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 چکیده
ی بررسی وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسیی مشی د و ومیوز پی یکی و خیدماا ب دا یتی         هدف :هدف

 های سواد اطالواتی آنان است. آن با م ارا ۀدرمانی مش د و رابط
کتابیداران  یا د در    تمیامی آمیاری پیژوهش ضاضیر     ۀجامعی  .گرفیت  پژوهش کاربردی به روش پیمایشی انجیاز این  :روش

بیا  نفیر( کیه    80نفر(. ضجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین  د ) 102های دو دانشگاه مذکور بود ) کتابخانه
 ۀهیا از طرییپ پرسشی ام    گیردآوری داده  .انتخیا   ید   مورد نظر ۀنمون ای  یرنسبتی گیری تصادفی طبقه روش نمونهاستفاده از 

   .گرفت اس.پی.اس.اس. در دو سطح توصیفی و است باطی انجاز افیار نرزها، با کمک  تحمید داده و  یهتجیو ساخته  محقپ
کتابیداران و   اطالویاتی  سیواد  هیای  م یارا  بیین  مطمیو  بیود.  بررسی،  تحت ۀاران جامعکتابدوضعیت خودکارآمدی  :ها یافته

سواد اطالواتی کتابیداران بیا خودکارآمیدی     ۀ ت. همچ ین بین سطوح پایه و پیشرفتدا وجودمع اداری  ۀرابطآن ا  خودکارآمدی
بیین مییانگین    خودکارآمیدی وجیود ندا یت.   مع اداری بین سطح مقدماتی سواد اطالواتی و  ۀآن ا رابطه وجود دا ت؛ اما رابط
 ۀتحصیمی، مدرک تحصیمی )کار  اسی ار ید و کار  اسیی( و همچ یین سیابق     ۀضسب ر ت نمراا خودکارآمدی کتابداران بر

 . د دیده نمیتفاوا مع اداری  ،خدمت
ارزییابی   زمی یه هیای خیود دارد. در ایین     موفقیت و بال یدگی جامعیه ارتبیاس مسیتقیمی بیا بیاور افیراد از  ابمییت         اصالت اثر:

در  ی اخت دانیش، م یارا و بیی ش افیراد از       ی. همچ ین از آنجایی که خودکارآمدی وامد م مخودکارآمدی ضروری است
به یادگیری مستقد و مداوز کتابداران کمیک  یایانی ک ید. بیر       ایدهای سواد اطالواتی  م ارا آن با ۀخود است، بررسی رابط

 ۀهیا، میورد اسیتفاد    ریییی  های صحیح و برنامیه  در تدوین سیاست تری صورا وی ی و مطمو  این اساس، نتایج این پژوهش به
 گیرد.   می رار کتابخانه والن ئمدیران و مس

، دانشیگاه فردوسیی مشی د    ،درمیانی مشی د  ی دانشیگاه ومیوز پی یکی و خیدماا ب دا یتی       ، خودکارآمدی: ی کمیدیها واژه
 .های سواد اطالواتی م اراهای دانشگاهی، کتابداران،  کتابخانه
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 مقدمه
د مطلگو   مناسگبی رگیای لمل گی    همواره پیشگووهای  ،ها و دستاوردهای قبلی داشتن دانش، مهارت

مگثری اسگ ب رگین    فگید  ری چوونوی لمل گید   ،های خود ییتوانا ۀانسان دررارافیاد نیستند، رل ه راور 
وظگایف در  دادن های مناسگب رگیای انمگا      روش اها رهای مختلف را توان تیکیب آن داشتن مهارت

 وجود داردب یفاوت آش ارتشیایط گوناگون، 
کگه   شگود  مگی محسگو   اجتمگالی   - پیدازان دیگدگاه شگناختی   ( از نظییه1997) 1آلبیت رندورا

سازوکارهای تأرییگذار رسیاری را ریرسی کیده اس ، سگازوکارهایی کگه ن گش رنیگادی در انمگا       
پینفوذتی  ،کدا  را در کنتیل کارکید ت لیف دارندب وی در میان سازوکارهای تأرییگذار، هیچدادن 

توجگه   کگانون هاسگ  کگه در    و لوامل مثری ری آن سگال خودکارآمدی دب دان نمی 2خودکارآمدیاز 
هگگا و  مهگگارت ۀخودکارآمگگدی را دریافگگ  و داوری فگگید دررگگار ب رنگگدورا روانشناسگگان جگگای دارد

نیگاز اسگ ، تعییگف     ه آنهاهای ویژه ر کارهایی که در موقعی دادن های خود ریای انما   توانمندی
 کندب  می

وظگایف   ۀارائگ  اند که ارتباط نزدی ی رین خودکارآمدی و لمل ید فگید در  رعضی ری این ل یده
رین دانش و لمل ره آن اس ب در آمگوزش، پژوهشگویان    ۀخودکارآمدی واسطمحوله وجود داردب 

ای  هگای للمگی و فیفگه    کارگییی دانش و مهارت ره این نتیمه دس  یافتند که خودکارآمدی در ره
هگای شگخ     معیگار داشگتن مهگارت    خودکارآمگدی از سوی دیوگی،   (ب2000، 3ش دارد )زیمیمنن 

هگای زز  رگیای    گگذارد کگه شگخ  مهگارت     خودکارآمدی تنها زمانی ری لمل ید تأریی می، نیس 
 کگافی ریانویختگه شگود    ۀرگه انگداز   ،آن کگار دادن را دارا راشد و ریای انما   ای کار ویژهدادن انما  

 (ب1991، 4)فیاری
خودکارآمدی ردون توجگه رگه این گه چنگین قضگاوتی       ۀقضاوت فید دررار( 1997نظی رندورا ) ره

شودب در ف ی   خودکارآمدی افیاد تح   درس  راشد یا غلط، از چهار منبع اطاللاتی فاصل می
تیغیب کالمگی   ب3 ؛های جانشین تمیره ب2 ؛های موفق تمیره ب1گیید:  تأریی این چهار لامل ش ل می

 ،دهنده نیسگتند  منارع خودکارآمدی ذاتاً آگاهیلاطفی و فیزیولوژی یب  های فال  ب4یا اجتمالی و 
کارآمگدی و تف گی انع اسگی آموزنگده      ،هستند که از طییق پگیدازش شگناختی   یهای خام آنها داده

شگود و اطاللگات و    شوندب رنگاریاین، رایگد رگین اطاللگاتی کگه از وقگایع و رویگدادها کسگب مگی          می
کسانی کگه   الت اد دارد رندورا دبل شئتفاوت قا ،گذارند ی اری میهایی که روی خودکارآمد دانش

ریشگتی  را خگود  گزیننگد،   تی و رازتیی را ریمگی ریانویز های چالش دارند، هدف زیادیخودکارآمدی 
رهتگی اسگ ، راهبیدهگای     آنهگا  دهنگد، یادسگراری   راور دارند، کوشش و پافشاری ریشگتیی نشگان مگی   
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کار رهتی اس ب ولگی  دادن و سیانما ، کارکیدشان در انما  ریند  میکار  ییی سودمندتیی را رهیادگ
 شوندب  ها دلسید می آسانی در ریخورد را سدها یا ش س  دارند، ره کمتییکسانی که خودکارآمدی 

 یشگان ها شایسگتوی افگزایش   سگبب   رگاور کننگد کگه فعالیگ    افگیاد  اگی ( 2000، )5یِی کیره الت اد 
ها و فگل مسگائل    د، ره یادگییی مهارتکن مورد نظی خویش رهنمون میشود و آنها را ره هدف  می

دهگد تگا    نفگ  مگی   در واقع خودکارآمدی ره افیاد انویگزه و التمگاد رگه   دهندب  توجه ریشتیی نشان می
خودکارآمگدی معیگار مناسگبی رگیای     شگاید   زمینگه در ایگن  طور مثریی مسائل را فل کنندب  رتوانند ره

ب یادگییی مداو  اس  ۀهای خودشان راشد؛ لذا رینش خودکارآمدی ززم توانمندیارزیاری افیاد از 
هگای   خودکارآمدی و رگاور داشگتن توانگایی    ۀکسب سواد اطاللاتی ره داشتن روفیشاید  ،رو از این

 براشدمشیوط رال وه و رالفعل 
کننگدگان رگه    تمهیگز اسگتفاده   اخیی و پ  از آش ار شگدن اهمیگ   های  طی سالاز سوی دیوی، 

تگدری  ن گش لوامگل مختلگف در ایمگاد،       ، رگه رهینگه از اطاللگات   ۀدانش و رینش چوگونوی اسگتفاد  
، ی گی  تح ی اتگستیش و رهبود سواد اطاللاتی مورد توجه پژوهشویان قیار گیف ب در تما  این 

ه اسگ ،  که همواره ره جایواه آنان در ایگن زمینگه اشگاره شگد    هایی  گیوهتیین  از مثریتیین و میتبط
 رسانی هستندب کتارداران و متخصصان اطالع

منگدان کتارگداری و    فیفگه  لگزو  شگناخ   کتارگداری،   ۀر فیفسواد اطاللاتی دمهم  ره ن شنظی 
ب موف یگ  و رهبگود لمل گید ایگن گگیوه ارتبگاط       ضیوری اسگ  خویش  های از قارلی رسانی  اطالع

هایشگان داردب از   کگار رسگتن مهگارت    خود رگیای رگه  های  ها و قارلی  مست یمی را راور ایشان ره توانایی
ب یارگد  ضگیورت مگی   آن رگا سگواد اطاللگاتی ایشگان     ۀطو رار کتارداران رو ارزیاری خودکارآمدی این
ش فاضگی  مورد رحگ  در پگژوه   ۀلئمسهدف،  ۀی در جامعخودکارآمدراور  ریرسیپ  از  این رناری

هگای   مهارتهدف و  ۀداران جامعکتارخودکارآمدی ای رین  رارطهاین اس  که مشخ  نیس  آیا 
؟ خواهگد رگود  کننگده   تا چه فد تعیگین  هس  ای آنها وجود دارد؟ و اگی چنین رارطهسواد اطاللاتی 

وضگعی    ریرسگی یگن قبیگل، پگژوهش فاضگی رگا هگدف اصگلی        هایی از ا ریای پاسخوویی ره پیسش
درمگانی  گ زش ی و خدمات رهداشتی  خودکارآمدی کتارداران دو دانشواه فیدوسی مشهد و للو  پ

و ریای رسیدن ره  زمینهدر همین ب گیف  انما  های سواد اطاللاتی آنان آن را مهارت ۀمشهد و رارط
های سواد  تعیین ارتباط رین سطوح مهارتهدف اصلی، اهداف فیلی ذیل مورد توجه قیار گیف : 

هگای   خودکارآمگدی کتارگداران رشگته   تعیگین تفگاوت رگین    ، اطاللاتی رگا خودکارآمگدی کتارگداران   
 تحصیلی و سوارق خدم  مختلفب تحصیلی، دارای مدارک 
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 پژوهش پرسش
گ  وضعی  خودکارآمدی کتارداران دو دانشواه فیدوسی مشهد و للو  پزش ی و خدمات رهداشتی

 درمانی مشهد چوونه اس ؟

 های پژوهش فرضیه
 بدارد وجودمعناداری  ۀرارطآنها  اطاللاتی سواد های مهارتو  کتارداران خودکارآمدی رین ب1

سواد اطاللگاتی   ۀهای م دماتی، پایه و پیشیفت سطوح مهارتخودکارآمدی کتارداران و رین  ب2
 معناداری وجود داردب ۀها رارطآن

هگای تحصگیلی مختلگف )کتارگداری، کتارگداری       رین میزان خودکارآمگدی کتارگداران رشگته    ب3
گ پزش ی و غییکتارداری( در دو دانشواه فیدوسی مشهد و للو  پزش ی و خدمات رهداشتی  

 تفاوت معناداری وجود داردب ،مشهد درمانی

رگگین میگگزان خودکارآمگگدی کتارگگداران دارای مگگدارک تحصگگیلی مختلگگف )کارشناسگگی و     ب4
گ ی مشگهد و للگو  پزشگ ی و خگدمات رهداشگتی       کارشناسی ارشگد( در دو دانشگواه فیدوسگ   

 تفاوت معناداری وجود داردب ،مشهد درمانی

رین میزان خودکارآمدی کتارداران دارای سوارق خدم  مختلگف در دو دانشگواه فیدوسگی     ب5
 تفاوت معناداری وجود داردب ،درمانی مشهدگ مشهد و للو  پزش ی و خدمات رهداشتی 

 پژوهش ۀپیشین
 بشود میور میدر این فوزه  گیفته های انما  تیین پژوهش میتبطدر این قسم  
هگگای سگگواد اطاللگگاتی رگگی   ی مهگگارتتگگأریریرسگگی  پژوهشگگی رگگا هگگدف  (1390شگگهی ) سگگبحانی

روش پگژوهش، پیمایشگی و نگوع آن کگارریدی      بداد انما  کارآمدی دانشمویان للو  پزش یخود
پزشگ ی و پیسگتاری دانشگواه آزاد اسگالمی     دانشگموی   301ایگن پگژوهش از   دادن رودب ریای انما  

مشهد ره روش انتخا  تصادفی و ت میل پیسشنامه اسگتفاده شگدب نتگای  فاصگل از توزیگع فیاوانگی       
ن  رودندب همچنین دانشگمویان پزشگ ی   ثدرصد م 8/73درصد مذکی و  6/25که داد  ها نشان نمونه

ش یل داده رودندب را توجه ره نتای  درصد فمم نمونه را ت 5/42درصد و دانشمویان پیستاری  5/57
هگگای سگگواد اطاللگگاتی دانشگگمویان رگگا کسگگب   ، رگگین مهگگارتشگگدفاصگگل از آزمگگون تگگی مشگگخ  

تحصگیلی، سگال ورود رگه     ۀداش  که این ارتباط ره جنسگی ، رشگت   رارطه وجود خودکارآمدی آنها
 نبودبوارسته دانشواه و سن دانشمو 
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های سواد اطاللاتی ری راور  ریرسی میزان تأریی مهارتمنظور  ره یپژوهش دیوی ،زمینهدر همین 
 ب( صگورت پگذییف   1392نوکاریزی و ده انی )خودکارآمدی دانشمویان دانشواه رییجند، توسط 

لنگوان نمونگه تعیگین     نفگی رگه   350ای نسگبتی،   گییی تصادفی طب ه طبق جدول مورگان و روش نمونه
های سواد اطاللاتی دانشگمویان رگا    ور کلی، رین مهارتط ها نشان داد که ره شدندب نتای  تحلیل داده

ب همچنین ارتباط مثب  و قگوی میگان سگطوح    اردمعناداری وجود د ۀرارط کسب خودکارآمدی آنها
هگگای سگگواد اطاللگگاتی و رگگاور خودکارآمگگدی دانشگگمویان وجگگود داشگگ ب از رگگین سگگطوح   مهگگارت
 ،هتهگای سگطح پیشگیف    جایواه نخسگ ، مهگارت   ،های پایه های سواد اطاللاتی، سطح مهارت مهارت

 رین راوراختصاص دادندب م ا  سو  را از نظی تأرییگذاری ره خود  ،های م دماتی م ا  دو  و مهارت
خودکارآمگگدی فاصگگل از سگگواد اطاللگگاتی دانشگگمویان کارشناسگگی و کارشناسگگی ارشگگد تفگگاوت   

های  اطاللاتی دانشمویان فوزه معناداری وجود داش ب رین میانوین خودکارآمدی فاصل از سواد
للگو  انسگانی    ۀشگده رگیای فگوز    تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود داش  و میانوین کسگب 

 ها رودب از سایی فوزه یشتیر
هگای زز    سواد اطاللاتی، کلیگد مهگارت  که گزارش داد ( در پژوهش خود 2009) 6قیران اغلو

تنهایی ریای موف یگ    های سواد اطاللاتی ره مهارتکسب این ریای یادگییی مداو  اس ب را وجود 
که نشان داد  پژوهش ها را توسعه دهندب نتای  نف  در این مهارت کافی نیس  و افیاد راید التماد ره

های سواد  استفاده از مهارتزمینۀ ای ریای افیاد در  کننده لامل محدود کم،راورهای خودکارآمدی 
تعیین سطح راورهای خودکارآمدی رگیای سگواد اطاللگاتی،    ن همچنیب اطاللاتی خویش روده اس 

دی هگای خودکارآمگ   ب رناریاین استفاده از م یگا  کیدایی افیاد در معیض خطی را میسی ام ان شناس
 پیشنهاد شدبلنوان ارزار ارزیاری  ره

( ره ریرسی ارتباط رین خودکارآمدی 2010) 7ِفوگا در پژوهش دیویی آدتورو، سیمیسِی و اُوی
انی دانشگواه نیمییگه پیداختنگدب    رسگ  و سواد اطاللاتی در رین دانشمویان للگو  کتارگداری و اطگالع   

خودکارآمگدی و سگواد    ۀرسانی را اسگتفاده از پیسشگنام   کتارداری و اطالع یدانشمو 108ها از  داده
رگین ادراک خودکارآمگدی رگا سگواد     کگه   شد  ها مشخ اطاللاتی گیدآوری شدب را توجه ره یافته

و نیز هیچ تفاوت معناداری رین جنسگی  دانشگمویان و سگواد     ردمعناداری وجود دا ۀاطاللاتی رارط
اطاللگگاتی یافگگ  نشگگدب امگگا در مگگورد ادراک خودکارآمگگدی، تفگگاوت معنگگاداری رگگین جنسگگی  و    

های سواد اطاللاتی و  هارت، استانداردسازی آموزش مپژوهشخودکارآمدی مشاهده شدب در این 
 ریزی ریای دانشمویان توصیه شدب منظور ت وی  طیز تف ی و رینامه نیز جلسات آشناسازی ره
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للگ  و معلگولی میگان     ۀرارطگ انوی ریگ هگا   ها، یافتگه  در ریخی پژوهش ،گونه که مشاهده شد همان
تأرییگگذاری ی گی رگی    های سواد اطاللاتی و خودکارآمدی و در ریخی دیوگی نیگز نشگانوی     مهارت

کسگب خودکارآمگدی    شگناختی را رگی   ها، لوامگل جمعیگ    دیویی رودب همچنین در رعضی پژوهش
گییی، پیسشگنامه   ها ره روش پیمایشی صورت پذییفته و ارزار اندازه پژوهش ریشتیتأرییگذار یافتندب 

ریرسی  ۀدر زمینون میروط، پژوهشی موضوع و میور مت ۀروده اس ب از سوی دیوی، را ریرسی پیشین
مشگاهده نشگد؛ رنگاریاین     آن رگا سگواد اطاللگاتی ایشگان     ۀو رارطگ  کتارگداران وضعی  خودکارآمدی 

 بخواهد داش پیداختن ره این موضوع ضیورت 

 روش پژوهش
آمگاری پگژوهش فاضگی     ۀجامعب گیف  ره روش پیمایشی انما   واین پژوهش از نوع کارریدی رود 

هگای دو دانشگواه مگذکور رگا مگدرک تحصگیلی کارشناسگی یگا          کتارداران شاغل در کتارخانه تمامی
نفی(ب فمم نمونه را استفاده از جگدول   102کتارداری یا غییکتارداری رودند ) ۀکارشناسی ارشد رشت

ای  گیگیی تصگادفی طب گه    اسگتفاده از روش نمونگه  نفگی( کگه رگا     80کیجسی و مورگگان تعیگین شگد )   
  بانتخا  شدند مورد نظی ۀوننم غیینسبتی
ارزیاری خودکارآمدی و همچنگین سگنمش   منظور  ره ، چندین پیسشنامهاه گیدآوری دادهریای 

شگده رگیای خودکارآمگدی     ها و لناصی در نظی گیفته را توجه ره مثلفه ، اماسواد اطاللاتی یاف  شد
توسط پژوهشوی طیافی و های سواد اطاللاتی، پیسشنامه  مهارتهمچنین لمومی آلبیت رندورا و 

موضگوع و مگیور متگون میرگوط و همچنگین       ۀمنگارع، پیشگین   ۀهگای پیسشگنامه رگی اسگا  مطالعگ      سثال
، 8قویونلگو و آیسگان   قیران اغلگو، آ  ) استخیاج شدداخلی و خارجی های معتبی  الووریداری از نمونه

، 9دونالگد و رادرمگاخی   ریکهگارت، مگ   ؛ 1392؛ نوکاریزی و ده انی، 1390شهیی،  سبحانی؛ 2006
  (ب1389، 10؛ نیلی1387داورپناه، قاسمی و سیام ، ؛ 1387

ب قسم  نخس ، مشخصات فیدی کتارداران، شگامل  رودرخش  سهشامل در ممموع، پیسشنامه 
منظگور   رگه  قسگم  دو   ؛رگود  کگار  ۀتحصیلی، مدرک تحصیلی و سگار   ۀجنسی ، نوع دانشواه، رشت

رگه   بشگد طیافی ری اسا  طیف پن  ارزشی لی یت گویه  22شامل آگاهی از میزان خودکارآمدی 
( 4و همیشه =  3در اکثی مواقع =  ؛2ریخی مواقع =  ؛1ندرت =  ره ؛0)هیگز =  4هی گویه از صفی تا 

هگگای  در ایگگن پگگژوهش، ارعگگاد خودکارآمگگدی رگگا توجگگه رگگه لناصگگی و مثلفگگه   امتیگگاز تعلگگق گیفگگ ب
اسگ ، رنگاریاین لناصگی     مگورد توجگه  مفهو  خودکارآمگدی لمگومی آلبگیت رنگدورا      ۀدهند تش یل
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هگای جانشگین، تیغیگب کالمگی یگا اجتمگالی،        هگای موفگق، تمیرگه    آن ره تف ی ، تمیره ۀگان چهار
 لاطفی و فیزیولوژی ی در نظی گیفته شدب های فال 
در پگژوهش   هگای سگواد اطاللگاتی طیافگی شگدب      پیسشنامه ریای سنمش مهگارت  قسم  سو  

ای سگنمیده   سثال چهارگزینگه  22روش ارزیاری واقعی را  رافاضی، میزان سواد اطاللاتی کتارداران 
امتیاز صفی در نظی گیفته شگدب   ،های غییصحیح امتیاز ی  و ریای پاسخ ،شدب ریای هی پاسخ صحیح

و قیران اغلگو،   وهشرا توجه ره نتای  تحلیل لاملی پژ در این پژوهش لناصی و ارعاد سواد اطاللاتی
رنگدی   دسگته  11رندی رلگو   ری اسا  رده های سواد اطاللاتی را در تیکیه که مهارت( 2006) دیویان

هگای م گدماتی سگواد اطاللگاتی )شگامل تشگخی  نیگاز اطاللگاتی،          ره سه سطح مهارتکیده اس ، 
ت، یاری اطاللا سواد اطاللاتی )شامل م ان ۀهای پای اطاللات(، مهارت وجو و ارزیاری تدوین پی 
سگگواد اطاللگگاتی )شگگامل مستندسگگازی  ۀهگگای پیشگگیفت کگگارگییی اطاللگگات( و مهگگارت رازیگگاری و رگگه

 اطاللات جدید( تف ی  شدب  ۀو اشال اطاللات، تولید
روایی صوری و محتوایی پیسشنامه را استفاده از نظی الضای هیأت للمی گیوه للگم اطاللگات   

دانشواه فیدوسی مشهد ریرسی شد و ری اسا  آن اصگالفات   دانشمویان دکتییو شناسی  دانشو 
ریای رخگش خودکارآمگدی   ) 12آلفای کیونباخ ۀمحاسبرا  زز  صورت گیف ب پایایی پیسشنامه نیز

نفگی از کتارگداران دو    20شگامل  م گدماتی   ۀ( در ی  نمونگ 86/0و ریای رخش سواد اطاللاتی  79/0
های  ها در کتارخانه آوری اطاللات، پیسشنامه جمع ریای بشدتأیید  (که لضو نمونه نبودند)دانشواه 

ب ندرگا فضگور پیسشگوی توزیگع شگد      ،های هی دو دانشگواه مگذکور   های دانش ده میکزی و کتارخانه
ب رگیای تمزیگه و   ندآوری شد ها را رضای  کتارداران ت میل و در همان م ان جمع تمامی پیسشنامه

در رخش آمار توصگیفی توزیگع   ب کار رف  رهها دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی  تحلیل داده
در رخگش آمگار اسگتنباطی از آزمگون     و کگار گیفتگه شگد     درصد فیاوانی، میانوین و انحیاف معیار ره

های تی  ریای تعیین نیمال رودن متغییها و همچنین آزمون 13ای نمونه کولموگیوف و اسمیینف ی 
استفاده  17طیفه تحلیل واریان  ی  و 16ای مست ل دونمونه ، تی15، همبستوی پییسون14ای نمونه ی 
هگا و رگا    شده از پیسشگنامه  های استخیاج لملیات میروط ره تمزیه و تحلیل ری اسا  داده تمامیشدب 

 صورت گیف ب 20وییایش  18با با بپیبافزار آماری ا  استفاده از نی 

 های پژوهش یافته
زن از نظگی جنسگی ، ریشگتی پاسگخوویان      فاکی از آن اس  کگه شناختی پژوهش  جمعی های  یافته
 ر یگه دانشواه فیدوسگی و   دردرصد از پاسخوویان  2/51نوع دانشواه،  از نظیدرصد(ب  5/72) رودند

 درصگد ریشگتیین   درمگانی مشگهد رودنگدب   گ متعلگق رگه دانشگواه للگو  پزشگ ی و خگدمات رهداشگتی         



 1394، پاییز 3، شمارة 49، دورة رسانی دانشگاهی تحقیقات کتابداری و اطالع

 

384 

 ر یهکتارداری پزش ی و درصد  8/18و سر  (، درصد 4/62کتارداری ) ۀآموخت دانش ،پاسخوویان
مگدرک تحصگیلی    درصگد از کتارگداران   2/51ب شگدند  محسگو  مگی  هگا   سایی رشته ۀآموخت دانش نیز

 ،سگال  10تا  1کار، گیوه  ۀسار  متغیی زمینۀ درب همچنین داشتندارشد  کارشناسی ،ر یهو کارشناسی 
 ۀدرصگد فمگم جامعگ    25 سال 20ریشتی از  گیوهدرصد و  5/42 ،سال 20تا  11گیوه  ؛درصد 5/32

 بدادند میتش یل آماری را 
 شودب های پژوهش ارائه می و فیضیه پیسشنتای  تمزیه و تحلیل  ،در ادامه

زز  اسگ  از نیمگال رگودن متغییهگا مطمگئن شگویمب        کگارریدی، های آمگاری   قبل از تعیین نوع آزمون
، سگطح  1رگی اسگا  نتگای  جگدول      بف اسگتفاده شگد  اسگمیین  -منظگور از آزمگون کولمگوگیوف    همگین   ره

 رود، رناریاین فیض نیمال رودن توزیع آنها پذییفته شدب 05/0تی از  شده رزرگ معناداری متغییهای محاسبه

 اسمیرنفـ . نتایج آزمون کولموگروف 1جدول 

 نتیجه p-value اسمیرنف - کولموگروف Z ةآمار رهایمتغ
 نیمال 719/0 695/0 سواد اطاللاتی

 نیمال 236/0 033/1 خودکارآمدی

 

های فیدوسی مشگهد و للگو     کتارداران دانشواهخودکارآمدی  ضعی وپژوهش،  پیسشپاسخ ره در 
 80 ۀن طگ  از رگازتی  نمگیات  کگه  شگد ره این صگورت محاسگبه   د درمانی مشهگ پزش ی و خدمات رهداشتی  

؛ مصگطفی  2009، 19توی  و رورمگا هایی مانند  از پژوهشاقتبا   را) ندنظی گیفته شددر  «مطلو » درصد،
نخسگ    شدب می 66مطلو  خودکارآمدی لدد  ۀنمیرناریاین (ب 2003، 21؛ چیو و سلیم2008، 20و الزولَبی
را توجه ره توزیع نیمگال  د و سر  محاسبه شخودکارآمدی کتارداران دو دانشواه مذکور نمیات  میانوین
طورکگه   ب همگان شگدند ای م ایسه نمونه از طییق آزمون پارامتیی تی ی  (66 ۀ)نمی مطلو  را سطحمتغیی، 
 ۀ( در نتیمگگه رگگین میگگانوین نمگگی  p= 072/0رگگود ) 05/0سگگطح معنگگاداری ریشگگتی از   ،هگگا نشگگان داد  یافتگگه

تگگوان گفگگ    وجگگود نداشگگ  و مگگی  یخودکارآمگگدی کتارگگداران رگگا سگگطح مطلگگو  تفگگاوت معنگگادار   
   ریرسی در سطح مطلو  قیار داش ب تح  ۀخودکارآمدی کتارداران جامع

میانگین نمرات خودکارآمدی کتابداران با سطح مطلوب ۀای برای مقایس نمونه . نتایج آزمون تی یک2 جدول  

تی ةآمار نوع دانشگاه متغیر آزادی ۀدرج   P-value اختالف میانگین 

خودکارآمد
ی

 

-670/1 دانشواه فیدوسی  40 103/0  805/1- 
-955/0 دانشواه للو  پزش ی  38 346/0  256/1- 

-824/1 جمع  79 072/0  537/1-  
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 های سواد اطاللاتی و مهارت خودکارآمدیدو متغیی  رین ۀریرسی رارطمنظور  ره اول ۀدر فیضی
ی هگا  یافتگه طور که  هماناز آزمون همبستوی پییسون استفاده شدب  ها،و را توجه ره نیمال رودن متغیی

رگین  توان گف   ( رود و میp= 015/0تی ) کوچ  05/0سطح معناداری از لدد ، نشان داد 3جدول 
وجود داش ب در واقع،  یمعنادار ۀرارطی آنها و سواد اطاللات دو دانشواه ی کتاردارانخودکارآمد

ه را تغییی ی گی از ایگن دو متغیگی پگژوهش، متغیگی      مثید آن اس  ک فیضیهآمده از این  دس  ره ۀنتیم
هگای سگواد اطاللگاتی افگزایش      ه رگا افگزایش خودکارآمگدی، مهگارت     کند؛ چنان دیوی نیز تغییی می

 یارد و ریل  ب می

 و سواد اطالعاتی خودکارآمدی ۀبررسی رابط برایپیرسون  آزمون همبستگی ۀنتیج .3جدول 

 p-value پیرسون همبستگی ضریب فراوانی متغیر

 80 خودکارآمدی
271/0 015/0 

 80 سواد اطاللاتی

 

را هگی یگ  از سگطوح    کتارداران رین خودکارآمدی  ۀرارطریرسی ریای دو   ۀدر فیضیهمچنین 
 4ی جگدول  هگا  کگه یافتگه   گونه ستوی پییسون استفاده شدب همان، از آزمون همبآنهاسواد اطاللاتی 

از لگدد  دماتی سگواد اطاللگاتی   سگطح م گ  خودکارآمدی و رین  ۀسطح معناداری در رارط ،نشان داد
دماتی سگگواد سگگطح م گگو کتارگگداران  خودکارآمگگدی ( رگگودب یعنگگی رگگینp =215/0تگگی ) رگگزرگ 05/0

 رگگین ۀدیوگگی، سگگطح معنگگاداری در رارطگگمعنگگادار وجگگود نداشگگ ب از طگگیف  ۀرارطگگآنهگگا  اطاللگگاتی
سگگواد  ۀشگگیفتسگگطح پیو  خودکارآمگگدی و همچنگگین سگگواد اطاللگگاتی ۀپایگگ سگگطحو  خودکارآمگگدی

 تگوان گفگ  رگین    ( رود و مگی p= 025/0؛ p= 045/0تیتیب را  تی )ره کوچ  05/0از لدد اطاللاتی 
  وجود داش ب یمعنادار ۀرارطآنها سواد اطاللاتی  ۀوح پایه و پیشیفتسطکتارداران و  خودکارآمدی

 سطوح سواد اطالعاتی و خودکارآمدی ۀرابطبررسی  برای پیرسون آزمون همبستگی ۀنتیج .4جدول 

 متغیر
ضریب همبستگی 

 p-value پیرسون

سطح م دماتی سواد  - خودکارآمدی
 اطاللاتی

140/0 215/0 

 045/0 225/0 سواد اطاللاتی ۀسطح پای - خودکارآمدی
 025/0 250/0 سواد اطاللاتی ۀسطح پیشیفت - خودکارآمدی
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هگای تحصگیلی    پژوهش تفاوت معنادار رین میزان خودکارآمدی کتارداران رشته سو  ۀدر فیضی
تحلیگل   آزمونرا استفاده از  ،مختلف )کتارداری، کتارداری پزش ی و غییکتارداری( در دو دانشواه

سطح معنگاداری از   دهد، می نشان 5در جدول  ها گونه که یافته همان بشدریرسی  طیفه واریان  ی 
توان گف  رین میانوین نمیات خودکارآمگدی کتارگداران    ( رودب میp= 360/0تی ) رزرگ 05/0لدد 
 تفاوت معناداری وجود نداش ب  ،های تحصیلی مختلف در دو دانشواه رشته

 مختلف تحصیلی های رشته در کتابداران خودکارآمدی نمرات ۀطرف یک واریانس تحلیل آزمون نتایج .5 جدول

 متغیر
 برابری برای لوین آزمون

 ها واریانس
 منبع

 تغییرات
 مجموع

 مجذورات
 ۀدرج

 F p-value آزادی

ی
خودکارآمد

 

df1 df2 Sig 2 488/117 ها رین گیوه 

035/1 360/0 
2 77 972/0 

 درون 
 ها گیوه

400/4372 77 

 79 888/4489 جمع

 

منظور ریرسی تفاوت میان قضگاوت پاسگخوویان کارشناسگی و کارشناسگی      ره چهار  ۀدر فیضی
آمده از قضگاوت آنهگا، از    دس  های ره خودکارآمدی و تعیین معناداری رین میانوین زمینۀارشد در 

نشگان داد کگه سگطح معنگاداری از     آمده  دس  های ره یافتهب ای مست ل استفاده شد آزمون تی دونمونه
توان گف  را وجود تفاوت در میگانوین دو   ( رودب ره ریان دیوی، میp=  263/0تی ) رزرگ 05/0لدد 

نمونه، رین خودکارآمدی کتارداران دارای مدارک تحصگیلی کارشناسگی و کارشناسگی ارشگد، در     
  تفاوت معناداری وجود نداش ب ،جامعه در 05/0سطح 

میانگین نمرات خودکارآمدی کتابداران دارای  ۀای مستقل برای مقایس تی دونمونهآزمون نتایج . 6جدول 

 متفاوتمدرک تحصیلی 

 

 متغیر
مدرک 
 تحصیلی

 میانگین فراوانی
انحراف 

 معیار
آزمون لوین برای 

ها برابری واریانس  
 ۀدرج

-t p آزادی
value خودکارآمدی 

54/63 41 کارشناسی  820/7  F Sig 

78 128/1-  263/0 کارشناسی  
 ارشد

39 44/65  203/7  211/0  647/0  



 ...وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و

 

387 

منظور ریرسی تفاوت میان قضاوت کتارداران دارای سگوارق خگدم     رهپژوهش  پنمم ۀدر فیضی
از  آمده از قضاوت آنها، دس  های ره خودکارآمدی و تعیین معناداری رین میانوین زمینۀمختلف در 

 05/0معنگاداری از لگدد   نشگان داد کگه سگطح    ها  یافته طیفه استفاده شدب آزمون تحلیل واریان  ی 
تگوان گفگ  رگین خودکارآمگدی      درصگد مگی   95رگا اطمینگان   ب رنگاریاین  رگود  (p=  221/0) تی رزرگ

 تفاوت معناداری وجود نداش ب ،کتارداران دارای سوارق خدم  مختلف در جامعه

 مختلف خدمت سوابق دارای کتابداران خودکارآمدی نمرات ۀطرف یک واریانس تحلیل آزمون نتایج .7 جدول

 متغیر
 برابری برای لوین آزمون

 ها واریانس
 منبع

 تغییرات
 مجموع

 مجذورات
 ۀدرج

 F p-value آزادی

ی
خودکارآمد

 

df1 df2 Sig 2 491/172 ها رین گیوه 

538/1 221/0 
 /ب371 77 2

  درون
 ها گیوه

396/4317 77 

 79 888/4489 جمع

  بحث
مطلگو   در سگطح   ،کتارداران دو دانشگواه خودکارآمدی  وضعی که کلی نشان داد طور  رهها  یافته
ب شگود  محسو  می( همسو 1393( و جهانویی )2013) 22را نتای  پژوهش الحادری نتیمهاین که  رود

مثسسات دولتی از خودکارآمدی  و مدییان کارمندان کهنتای  پژوهش الحادری فاکی از این رود 
هگای پگژوهش جهگانویی     اطاللات ریخوردار رودنگدب همچنگین یافتگه   استفاده از فناوری  مناسبی ریای

طگور معنگاداری رگیش از فگد      الضگای هیگأت للمگی رگه     یمیزان راورهای خودکارآمدکه نشان داد 
ن گش  ( کگه رگا هگدف ریرسگی     1392) گیاوند، کارش ی و آهنچیگان  ما نتای  پژوهشمتوسط رودب ا

خودکارآمگدی پژوهشگی دانشگمویان     دانشگواه رگی   پژوهشی و لوامگل اجتمگالی   - محیط آموزشی
دانشگمویان   وضعی  خودکارآمگدی پژوهشگی   ، نشان دادگیف  انما  دانشواه للو  پزش ی مشهد

بودب البته ایشان وضعی  خودکارآمدی پژوهشی را در دانشمویان تعیگین کیدنگد   مطلوری نسطح  در
اوت اسگ ب هیچنگد در ادامگه    که قدری را خودکارآمدی لمومی مورد سنمش در این پژوهش متف

پژوهشگی و لوامگل اجتمگالی     - حگیط آموزشگی  گیاوند و هم اران ره این نتیمه دس  یافتند کگه م 
( نیز ریگان  1997ه رندورا ) چنانب شوند میکارآمدی پژوهشی دانشمویان ارت ای خود سببمطلو  

ی و تمگار  پیشگین   لوامل محیطگی، اجتمگال   شایدهای فیدی  کند، از لوامل اریگذار ری تفاوت می
خودکارآمگدی در فگید دسگتخوش تغییگی شگودب طبیعگی اسگ  کگه          ۀشوند روفی می سببد که نراش
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را دانشمویان ره لحاظ لوامگل محیطگی و اجتمگالی، و همچنگین از نظگی میگزان        هم ایسکتارداران در 
 دب نرس نظی می ها تا فدودی منط ی ره ها و تفاوت این مغاییت پ تمیره ی سان نیستندب 

 سگواد  هگای  مهگارت کتارگداران و  خودکارآمگدی   رگین  که های پژوهش نشان داد همچنین یافته 
مثیگد آن   فیضگیه آمگده از ایگن    دس  ره ۀش ب در واقع، نتیمدا وجودمعناداری  ۀرارطآنها  اطاللاتی
افگزایش  ه رگا   گ کنگد؛ چنان  ه را تغییی ی ی از این دو متغیی پژوهش، متغیی دیوی نیز تغییگی مگی  اس  ک

، در پژوهش زمینهدر همین یارد و ریل  ب  های سواد اطاللاتی افزایش می خودکارآمدی، مهارت
رگیای   ای لامگل محدودکننگده   ،( مشخ  شد که راورهگای خودکارآمگدی پگایین   2009)قیران اغلو 

فگاکی از  ( 2010) 23ی پژوهش هنگ  و منصگور  ها یافتههای سواد اطاللاتی رودب  استفاده از مهارت
ید های سواد اطاللاتی و رهبود خودکارآمدی دانشواهی و لمل گ  این رود که میان آموزش مهارت

آدتگورو، سیمیسِگی و    شژوه پدر وجود داش ب همچنین رارطۀ لل  و معلولی یادگییی دانشمویان 
های سواد اطاللاتی و  مهارتمیزان ارتباط مثری و معناداری میان که ( مشخ  شد 2010) ِفوگا اُوی

همخگوانی داردب  ژوهش فاضی  خودکارآمدی دانشمویان کتارداری وجود داشته اس  که را نتای  پ
( و پگژوهش نوکگاریزی و   1390شگهی )  هگای فاصگل از پگژوهش سگبحانی     در داخل کشور نیز یافتگه 

ارآمگدی  های سواد اطاللاتی دانشمویان رگا کسگب خودک   ( نشان داد که رین مهارت1392ده انی )
هگای مختلگف در    نتای  فاصل از پگژوهش  این فیضیه و ۀب در ارتباط را نتیمداش  رارطه وجودها آن

 کگه )رنگدورا   اجتمگالی  - شگناختی  ۀنظییگ  رگه  توجه طور کلی اشاره کید که را توان ره میاین زمینه، 
، هگا افساسات، انتظارهای شناختی، لاطفی و  ری از گیایشألمل ید و یادگییی انسان مت الت اد دارد

 رودب پذیی رینی ای پیش رسیدن ره چنین نتیمه (هاس  ارزشو  راورها
نشگان داد کگه   خودکارآمدی را هی ی  از سطوح سگواد اطاللگاتی    ۀرارط زمینۀآمده در  دس  نتای  ره

 ۀرارطگ آنها رارطه وجود داشگ ؛ امگا   طاللاتی سواد ا ۀسطوح پایه و پیشیفتخودکارآمدی کتارداران را رین 
نوکگاریزی و ده گانی   ب شگد  دیگده نمگی  رین خودکارآمدی و سگطح م گدماتی سگواد اطاللگاتی     معنادارای 

هگای پایگه و    ح مهگارت وسگ  سگط  نخ ۀ( نیز در پژوهش خود ره این نتیمه دس  یافتند که در درج1392)
رارطگه  هگای م گدماتی رگا خودکارآمگدی دانشگمویان       را خودکارآمدی و در نهای  سطح مهارت ،پیشیفته

هگای سگواد اطاللگاتی رگا      سطح م دماتی مهگارت  ۀداش ب تفاوت اندک در نتای  این دو پژوهش، ره رارط
خودکارآمدی افیاد در لمل ید آنهگا نمگود ریشگتیی پیگدا     که رسد  نظی می اس ب رهمیروط خودکارآمدی 

وجگو و ارزیگاری    پگی   ،های م دماتی )شامل تشخی  نیاز اطاللاتی، تدوین کند و از آنما که مهارت می
های سواد اطاللاتی جا گیفته اس  که ریشتی ره آگاهی و شناخ  فگید   مهارت ۀاطاللات( در سطوح اولی

ای یافگ  نشگدب    اس  و در لمل ید نمود کمتیی دارد، رین خودکارآمدی را سطح م دماتی رارطگه میروط 
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هگای م گدماتی    قوی و مناسب رین مهارت ۀطرسد در این زمینه و ریای اطالع از وجود یا نبود رار نظی می ره
 های مختلف نیاز اس ب   های ریشتیی در میان گیوه ره پژوهش ،و خودکارآمدی

هگا   پیداختگه شگد کگه یافتگه    تحصیلی  ۀخودکارآمدی را رشت میان متغیی ۀدر ادامه ره ریرسی رارط
هگگای تحصگگیلی مختلگگف، تفگگاوت  رگگین میگگانوین نمگگیات خودکارآمگگدی کتارگگداران رشگگتهنشگگان داد 

( نیگز فگاکی از آن رگود کگه تفگاوت      1390شگهی )  پگژوهش سگبحانی   ۀنتیممعناداری وجود نداش ب 
فاصگل از   ۀهای تحصیلی مختلف وجود نداش  که را نتیمگ  معناداری رین راور خودکارآمدی رشته

رگین  کگه   ( نشگان داد 1392پگژوهش نوکگاریزی و ده گانی )    ۀنتیمگ  پژوهش همسگو رگودب   ۀاین فیضی
های تحصیلی مختلف )فنی و مهندسگی، کشگاورزی، للگو  پایگه و      خودکارآمدی دانشمویان فوزه

للو  انسانی رازتی از  ۀشده ریای فوز للو  انسانی( تفاوت معناداری وجود داش  و میانوین کسب
هگا   هگا و رشگته   ها رودب اما ایشان ره ریرسی وجود یا نبود تفاوت در میان هی کدا  از فوزه سایی فوزه

های  کتارداران شاغل در کتارخانه ریشتیچون  که رسد نظی می نریداختندب در پژوهش فاضی، چنین ره
، تفاوت معناداری رگین نمگیات فاصگل از    اند رودههای للو  انسانی  رشته آموختۀ دانشمورد ریرسی 

تفاوت زیادی رگین   ،خودکارآمدی آنها یاف  نشدب این افتمال وجود دارد که در درون ی  فوزه
 داردب نیاز های ریشتیی  ای ره پژوهش خودکارآمدی افیاد دیده نشود، ولی تأیید یا رد چنین فیضیه

تفاوت معناداری رین میانوین نمیات خودکارآمدی ها نشان دادند،  گونه که یافته همانهمچنین 
پژوهش خگود رگه ایگن     ( در1390شهی ) سبحانی کتارداران کارشناسی ارشد و کارشناسی دیده نشدب

نتیمه دس  یاف  که همبستوی معناداری رین خودکارآمدی فاصل از سواد اطاللاتی دانشگمویان  
پگژوهش فاضگی همسگو رگودب در مممگوع،       ۀنولی را نتیمگ  های مختلف وجود نداش  که ره ورودی

در  ای مالفظگه  شگایان نظگا  آمگوزش لگالی ن گش     که شود  های اولیه مشاهده می رینی ریخالف پیش
ین معنا که تفاوتی در رین خودکارآمگدی  ه اکندب ر نمیارت ای سطح خودکارآمدی دانشمویان ایفا 

( 1994آموختوان م طع تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی یاف  نشگدب هیچنگد رنگدورا )    دانش
ر را الت اد دارد نظا  آموزشی و راف  تعاملی رین الضای نظا  آموزشی راید ره دانشمویان ایگن رگاو  

 زمان و اجتماع، رهتی انما  دهندبتوانند کارها را در سا ال ا کند که می
هگا   گونه که یافته ؛ همانشدنیز آزمون  خدم  ۀو سار  خودکارآمدیغیی رین مت ۀر این پژوهش رارطد

تفاوت معناداری وجگود  ارای سوارق خدم  مختلف در جامعه، رین خودکارآمدی کتارداران د ،نشان داد
نیگز مطار گ     (1390) نصگییی  و ( و فییوزجائیگان 1390که این نتیمگه رگا نتگای  پگژوهش مخگزن )     نداش  
کگه  )سال در نظی گیفته شد  10تا  1کاری  ۀرا توجه ره این ه کمتیین سار  که رسد نظی می ب چنین رهداش 

تفاوت در سوارق خدم  تأریی چشگموییی رگی روی    (کاری نیس  ۀخود زمان کوتاهی ریای کسب تمیر
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کارآمگد شگدن   دنسگب  خگوری رگیای خو    رگه افیاد تمیریات  ۀتعبیی دیوی هم خودکارآمدی نداشته اس ب ره
 اندب کسب و در این زمینه خود را نزدی  ره هم ارزیاری کیده

 گیری و پیشنهادهای پژوهش نتیجه
خودکارآمگدی کتارگداران    رین ۀشخ  نبودن رارطمورد رح  در این پژوهش م ۀلئطور کلی، مس ره

 ۀخودکارآمگدی در جامعگ  وضگعی   های سواد اطاللاتی آنها رگودب همچنگین    مهارت وهدف  ۀجامع
های پژوهش ره آنها پاسخ داده  ها و پاسخوویی ره پیسش مشخ  نبود که را آزمون فیضیه ذکورم

هگای دانشگواه فیدوسگی     وزن کتارخانگه ئره آگاهی مدییان و مس شایدشدب اکنون نتای  این پژوهش 
خودکارآمگدی کتارگداران   از وضگعی   درمگانی مشگهد   گ مشهد و للو  پزش ی و خدمات رهداشتی  

؛ داو  کتارداران، کم  شایانی کنگد شود و ره یادگییی مست ل و ممنمی شاغل در این دو دانشواه 
در پایگان رگه   ب شگوند هگا اسگتفاده    ریگزی  های صگحیح و رینامگه   در تدوین سیاس  نتای شاید همچنین 

وجود آورند تا توسط افیاد موفق  هایی را ره ریای کتارداران خود فیص که شود  مدییان پیشنهاد می
های سگواد   خودکارآمدی افیاد و در پی آن رهبود مهارتزش ربینندب ره ریان دیوی، ت وی  راور آمو

ها نشان داد نظگا     ی  اس ب از آنما که یافتههای موف اطاللاتی، مستلز  در دستی  قیار دادن نمونه
آموختوان کارشناسگی ارشگد    در ارت ای سطح خودکارآمدی دانش یچشموییآموزش لالی ن ش 

روارگط   ویژه شود نظا  آموزشی و راف  تعاملی رین الضای نظا  آموزشی ره کند، توصیه می نمیایفا 
دانشمویان افسا  توانمندی کنند و این رگاور را ال گا   ای راشد که  گونه و دانشمویان ره تادانرین اس

 توانند کارها را در سازمان و اجتماع، رهتی انما  دهندب کنند که آنان می
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 سگواد  آمگوزش (ب 1387) جگی  رادرمگاخی، آنگدره   و سگی؛  دونالد، میی م  ا ؛ جوآنا ریکهارت، ب1

  للگی  ۀتیجمگ ب اطاللگاتی  سواد استانداردهای مبنای ری لملی تمیین 35: دانشمویان ره اطاللاتی

 بچاپار: تهیانب مختاری فیدر و قاسمی فسین

( از طییق سگنمش  TAMمدل پذییش فناوری اطاللات ) ۀتوسع(ب 1393جهانویی، غالمحسین ) ب2
اطاللگات پژوهشگی دانشگواه     ۀسامان تأریی راورهای خودکارآمد و ناکارآمد کارریان ری پذییش

دکتگیی   ۀنامگ  ب پایگان اجتمگالی  - للو  پزشگ ی مشگهد )پژوهگان(، مبتنگی رگی روی گید شگناختی       

 للو  تیریتی و روانشناسیب ۀرسانیب دانشواه فیدوسی مشهد، دانش د کتارداری و اطالع

اطاللگاتی  سنمش سواد (ب 1387فسین؛ و سیام ، میضیه )  رضا؛ قاسمی، للی داورپناه، محمد ب3
 ب تهیان: دریزشب دانشمویان

 خودکارآمگدی  رگی  سگواد اطاللگاتی   هگای  مهگارت  تگأریی  ریرسگی (ب 1390) شهی، افسگان  سبحانی ب4
 نور پیا  دانشواه رسانیب ارشد کتارداری و اطالع کارشناسی ۀنام پایانب پزش ی للو  دانشمویان

 للو  انسانیب ۀمشهد، دانش د

(ب ریرسی لوامل مثری ری خوداریرخشی در رین 1390اصغی؛ و نصییی، سریده ) فییوزجائیان، للی ب5

 8، پژوهشی للو  اجتمالی دانشواه آزاد اسالمی وافد خلخالگ للمی   ۀفصلناماساتید دانشواهب 

 ب77 - 50(، 31)

 - ب ن ش محیط آموزشگی (1392) محمدرضا، آهنچیان؛ و فسین، کارش ی؛ هوشن ، گیاوند ب6

پژوهشی و لوامل اجتمگالی دانشگواه در خودکارآمگدی پژوهشگی دانشگمویان دانشگواه للگو         

 ب46 - 32، (4) 8 ،آموزش للو  پزش ی یزد ۀمیکز مطالعات و توسع ۀمملپزش ی مشهدب 

لوامل مگثری رگی خودکارآمگدی مگدییان مگدار  ارتگدایی، راهنمگایی و        (ب 1390مخزن، رنفشه ) ب7
ریزی آموزشیب دانشواه آزاد اسگالمی   کارشناسی ارشد رینامه ۀنام ب پایانشهیستان کیج ۀمتوسط

 روانشناسی و للو  اجتمالیب ۀوافد تهیان میکزی، دانش د

 رگگی یاطاللگگات سگگواد یهگگا مهگگارت ییتگگأر(ب 1392نوکگگاریزی، محسگگن؛ و ده گگانی، کلثگگو  )   ب8

 ،(2) 3، رسگانی  کتارداری و اطگالع  ۀپژوهشنام ۀمملب یجندیر دانشواه انیدانشمو یخودکارآمد

 ب172 - 153



 1394، پاییز 3، شمارة 49، دورة رسانی دانشگاهی تحقیقات کتابداری و اطالع
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