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چڪیده

کاربران  باورهای خودکارآمدی  بین  رابطه  تعیین  هدف: 
و مهارت های آنها برای جستجو در پایگاه های اطالعاتی. 
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حارض از نوع توصیفی 
متامی  است.  کرده  استفاده  از روش همبستگی  و  است 
انسانی  علوم  رشته های  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
پژوهش  بوعلی سینا ورودی سال ۱۳۹۲ جامعه  دانشگاه 
نفر بوده است كه  را تشکیل داده اند. حجم منونه ۱۰۴ 
و  پرس   ۴۹ تعداد  تصادفی  طبقه ای  منونه گیری  روش  با 
ابزار  است.  شده  انتخاب  تصادفی  به صورت  دخرت   ۵۵
عمومی  خودکارآمدی  باورهای  مقیاس  داده ها  گردآوری 
کاربران،  خودکارآمدی  میزان  سنجش  برای   (GSE-10)
مهارت های  سنجش  برای  پژوهشگرساخته  پرسشنامه  و 
تحلیل  به منظور  است.  اطالعاتی  پایگاه های  در  جستجو 
داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t استودنت 

برای گروه های مستقل استفاده شده است. 
تحصیالت  دانشجویان  جستجوی  مهارت های  یافته ها: 
تکمیلی رشته های علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا در 
حد متوسط است؛ و باورهای خودکارآمدی آنها باالتر از 
حد متوسط ارزیابی شده است. یافته ها همبستگی مثبت 
و معناداری بین مهارت های جستجوی کاربران و باورهای 

خودکارآمدی آنها نشان داد. 
نتیجه گیری: تأثیر عوامل روا  ن شناختی از جمله باورهای 
فناوری های اطالعاتی و  با  تعامل  بر نحوۀ  خودکارآمدی 

ارتباطی اثبات می شود.

رابطه باورهای خودکارآمدی و مهارت های کاربران 
برای جستجو در پایگاه های اطالعاتی
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مقدمه 
رشد و گسترش دانش بشرى و فناورى هاى نوين سبب شده است كه دنياى انسان ها 
متحول شود و هر لحظه پيچيده تر گردد. يكى از پديده هايى كه در اواخر قرن بيستم 
زندگى بشر را دگرگون كرد و هنوز نيز رشد فزايندة آن ادامه دارد رايانه است. با 
ورود فناورى ها به بازار، جهان به تعبير مك لوهان به دهكده جهانى تبديل شد و از آن 
مهم تر، پديدة مرتبط ديگرى به نام اينترنت به جهان عرضه گرديد (زارع زاده و كديور، 
فوق العاده اى  گسترش  موجود  شبكه هاى  از  استفاده  با  اطالعاتى  پايگاه هاى   .(1386
يافته و بهره گيرى از منابع اطالعاتى را براى كاربران تسهيل كرده اند؛ اما اين حامل هاى 
عظيم و مجازى اطالعات كه بسيار گسترده و وسيع نيز هستند، پيچيدگى هاى زيادى 
از نظر بهره بردارى و استفاده دارند. استفاده از پايگاه هاى اطالعاتى نياز به آموزش، 
يادگيرى، تمرين، تجربه، كسب مهارت، و صرف وقت دارد. اما كسب مهارت و تسلط 
بر به كارگيرى پايگاه هاى اطالعاتى مختلف، وابسته به عوامل متعدد از جمله عوامل 
روا  ن شناختى است. يكى از اين عوامل روا  ن شناختى، باورهاى خودكارآمدى است كه 
بر تمام فعاليت هاى انسان از جمله فعاليت هاى علمى و اطالعاتى او تأثيرگذار است. 
باورهاى خودكارآمدى، انتظارات مردم درباره اين است كه آيا آنها قادر خواهند 
بود بر يك رفتار مسلط شوند يا نه، و اگر چنين است چگونه در آن موفق خواهند شد. 
تأكيد، بر مهارت هاى افراد نيست بلكه بر آن چيزى است كه آنها باور دارند مى توانند 
با مهارت هايشان در موقعيت هاى مختلف انجام دهند. مشاهده شده است افرادى كه 
معتقدند مهارت هاى ضرورى را دارند و قادرند آنها را به خوبى در يك وظيفه به انجام 
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برسانند، نسبت به كسانى كه در زمينه باورهاى خودكارآمدى ضعيف هستند احتماال 
انگيزة قوى ترى دارند، اهداف باالترى را براى خود تنظيم مى كنند، و قدرت بيشترى 
مى تواند  قابليت هايشان  درباره  مردم  قضاوت هاى  بنابراين،  دارند.  عمل  انجام  براى 
بر اينكه آنها از مهارت هايى كه دارند به صورت خوب يا ضعيف بهره بردارى كنند 

تأثيرگذار باشد (بندورا1، 1998). 
اشخاص با خودكارآمدى باال عالقة ذاتى به كار و تمايل به افزايش تالش خود 
دارند. در مقابله با موانع، پشتكار بيشترى از خود نشان مى دهند و بسيار مؤثر عمل 
موفقيت آميز،  به صورت  وظيفه  يك  تكميل  با   .(1392 هويدا،  و  (سليمانى  مى كنند 
انسان مى تواند حس قوى خودكارآمدى براى آن وظيفه خاص پيدا كند، در حالى كه 
شكست در آن مى تواند خودكارآمدى را تضعيف كند (ويلسون2، 2013، ص  125).

بندورا (2000) معتقد است كه انسان براى كسب اطالعات، تصميم گيرى، حل 
خودكارآمدى فردى را تعيين  محيط و تمامى فرآيندهايى كه  مشكالت، مديريت 

مى كند به قابليت هاى مهمى نياز دارد (به نقل از سليمانى و هويدا، 1392).
آشفته  ارزيابى ها  از  پايين  خودكارآمدى  با  افراد  كه  داده اند  نشان  پژوهش ها 
اينكه  از  قبل  و  مى كنند  شك  خود  مهارت هاى  و  توانايى ها  به  افراد  اين  مى شوند. 
تالشى براى حل مسائل انجام دهند شكست را پيش بينى مى كنند. اين باورهاى منفى 
ييالق،  (شهنى   ندارد  شكست  جز  نتيجه اى  نهايت،  در  و  افزايش  را  استرس  ميزان 

بوستانى، عالى پور، و حاجى يخچالى، 1391). 
با  مى تواند  مى رود  گمان  كه  حوزه هايى  از  يكى  ذكرشده،  مطالب  به  توجه  با 
و  اهميت  بيان  در  است.  اطالعاتى  پايگاه هاى  باشد  داشته  رابطه  خودكارآمدى 
ضرورت موضوع مورد مطالعه بايد اذعان داشت كه با توجه به تأثير تسلط دانشجويان 
تحصيالت تكميلى بر انجام طرح هاى پژوهشى و پايان نامه و نگارش مقاله و انواع 
فعاليت هاى پژوهشى و علمى و نيز ضرورت توليد علم، اهميت پرداختن به عوامل 
مرتبط با يادگيرى بيشتر و تسلط افزون تر بر پايگاه ها روشن خواهد شد (جوكار و 

رستمى فروشانى، 1382). 
به همين دليل، پژوهش حاضر بر آن شد تا باورهاى خودكارآمدى دانشجويان 
تحصيالت تكميلى دانشگاه بوعلى سينا را بسنجد و تسلط دانشجويان در استفاده از 
پايگاه هاى اطالعاتى را اندازه گيرى كند و رابطه اين باورها با تسلط آنها در استفاده از 
پايگاه هاى اطالعاتى را بررسى كند. با تعيين رابطة باورهاى خودكارآمدى با توانايى، 
Bandura .1تسلط، و مهارت دانشجويان در بهره گيرى از پايگاه هاى اطالعاتى، اهميت اين عامل 

2. Wilson
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براى دانشجويان و نيز دست اندركاران آموزش و پرورش شامل خانواده ها، مسئوالن 
دانشگاه، كتابداران، اساتيد و غيره مشخص خواهد شد؛ و در ضمن، ارتباط با اين 
افراد جهت آموزش، پاسخگويى، و راهنمايى آنها مورد توجه و دقت بيشترى قرار 

خواهد گرفت و در جهت پرورش اين باورها در اين افراد تالش خواهد شد. 
پيش تر نيز برخى پژوهش ها به بررسى تأثير عوامل روا  ن شناختى از جمله باورهاى 
خودكارآمدى بر روى آموزش جستجو و استفاده از منابع الكترونيكى پرداخته اند. از 
خودكارآمدى  باورهاى  چگونه  اينكه  درباره  را  مطالعات  از  مجموعه اى  نال1  جمله 
دانشجويان، آموزش آنها را در جستجوى اطالعات ديجيتالى تحت تأثير قرار مى دهد 
انجام داد. او دريافت كه پذيرش آموزش توسط دانشجويان و رويكرد جستجوى آنها، 
وابسته به باورهاى خودكارآمدى شان قبل از آموزش است. دانشجويانى كه باورهاى 
خودكارآمدى  نظر  از  كه  كسانى  به  نسبت  داشتند  قابليت هاى شان  درباره  قوى ترى 
ادراك شده ضعيف تر بودند بهتر قادر بودند از امتياز راهنماهاى آموزشى برخوردار 
شوند و در جستجوى اطالعات موفق تر بودند. يافته هاى او نشان داد كه بين باورهاى 
اين  كه  دارد،  وجود  تعامل  شناختى  جستجوى  رفتارى  مهارت هاى  و  خودكارآمدى 
تعامل روى برخوردارى افراد از باورهاى قوى درباره قابليت هاى شان  تأثير مى گذارد 

(نال، 1993؛ 1996؛ 2005). 
دريافت  از  بعد  و  قبل  را  دانشجويان  خودكارآمدى  باورهاى  نيز   (2000) رن2 
آموزش در جستجوى اطالعات ديجيتال سنجيد. نتايج، يافته هاى پژوهش هاى پيشين 
را تأييد كرد. كسانى كه خودكارآمدى باالترى داشتند قبل از شروع آموزش موفق تر 
عمل كردند. عالوه بر اين، دانشجويانى كه در سطح باالترى از خودكارآمدى قرار 
داشتند نگرش هاى يادگيرى مثبت ترى داشتند و تجارب هيجانى شان كم تر از كسانى 
كه خودكارآمدى پايينى داشتند منفى بود. يافته ها همچنين نشان داد كه خودكارآمدى 
دانشجويان با آموزش افزايش يافت اما كسانى كه قبل از آموزش باورهاى خودكارآمدى 

باالتر داشتند، همچنان در خودكارآمدى بعد از پايان آموزش هم باال بودند. 
مورد  نيز  پژوهشگران  سوى  از  نيز  اطالعاتى  رفتارهاى  با  خودكارآمدى  ارتباط 
توجه قرار گرفته است. به طور مثال، در الگوى سال 1996 ويلسون3 در مورد رفتار 
رفتار  به  اطالعاتى  نيازهاى  برخى  "چرا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  به منظور  اطالعاتى 
اطالع يابى نمى انجامد"، خودكارآمدى به عنوان قسمتى از سازوكار فعاليت اطالع يابى 

به كار گرفته شد (ميوا4، 2005). 
ارائه  اطالع يابى  زمينه  در  را  خود  شبكه اى  قابليت  مفهوم   (2002) ساولينن5 
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كرد:  تعريف  اصلى  زمينة  چهار  در  خبرگى  به عنوان  را  شبكه اى  قابليت  وى  كرد. 
دانش درباره منابع اطالعاتى قابل دسترس در اينترنت، استفاده ماهرانه از ابزارهاى 
ربط  درباره  قضاوت  اطالعات،  به  دسترسى  براى  ارتباطات  و  اطالعات  فناورى 
مفهوم  پذيرش  با  را  خود  شبكه اى  قابليت  مدل  ساولينن  ارتباطات.  و  اطالعات، 
خودكارآمدى از نظريه شناخت اجتماعى بندورا توسعه داد. اين مدل چهار عامل 
(مانند  عاطفى  عوامل  پيامد،  انتظار  خودكارآمدى،  را  شبكه اى  قابليت  اساسى 
بر  ساولينن  مى داند.  اينترنت  در  اطالع يابى  از  كسب شده  تجارب  و  اضطراب)، 
در  اطالعات  يافتن  در  خودكارآمدى  و  شبكه اى  قابليت  بين  معنادار  همبستگى 

مى كند (ميوا، 2005).  تأكيد  اينترنت 
همچنين تفاوت هاى فردى در جستجوى اطالعات ديجيتالى توسط فورد، ميلر، و 
ماس1 (2001) بررسى شد كه دريافتند داشتن عملكرد ضعيف در بازيابى اطالعات، با 
وجود باورهاى خودكارآمدى ضعيف مرتبط است. ميوا (2000) فرايندهاى جستجوى 
اطالعات كاربران ASKEric را بررسى كرد. او با به كارگيرى عقيده سطوح چندگانه 
اهداف از نظرية شناخت اجتماعى دريافت كه كاربران در طول اطالع جويى چندين 
بار اهداف خود را تغيير مى دهند (به نقل از فيشر، اردلز، مك كچنى2، 1387، ص 74). 
كوربانوگلو3 (2003) مطالعه اى را در دانشجويان دانشگاه انجام داد كه باورهاى 
خودكارآمدى سواد اطالعاتى را با استفاده از مقياسى كه خودش و آكويونلو ساخته 
بودند و نيز باورهاى خودكارآمدى رايانه را مى آزمود. نتايج نشان داد كه بين اين دو 
نوع خودكارآمدى همبستگى وجود دارد كه نشان مى دهد اگر سطح خودكارآمدى در 

يكى از آنها باال برود باعث خودكارآمدى باالتر در ديگرى مى شود.
كتابخانه  در  ديجيتالى  منابع  از  را  دانشگاه  دانشجويان  استفاده   (2003) والدمن4 
مطالعه كرد و دريافت كسانى كه اغلب به كتابخانه مراجعه و از منابع برخط استفاده 
مى كنند نسبت به كسانى كه مراجعه و استفاده كم ترى دارند از باورهاى خودكارآمدى 
باالترى برخوردارند. خودكارآمدى بيشتر به عنوان عاملى موثر در اين است كه چگونه 
دانشجويان استفاده از منابع اطالعاتى ديجيتالى را آسان مى دانند و نيز درك آنها از 
از  استفاده  و  خودكارآمدى  برخى  كه  درحالى  است،  شده  گزارش  منابع  بودن  مفيد 

اطالعات ديجيتالى را با عملكرد آموزشى مرتبط مى دانند (تال5 و ديگران، 2007). 
وى و ژنگ6 (2008) رابطه بين دانش اينترنت، تجربه و خودكارآمدى را آزمايش 
دانش  مثبت  به طور  اينترنت  از  استفاده  در  دانشجويان  تجربه  دريافتند  آنها  كردند. 
آنها را پيش بينى مى كند و اين مجدد بر باورهاى خودكارآمدى آنها تأثير دارد. سطح 
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باورهاى خودكارآمدى دانشجويان همچنين پيش بينى مى كند كه آنها چگونه اينترنت 
را مفيد و لذت بخش مى دانند و روى تنش آنها براى استفاده از اينترنت تأثير مى گذارد.

پژوهش حاضر نيز بر آن است تا ببيند آيا بين باورهاى خودكارآمدى دانشجويان 
آنها  مهارت هاى  و  سينا  بوعلى  دانشگاه  انسانى  علوم  رشته هاى  تكميلى  تحصيالت 

براى جستجو در پايگاه هاى اطالعاتى رابطه اى وجود دارد؟

روش پژوهش 
دانشجويان  تمام  از  پژوهش  جامعه  است.  همبستگى  نوع  از  حاضر  پژوهش  روش 
تحصيالت تكميلى رشته هاى علوم انسانى دانشگاه بوعلى سينا ورودى سال 1392، 
با تعداد 315 نفر شامل 166 دختر و 149 پسر تشكيل شده است. با توجه به حجم 
جامعه مورد مطالعه و نوع روش پژوهش كه همبستگى است، تعداد 104 نفر آزمودنى 

با روش طبقه اى تصادفى انتخاب شدند. 
دو متغير خودكارآمدى و مهارت هاى جستجو در پايگاه هاى اطالعاتى از طريق 
سال  در   (GSE-10) عمومى  خودكارآمدى  باورهاى  مقياس  شد.  سنجش  پرسشنامه 
دو  با  گويه   20 داراى  مقياس  اين  شد.  ساخته  جروسلم1  و  شوارتزر  توسط   1979
خرده مقياس جداگانه خودكارآمدى عمومى و خودكارآمدى اجتماعى بود كه در سال 
1981، به يك مقياس 10 گوى هاى كاهش يافت و (GSE-10) نام گرفت و تا كنون 
به 28 زبان ديگر برگردانده شده است (شوارتزر و جروسلم، 1995، به نقل از رجبى، 
1385). پايايى و روايى ويرايش فارسى اين مقياس در ايران توسط رجبى (1385) 

سنجيده شده است (پيوست). 
با  (پيوست)  جستجو  مهارت هاى  پژوهشگرساختة  پرسشنامه  محتوايى  روايى 
نظرخواهى از تعدادى از متخصصان، اساتيد و دانشجويان دكتراى علم اطالعات و 
پايايى آن از روش دونيمه كردن و توزيع  دانش شناسى به دست آمد. براى سنجش 
سؤاالت بين 30 نفر از دانشجويان كارشناسى ارشد رشته هاى علوم پايه استفاده شد. 

پايايى به دست آمده براى پرسشنامه 0/938 بود كه پايايى بااليى را نشان مى دهد. 
تعيين  براى   (rxy) پيرسون  همبستگى  از  به دست آمده  داده هاى  تحليل  به منظور 
در  كاربران  جستجوى  مهارت هاى  و  خودكارآمدى  باورهاى  بين  رابطه  معنادارى 

پايگاه هاى اطالعاتى استفاده شد. 

1. Schwarzer & Jerusalem
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یافته ها
وضعيت مهارت هاى جستجو در پايگاه هاى اطالعاتى دانشجويان تحصيالت تكميلى 

رشته هاى علوم انسانى دانشگاه بوعلى سينا در جدول 1 آمده است. 

ميانگين متغيرها
مشاهده شده 

انحراف 
استاندارد

ميانگين 
آمارى1

مقدار 
tآماره

درجه 
آزادى

سطح 
معنادارى

مهارت هاى جستجو در 
3/0020/5630/0401030/968پايگاه هاى اطالعاتى

بر اساس داده هاى جدول 1، ميانگين مهارت هاى جستجو در پايگاه هاى اطالعاتى 
فارسى و التين نمونه مورد مطالعه 3/002 با انحراف معيار 0/56 به دست آمده است 
مهارت هاى  كه  مى گيريم  نتيجه  بنابراين،  است.   3 آمارى  ميانگين  برابر  تقريبًا  كه 
جستجوى دانشجويان تحصيالت تكميلى رشته هاى علوم انسانى دانشگاه بوعلى سينا 

در پايگاه هاى اطالعاتى در حد متوسط است. 
همچنين وضعيت دانشجويان تحصيالت تكميلى رشته هاى علوم انسانى دانشگاه 

بوعلى سينا از نظر باورهاى خودكارآمدى در جدول 2 نشان داده شده است. 

ميانگين مشاهده متغيرها
شده 

انحراف 
استاندارد

ميانگين 
آمارى

مقدار 
t آماره

درجه 
آزادى

سطح 
معنادارى

باورهاى 
0/000**3/830/65312/99103خودكارآمدى

** در سطح 1% معنادار است. * در سطح 5% معنادار است.  

مطالعه  مورد  نمونه  خودكارآمدى  باورهاى  ميانگين   2 جدول  داده هاى  براساس 
بزرگ تر   3 آمارى  ميانگين  از  كه  است  آمده  به دست   0/65 معيار  انحراف  با   3/83
است. بنابراين، با 99% اطمينان نتيجه مى گيريم كه باورهاى خودكارآمدى دانشجويان 
تحصيالت تكميلى رشته هاى علوم انسانى دانشگاه بوعلى سينا باالتر از حد متوسط 

است. 
به منظور سنجش رابطه بين مهارت هاى جستجوى كاربران در پايگاه هاى اطالعاتى 
و باورهاى خودكارآمدى آنها از آزمون ضريب همبستگى استفاده شد كه داده هاى آن 

در جدول 3 نمايان است.

جدول ۲
وضعیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

رشته های علوم انسانی دانشگاه 
بوعلی سینا  از نظر باورهای خودکارآمدی

جدول ۱
وضعیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه  انسانی  علوم  رشته های 
بوعلی سینا از نظر مهارت های جستجو 

در پایگاه های اطالعاتی
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ضريب تعدادمتغير
سطح معنادارىهمبستگى

رابطه مهارت كاربران براى جستجو در پايگاه هاى 
0/000**1040/491اطالعاتى و باورهاى خودكارآمدى آنها

** در سطح 1% معنادار است. * در سطح 5% معنادار است.  

توجه  با  شد.  استفاده  پيرسون  همبستگى  آزمون  از  سؤال  اين  سنجش  به منظور 
به داده هاى جدول 3، بين مهارت كاربران براى جستجو در پايگاه هاى اطالعاتى و 
وجود  سطح %1  در   (r=0/491) معنادار و  مثبت  رابطه  آنها  خودكارآمدى  باورهاى 
باورهاى  افزايش  با  كه  مى گيريم  نتيجه  اطمينان  با %99  بنابراين،   .(p<  0/01) دارد 
بيشتر  اطالعاتى  پايگاه هاى  در  جستجو  براى  آنها  مهارت  دانشجويان  خودكارآمدى 
مى شود و برعكس. همچنين مى توان 24/1 درصد (ضريب تبيين = 100× 0/4912) 
از واريانس مهارت جستجو در پايگاه هاى اطالعاتى نمونه مورد مطالعه را از روى 

نمرات مربوط به باورهاى خودكارآمدى آنان پيش بينى كرد. 

نتیجه گیری و بحث
خودكارآمدى  باورهاى  بين  معنادارى  و  مثبت  همبستگى  شد  ذكر  كه  همان طور 
دانشجويان و مهارت هاى جستجوى آنها در پايگاه هاى اطالعاتى وجود دارد، و اين 
نتيجه با نتايج پژوهش هاى نال1 (1993؛ 1996؛ 2005)، رن2 (2000)، كوربانوگلو3 
(2003)، والدمن4 (2003)، وى و ژنگ5 (2008) همسو است و رابطه مثبت دو متغير 
و تأثيرگذارى آنها بر همديگر را تأييد مى كند. پس مى توان تأكيد كرد كه اگر در جهت 
جستجو  مهارت هاى  كسب  شود،  تالش  دانشجويان  خودكارآمدى  باورهاى  تقويت 
توسط آنها و بهره مندى شان از امكانات فراهم شده توسط كتابخانه و دانشگاه بهتر و 
آسان تر رخ خواهد داد و در نتيجه، بهره ورى بيشترى از هزينه هاى صورت گرفته در 
راستاى آموزش و پژوهش در دانشگاه صورت خواهد گرفت. از سوى ديگر، تالش 
براى آموزش مناسب و كافى دانشجويان در زمينه مهارت هاى جستجو و بهره گيرى 
از پايگاه هاى اطالعاتى، باورهاى خودكارآمدى آنها را نيز افزايش خواهد داد و سبب 
موفقيت بيشتر آنها در زندگى علمى و تحصيلى شان خواهد شد؛ زيرا بهره گيرى موفق 
از منابع و شبكه هاى الكترونيكى و به طور كلى انجام موفقيت آميز امور سبب تقويت 

باورهاى خودكارآمدى مى شود (وى و ژانگ6، 2008؛ ويلسون7، 2013، ص 125). 
انسانى  علوم  دانشجويان  يادگيرى  سبك  دريافتند   (1391) ديگران  و  غيبى 

1. Nahl
2. Ren
3. Kurbanoglu
4. Waldman
5. Wei & Zhang
6. Wei & Zhang
7. Wilson

جدول ۳
رضیب همبستگی بین مهارت 
کاربران برای جستجو در پایگاه های 
اطالعاتی و باورهای خودکارآمدی آنها
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انسانى  علوم  دانشجويان  كه  حاضر  پژوهش  جامعه  به  توجه  با  است.  انطباق يابنده 
هستند مى توان در آموزش مهارت هاى جستجو و بهره گيرى از منابع اطالعاتى به آنها 
از اين سبك يادگيرى استفاده كرد. همچنين آنها دريافتند كه خودكارآمدى دانشجويان 
فنى- مهندسى نسبت به گروه هاى علوم انسانى و علوم پايه باالتر است. اين يافته 
هم در آموزش دانشجويان گروه علوم انسانى و تقويت باورهاى خودكارآمدى آنها 

مى تواند مورد توجه قرار گيرد تا فاصله مذكور جبران شود. 
امروزه شايد بيشترين ميزان استفاده از فناورى اطالعات در انجام فعاليت پژوهشى 
پايان نامه است. دانشجويان به ويژه دانشجويان تحصيالت تكميلى در مراحل مختلف 
انجام پايان نامه از جمله جمع آورى پيشينه پژوهش، انجام تجزيه و تحليل آمارى و نيز 
نگارش پايانى آن نياز مبرمى به استفاده از فناورى اطالعات و ارتباطات دارند (جوكار 
به كارگيرى  زمينه  در  الزم  آمادگى هاى  كسب  بنابراين،   .(1382 رستمى فروشانى،  و 
اين فناورى ها، به خصوص استفاده كارآمد از پايگاه هاى اطالعاتى به اين افراد كمك 
مى كند با توانايى بيشترى دوره تحصيلى خود را به پايان ببرند و در جهت توليد علم 
و نيز يادگيرى مادام العمر افرادى موفق و توانمند باشند. توجه به نتايج اين پژوهش 
و پژوهش هاى مشابه، تأثير عوامل روا  ن شناختى از جمله باورهاى خودكارآمدى را بر 
نحوه تعامل با فناورى هاى اطالعاتى و ارتباطى اثبات مى كند. بنابراين تقويت باورهاى 
مذكور جهت رسيدن به نتايج مطلوب آموزشى و پژوهشى مى تواند در دستور كار 
مسئوالن، تصميم گيرندگان، استادان و همه دست اندركاران و متوليان امر آموزش و 

پژوهش كشور قرار گيرد. 
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خيلى گويه هاى مربوط به مهارت هاى جستجورديف
خيلى زيادمتوسطكمكم

زياد

1

تا چه اندازه مى توانيد مناسب ترين و 
ضرورى ترين كليدواژه يا عبارت را براى 
جستجوى اطالعات مورد نياز خود تعيين 

كنيد

2
تا چه اندازه مى توانيد از عملگرهاى منطقى 

 (AND, OR, NOT) ،(و، يا، بجز)
استفاده كنيد؟

3
تا چه اندازه جهت محدود كردن نتايج 

جستجو از فيلدهاى خاص عنوان، نويسنده، 
و... استفاده مى كنيد؟ 

4
تا چه اندازه از عالئم كوتاه سازى مثل * 

و ؟ براى جستجوى ريشه كلمات استفاده 
مى كنيد؟

5
تا چه اندازه مى توانيد جستجوى خود را به 

محدوده زمانى خاصى محدود كنيد؟

6
تا چه اندازه مى توانيد يك عبارت را به طور 

دقيق جستجو كنيد؟

7
تا چه اندازه مى توانيد كلمات يك عبارت 

را با فاصله مشخص از هم و با ترتيب 
مشخص بازيابى كنيد؟

8
تا چه اندازه مى توانيد پايگاه فارسى مناسب 

را براى انجام جستجو انتخاب كنيد؟

9
تا چه اندازه مى توانيد پايگاه التين مناسب 

را براى انجام جستجو انتخاب كنيد؟

10
تا چه اندازه مى توانيد مكان دستيابى به 
اطالعات الكترونيكى مورد نياز خود را 

پيدا كنيد؟

11
تا چه اندازه مى توانيد مرتبط ترين و 
مناسب ترين نتيجه را انتخاب كنيد؟

12
تا چه اندازه مى توانيد از جستجوى ساده 

استفاده كنيد؟

13
تا چه اندازه مى توانيد از جستجوى پيشرفته 

استفاده كنيد؟

پیوستجدول ۶جدول ۶
مهارت های  به  مربوط  گویه های 

جستجو و خودکارآمدی
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كامال گويه هاى مربوط به خودكارآمدىرديف
كامال موافقمتوسطمخالفمخالف

موافق

1
وقتى طرحى مى ريزم مطمئن هستم كه 

مى توانم آن را انجام دهم

2
كه  است  اين  من  مشكالت  از  يكى 
نمى توانم تكاليفم را به خوبى انجام دهم

اگر نتوانم كارى را بار اول انجام دهم 3
به تالشم براى انجام آن ادامه مى دهم

4
وقتى كه اهداف مهم براى خود تعيين 
مى كنم، به ندرت به آنها دست مى يابم 

قبل از تمام كردن كارهايم آن را رها 5
مى كنم

اجتناب 6 مشكالت،  با  شدن  روبرو  از 
مى كنم

7
به  پيچيده  خيلى  كارى  صورتيكه  در 
را  امتحانش  زحمت  حتى  برسد،  نظر 

به خودم نمى دهم

8
نامطلوب بودن تكاليف مرا از پايدارى 

تا انجام كامل آنها باز نمى دارد

9
وقتى تصميم به انجام كارى گرفتم، به 
همان  انجام  روى  دقيق  و  جدى  طور 

كار تمركز مى كنم

10
هنگامى كه سعى مى كنم چيز جديدى 
نشوم  موفق  ابتدا  در  اگر  بياموزم 

بزودى آن را رها مى كنم

11
وقتى مشكالت غيرمترقبه اى برايم رخ 
مى دهد، به خوبى از پس آن برنمى آيم

12
از يادگيرى مطالب جديد، هنگامى كه 
به نظرم مشكل بيايند اجتناب مى كنم

شكست باعث تالش بيشتر من مى شود13

14
كارها  انجام  براى  خود  توانايى  به 

اعتماد ندارم
به خودم متكى هستم15
به سادگى تسليم مى شوم16

17
توانايى برخورد با اغلب مشكالت را 
كه در زندگى برايم پيش مى آيد ندارم


