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چکیده
هدف :هدف بررسی وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسیی مشی د و ومیوز پی یکی و خیدماا ب دا یتی ی
درمانی مش د و رابطۀ آن با م اراهای سواد اطالواتی آنان است.
روش :این پژوهش کاربردی به روش پیمایشی انجیاز گرفیت .جامعیۀ آمیاری پیژوهش ضاضیر تمیامی کتابیداران یا د در
کتابخانههای دو دانشگاه مذکور بود ( 102نفر) .ضجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین د ( 80نفیر) کیه بیا
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای یرنسبتی نمونۀ مورد نظر انتخیا

ید .گیردآوری دادههیا از طرییپ پرسشی امۀ

محقپساخته و تجییه و تحمید دادهها ،با کمک نرزافیار اس.پی.اس.اس .در دو سطح توصیفی و است باطی انجاز گرفت.
یافتهها :وضعیت خودکارآمدی کتابداران جامعۀ تحت بررسی ،مطمیو بیود .بیین م یاراهیای سیواد اطالویاتی کتابیداران و
خودکارآمدی آن ا رابطۀ مع اداری وجود دا ت .همچ ین بین سطوح پایه و پیشرفتۀ سواد اطالواتی کتابیداران بیا خودکارآمیدی
آن ا رابطه وجود دا ت؛ اما رابطۀ مع اداری بین سطح مقدماتی سواد اطالواتی و خودکارآمیدی وجیود ندا یت .بیین مییانگین
نمراا خودکارآمدی کتابداران بر ضسب ر تۀ تحصیمی ،مدرک تحصیمی (کار اسی ار ید و کار اسیی) و همچ یین سیابقۀ
خدمت ،تفاوا مع اداری دیده نمی د.
اصالت اثر :موفقیت و بال یدگی جامعیه ارتبیاس مسیتقیمی بیا بیاور افیراد از ابمییتهیای خیود دارد .در ایین زمی یه ارزییابی
خودکارآمدی ضروری است .همچ ین از آنجایی که خودکارآمدی وامد م می در ی اخت دانیش ،م یارا و بیی ش افیراد از
خود است ،بررسی رابطۀ آن با م اراهای سواد اطالواتی اید به یادگیری مستقد و مداوز کتابداران کمیک یایانی ک ید .بیر
این اساس ،نتایج این پژوهش بهصورا وی ی و مطمو تری در تدوین سیاستهای صحیح و برنامیهرییییهیا ،میورد اسیتفادۀ
مدیران و مسئوالن کتابخانه رار میگیرد.
واژههای کمیدی :خودکارآمدی ،دانشیگاه ومیوز پی یکی و خیدماا ب دا یتی ی درمیانی مشی د ،دانشیگاه فردوسیی مشی د،
کتابخانههای دانشگاهی ،کتابداران ،م اراهای سواد اطالواتی.
* مقالۀ ضاضر برگرفته از پایاننامۀ کار اسی ار د نویس دۀ اول به راه مایی نویس دۀ دوز و مشاورۀ نویس دۀ سوز است.
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مقدمه
داشتن دانش ،مهارتها و دستاوردهای قبلی ،همواره پیشگووهای مناسگبی رگیای لمل گید مطلگو
افیاد نیستند ،رل ه راور انسان دررارۀ تواناییهای خود ،ری چوونوی لمل گید فگید مگثری اسگ ب رگین
داشتن مهارتهای مختلف را توان تیکیب آنها را روشهای مناسگب رگیای انمگا دادن وظگایف در
شیایط گوناگون ،تفاوت آش اری وجود داردب

آلبیت رندورا )1997( 1از نظییهپیدازان دیگدگاه شگناختی  -اجتمگالی محسگو مگیشگود کگه
سازوکارهای تأرییگذار رسیاری را ریرسی کیده اس  ،سگازوکارهایی کگه ن گش رنیگادی در انمگا
دادن ت لیف دارندب وی در میان سازوکارهای تأرییگذار ،هیچکدا را در کنتیل کارکید ،پینفوذتی
از خودکارآمدی 2نمیداندب خودکارآمدی و لوامل مثری ری آن سگالهاسگ کگه در کگانون توجگه
روانشناسگگان جگگای داردب رنگگدورا خودکارآمگگدی را دریافگگ و داوری فگگید دررگگارۀ مهگگارتهگگا و
توانمندیهای خود ریای انما دادن کارهایی که در موقعی های ویژه ره آنها نیگاز اسگ  ،تعییگف
میکندب
رعضی ری این ل یدهاند که ارتباط نزدی ی رین خودکارآمدی و لمل ید فگید در ارائگۀ وظگایف
محوله وجود داردب خودکارآمدی واسطۀ رین دانش و لمل ره آن اس ب در آمگوزش ،پژوهشگویان
ره این نتیمه دس یافتند که خودکارآمدی در رهکارگییی دانش و مهارتهگای للمگی و فیفگهای
ن ش دارد (زیمیمن)2000 ،3ب از سوی دیوگی ،خودکارآمگدی معیگار داشگتن مهگارتهگای شگخ
نیس  ،خودکارآمدی تنها زمانی ری لمل ید تأریی میگگذارد کگه شگخ مهگارتهگای زز رگیای
انما دادن کار ویژهای را دارا راشد و ریای انما دادن آن کگار ،رگه انگدازۀ کگافی ریانویختگه شگود
(فیاری)1991 ،4ب
رهنظی رندورا ( )1997قضاوت فید دررارۀ خودکارآمدی ردون توجگه رگه این گه چنگین قضگاوتی
درس راشد یا غلط ،از چهار منبع اطاللاتی فاصل میشودب در ف ی خودکارآمدی افیاد تح
تأریی این چهار لامل ش ل میگیید1 :ب تمیرههای موفق؛ 2ب تمیرههای جانشین؛ 3ب تیغیب کالمگی
یا اجتمالی و 4ب فال های لاطفی و فیزیولوژی یب منارع خودکارآمدی ذاتاً آگاهیدهنده نیسگتند،
آنها دادههای خامی هستند که از طییق پگیدازش شگناختی ،کارآمگدی و تف گی انع اسگی آموزنگده
می شوندب رنگاریاین ،رایگد رگین اطاللگاتی کگه از وقگایع و رویگدادها کسگب مگیشگود و اطاللگات و
دانشهایی که روی خودکارآمدی اری میگذارند ،تفاوت قائل شدب رندورا الت اد دارد کسانی کگه
خودکارآمدی زیادی دارند ،هدفهای چالشریانویزتی و رازتیی را ریمگیگزیننگد ،خگود را ریشگتی
راور دارند ،کوشش و پافشاری ریشگتیی نشگان مگیدهنگد ،یادسگراری آنهگا رهتگی اسگ  ،راهبیدهگای
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یادگییی سودمندتیی را رهکار میریند و سیانما  ،کارکیدشان در انما دادن کار رهتی اس ب ولگی
کسانی که خودکارآمدی کمتیی دارند ،رهآسانی در ریخورد را سدها یا ش س ها دلسید میشوندب
ره الت اد کییِی )2000( ،5اگی افگیاد رگاور کننگد کگه فعالیگ سگبب افگزایش شایسگتویهایشگان
میشود و آنها را ره هدف مورد نظی خویش رهنمون میکند ،ره یادگییی مهارتها و فگل مسگائل
توجه ریشتیی نشان میدهندب در واقع خودکارآمدی ره افیاد انویگزه و التمگاد رگهنفگ مگیدهگد تگا
رتوانند رهطور مثریی مسائل را فل کنندب در ایگن زمینگه شگاید خودکارآمگدی معیگار مناسگبی رگیای
ارزیاری افیاد از توانمندیهای خودشان راشد؛ لذا رینش خودکارآمدی ززمۀ یادگییی مداو اس ب
از اینرو ،شاید کسب سواد اطاللاتی ره داشتن روفیۀ خودکارآمدی و رگاور داشگتن توانگاییهگای
رال وه و رالفعل مشیوط راشدب
از سوی دیوی ،طی سالهای اخیی و پ از آش ار شگدن اهمیگ تمهیگز اسگتفادهکننگدگان رگه
دانش و رینش چوگونوی اسگتفادۀ رهینگه از اطاللگات ،رگهتگدری ن گش لوامگل مختلگف در ایمگاد،
گستیش و رهبود سواد اطاللاتی مورد توجه پژوهشویان قیار گیف ب در تما این تح ی ات ،ی گی
از مثریتیین و میتبطتیین گیوههایی که همواره ره جایواه آنان در ایگن زمینگه اشگاره شگده اسگ ،
کتارداران و متخصصان اطالعرسانی هستندب
نظی ره ن ش مهم سواد اطاللاتی در فیفۀ کتارگداری ،لگزو شگناخ فیفگهمنگدان کتارگداری و
اطالعرسانی از قارلی های خویش ضیوری اسگ ب موف یگ و رهبگود لمل گید ایگن گگیوه ارتبگاط
مست یمی را راور ایشان ره تواناییها و قارلی های خود رگیای رگهکگار رسگتن مهگارتهایشگان داردب از
اینرو ارزیاری خودکارآمدی کتارداران و رارطۀ آن رگا سگواد اطاللگاتی ایشگان ضگیورت مگییارگدب
رناریاین پ از ریرسی راور خودکارآمدی در جامعۀ هدف ،مسئلۀ مورد رحگ در پگژوهش فاضگی
این اس که مشخ نیس آیا رارطهای رین خودکارآمدی کتارداران جامعۀ هدف و مهارتهگای
سواد اطاللاتی آنها وجود دارد؟ و اگی چنین رارطهای هس تا چه فد تعیگینکننگده خواهگد رگود؟
ریای پاسخوویی ره پیسشهایی از ا یگن قبیگل ،پگژوهش فاضگی رگا هگدف اصگلی ریرسگی وضگعی
خودکارآمدی کتارداران دو دانشواه فیدوسی مشهد و للو پزش ی و خدمات رهداشتی گ درمگانی
مشهد و رارطۀ آن را مهارتهای سواد اطاللاتی آنان انما گیف ب در همین زمینه و ریای رسیدن ره
هدف اصلی ،اهداف فیلی ذیل مورد توجه قیار گیف  :تعیین ارتباط رین سطوح مهارتهای سواد
اطاللاتی رگا خودکارآمگدی کتارگداران ،تعیگین تفگاوت رگین خودکارآمگدی کتارگداران رشگتههگای
تحصیلی ،دارای مدارک تحصیلی و سوارق خدم مختلفب
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پرسش پژوهش
وضعی خودکارآمدی کتارداران دو دانشواه فیدوسی مشهد و للو پزش ی و خدمات رهداشتی گ
درمانی مشهد چوونه اس ؟

فرضیههای پژوهش
1ب رین خودکارآمدی کتارداران و مهارتهای سواد اطاللاتی آنها رارطۀ معناداری وجود داردب
2ب رین خودکارآمدی کتارداران و سطوح مهارتهای م دماتی ،پایه و پیشیفتۀ سواد اطاللگاتی
آنها رارطۀ معناداری وجود داردب
3ب رین میزان خودکارآمگدی کتارگداران رشگتههگای تحصگیلی مختلگف (کتارگداری ،کتارگداری
پزش ی و غییکتارداری) در دو دانشواه فیدوسی مشهد و للو پزش ی و خدمات رهداشتی گ
درمانی مشهد ،تفاوت معناداری وجود داردب
4ب رگگین میگگزان خودکارآمگگدی کتارگگداران دارای مگگدارک تحصگگیلی مختلگگف (کارشناسگگی و
کارشناسی ارشگد) در دو دانشگواه فیدوسگی مشگهد و للگو پزشگ ی و خگدمات رهداشگتی گ
درمانی مشهد ،تفاوت معناداری وجود داردب
5ب رین میزان خودکارآمدی کتارداران دارای سوارق خدم مختلگف در دو دانشگواه فیدوسگی
مشهد و للو پزش ی و خدمات رهداشتی گ درمانی مشهد ،تفاوت معناداری وجود داردب

پیشینۀ پژوهش
در این قسم میتبطتیین پژوهشهای انما گیفته در این فوزه میور میشودب
سگگبحانیشگگهی ( )1390پژوهشگگی رگگا هگگدف ریرسگگی تگگأریی مهگگارتهگگای سگگواد اطاللگگاتی رگگی
خودکارآمدی دانشمویان للو پزش ی انما دادب روش پگژوهش ،پیمایشگی و نگوع آن کگارریدی
رودب ریای انما دادن ایگن پگژوهش از  301دانشگموی پزشگ ی و پیسگتاری دانشگواه آزاد اسگالمی
مشهد ره روش انتخا تصادفی و ت میل پیسشنامه اسگتفاده شگدب نتگای فاصگل از توزیگع فیاوانگی
نمونهها نشان داد که  25/6درصد مذکی و  73/8درصد مثن رودندب همچنین دانشگمویان پزشگ ی
 57/5درصد و دانشمویان پیستاری  42/5درصد فمم نمونه را تش یل داده رودندب را توجه ره نتای
فاصگگل از آزمگگون تگگی مشگگخ شگگد ،رگگین مهگگارتهگگای سگگواد اطاللگگاتی دانشگگمویان رگگا کسگگب
خودکارآمدی آنها رارطه وجود داش که این ارتباط ره جنسگی  ،رشگتۀ تحصگیلی ،سگال ورود رگه
دانشواه و سن دانشمو وارسته نبودب
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در همین زمینه ،پژوهش دیویی رهمنظور ریرسی میزان تأریی مهارتهای سواد اطاللاتی ری راور
خودکارآمدی دانشمویان دانشواه رییجند ،توسط نوکاریزی و ده انی ( )1392صگورت پگذییف ب
طبق جدول مورگان و روش نمونهگییی تصادفی طب های نسگبتی 350 ،نفگی رگهلنگوان نمونگه تعیگین
شدندب نتای تحلیل دادهها نشان داد که رهطور کلی ،رین مهارتهای سواد اطاللاتی دانشگمویان رگا
کسب خودکارآمدی آنها رارطۀ معناداری وجود داردب همچنین ارتباط مثب و قگوی میگان سگطوح
مهگگارت هگگای سگگواد اطاللگگاتی و رگگاور خودکارآمگگدی دانشگگمویان وجگگود داش گ ب از رگگین سگگطوح
مهارتهای سواد اطاللاتی ،سطح مهارتهای پایه ،جایواه نخسگ  ،مهگارتهگای سگطح پیشگیفته،
م ا دو و مهارتهای م دماتی ،م ا سو را از نظی تأرییگذاری ره خود اختصاص دادندب رین راور
خودکارآمگگدی فاصگگل از سگگواد اطاللگگاتی دانشگگمویان کارشناسگگی و کارشناسگگی ارشگگد تفگگاوت
معناداری وجود داش ب رین میانوین خودکارآمدی فاصل از سواد اطاللاتی دانشمویان فوزههای
تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود داش و میانوین کسگبشگده رگیای فگوزۀ للگو انسگانی
ریشتی از سایی فوزهها رودب
قیران اغلو )2009( 6در پژوهش خود گزارش داد که سواد اطاللاتی ،کلیگد مهگارتهگای زز
ریای یادگییی مداو اس ب را وجود این کسب مهارتهای سواد اطاللاتی رهتنهایی ریای موف یگ
کافی نیس و افیاد راید التماد رهنف در این مهارتها را توسعه دهندب نتای پژوهش نشان داد که
راورهای خودکارآمدی کم ،لامل محدودکنندهای ریای افیاد در زمینۀ استفاده از مهارتهای سواد
اطاللاتی خویش روده اس ب همچنین تعیین سطح راورهای خودکارآمدی رگیای سگواد اطاللگاتی،
ام ان شناسایی افیاد در معیض خطی را میسی کیدب رناریاین استفاده از م یگا هگای خودکارآمگدی
رهلنوان ارزار ارزیاری پیشنهاد شدب
7
در پژوهش دیویی آدتورو ،سیمیسِی و اُویِفوگا ( )2010ره ریرسی ارتباط رین خودکارآمدی
و سواد اطاللاتی در رین دانشمویان للگو کتارگداری و اطگالعرسگانی دانشگواه نیمییگه پیداختنگدب
دادهها از  108دانشموی کتارداری و اطالعرسانی را اسگتفاده از پیسشگنامۀ خودکارآمگدی و سگواد
اطاللاتی گیدآوری شدب را توجه ره یافتهها مشخ شد کگه رگین ادراک خودکارآمگدی رگا سگواد
اطاللاتی رارطۀ معناداری وجود دارد و نیز هیچ تفاوت معناداری رین جنسگی دانشگمویان و سگواد
اطاللگگاتی یاف گ نشگگدب امگگا در مگگورد ادراک خودکارآمگگدی ،تفگگاوت معنگگاداری رگگین جنسگگی و
خودکارآمدی مشاهده شدب در این پژوهش ،استانداردسازی آموزش مهارتهای سواد اطاللاتی و
نیز جلسات آشناسازی رهمنظور ت وی طیز تف ی و رینامهریزی ریای دانشمویان توصیه شدب
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همانگونه که مشاهده شد ،در ریخی پژوهشها ،یافتگههگا ریگانوی رارطگۀ للگ و معلگولی میگان
مهارت های سواد اطاللاتی و خودکارآمدی و در ریخی دیوگی نیگز نشگانوی تأرییگگذاری ی گی رگی
دیویی رودب همچنین در رعضی پژوهشها ،لوامگل جمعیگ شگناختی را رگی کسگب خودکارآمگدی
تأرییگذار یافتندب ریشتی پژوهشها ره روش پیمایشی صورت پذییفته و ارزار اندازهگییی ،پیسشگنامه
روده اس ب از سوی دیوی ،را ریرسی پیشینۀ موضوع و میور متون میروط ،پژوهشی در زمینۀ ریرسی
وضعی خودکارآمدی کتارگداران و رارطگۀ آن رگا سگواد اطاللگاتی ایشگان مشگاهده نشگد؛ رنگاریاین
پیداختن ره این موضوع ضیورت خواهد داش ب

روش پژوهش
این پژوهش از نوع کارریدی رود و ره روش پیمایشی انما گیف ب جامعۀ آمگاری پگژوهش فاضگی
تمامی کتارداران شاغل در کتارخانه هگای دو دانشگواه مگذکور رگا مگدرک تحصگیلی کارشناسگی یگا
کارشناسی ارشد رشتۀ کتارداری یا غییکتارداری رودند ( 102نفی)ب فمم نمونه را استفاده از جگدول
کیجسی و مورگگان تعیگین شگد ( 80نفگی) کگه رگا اسگتفاده از روش نمونگهگیگیی تصگادفی طب گهای
غیینسبتی نمونۀ مورد نظی انتخا شدندب
ریای گیدآوری دادهها ،چندین پیسشنامه رهمنظور ارزیاری خودکارآمدی و همچنگین سگنمش
سواد اطاللاتی یاف شد ،اما را توجه ره مثلفهها و لناصی در نظی گیفتهشگده رگیای خودکارآمگدی
لمومی آلبیت رندورا و همچنین مهارتهای سواد اطاللاتی ،پیسشنامه توسط پژوهشوی طیافی و
سثالهگای پیسشگنامه رگی اسگا مطالعگۀ منگارع ،پیشگینۀ موضگوع و مگیور متگون میرگوط و همچنگین
الووریداری از نمونههای معتبی داخلی و خارجی استخیاج شد (قیران اغلگو ،آ قویونلگو و آیسگان،8
2006؛ سبحانیشهیی1390 ،؛ نوکاریزی و ده انی1392 ،؛ ریکهگارت ،مگ دونالگد و رادرمگاخی،9
1387؛ داورپناه ،قاسمی و سیام 1387 ،؛ نیلی)1389 ،10ب
در ممموع ،پیسشنامه شامل سه رخش رودب قسم نخس  ،مشخصات فیدی کتارداران ،شگامل
جنسی  ،نوع دانشواه ،رشتۀ تحصیلی ،مدرک تحصیلی و سگار ۀ کگار رگود؛ قسگم دو رگهمنظگور
آگاهی از میزان خودکارآمدی شامل  22گویه ری اسا طیف پن ارزشی لی یت طیافی شگدب رگه
هی گویه از صفی تا ( 4هیگز = 0؛ رهندرت = 1؛ ریخی مواقع = 2؛ در اکثی مواقع =  3و همیشه = )4
امتیگگاز تعلگگق گیف گ ب در ایگگن پگگژوهش ،ارعگگاد خودکارآمگگدی رگگا توجگگه رگگه لناصگگی و مثلفگگههگگای
تش یلدهندۀ مفهو خودکارآمگدی لمگومی آلبگیت رنگدورا مگورد توجگه اسگ  ،رنگاریاین لناصگی
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چهارگانۀ آن ره تف ی  ،تمیرههگای موفگق ،تمیرگههگای جانشگین ،تیغیگب کالمگی یگا اجتمگالی،
فال های لاطفی و فیزیولوژی ی در نظی گیفته شدب
قسم سو پیسشنامه ریای سنمش مهگارتهگای سگواد اطاللگاتی طیافگی شگدب در پگژوهش
فاضی ،میزان سواد اطاللاتی کتارداران را روش ارزیاری واقعی را  22سثال چهارگزینگهای سگنمیده
شدب ریای هی پاسخ صحیح ،امتیاز ی و ریای پاسخهای غییصحیح ،امتیاز صفی در نظی گیفته شگدب
در این پژوهش لناصی و ارعاد سواد اطاللاتی را توجه ره نتای تحلیل لاملی پژوهش قیران اغلگو ،و
دیویان ( )2006در تیکیه که مهارتهای سواد اطاللاتی را ری اسا ردهرندی رلگو  11دسگتهرنگدی
کیده اس  ،ره سه سطح مهارت هگای م گدماتی سگواد اطاللگاتی (شگامل تشگخی نیگاز اطاللگاتی،
تدوین پی وجو و ارزیاری اطاللات) ،مهارتهای پایۀ سواد اطاللاتی (شامل م انیاری اطاللات،
رازیگگاری و رگگهکگگارگییی اطاللگگات) و مهگگارتهگگای پیشگگیفتۀ سگگواد اطاللگگاتی (شگگامل مستندسگگازی
اطاللات ،تولید و اشالۀ اطاللات جدید) تف ی شدب
روایی صوری و محتوایی پیسشنامه را استفاده از نظی الضای هیأت للمی گیوه للگم اطاللگات
و دانششناسی و دانشمویان دکتیی دانشواه فیدوسی مشهد ریرسی شد و ری اسا آن اصگالفات
زز صورت گیف ب پایایی پیسشنامه نیز را محاسبۀ آلفای کیونباخ( 12ریای رخگش خودکارآمگدی
 0/79و ریای رخش سواد اطاللاتی  )0/86در ی نمونگۀ م گدماتی شگامل  20نفگی از کتارگداران دو
دانشواه (که لضو نمونه نبودند) تأیید شدب ریای جمعآوری اطاللات ،پیسشنامهها در کتارخانههای
میکزی و کتارخانههای دانش دههای هی دو دانشگواه مگذکور ،رگا فضگور پیسشگوی توزیگع شگدندب
تمامی پیسشنامهها را رضای کتارداران ت میل و در همان م ان جمعآوری شدندب رگیای تمزیگه و
تحلیل دادهها دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی رهکار رف ب در رخش آمار توصگیفی توزیگع
درصد فیاوانی ،میانوین و انحیاف معیار رهکگار گیفتگه شگد و در رخگش آمگار اسگتنباطی از آزمگون
کولموگیوف و اسمیینف ی نمونهای 13ریای تعیین نیمال رودن متغییها و همچنین آزمونهای تی
ی نمونهای ،14همبستوی پییسون ،15تی دونمونهای مست ل 16و تحلیل واریان ی طیفه 17استفاده
شدب تمامی لملیات میروط ره تمزیه و تحلیل ری اسا دادههای استخیاجشده از پیسشگنامههگا و رگا
استفاده از نی افزار آماری ا بپیبا با ب 18وییایش  20صورت گیف ب

یافتههای پژوهش
یافتههای جمعی شناختی پژوهش فاکی از آن اس

کگه از نظگی جنسگی  ،ریشگتی پاسگخوویان زن
رودند ( 72/5درصد)ب از نظی نوع دانشواه 51/2 ،درصد از پاسخوویان در دانشواه فیدوسگی و ر یگه
متعلگق رگه دانشگواه للگو پزشگ ی و خگدمات رهداشگتی گ درمگانی مشگهد رودنگدب ریشگتیین درصگد
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پاسخوویان ،دانشآموختۀ کتارداری ( 62/4درصد) ،و سر  18/8درصد کتارداری پزش ی و ر یه
نیز دانشآموختۀ سایی رشتههگا محسگو مگیشگدندب  51/2درصگد از کتارگداران مگدرک تحصگیلی
کارشناسی و ر یه ،کارشناسی ارشد داشتندب همچنین در زمینۀ متغیی سار ۀ کار ،گیوه  1تا  10سگال،
 32/5درصد؛ گیوه  11تا  20سال 42/5 ،درصد و گیوه ریشتی از  20سال  25درصگد فمگم جامعگۀ
آماری را تش یل میدادندب
در ادامه ،نتای تمزیه و تحلیل پیسش و فیضیههای پژوهش ارائه میشودب
قبل از تعیین نوع آزمونهای آمگاری کگارریدی ،زز اسگ از نیمگال رگودن متغییهگا مطمگئن شگویمب
رههمگین منظگور از آزمگون کولمگوگیوف  -اسگمیینف اسگتفاده شگدب رگی اسگا نتگای جگدول  ،1سگطح
معناداری متغییهای محاسبهشده رزرگتی از  0/05رود ،رناریاین فیض نیمال رودن توزیع آنها پذییفته شدب
جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف
متغیرها
سواد اطاللاتی
خودکارآمدی

آمارة  Zکولموگروف  -اسمیرنف
0/695
1/033

p-value

0/719
0/236

نتیجه
نیمال
نیمال

در پاسخ ره پیسش پژوهش ،وضعی خودکارآمدی کتارداران دانشواههای فیدوسی مشگهد و للگو
پزش ی و خدمات رهداشتی گ درمانی مشهد ره این صگورت محاسگبه شگد کگه نمگیات رگازتی از ن طگۀ 80
درصد« ،مطلو » در نظی گیفته شدند (را اقتبا از پژوهشهایی مانند توی و رورمگا2009 ،19؛ مصگطفی
و الزولَبی2008 ،20؛ چیو و سلیم)2003 ،21ب رناریاین نمیۀ مطلو خودکارآمدی لدد  66میشدب نخسگ
میانوین نمیات خودکارآمدی کتارداران دو دانشواه مذکور محاسبه شد و سر را توجه ره توزیع نیمگال
متغیی ،را سطح مطلو (نمیۀ  )66از طییق آزمون پارامتیی تی ی نمونهای م ایسه شگدندب همگانطورکگه
یافتگگههگگا نشگگان داد ،سگگطح معنگگاداری ریشگگتی از  0/05رگگود ( )p =0/072در نتیمگگه رگگین میگگانوین نمگگیۀ
خودکارآمگگدی کتارگگداران رگگا سگگطح مطلگگو تفگگاوت معنگگاداری وجگگود نداشگگ و مگگیتگگوان گفگگ
خودکارآمدی کتارداران جامعۀ تح ریرسی در سطح مطلو قیار داش ب
جدول  .2نتایج آزمون تی یکنمونهای برای مقایسۀ میانگین نمرات خودکارآمدی کتابداران با سطح مطلوب
خودکارآمدی

متغیر

384

نوع دانشگاه
دانشواه فیدوسی
دانشواه للو پزش ی
جمع

آمارة تی
-1/670
-0/955
-1/824

درجۀ آزادی
40
38
79

P-value

0/103
0/346
0/072

اختالف میانگین
-1/805
-1/256
-1/537
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در فیضیۀ اول رهمنظور ریرسی رارطۀ رین دو متغیی خودکارآمدی و مهارتهای سواد اطاللاتی
و را توجه ره نیمال رودن متغییها ،از آزمون همبستوی پییسون استفاده شدب همانطور که یافتگههگای
جدول  3نشان داد ،سطح معناداری از لدد  0/05کوچ تی ( )p =0/015رود و میتوان گف رگین
خودکارآمدی کتارداران دو دانشواه و سواد اطاللاتی آنها رارطۀ معناداری وجود داش ب در واقع،
نتیمۀ رهدس آمده از این فیضیه مثید آن اس که را تغییی ی گی از ایگن دو متغیگی پگژوهش ،متغیگی
دیوی نیز تغییی میکند؛ چنان ه رگا افگزایش خودکارآمگدی ،مهگارتهگای سگواد اطاللگاتی افگزایش
مییارد و ریل ب
جدول  .3نتیجۀ آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطۀ خودکارآمدی و سواد اطالعاتی
متغیر
خودکارآمدی
سواد اطاللاتی

فراوانی
80
80

ضریب همبستگی پیرسون

p-value

0/271

0/015

همچنین در فیضیۀ دو ریای ریرسی رارطۀ رین خودکارآمدی کتارداران را هگی یگ از سگطوح
سواد اطاللاتی آنها ،از آزمون همبستوی پییسون استفاده شدب همانگونه کگه یافتگههگای جگدول 4
نشان داد ،سطح معناداری در رارطۀ رین خودکارآمدی و سگطح م گدماتی سگواد اطاللگاتی از لگدد
 0/05رگگزرگتگگی ( )p =0/215رگگودب یعنگگی رگگین خودکارآمگگدی کتارگگداران و سگگطح م گدماتی سگگواد
اطاللگگاتی آنهگگا رارط گۀ معنگگادار وجگگود نداش گ ب از طگگیف دیوگگی ،سگگطح معنگگاداری در رارط گۀ رگگین
خودکارآمگگدی و سگگطح پایگۀ سگگواد اطاللگگاتی و همچنگگین خودکارآمگگدی و سگگطح پیشگگیفتۀ سگگواد
اطاللاتی از لدد  0/05کوچ تی (رهتیتیب را p =0/045؛  )p =0/025رود و مگیتگوان گفگ رگین
خودکارآمدی کتارداران و سطوح پایه و پیشیفتۀ سواد اطاللاتی آنها رارطۀ معناداری وجود داش ب
جدول  .4نتیجۀ آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطۀ سطوح سواد اطالعاتی و خودکارآمدی
متغیر
خودکارآمدی  -سطح م دماتی سواد
اطاللاتی
خودکارآمدی  -سطح پایۀ سواد اطاللاتی
خودکارآمدی  -سطح پیشیفتۀ سواد اطاللاتی

ضریب همبستگی
پیرسون

p-value

0/140

0/215

0/225
0/250

0/045
0/025
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در فیضیۀ سو پژوهش تفاوت معنادار رین میزان خودکارآمدی کتارداران رشتههگای تحصگیلی
مختلف (کتارداری ،کتارداری پزش ی و غییکتارداری) در دو دانشواه ،را استفاده از آزمون تحلیگل
واریان ی طیفه ریرسی شدب همانگونه که یافتهها در جدول  5نشان میدهد ،سطح معنگاداری از
لدد  0/05رزرگتی ( )p =0/360رودب میتوان گف رین میانوین نمیات خودکارآمگدی کتارگداران
رشتههای تحصیلی مختلف در دو دانشواه ،تفاوت معناداری وجود نداش ب
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفۀ نمرات خودکارآمدی کتابداران در رشتههای تحصیلی مختلف

خودکارآمدی

متغیر

آزمون لوین برای برابری
واریانسها
df1

df2

Sig

2

77

0/972

منبع
تغییرات
رین گیوهها
درون
گیوهها
جمع

مجموع
مجذورات
117/488

درجۀ
آزادی
2

4372/400

77

4489/888

79

F

1/035

p-value

0/360

در فیضیۀ چهار رهمنظور ریرسی تفاوت میان قضگاوت پاسگخوویان کارشناسگی و کارشناسگی
ارشد در زمینۀ خودکارآمدی و تعیین معناداری رین میانوینهای رهدس آمده از قضگاوت آنهگا ،از
آزمون تی دونمونهای مست ل استفاده شدب یافتههای رهدس آمده نشگان داد کگه سگطح معنگاداری از
لدد  0/05رزرگتی ( )p = 0/263رودب ره ریان دیوی ،میتوان گف را وجود تفاوت در میگانوین دو
نمونه ،رین خودکارآمدی کتارداران دارای مدارک تحصگیلی کارشناسگی و کارشناسگی ارشگد ،در
سطح  0/05در جامعه ،تفاوت معناداری وجود نداش ب
جدول  .6نتایج آزمون تی دونمونهای مستقل برای مقایسۀ میانگین نمرات خودکارآمدی کتابداران دارای
مدرک تحصیلی متفاوت

خودکارآمدی

متغیر
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مدرک
تحصیلی
کارشناسی
کارشناسی
ارشد

فراوانی

میانگین

41

63/54

39

65/44

انحراف
معیار
7/820
7/203

آزمون لوین برای
برابری واریانسها
F

Sig

0/211

0/647

درجۀ
آزادی

t

pvalue

78

-1/128

0/263
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در فیضیۀ پنمم پژوهش رهمنظور ریرسی تفاوت میان قضاوت کتارداران دارای سگوارق خگدم
مختلف در زمینۀ خودکارآمدی و تعیین معناداری رین میانوینهای رهدس آمده از قضاوت آنها ،از
آزمون تحلیل واریان ی طیفه استفاده شدب یافتهها نشگان داد کگه سگطح معنگاداری از لگدد 0/05
رزرگتی ( )p = 0/221رگودب رنگاریاین رگا اطمینگان  95درصگد مگیتگوان گفگ رگین خودکارآمگدی
کتارداران دارای سوارق خدم مختلف در جامعه ،تفاوت معناداری وجود نداش ب
جدول  .7نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفۀ نمرات خودکارآمدی کتابداران دارای سوابق خدمت مختلف

خودکارآمدی

متغیر

آزمون لوین برای برابری
واریانسها
df1

df2

Sig

2

77

/371ب

منبع
تغییرات
رین گیوهها
درون
گیوهها
جمع

مجموع
مجذورات
172/491

درجۀ
آزادی
2

4317/396

77

4489/888

79

F

1/538

p-value

0/221

بحث
یافتهها رهطور کلی نشان داد که وضعی خودکارآمدی کتارداران دو دانشگواه ،در سگطح مطلگو
رود که این نتیمه را نتای پژوهش الحادری )2013( 22و جهانویی ( )1393همسو محسو میشگودب
نتای پژوهش الحادری فاکی از این رود که کارمندان و مدییان مثسسات دولتی از خودکارآمدی
مناسبی ریای استفاده از فناوری اطاللات ریخوردار رودنگدب همچنگین یافتگههگای پگژوهش جهگانویی
نشان داد که میزان راورهای خودکارآمدی الضگای هیگأت للمگی رگهطگور معنگاداری رگیش از فگد
متوسط رودب اما نتای پژوهش گیاوند ،کارش ی و آهنچیگان ( )1392کگه رگا هگدف ریرسگی ن گش
محیط آموزشی  -پژوهشی و لوامگل اجتمگالی دانشگواه رگی خودکارآمگدی پژوهشگی دانشگمویان
دانشواه للو پزش ی مشهد انما گیف  ،نشان داد وضعی خودکارآمگدی پژوهشگی دانشگمویان
در سطح مطلوری ن بودب البته ایشان وضعی خودکارآمدی پژوهشی را در دانشمویان تعیگین کیدنگد
که قدری را خودکارآمدی لمومی مورد سنمش در این پژوهش متفاوت اسگ ب هیچنگد در ادامگه
گیاوند و هم اران ره این نتیمه دس یافتند کگه محگیط آموزشگی  -پژوهشگی و لوامگل اجتمگالی
مطلو سبب ارت ای خودکارآمدی پژوهشی دانشمویان میشوندب چنان ه رندورا ( )1997نیز ریگان
میکند ،از لوامل اریگذار ری تفاوتهای فیدی شاید لوامل محیطگی ،اجتمگالی و تمگار پیشگین
راشند که سبب میشوند روفیۀ خودکارآمگدی در فگید دسگتخوش تغییگی شگودب طبیعگی اسگ کگه
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کتارداران در م ایسه را دانشمویان ره لحاظ لوامگل محیطگی و اجتمگالی ،و همچنگین از نظگی میگزان
تمیره ی سان نیستندب پ این مغاییتها و تفاوتها تا فدودی منط ی رهنظی میرسندب
همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که رگین خودکارآمگدی کتارگداران و مهگارتهگای سگواد
اطاللاتی آنها رارطۀ معناداری وجود داش ب در واقع ،نتیمۀ رهدس آمگده از ایگن فیضگیه مثیگد آن
اس ک ه را تغییی ی ی از این دو متغیی پژوهش ،متغیی دیوی نیز تغییگی مگیکنگد؛ چنان گه رگا افگزایش
خودکارآمدی ،مهارتهای سواد اطاللاتی افزایش مییارد و ریل ب در همین زمینه ،در پژوهش
قیران اغلو ( )2009مشخ شد که راورهگای خودکارآمگدی پگایین ،لامگل محدودکننگدهای رگیای
استفاده از مهارتهای سواد اطاللاتی رودب یافتههای پژوهش هنگ و منصگور )2010( 23فگاکی از
این رود که میان آموزش مهارت های سواد اطاللاتی و رهبود خودکارآمدی دانشواهی و لمل گید
یادگییی دانشمویان رارطۀ لل و معلولی وجود داش ب همچنین در پژوهش آدتگورو ،سیمیسِگی و
اُویِفوگا ( )2010مشخ شد که ارتباط مثری و معناداری میان میزان مهارتهای سواد اطاللاتی و
خودکارآمدی دانشمویان کتارداری وجود داشته اس که را نتای پژوهش فاضی همخگوانی داردب
در داخل کشور نیز یافتگههگای فاصگل از پگژوهش سگبحانیشگهی ( )1390و پگژوهش نوکگاریزی و
ده انی ( )1392نشان داد که رین مهارتهای سواد اطاللاتی دانشمویان رگا کسگب خودکارآمگدی
آنها رارطه وجود داش ب در ارتباط را نتیمۀ این فیضیه و نتای فاصل از پگژوهشهگای مختلگف در
این زمینه ،میتوان رهطور کلی اشاره کید که را توجه رگه نظییگۀ شگناختی  -اجتمگالی رنگدورا (کگه
الت اد دارد لمل ید و یادگییی انسان متأری از گیایشهای شناختی ،لاطفی و افساسات ،انتظارهگا،
راورها و ارزشهاس ) رسیدن ره چنین نتیمهای پیشرینیپذیی رودب
نتای رهدس آمده در زمینۀ رارطۀ خودکارآمدی را هی ی از سطوح سگواد اطاللگاتی نشگان داد کگه
رین خودکارآمدی کتارداران را سطوح پایه و پیشیفتۀ سواد اطاللاتی آنها رارطه وجود داشگ ؛ امگا رارطگۀ
معنادارای رین خودکارآمدی و سگطح م گدماتی سگواد اطاللگاتی دیگده نمگیشگدب نوکگاریزی و ده گانی
( )1392نیز در پژوهش خود ره این نتیمه دس یافتند که در درجۀ نخسگ سگطوح مهگارتهگای پایگه و
پیشیفته ،را خودکارآمدی و در نهای سطح مهارتهگای م گدماتی رگا خودکارآمگدی دانشگمویان رارطگه
داش ب تفاوت اندک در نتای این دو پژوهش ،ره رارطۀ سطح م دماتی مهگارتهگای سگواد اطاللگاتی رگا
خودکارآمدی میروط اس ب رهنظی میرسد که خودکارآمدی افیاد در لمل ید آنهگا نمگود ریشگتیی پیگدا
میکند و از آنما که مهارتهای م دماتی (شامل تشخی نیاز اطاللاتی ،تدوین ،پگی وجگو و ارزیگاری
اطاللات) در سطوح اولیۀ مهارتهای سواد اطاللاتی جا گیفته اس که ریشتی ره آگاهی و شناخ فگید
میروط اس و در لمل ید نمود کمتیی دارد ،رین خودکارآمدی را سطح م دماتی رارطگهای یافگ نشگدب
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رهنظی میرسد در این زمینه و ریای اطالع از وجود یا نبود رارطۀ قوی و مناسب رین مهارتهگای م گدماتی
و خودکارآمدی ،ره پژوهشهای ریشتیی در میان گیوههای مختلف نیاز اس ب
در ادامه ره ریرسی رارطۀ میان متغیی خودکارآمدی را رشتۀ تحصیلی پیداختگه شگد کگه یافتگههگا
نشگگان داد رگگین میگگانوین نمگگیات خودکارآمگگدی کتارگگداران رشگگتههگگای تحصگگیلی مختلگگف ،تفگگاوت
معناداری وجود نداش ب نتیمۀ پگژوهش سگبحانیشگهی ( )1390نیگز فگاکی از آن رگود کگه تفگاوت
معناداری رین راور خودکارآمدی رشتههای تحصیلی مختلف وجود نداش که را نتیمگۀ فاصگل از
این فیضیۀ پژوهش همسگو رگودب نتیمگۀ پگژوهش نوکگاریزی و ده گانی ( )1392نشگان داد کگه رگین
خودکارآمدی دانشمویان فوزههای تحصیلی مختلف (فنی و مهندسگی ،کشگاورزی ،للگو پایگه و
للو انسانی) تفاوت معناداری وجود داش و میانوین کسبشده ریای فوزۀ للو انسانی رازتی از
سایی فوزه ها رودب اما ایشان ره ریرسی وجود یا نبود تفاوت در میان هی کدا از فوزههگا و رشگتههگا
نریداختندب در پژوهش فاضی ،چنین رهنظی میرسد که چون ریشتی کتارداران شاغل در کتارخانههای
مورد ریرسی دانشآموختۀ رشتههای للو انسانی رودهاند ،تفاوت معناداری رگین نمگیات فاصگل از
خودکارآمدی آنها یاف نشدب این افتمال وجود دارد که در درون ی فوزه ،تفاوت زیادی رگین
خودکارآمدی افیاد دیده نشود ،ولی تأیید یا رد چنین فیضیهای ره پژوهشهای ریشتیی نیاز داردب
همچنین همانگونه که یافتهها نشان دادند ،تفاوت معناداری رین میانوین نمیات خودکارآمدی
کتارداران کارشناسی ارشد و کارشناسی دیده نشدب سبحانیشهی ( )1390در پژوهش خگود رگه ایگن
نتیمه دس یاف که همبستوی معناداری رین خودکارآمدی فاصل از سواد اطاللاتی دانشگمویان
ورودیهای مختلف وجود نداش که رهنولی را نتیمگۀ پگژوهش فاضگی همسگو رگودب در مممگوع،
ریخالف پیشرینیهای اولیه مشاهده میشود که نظگا آمگوزش لگالی ن گش شگایان مالفظگهای در
ارت ای سطح خودکارآمدی دانشمویان ایفا نمیکندب ره این معنا که تفاوتی در رین خودکارآمگدی
دانش آموختوان م طع تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی یاف نشگدب هیچنگد رنگدورا ()1994
الت اد دارد نظا آموزشی و راف تعاملی رین الضای نظا آموزشی راید ره دانشمویان ایگن رگاور را
ال ا کند که میتوانند کارها را در سازمان و اجتماع ،رهتی انما دهندب
در این پژوهش رارطۀ رین متغیی خودکارآمدی و سار ۀ خدم نیز آزمون شد؛ همانگونه که یافتههگا
نشان داد ،رین خودکارآمدی کتارداران دارای سوارق خدم مختلف در جامعه ،تفاوت معناداری وجگود
نداش که این نتیمگه رگا نتگای پگژوهش مخگزن ( )1390و فییوزجائیگان و نصگییی ( )1390نیگز مطار گ
داش ب چنین رهنظی میرسد که را توجه ره این ه کمتیین سار ۀ کاری  1تا  10سال در نظی گیفته شد (کگه
خود زمان کوتاهی ریای کسب تمیرۀ کاری نیس ) تفاوت در سوارق خدم تأریی چشگموییی رگی روی
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خودکارآمدی نداشته اس ب رهتعبیی دیوی همۀ افیاد تمیریات رگهنسگب خگوری رگیای خودکارآمگد شگدن
کسب و در این زمینه خود را نزدی ره هم ارزیاری کیدهاندب

نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
رهطور کلی ،مسئلۀ مورد رح

در این پژوهش مشخ

نبودن رارطۀ رین خودکارآمگدی کتارگداران

جامعۀ هدف و مهارتهای سواد اطاللاتی آنها رگودب همچنگین وضگعی خودکارآمگدی در جامعگۀ
مذکور مشخ نبود که را آزمون فیضیهها و پاسخوویی ره پیسشهای پژوهش ره آنها پاسخ داده
شدب اکنون نتای این پژوهش شاید ره آگاهی مدییان و مسئوزن کتارخانگههگای دانشگواه فیدوسگی
مشهد و للو پزش ی و خدمات رهداشتی گ درمگانی مشگهد از وضگعی خودکارآمگدی کتارگداران
شاغل در این دو دانشواه منمی شود و ره یادگییی مست ل و مداو کتارداران ،کم شایانی کنگد؛
همچنین شاید نتای در تدوین سیاس های صگحیح و رینامگهریگزیهگا اسگتفاده شگوندب در پایگان رگه
مدییان پیشنهاد میشود که ریای کتارداران خود فیص هایی را رهوجود آورند تا توسط افیاد موفق
آموزش ربینندب ره ریان دیوی ،ت وی راور خودکارآمدی افیاد و در پی آن رهبود مهارتهای سگواد
اطاللاتی ،مستلز در دستی قیار دادن نمونههای موف ی اس ب از آنما که یافتهها نشان داد نظگا
آموزش لالی ن ش چشموییی در ارت ای سطح خودکارآمدی دانشآموختوان کارشناسگی ارشگد
ایفا نمیکند ،توصیه میشود نظا آموزشی و راف تعاملی رین الضای نظا آموزشی رهویژه روارگط
رین استادان و دانشمویان رهگونهای راشد که دانشمویان افسا توانمندی کنند و این رگاور را ال گا
کنند که آنان میتوانند کارها را در سازمان و اجتماع ،رهتی انما دهندب
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پزش ی مشهدب مملۀ میکز مطالعات و توسعۀ آموزش للو پزش ی یزد46 - 32 ،)4( 8 ،ب

7ب مخزن ،رنفشه ()1390ب لوامل مگثری رگی خودکارآمگدی مگدییان مگدار

ارتگدایی ،راهنمگایی و

متوسطۀ شهیستان کیجب پایاننامۀ کارشناسی ارشد رینامهریزی آموزشیب دانشواه آزاد اسگالمی
وافد تهیان میکزی ،دانش دۀ روانشناسی و للو اجتمالیب
8ب نوکگگاریزی ،محسگگن؛ و ده گگانی ،کلثگگو ()1392ب تگگأریی مهگگارتهگگای سگگواد اطاللگگاتی رگگی
خودکارآمدی دانشمویان دانشواه رییجندب مملۀ پژوهشنامۀ کتارداری و اطگالعرسگانی،)2( 3 ،
172 - 153ب
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