حال بدی شودن بوه یوک واحود درسوی
ضوروری اسووت ،زیوورا فراینوود یووادگیری دانشووجویان را بهبوود موویبخشوود و از ایووم نظوور جنبووههووای
روانشناختی آن حائ اهمیت هستند.
عوامل مؤثر بر خودکارآمدی سواد اطالعاتی
با وجه به این ه خودکارآمدی یک عام روانشناختی وابسته بوه کوار محسووب مویشوود ،طبیعوی

است که در هر کاری ،عوام خاص و مربوط به آن کار أثیرگاار باشند .از ایمرو ،برای هور کوار
مشخصی ،عوام خاص آن وجود خواهند داشت .چندیم عام بر خودکارآمدی سوواد اطالعوا ی
أثیر فراوانی دارند که در پژوهشها به آنها اشاره شوده و بررسویهوایی دربوارۀ آنهوا انجوا گرفتوه
است .در پژوهشهای ماکور ،به جنس و آموزن بیش از بقیۀ عوام وجه شده است:
ج ن  :بووا این ووه برخووی بووه ایووم بوواور نرسوویدهانوود کووه ی ووی از عوام و مهووم أثیرگوواار بوور
خودکارآمدی بهطورکلی و خودکارآمدی سواد اطالعا ی بهطور ویژه ،جنسیت افراد است ،برخی
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از پژوهشها فاوت های موجود در خودکارآمدی را ناشی از جنسیت میدانند (مالیاری ،کوربیلی
و وگیا .)2012 ،در بسیاری از پژوهشها ،خودکارآمدی زنان کمتر از مردان گ ارن شوده ،بورای
مثال دشواریهای جستوجو بورای آنوان بیشوتر بووده اسوت (شوندرر 55و دیگوران .)2011 ،دالیو
مختلفی برای ایم امر بیان میشود .برای نمونه برخی یادآور شدهاند که زنان حوت وأثیر انگیو ن
بیرونی بودهاند ا مردان .خودکارآمدی سواد اطالعا ی بوا انگیو ن درونوی بیشوتر ار بواط دارد .از
ایمرو پیشنهاد شده است که کالسها و کارگاههای سواد اطالعا ی ،باید بوه انگیو ۀ دانشوجویان و
ماهیت انگی ههای درونی وجه داشته باشند.
پووژوهشهووای زیووادی فوواوت خودکارآموودی بوور مبنووای جنسوویت را أییوود کووردهانوود .مووردان
خودکارآمدی رایانهای بیشتر ،اضطراب رایانهای کمتور ،نگورن مثبوت وری بوه فنواوری و اسوتفادۀ
بیشتری از اینترنت نسبت به زنان دارند (براون ،چاالگاال و گانسان .)2001 ،اما برخی (مانند آدالیر و
سریم )2012 ،بر ایم باورند که جنسیت أثیر فراوانی در خودکارآمدی سواد اطالعوا ی نودارد .در
یک پژوهش (اسل  )2007 ،معلمهای مرد در عناصر سواد اطالعا ی در استفاده از اطالعات ،دارای
خودکارآمدی بیشتری از زنان بودند و زنان در بقیۀ عناصر بهتر عم کردند .ایم نشان میدهد کوه
زنان در برخی از مؤلفهها دارای خودکارآمدی بیشوتری بوودهانود .در پوژوهش برونشوتیم و یویوان
( )2013نی سردرگمی مردان بیشتر از زنان گ ارن شده است ،زیرا مردان به کنترل بر محویط نیواز
داشتهاند .مردان بیشتر از زنان بر مهارتهای بلی خود مت ی هستند .بر مبنای یافتههای ال ()2009
نی جنسیت نقش پیشبینیکنندۀ کمتری داشته است .ی ی از عواملی که شواید سوبب ایجواد لقوی
خودکارآمدی بیشتر مردان باشد ،عامالت اجتماعی بیشوتر ،مسوئولیتهوای بیشوتر و کواربرد بیشوتر
اب ارها و فناوریهاست که در برخی از پژوهشها به آنها اشاره میشود.
آموزش :ی ی از عوام مهم أثیرگاار بر خودکارآمدی سواد اطالعا ی آموزن است ،چوه بوه
ش رسومی و چوه بو و بعود از جربوۀ جسوتوجوو (آدالیور و سوریم .)2012 ،خودکارآمودی در
سیستمهای آموزشی و یادگیری ،عام عییمکنندهای بورای انجوا دادن اموور و سوازگاری بوا محویط
است و بر چگونگی انجا دادن کارها ،و مدیریت آنها أثیر دارد .از آنجا که مهم ریم عام موؤثر بور
خودکارآمدی ،جربههای بلی است ،افراد با خودکارآمدی زیاد ب از آموزن ،بعد از آموزن نیو
خودکارآمدی زیادی را نشان دادهاند ( نگ و سنگ .)2013 ،بسامد جستوجو حتی ب از آمووزن
بر خودکارآمدی أثیر دارد .خودکارآمدی بعد از آموزن ،نگرن مثبت را هم سبب مویشوود .افوراد
با خودکارآمدی کم ،أثیرات روانی منفی بیشتری را جربه میکنند .اما نباید ایومگونوه پنداشوت کوه
اف ایش خودکارآمدی فقط حت أثیر آموزن است (مونویی ،هانلون و دیاز .)2005 ،

13

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار 1394

به گمان رباناوغلو ( )2003ادراک های خودکارآمدی بلی از آموزن معلموان دربوارۀ سوواد
اطالعا ی ،در طول دورۀ آموزشی اف ایش مییابد .به باور وی ،ب از آموزن باید خودکارآمودی
دانشجویان به حد پوایرفتنی برسود وگرنوه آمووزن بویاثور خواهود بوود .نقوش شوویق اسوتادان و
آموزشگران برای خودکارآمدی دانشجویان حائ اهمیت است .گواهی ،نقوش نظوار ی و شوویقی
آموزشگر ،برع س عم میکند و سبب سردرگمیکاربر میشود .باید آموزن متناسب بوا حووزۀ
موضوعی ،دشواری و گستردگی آن ،واایف یادگیری و ویژگویهوای یادگیرنوده و سوطح نتوایج
دلخواه انجا گیرد.
موفقیت بلی عام مهمی در خودکارآمدی و نگرن افراد نسبت به فناوری محسوب مویشوود
(مالیاری ،کوربیلی و وگیا .)2012 ،جربوۀ خووب افوراد از کارگواههوا و دورههوای آموزشوی ،در
ساخت خودکارآمدی و نگرن مثبت نقش دارند .وبینارهوا ،کارگواههوا ،آمووزن چندرسوانهای و
کاربرد کتابخانۀ دیجیتال از جملۀ راه ارهای کمک به افراد با خودکارآمدی کم است.
بیم خودکارآمدی و مهارتهای کتابخانهای رابطۀ مسوتقیم وجوود دارد و آمووزن بور هور دو
أثیر مثبت خواهد داشت (رن .)2000 ،آموزن کتابخانهای در صور ی موفق است که مهارتهای
پایهای و هم نگرنهای روانی و انگی شی موؤثر بور مهوارت آمووزن داده شوود .کتابوداران بودون
خودکارآمدی و شایستگی ،در کاربرد فناوریهای اطالعا ی ،فا د ارزن کافی خواهند بود .نقوش
کتابداران مرجم در اف ایش خودکارآمدی مراجعان از ایم حیث اهمیت دارد ( ال ،ال و آدکن ،56
.)2007
غیر از عوام یادشده ،پژوهش های مختلف أثیرگااری عوال دیگری ماننود سوم (رن1999 ،؛
برونشتیم و یویان ،)2013 ،سطح حصیالت (اسل  ،)2007 ،پایوۀ حصویلی (مالیواری ،کووربیلی و
وگیا2012 ،؛ راس ،پرکینو و بودی ،)2013 ،دسترسوی بوه رایانوه و اینترنوت ( وال ،وال و آدکنو ،
 ،)2007برخورداری از رایانه (رن ،)1999 ،بسامد استفاده (آ ا و باران ،)2011 ،دانش زبان انگلیسی
( آدالیر و سریم2012 ،؛ مالیاری ،کوربیلی و وگیا )2012 ،و شغ (راس ،پرکین و بدی )2013 ،را
یادآور شدهاند.
ارزیابی خودکارآمدی سواد اطالعاتی
چگونگی ارزیابی خودکارآمدی عام مهمی در حصول نتیجۀ وا عوی محسووب مویشوود .بنودورا

خود بارها به اهمیت و ال امات ارزیابی خودکارآمودی اشواره کورده و آن را امور دشوواری دانسوته
است .ی ی از ایرادهایی که همواره بر نظریۀ خودکارآمدی بندورا وارد شده ،دشواری بوه آزموون
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گااشتم آن است (پاجارس .)1997 ،با وجه به این ه خودکارآمدی ،مفهومیدرونی و روانشناختی
اسووت ،بررسووی آن نیو دشوووار خواهوود بووود .زمووانبوور بووودن ،ه ینووهبوور بووودن و کسووالتآور بووودن
پژوهشهای خودکارآمدی نی از دیگر معایبی است که برای ایم نظریه مطرح کوردهانود (هواج و
موورفی .)2009 ،بوه عووالوه ،عود طووابق بویم باورهوای ااهارشووده و عمل ورد وا عووی نیو از جملووۀ
اش الهایی که برای پژوهشهای حوزۀ خودکارآمدی مطرح کردهاند .اما از آنجوا کوه ایوم سوازه
نقش مهمی در رفتار انسانی ایفا میکند ،شایسته است که در ارزیابی آن د ت کافی صورت گیرد.
چگونگی اجرا و اب ار پژوهش ،از جملۀ موارد مهم در ارزیابی خودکارآمدی بهشمار میروند.
با وجه به این ه مهم ریم اب ار ارزیابی خودکارآمدی در حال حاضر مقیاسهوا و پرسشونامههوای
مختلف است ،باید هم در کیفیت طراحی آنها و هم در چگونگی اجرای آنها د ت شوود .در ارزیوابی
خودکارآموودی سووطح ( نوووع باورهووا) ،عمومیووت ( نوووع کارهووا) و وووت (سرسووختی) باورهووای
خودکارآمدی ،باید در ابتدا در نظر گرفته شوند (هواج و موورفی .)2009 ،سوطح خواص بوودن ابو ار
اندازهگیری ،ی ی از مواردی است که بندورا در خودکارآمدی بر آن أکید فراوان داشته ا جایی که
اصطالح خودکارآمدی ویژه 57را برای آن پیشنهاد کرده است (پاجارس .)1997 ،برای انجا دادن هر
کاری ،باید مجموعه ای از کارهای کوچک و ج یی انجا گیرد .سؤاالت کلی از وا عیات مربوط بوه
خودکارآمدی پرده بور نموی دارد .بنودورا از پژوهشوگران خواسوته اسوت کوه بو از انجوا پوایرفتم
پژوهش ،ج ییات کار را بهد ت بررسی و ی ایک کارها را در پرسشنامههوا لحواک کننود و از آوردن
پرسشهای کلی بپرهی ند .برای نمونه بهمنظور ارزیابی خودکارآمدی سواد اطالعا ی ،ایم پرسش که
«مم در جستوجوی اینترنتی وانمند هستم» گویۀ مناسبی نیسوت (مونوویی ،هوانلون و دیواز ،)2005 ،
زیرا بسیار کلی است و باورهای پاسخدهنده را بهخوبی واکاوی نخواهد کرد.
ی ی دیگر از موارد مهم در ارزیوابی خودکارآمودی ،هم موان کوردن پوژوهش و کوار وا عوی
خواهد بود .بندورا در ایم زمینه نی اصرار دارد که نمی وان پژوهشی را انجا داد بدون این ه کوار
وا عی را در حال انجا گرفتم بیازماید .در حقیقت ،انجا دادن پوژوهش بودون این وه کوار وا عوی
وسط پژوهشگر مشاهده شود ،گویای وا عیت نیست .در برخی از پژوهشها ،آزمودنی ب و بعود
از انجا پایرفتم کار بررسی میشود ا فاوت سطح خودکارآمدی در دو حالت مختلف سونجیده
شود ( نگ و سنگ .)2013 ،اما بسیاری از پژوهشها ،بدون در نظر داشوتم شورایط کوار وا عوی و
نها با حلی دادههای پرسشنامهای انجا میگیرند که خالی از اعتبار هستند.
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شرایط پیش گفته برای ارزیابی خودکارآمدی سواد اطالعا ی نی باید در نظور گرفتوه شوود .بوا
بررسی ادبیات موجود ،می وان چندیم مقیاس و پرسشنامه دربارۀ خودکارآمودی سوواد اطالعوا ی
یافت که در ادامه به مهم ریم آنها اشاره میشود:
مقیاس خودکارآمدی بازیابی اطالعات ()Information Retrieval Self-efficacy Scale: IRSS
ایم مقیاس از برونشتیم و یویان ( )2013شام  25گویه و چهار مؤلفوۀ ارزیوابی شخصوی ،مقایسوۀ بوا

دیگران ،شرایط روانی و بازخورد اجتماعی است .هر یوک از ایوم مؤلفوههوا بوا وجوه بوه چهوار منبوم
خودکارآمدی طراحی شدهاند .در هر یک از مؤلفهها گویههایی رار گرفتهاند .هریک از گویوههوا را
می وان با ویژگیهای جمعیتشناختی مانند جنس ،سم یا جریه آزموون کورد .ایوم پرسشونامه بیشوتر
جستوجوی اطالعات را در بر میگیرد و به سایر مؤلفههای سواد اطالعا ی کمتر پرداخته است.
مقیاس رتبهبندی رفتار جستوجوی اطالعات ( Information Seeking Behaviour Rating

)Scale: ISBRS
ایم پرسشنامه را ال ( )2009در پژوهشش برای بررسی عوام همبستۀ رفتار جستوجوی اطالعات

در نظر گرفت و در آن گویههایی در زمینوۀ خودکارآمودی گنجانوده شود .غیور از بخوش اول کوه
دربارۀ دادههوای جمعیوتشوناختی اسوت ،بخوش دو دو بخوش دارد .در بخوش اول آن  10گویوۀ
مربوط به خودکارآمدی و جستوجووی اطالعوات ورار گرفتوه اسوت و در بخوش دو  10گویوه
دربارۀ لات جستوجو گنجاندهانود .بوا وجوه بوه این وه بخوش شوایان ووجهی از ایوم مقیواس بوه
خودکارآمدی اختصاص داده شده است ،شواید در بررسویهوای مربووط بوه خودکارآمودی سوواد
اطالعا ی استفاده شود.
مقیاس استفاده از اطالعات الکترونیک ()Use of Electronic Information Scale:UEIS

از ایم مقیاس در پژوهش ال و دیگران ( )2007استفاده شده و برای سنجش أثیر خودکارآمدی بر
چگونگی کاربرد اطالعات ال ترونیک و پیشرفت حصیلی بهکار رفته است .ایم مقیواس بیشوتر بوه
نوع اب ار کاربردی در جستوجوی اطالعات نظر دارد.
پرسشنننامۀ خودکارآمنندی و سننواد اطالعنناتی ( Self-efficacy and Information Literacy
)Questionnaire: SILQ

ایم پرسشنامه را آد ورو ،سیمیسوایه و ایفوگوا ( )2010در پوژوهش خوود بوهکوار بوردهانود .در ایوم
پژوهش می ان خودکارآمدی دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی دانشوگاه آمووزن نیجریوه 58در
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ار باط با سواد اطالعا ی سنجیده شده است .پرسشنامۀ ماکور از سه بخش ش ی شده کوه بخوش
اول ،دادههای جمعیتشناختی است ،اما بخش دو  15گویه راجم به سواد اطالعا ی و بخش سوو
 16گویه دربارۀ خودکارآمدی را در خوود جوای دادهانود ایوم پرسشونامه از ایوم نظور کوه در بویم
دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی اجرا شده ،شایان وجه است.
پرسشنامۀ مهارتهای جستوجوی آنالین ()Online Searching Skills Inventory

ایووم پرسشوونامه را مونووویی ،هووانلون و دیوواز ( )2005ب وهمنظووور ایجوواد پرسشوونامهای بوورای ارزیووابی
خودکارآمدی طراحی کردهاند .در حقیقت ،هدف پژوهش وسعۀ چنیم پرسشنامهای بووده اسوت.
ایوم پرسشونامه  12گویوه دارد کوه هور گویوه بوا وجوه بوه یوک اسوتانداد سوواد اطالعوا ی انجمووم
کتابخانههای دانشگاهی و پژوهشی 59دویم شده است .چنیم وجهی به اسوتانداردهای جهوانی ،از
نقاط وت ایم پرسشنامه بهشمار میرود .گویههوای ایوم پرسشونامه بوا میو ان خودکارآمودی افوراد
هماهنگ شده است.
مقیاس خودکارآمدی سواد اطالعاتی ()Information Literacy Self-efficacy Scale: ILSES

ایم مقیاس را می وان مهم ریم مقیاس ارائهشده برای خودکارآمدی سوواد اطالعوا ی دانسوت کوه
مورد وجه و استفادۀ بسیاری از پژوهشگران بهویژه در رکیه رار گرفته است .مقیاس مواکور کوه
وسط رباناوغلو ،آق ویونلو و امی ( )2006ارائه شده در چندیم مرحله دویم شوده اسوت و سوه
نسخۀ  40گویهای 17 ،گویهای و  28گویهای دارد که روایی نسخۀ  28گویهای باال ر از بقیه بوده و
در بیشتر پژوهشها از آن استفاده شده است .ایوم پرسشونامههوا ،خودکارآمودی را در هفوت جنبوۀ
شناسایی نیاز اطالعا ی ،راهبرد جستوجو ،م انیابی و دسترسی منابم ،ارزیابی و درک اطالعات،
فسیر ،رکیب و کاربرد اطالعات ،ار باط اطالعات و ارزیابی محصول و فرایند بررسوی مویکنود.
رجمۀ فارسی نسخۀ  28گویهای ایم مقیاس ،ارائه شده است.
پرسشنامۀ تنگ و سنگ
ایم پرسشنامه را نگ و سنگ ( )2013برای ارزیابی خودکارآمدی فراگیران از راه دور و با وجوه

به مهارتهای سواد اطالعا ی آنان ،ارائه و استفاده کردهاند .در ایم پرسشونامه  12گویوه بورای سوه
مؤلفۀ جستوجوی اطالعات ،دست اری اطالعات و یادگیری آنالیم طراحی شوده و پرسشونامه از
لفیق دو پرسشنامۀ دیگر در حوزههای یادگیری آنالیم و سواد اطالعا ی گرد آموده اسوت .أکیود
پرسشنامۀ ماکور بیشتر بر مهارتهای جستوجوی اطالعات خواهد بود.
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شایان ذکر است که برای خودکارآمدی رایانهای ،اینترنتی و فناوری اطالعات نی مقیواسهوا و
پرسشنامههای جداگانهای وجود دارد که در ادبیات مربوط استفاده شدهاند .در برخی از پژوهشها،
لفیقی از چند پرسشنامه برای سونجش میو ان خودکارآمودی بوهکوار رفتوه اسوت .بورای نمونوه در
پژوهش مالیاری ،کوروبیلی و وجیا ( )2012میو ان خودکارآمودی فنواوری اطالعوات دانشوجویان
کتابداری و اطالعرسانی ،با لفیق پرسشنامههایی در سه حوزۀ خودکارآمدی ،فنواوری اطالعوات و
شایستگی رایانهای بررسی شد.

نتیجهگیری
مفهو خودکارآمدی بهعنوان یک سازۀ روانشناختی ،در سوالهوای اخیور موورد وجوه بسویاری از
پژوهشگران در رشتههای مختلف علمی وابسوته بوه رفتوار انسوانی ورار گرفتوه اسوت .از آنجوا کوه
خودکارآمدی بسیاری از رفتارهای انسانی ،ش گیری شخصیت ،زندگی فردی و حرفهای ،عال ه
و پشت ار و موفقیت افراد را حت أثیر رار میدهد ،شایستۀ وجه فراوان خواهد بود .ایوم مفهوو
متأسفانه در ادبیات علم اطالعات به زبان فارسی بهخوبی بررسی و واکاوی نشده است .با وجوه بوه
این ه بسیاری از حوزهها ی عمل وردی و کواربردی علوم اطالعوات ماننود آمووزن و مهوارتهوای
کتابخانووه ای ،پووایرن و کوواربرد فنوواوری ،آموووزن و پووژوهش دانشووگاهی ،سووازماندهی و بازیووابی
اطالعات ،به رفتارهای فردی کتابداران و کاربران وابستگی زیادی دارند ،بایسته است که در چنیم
زمینههایی به أثیر خودکارآمدی نی وجه شود.
در ایم میان جستوجوی اطالعات و سواد اطالعوا ی شواید زمینوۀ مسواعد بورای بررسوی ایوم
مفهو باشد .با وجه به این ه به رابطۀ مستقیم خودکارآمدی و سواد اطالعا ی در پژوهشها بارهوا
أکید شده است ،باید به آن بهویژه در محیطهای اطالعا ی و رسانهای داخ کشور وجوه داشوت.
موضوع ماکور شاید موضوع پژوهشها ،پایاننامهها ،دورهها و کارگاههای آموزشی فراوانی ورار
گیرد .أثیر گااری عواملی مانند جنس ،سم ،حصیالت و آموزن بر ایم مفهو  ،وجوود اب ارهوای
ارزیابی متنوع در ادبیات مربوط ،نیاز دانشجویان رشتههای مختلف به خودکارآمدی باال برای نیو
به پیشرفت حصیلی و بهرهمندی از خدمات کتابخانهای و وجوه بوه ویژگویهوای روانشوناختی در
پژوهشهای خصصی ،از جملۀ مواردی بهشمار میروند که بررسی جدی ر و اصولی ر ایم مفهو
در پژوهشهای علم اطالعات را ضروری میکنند.
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