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Purpose: To examine the information-seeking behavior of graduate 
students in compiling their dissertation. 
Methodology: 328 students completed three questionnaires; namely, 
problem solving, self-efficacy and information seeking behavior 
questionnaire. Data was analyzed using Pearson correlation, multiple 
regression, and independent t-test using SPSS version 23.  
Findings: A relationship was found between the subscales of self-
assurance, avoidance, self-control and self-efficacy as independent 
variable with information seeking behavior. The results of multiple 
regression showed that the predictor variable of self-assurance, 
avoidance style and self-control explained the variance of information 
seeking behavior. The self-efficacy variable also explained the 
information seeking behavior. There was also a significant difference 
between male and female students. No significant difference was found 
between problem solving and academic degree.  
Conclusion: Students with problem solving skills have higher degrees 
of self-efficacy and a better performance with regard to information 
seeking behavior. As such, the study sheds light on the process of 
information retrieval and gives more insight to future researchers. 
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و خودكارآ جويي مدي در رفتار اطالعمهارت حل مسئله

 نامه دانشجويان علوم انساني در تدوين پايان

2مجيد فرهيان|1نيا فرشاد پرهام

اطالع:هدف رفتار تدوینبررسی در انسانی علوم تکمیلی تحصیالت دانشجویان جویی
.نامهپایان
از:شناسیروش استفاده با پیامیش مساین حل مهارت پرسشنامه خودئسه کارآمدیله،

پرسشنامه،عمومی اطالعپژوهشگرو رفتار دانشگاهدانشجوی۳۲۸رویجوییساخته
کرمانشاه اسالمی آزاد دانشگاه و شدرازی تجزیهانجام دادهو. ازتحلیل استفاده با ها

چندگانه رگرسیون پیرسون، همبستگی آزمون،رضیب بهدومنونهtو مستقل کمکای
SPSSافزارنرم .شدنجاما23

خرده:هایافته مس«هایمقیاسبین حل در گرایش«،»لهئاعتامد و،»اجتناب-سبک
شخصی« خردهبه»کنرتل مسمقیاسعنوان حل مهارت خودکارآمدیئهای متغیر و له

اطالعبه رفتار با مستقل متغیر معناعنوان رابطه شددارجویی رگرسیونیافته نتایج .
متغیر داد نشان پیشچندگانه خردههای مسمقیاسبین حل مهارت همچنینئهای و له

اطالع رفتار واریانس توانستند خودکارآمدی بهمتغیر را کنند.طورجویی تبیین معناداری
میانگین ببین معناداری تفاوت دخرت و پرس گروه دو آمدههای میاندست اما مهارت؛

مس تحصیلیئحل مقطع و جنسیتله با خودکارآمدی تفاوتو تحصیلی مقطع و
.نبودمعنادار

می:گیرینتیجه استفاده مسئله حل مهارت از که باالتریدانشجویانی خودکارآمدی کنند
بهرت و میدارند حلرفتار مهارت نقش عملی و نظری ُبعد از پژوهش این نتیجه کنند.

خودکارآمدی و اطالعرامسئله رفتار کردجوییبر .روشن
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٦٨
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

 مقدمه

از–ارت حل مسئله فرايندي شناختيمه رفتاري است كه نياز هميشگي انسان است؛
هاي آموزشي است. مهارت حل مسئله بر اعتماد رو، موضوع مهمي براي نظام اين
مي به و كارآمدي مي نفس و سازگاري آنان را با محيط ممكن ( افزايد  ,Kilinceكند

جوييت حل مسئله در رفتار اطالع). مهار1396زاده بوشهري،؛ نقل در محزون2008
و الگوهاي پيشنهادي بسيار  نيز اهميت دارد. دربارة مهارت حل مسئله مطالعات متعدد

(ازجمله:   ).Heppner & Krauskopf, 1987است
شناختيِ خودكارآمدي است. جويي، مفهوم روان عامل مؤثر ديگر در رفتار اطالع

تئ اين مفهوم حاصل پژوهش و (–وري شناختيهاي بندورا  ,Banduraاجتماعي است

و كنترل حوادث تأثيرگذار بر زندگي نيز 1999 ). خودكارآمدي را سازوكار اداره
( دانسته و اعتماد ). Zimmerman, & Kitsantas, 2005اند خودكارآمدي به انسان انگيزه

مي به ( نفس و دهقBoekaerts, 1997دهد تا مسائل را حل كند اني،؛ نقل در نوكاريزي
و شخصيي). خودكارآمدي قضاوت افراد در خصوص توانا1392 براي ساماندهي

). Bandura, 1986( اجراي امور است تا جايي كه به عملكرد مطلوب دست پيدا كنند
به خودكارآمدي در حوزه و اجتماعي به هاي تحصيلي هاي طور گسترده بر جمعيت ويژه

و مسموعي، خطيبان، ورشويي؛ نقل درSchwarzer, 2014(دانشگاهي مطالعه شده است 
و ست كه فرد فكر كند قادر است پديدهاخودكارآمدي به اين معن).1398سلطانيان، ها

و كردار خود  سامان دهد رويدادها را براي رسيدن به وضعيت مطلوب با رفتار
)Bandura, 1977; 1997; sited in Jain & Dowson, 2009.( 

چه گفته به و استفاده جويي، اطالع ار نوع هستند: اطالعاتي، اطالعاي رفتارها يابي،
جويي جستجوي هدفمند اطالعات براي رفع نيازهاي از اطالعات. رفتار اطالع

) و داورپناه، Wilson, 2000اطالعاتي است ترين ). يكي از مهم1385؛ نقل در نوكاريزي
خا عوامل در رفتار اطالع ص خود است كه بر جويي فرد جستجوكننده خصوصيات

و رفتار كلي اطالع جويي تأثيرگذار است كه شامل خصوصيات راهكارهاي جستجو
و روان جمعيت ( شناختي ). از Malliari, Korobili, & Zapounidou, 2011شناختي است

هاي مهم استفاده از فناوري اطالعات براي جستجوي اطالعات، طرفي، يكي از بحث
به متأثر از جنبهاين است كه اين رفتارها  و رفتار فردي است. طور مثال، هاي شناختي

يابي با عوامل شناختي همچون تفكر، قوه ادراك، اينگورسن معتقد است فرايند اطالع
) و حل مسئله ارتباط دارد ؛ نقل در Ingwersenحافظه، تشخيص، يادگيري،

و خودكارآمدي يكي از بحث1385چاكلي، نوروزي در ). مهارت حل مسئله هاي مهم
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٦٩
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

مي فرايند اطالع و اين امر به جويي افراد است عنوان متغيرهاي مستقل در رفتار تواند
به جويي عمل كند. همچنين يكي از پژوهشگران الگوي اطالع اطالع عنوان يابي خود را

مي الگويي براي حل مسئله به و رفتار اطالع كار يابي را ناشي از درك نياز كاربر برد
و صياميان، فيروز، نوشين؛ نقل در يمينWilson, 1981( داند مي ). بنابراين، 1391فرد،

و خودكارآمدي درك ويژگي و شخصيتي همچون مهارت حل مسئله هاي فردي
و تفسير رفتارهاي اطالع مي  جويي دانشجويان كمك كند. تواند به تبيين

به پيشينه و اي يافت نشد كه خودكارآمدي را با شكل مستقيم رابطه حل مسئله
هايي درباره مهارت جويي بررسي كرده باشد. اما، در دو دهه اخير پژوهش رفتار اطالع

و خارج از آن انجام شده است كه با بعضي از  و خودكارآمدي در كشور حل مسئله
( هاي پژوهش حاضر قرابت دارد. نتايج پژوهش خليلي مؤلفه ) نشان داد ميان1388مقدم

و راهبردهاي جستجوي اطالعات خودكارآمدي اي دانشجويان كارشناسي برخطنترنتي
و روان- هاي فني ارشد دانشكده و علوم تربيتي دانشگاه تهران رابطه مهندسي شناسي

و پسر دانشكده . همچنين ميانوجود دارد - هاي فني دانشجويان كارشناسي ارشد دختر
و روان ا مهندسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران و شناسي زنظر خودكارآمدي اينترنتي

دااتفاوت معن برخطراهبردهاي جستجوي اطالعات  نظرازشت. داري وجود
خودكارآمدي اينترنتي دانشجويان كارشناسي ارشد پسر وضعيت بهتري نسبت به 

نظر راهبردهاي جستجوي اطالعاتاز اما شتند؛دانشجويان كارشناسي ارشد دختر دا
و علوم تربيتي در دانشكده روانشت. وجود ندا داري بين دو جنساتفاوت معن شناسي
از نيز ميان و راهبردهاي جستجوي اطالعات دو جنس نظر خودكارآمدي اينترنتي

(.شتداري وجود ندااتفاوت معن و دهقاني ) حاكي از آن بود 1392پژوهش نوكاريزي
و قوي ميان سطوح مهارت و باورهاي كه ارتباط مثبت  هاي سواد اطالعاتي

و خودكارآمدي دانشجويان وجود داشت. ابعاد مكان و دسترسي به اطالعات يابي
ارزيابي آن بر مؤلفه خودكارآمدي تأثيرگذار بود. ميانگين باور خودكارآمدي دانشجويان 
و ميانگين باور خودكارآمدي حاصل از  زن باالتر از ميانگين مربوط به دانشجويان مرد

شناسي ارشد باالتر از دانشجويان كارشناسي بود. سواد اطالعاتي دانشجويان كار
هاي تحصيلي همچنين ميان خودكارآمدي حاصل از سواد اطالعاتي دانشجويان حوزه

و نيز بين مهارت هاي سواد اطالعاتي دانشجويان مختلف تفاوت معناداري وجود داشت
و به يابي مكانترتيب ابعاد با كسب خودكارآمدي آنها رابطه معناداري وجود داشت

بعد به و همچنين و ارزيابي اطالعات بيشترين تأثير كارگيري اطالعات اطالعات
و رياحي كمترين تأثير را بر ابعاد خودكارآمدي داشتند. نتايج پژوهش سليمي  نيا فر

خودکارآمدی و مسئله حل مهارت
اطالع رفتار ...جوییدر



٧٠
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

حد ) نيز نشان داد باورهاي خودكارآمدي كاربران پايگاه1394( هاي اطالعاتي باالتر از
و معناداري ميان مهارتمتوسط ارزياب هايي شده است. همچنين همبستگي مثبت

و تأثير عوامل  و باورهاي خودكارآمدي آنها وجود داشت جستجوي كاربران
از روان و جمله باورهاي خودكارآمدي بر نحوه تعامل با فناوري شناختي هاي اطالعاتي

(پور، نوكاريزي، شود. همچنين پژوهش نصيري ارتباطي اثبات مي ) 1394و تجعفري
و بين كتابداران دو دانشگاه بررسي خودكارآمدي نشان داد وضعيت شده مطلوب بود

و خودكارآمدي آنان رابطه معناداري وجود دارد. مهارت هاي سواد اطالعاتي كتابداران
كهآناز حاكيهاي پژوهشي يافته  اطالعاتاز استفادهو خودكارآمدي است

 & ,Tella, Tella, Ayeni(كندمي كمك دانشگاه به عملكردكمشتر طوربه الكترونيكي

Omoba, 2007(.و همبستگي باالترين خودكارآمديداد نشانپژوهش ديگري نيز
در معنادار تأثير بيشترين ( دانشجويان اطالعات جستجوي را .)Tella, 2009داشت

عاتي رابطه پژوهشگراني گزارش كردند كه بين ادراك خودكارآمدي با سواد اطال
) و؛ نقل در نصيريAdetoro, Simisaye, & Oyefuga, 2010معناداري وجود دارد پور

 رفتارو مسئلهحل هاي توانايي ميان). در پژوهش ديگري نيز يافت شد 1394همكاران، 
 ,Newman, Dobbins( شودمي مشاهده معناداري رابطه مشاركتي اطالعات جستجوي

Yost, & Ciliska, 2017.( 
حل ازآنجايي و خارج از كشور درباره تأثير مهارت كه پژوهش اندكي داخل

و خودكارآمدي به از مسئله شناختي بر رفتار نظر روان عنوان يك متغير بيروني
به اطالع مي يابي انجام شده است؛ ضروري رسد كه رابطه ميان مهارت حل مسئله نظر

و بررسي شود. نامه پايان جويي در تدوينو خودكارآمدي با رفتار اطالع ها مطالعه
كه بدين منظور با درنظرگرفتن مباني نظري موجود به چهار فرضيه پاسخ داده مي شود

 اند از: عبارت
و متغير خودكارآمدي با رفتار مقياس . بين خرده1فرضيه هاي مهارت حل مسئله

. جويي دانشجويان تحصيالت تكميلي رابطه معناداري وجود دارد اطالع
جويي دانشجويان بيني رفتار اطالع . مهارت حل مسئله قادر به پيش2فرضيه

 نامه است. تحصيالت تكميلي در تدوين پايان
جويي دانشجويان علوم بيني رفتار اطالع . خودكارآمدي قادر به پيش3فرضيه

 نامه است. انساني در تدوين پايان
و نوع دانشگ4فرضيه و . بين جنسيت، مقطع تحصيلي، اه با مهارت حل مسئله

 خودكارآمدي دانشجويان تحصيالت تكميلي تفاوت معناداري وجود دارد. 
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٧١
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

 شناسي روش
و 3500جامعه آماري پژوهش نفر از دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه رازي

در دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه در گروه هاي آموزشي علوم انساني بودند كه
مشغول به تحصيل بودند. حجم نمونه براساس جدول مورگان98-97سال دوم نيم

و براساس نمونه 346 كه گيري طبقه نفر انتخاب  328اي متناسب پرسشنامه توزيع شد
گويان دانشجوياني بودند پرسشنامه عودت داده شد. از طرفي، انتخاب هدفمند پاسخ

ب كه پروپوزال آنان به و از اينترنت كردن نيازهاي راي برطرفتصويب رسيده بود
سه كردند. ابزار گردآوري داده اطالعاتي پژوهش خود استفاده مي ها با استفاده از

 سؤال بود:57پرسشنامه شامل 
از پژوهشي حل مسئله را رشته پرسشنامه مهارت حل مسئله. الف) اي

مي واكنش و عاطفي  هاي داند كه براي سازگاري با چالش هاي رفتاري، شناختي،
و بيروني به مي دروني ( كار گرفته ). بعضي Heppner & Krauskopf, 1987شود

حل«اند: پژوهشگران سه ساختار را در فرايند حل مسئله مطرح كرده اعتماد در
و2»كنترل شخصي«،1»مسئله و سبك هيجان«، و رفتارها 3»اجتنابي–گرايشي ها

)Heppner & Petersen, 1982; Heppner, 1988پ در32رسشنامه حل مسئله ). سؤال
(اعتماد به حل مسئله«مقياس دارد كه شامل سه خرده -سبك گرايش«سؤال)،11»
(اجتناب و16» (كنترل شخصي«سؤال)، ها با طيف ليكرت سؤال). گزينه5»
بندي شده است. دو پژوهشگر اي از خيلي مخالف تا خيلي موافق درجه گزينه شش

و همساني دروني اين پرسشنامه را با چند و تنظيم كردند ين گروه نمونه آزمايش
و مقدار مقياس در خرده85/0تا72/0نسبت خوبي با ضريب پايايي بين به 90/0ها

) ). جليلي، حجازي، Heppner & Petersen, 1982براي كل پرسشنامه گزارش كردند
) و مروتي كل82/0تا55/0ها بين مقياس ) نيز براي خرده1397انتصارفومني، و براي

اند. همچنين پژوهش سيدفاطمي مشيرآبادي، را گزارش كرده78/0پرسشنامه مقدار
( بريم و حقاني ، براي عامل86/0» اعتماد«هاي عامل مقياس) نيز براي خرده1392نژاد،

كل75/0» كنترل شخصي«، براي عامل87/0» اجتناب- سبك گرايش« و براي ،
كر94/0پرسشنامه دند. ضريب پايايي پرسشنامه مهارت حل مسئله در گزارش

 دست آمد.به84/0پژوهش حاضر 

23. اين پرسشنامه پژوهشگرساخته از پرسشنامه خودكارآمدي عموميب)

و17سؤال با طيف ليكرت تشكيل شده است. بخش خودكارآمدي عمومي آن سؤال
(6خودكارآمدي تخصصي  اين مقاله از بخش ). درSherer et al., 1982سؤال دارد

1. Problem-solving 
confidence 

2. Personal control 
3. Approach avoidance style 
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مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

مقياس ندارد. پژوهشي اعتبار سازه اين مقياس عمومي آن استفاده شده است كه خرده
) ). ضريب Woodruff & Cashman, 1993را با روش تحليل عامل اكتشافي تأييد كرد

و خداپناهي قطبده احمدي مطالعه اصغرنژاد، پايايي اين پرسشنامه در  الديني، فرزاد،

و غباريو در پژوهش رحيمي83/0)1385( ( پردنجاني دستبه84/0) 1390بناب
 يافته شد.81/0پايايي اين پرسشنامه در پژوهش حاضر آمد.

به8با جويي. ساخته رفتار اطالع پرسشنامه پژوهشگرج) و سؤال صورت كلي

بدون ابعاد بود كه چگونگي رفتار را در هنگام جستجوي اطالعات در تدوين 
مين پايان جويي كند. مباني نظري آن، متون حوزه رفتار اطالع امه به اطالعات بررسي

(خيلي كم تا خيلي زياد) رفتار اطالع مي است. طيف ليكرت سنجد. ضريب جويي را
 دست آمد.به81/0پايايي آن 

براي تعيين روايي صوري، هر سه پرسشنامه در اختيار چهار عضو هيئت علمي
ا در رشته ها را مناسب نساني قرار گرفت. نظرات ايشان، روايي پرسشنامههاي علوم

(ماتريس همبستگي پيرسون، دانستند. براي تحليل داده و استنباطي ها از آمار توصيفي
و  بهاي مستقل دونمونهtآزمون رگرسيون چندگانه، و SPSS 23افزار كمك نرم)

Log10 .نمرات استفاده شد 

ها يافته

و درصد از پاسخ5/41شناختي نشان داد هاي جمعيت ويژگي درصد5/58گويان، زن
و بقيه دانشجوي دكتري بودند.70مرد بودند كه   درصد آنها دانشجوي كارشناسي ارشد

براي پاسخ به فرضيه نخست از ضريب همبستگي پيرسون استفاده كرديم
)1(جدول 

 جويي با رفتار اطالعهاي همبستگي پيرسون بين حل مسئله ماتريس ضريب.1جدول
۱۲۳۴

اطالع۱ رفتار ۱جویی.

مسئله۲ حل در اعتامد .
**۴۰۴/۰۱

۰۰۰/۰
گرایش۳ سبک اجتناب-.

**۴۷۷/۰**۴۰۴/۰۱
۰۰۰/۰۰۰۰/۰

شخصی۴ کنرتل .
**۲۹۳/۰*۱۹۴/۰**۱۲۱/۰۱

۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰
01/0** همبستگي در سطح معناداري
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اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

و ميزان خطاي99، با اطمينان1مطابق جدول درصد بين01/0درصد
(اعتماد در حل مسئله«هاي حل مسئله، يعني مقياس خرده «000/0=sig. ،(»سبك

(اجتناب-گرايش «000/0=sig. و (كنترل شخصي«)، «000/0=sig. با رفتار (
يلي حوزه علوم انساني دانشجويان تحصيالت تكم نامه جويي در تدوين پايان اطالع

از عنوان متغير وابسته رابطه معنا به در«نظر شدت همبستگي، داري وجود دارد. اعتماد
(حل مسئله «404/0=r،(»اجتناب- سبك گرايش) «477/0=rو » كنترل شخصي«)،

)293/0=rو در حد متوسط به باال بود. ) به  صورت مستقيم
ا و رفتار  بينيد.مي2جويي را در جدول طالعرابطه ميان خودكارآمدي

و رفتار اطالع.2جدول  جويي ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين خودكارآمدي
معنا داریسطح همبستگی رضیب تعداد متغیر
000/0 **238/0 328 خوكارآمدي

مي2جدول و خطاي كوچك99دهد با اطمينان نشان از درصد درصد01/0تر
(با توج توان نتيجه گرفت بين متغيرمي01/0) كمتر ازP=000/0ه به سطح معناداري

و رفتار اطالع ( خودكارآمدي )r=238/0جويي رابطه معنادار با شدت همبستگي
و نشان مي و در حد متوسط است دهد با باالرفتن وجود دارد. اين مقدار، مثبت

مي خودكارآمدي، رفتار اطالع  يابد. جويي ارتقا
(جدول ).3براي پاسخ به فرضيه دوم از رگرسيون چندگانه استفاده كرديم

ب رفتار اطالعبيني ضريب معادله پيش.3جدول  بين پيش هايا استفاده از متغيريابي
 هاي حل مسئله مهارت

خطایBمدل
سطحBetatاستاندارد

داریمعنا
همبستگی
صفر مرتبه

همبستگی
تفکیکی

دوم مرتبه

گیهمبست
نیمه

تفکیکی
۳۳۵/۰۰۲۳/۰۲۸۴/۱۴۰۰۰/۰مقدار

حل در اعتامد
۱۰۵/۰۰۲۵/۰۲۱۷/۰۲۸۱/۴۰۰۰/۰۴۰۴/۰۲۳۱/۰۱۹۶/۰مسئله

گرایش -سبک
۱۹۴/۰۰۲۷/۰۳۶۵/۰۲۹۰/۷۰۰۰/۰۴۷۷/۰۳۷۵/۰۳۳۳/۰اجتناب

شخصی ۱۷۲/۰۰۳۹/۰۲۰۷/۰۴۳۹/۴۰۰۰/۰۲۹۳/۰۲۳۹/۰۲۰۳/۰کنرتل
۰۰۰/۰=Sig.۳۱۶/۰=Adj. R2۵۶۸/۰=R

۴۳۱/۵۱=F۳۲۳/۰=R2
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م3براساس جدول يعني همبستگي پيرسون بين،است568/0 برابرR قدار،
و مقد بيني مقادير پيش نشانR2است. ضريب57/0تقريباًر واقعي متغير وابستهاشده

 كند. را تبيين جويي رفتار اطالعاز واريانس درصد32 توانست اين متغيركه دهد مي
و431/51برابر با شده مشاهدهFمقدار واريانس نشان داد تحليل است

05/0<)000/0=(Pبهبه دار است.امعن05/0در سطح دهد نشان مي عبارت ديگر،
و متغير رفتار95احتمال  درصد بين تركيب خطي متغير مستقل وزني حل مسئله
از اطالع مع جويي نادار وجود دارد. ضريب معادله نيز نشان داد در نظر آماري رابطه

به تواند واريانس رفتار اطالعمي05/0سطح آلفاي  صورت معنادار تبيين كند. جويي را
مييضريب بتا (اعتماد در حل مسئله« دهد متغير استانداردشده نشان «217/0=βو

281/4t=(اجتناب- سبك گرايش«)، متغير «365/0=β290/7وt=و كنترل« متغير)،
(شخصي «207/0=β439/4وt=و21/0،36/0 ترتيب ) به به2/0، تغييرات مربوط

متغيرادد نشان ضرايب همبستگي سهمينتايج كند.ميرا تبيين جويي رفتار اطالع
-سبك گرايش«درصد،33/5بين، عنوان يك متغير پيشبه»اعتماد به حل مسئله«

و06/14» اجتناب وابسته با از واريانس متغير درصد71/5»ل شخصيكنتر«درصد،
مي جويي رفتار اطالع  ند.نك را تبيين

.استشده238/0 برابر4آزمون فرضيه سوم مطابق جدول

ب رفتار اطالعبيني ضريب معادله پيش.4جدول  خودكارآمدي بين پيشا استفاده از متغيرجويي

خطایBمدل
سطحBetatاستاندارد

اریدمعنا
همبستگی
صفر مرتبه

همبستگی
تفکیکی

دوم مرتبه

همبستگی
نیمه

تفکیکی
۵۰۲/۰۰۱۶/۰۵۵۳/۳۰۰۰۰/۰مقدار

۱۳۶/۰۰۳۱/۰۲۳۸/۰۴۳۱/۴۰۰۰/۰۲۳۸/۰۲۳۸/۰۲۳۸/۰خودکارآمدی

۰۰۰/۰=Sig.۰۵۴/۰=R2Adj.۲۳۸/۰=R

۶۳۵/۱۹=F۰۵۷/۰=R2

و بينير پيشايعني همبستگي پيرسون بين مقد،R مقدار،4 مطابق جدول شده
شده مقدار واريانس تبيينR2است. ضريب24/0تقريباًر واقعي متغير وابستهامقد

ميبين پيشمتغير مستقل  باكه دهد را نشان از درصد5است. اين متغير057/0برابر
مير جويي وابسته، يعني رفتار اطالعواريانس متغير  واريانس نشان تحليل كند.ا تبيين

و635/19شده مشاهدهFمقدار داد  دهد در سطح نشان ميP)=000/0(>05/0است
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اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

درصد بين تركيب خطي متغير مستقل وزني95به احتمال دار است.امعن05/0
و متغير رفتار اطالع از خودكارآمدي نظر آماري رابطه معنادار وجود دارد. جويي

و در سطح آلفايP)=000/0(>05/0بين له نيز نشان داد متغير پيشضريب معاد است
به تواند واريانس رفتار اطالعمي05/0 يضريب بتاصورت معنادار تبيين كند. جويي را

 اين متغيردهد ) نشان مي=431/4tوβ=238/0(خودكارآمدي استانداردشده متغير
به24/0 ضريب همبستگي نتايج كند.ميا تبيينر جويي رفتار اطالعتغييرات مربوط

ا66/5 بين عنوان متغير پيشبهخودكارآمدي متغيرادد نشان سهمي ز واريانس درصد
ميجويي وابسته يا رفتار اطالعمتغير  كند. را تبيين

) (جدول t-testبراي سنجش فرضيه چهارم از آزمون تي مستقل ).5) استفاده شد

و خودكارآمدي برحسب جنسيت، مقطع تحصيلي، مقايسه ميانگين.5جدول  نمره حل مسئله
و نوع دانشگاه

برایمتغیر لون آزمون
واریانس هابرابری

تفاوت
معناداریهامیانگین آزمونسطح آماره

ئله
مس

حل

F=۹۴۹/۱زنجنسیت
۱۶۴/۰=Sig.۰۲۹۷/۰۰۲۹/۰=P

۱۸۷/۲=t
مرد

مقطع
تحصیلی

F=۵۴۹/۱ارشد
۲۱۴/۰=Sig.۰۰۶۲۳/۰۶۷۶/۰=P۴۱۸/۰=t دکرتی

دانشگاه نوع
آزاد دانشگاه

F=۷۸۳/۵اسالمی
۰۱۷/۰=Sig.۰۰۱۷/۰-۷۹۵/۰=P۲۵۶/۰-=t

رازی

دی
ارآم

ودک
خ

F=۶۴۹/۰زنجنسیت
۴۲۱/۰=Sig.۰۰۴۸/۰۷۳۸/۰=P

۳۳۵/۰=t
مرد

مقطع
تحصیلی

F=۷۲۹/۰ارشد
۳۹۴/۰=Sig.۰۱۷۵/۰۲۶/۰=P۱۲۸/۱=t دکرتی

دانشگاه نوع
آزاد دانشگاه

F=-۳۳۳/۰اسالمی
Sig.۵۶۴=/۰۰۰۰۹۳/۰-۸۸۷/۰=P۱۴۱/۰-=t

رازی

و سطح خطاي موجود در جدول )، sig=164/0(5با توجه به نتايج آزمون لون
و مرد پذيرفته شد. آز وt)187/2=tمون فرض برابري واريانس دو گروه زن

029/0=sigو زنان تفاوت معناداري داشتند. بنابراين، فرضيه ) نمره ميانگين مردان
حل تأييد مي و نوع دانشگاه با شود؛ اما ساير متغيرها، يعني رابطه بين مقطع تحصيلي
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مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

و نوع دانشگاه با خودكارآمدي تفاوت و مقطع تحصيلي و رابطه جنسيت مسئله
 معنادار نبود. 

 گيري نتيجه
مي مهارت و خودكارآمدي موجب و هاي حل مسئله شود دانشجويان در انتخاب

ها دانشجويان ريزي كنند. اين مهارت بينانه برنامه صورت واقع دستيابي به اطالعات به
هاي كنند. بنابراين، اگر مهارت را در ارزشيابي فرايند جستجوي اطالعات كمك مي

د و خودكارآمدي انشجويان تقويت شود عالوه بر اينكه دسترسي به حل مسئله
مي نامه راحت اطالعات مناسب براي تدوين پايان شود، اين دسترسي موجب كاهش تر

و تنش پژوهشي دانشجويان در تدوين پايان  خواهد شد. نامه اضطراب
و گروهشود پيشنهاد مي با استادان راهنما و تعامل ارتباط برقراري هاي آموزشي

و خودكارآمدي دانشجو مهارتبا را هاي حل مسئله دانشجويان تحصيالت تكميلي
و كتابداران كتابخانه.ارتقا دهند هاي دانشگاهي به دانشجويان آموزش دهند استادان

و احساس  تا نگراني ايشان در هنگام جستجوي اطالعات در وب مرتفع شود
و مهارت و خودكارآمدي توانمندي كنند  يابد. افزايش آنان هاي حل مسئله

 مĤخذ

( آزفنداك، كژال؛ عبداله و خودكارآمدي ). رابطه خوش1397پور، محمدآزاد بيني تحصيلي

و پرورش جامعهتحصيلي با مشغوليت تحصيلي در دانشجويان.  )،7(7، شناسي آموزش

63 -78.

(خداپناهيو اهللا؛ الديني، محمد؛ فرزاد، ولي قطبده اصغرنژاد، طاهره؛ احمدي ). 1385، محمدكريم

)،3(10روانشناسي، هاي روانسنجي مقياس خودكارآمدي عمومي شرر. مطالعات ويژگي

262 -274.

) و مروتي، ذكراله ). رابطه 1397جليلي، اكبر؛ حجازي، مسعود؛ انتصارفومني، غالمحسين؛

و عملكرد تحصيلي با ميانجي )،1(5سالمت روان كودك، گري حل مسئله. فراشناخت

80 -91.

( خليلي و راهبردهاي جستجوي) 1388مقدم، عاطفه بررسي رابطه خودكارآمدي اينترنتي

نامه كارشناسي ارشد، . پاياناطالعات آنالين دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران

 دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران.
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اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

( پردنجاني، سعيد؛ غباري رحيمي مبتني بر نظريه گاردنر بر ). تأثير مداخله 1390بناب، باقر

هاي علوم پژوهشآموزان ناشنواي هنرستاني شهر اصفهان. خودكارآمدي عمومي دانش

و رفتاري،  .86-73)،1(1شناختي

( فر، ژاله؛ رياحي سليمي و مهارت1394نيا، نصرت هاي كاربران ). رابطه باورهاي خودكارآمدي

و سازماندهي اطالعات، مطالعاتهاي اطالعاتي. براي جستجو در پايگاه 26ملي كتابداري

)2،(127 -140.

( سيدفاطمي، نعيمه؛ مشيرآبادي، زينب؛ بريم و حقاني، حميد ). بررسي همبستگي 1392نژاد، ليلي؛

-70)،3(19حيات، درك از توانايي حل مسأله با مهارت قاطعيت در دانشجويان پرستاري. 

81 .

( محزون و خالقيت دانشجويان با نفش ). 1396زاده بوشهري، فاطمه رابطه بين مهارت حل مساله

و خالقيت در علوم يابي معادالت ساختاري. گري خودكارآمدي تحصيلي: مدل واسطه ابتكار

.50-27)،4(6انساني، 

(و مسموعي، بهنام؛ خطيبان، مهناز؛ ورشويي، محمدرضا؛ ). عوامل مرتبط 1398سلطانيان، عليرضا
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