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The Study of The Relationship between
Self Directed Learning Self Efficacy and
Information Litracy on the Knowledge
Abstract
The current study was performed with the aim of
investigating the relationship between self-directed
learning, self-efficacy and information literacy and
knowledge sharing behaviour among male students of
high school of district 2 of Isfahan in the academic year
93-94 through the descriptive approach of the
correlational type. All high school male students of
district 2 with the number of 4995 formed the statistical
population of the current study that among them 356
people were selected to participate in the current study
by the random cluster sampling method. Data collection
tools in this study were 4 questionnaires of self-directed
learning of Fisher et al. (2001) with 40 items, selfefficacy of Sherer and Maddux (1982) with 17 items,
information literacy with 18 items and knowledge
sharing with 15 items, that their validity was confirmed,
and their reliability, also, was obtained 0.78, 0.90, 0.91
and 0.85, respectively, by using Cronbach's alpha
coefficient. Obtained data from the research were
analysed by using descriptive and inferential statistics
including correlation coefficient, stepwise regression
and analysis of variance. The test results of main
theories showed that there was a significant relationship
between self-directed learning and knowledge sharing
behaviour, between self-efficacy and knowledge sharing
behaviour and between information literacy and
knowledge sharing behaviour. Also, the results showed
that there was a significant relationship between the
propensity for learning dimension, the self-management
dimension and self-control dimension and knowledge
sharing behaviour. Moreover, there was a significant
relationship between the desire to behaviour starting of
self-efficacy dimension, the desire to expand the effort
for affecting the task of self-efficacy dimension, resistant
in facing with the obstacles of self-efficacy dimension
and knowledge sharing behaviour. The results of
stepwise regression revealed that propensity and selfmanagement dimensions of self-directed learning have
the ability of predicting the knowledge sharing
behaviour. The relationship among the propensity
dimension to expand the effort for affecting the task has
the ability of predicting the knowledge sharing
behaviour. Among the views of respondents in all four
variables based on the education base, there was no
significant difference.
Keywords: Self-directed learning, Self-efficacy,
Information literacy, Knowledge sharing
behaviour.

پژوهش در برنامهريزی درسی
)43  (پیاپی24  شماره، دوره دوم،سا پانزدهم
198-131  صفحا،1941 بهار

 خودکارآمدی و سواد،رابطة بین یادگیری خود راهبر
اطالعاتی با رفتار تسهیمدانش
*

 بدری شاهطالبی،بتول فرخ
، اصففهان، گروه علوم تربیتی،) واحد اصفهان (خوراسگان، دانشگاه آزاد اسالمی1
ایران
، گفروه علفوم تربیتفی،) واحد اصفهان (خوراسگان، دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی2
 ایران،اصفهان

چکیده
،پژوهش حاضر با هدف بررسفی رابطف بفی یفادگیرخ خفودراه ر
خودکارآمدخ و سفواد االالعفاتی بفا رتتفار تسفهیمدانفش در بفی
دانشآموزان پسر مقطع متوسط ناحیة دو شفهر اصففهان در سفا
. ب روش توصیفی از نوع هم سفتگی انجفام شفد49-49 تحصیلی
 پسران مقطع متوسط ناحیة دو بود کف9444 جامعة آمارخ تعداد
از ای میان با استفاده از ترمو کفوکران و بف روش نمونف گیفرخ
9  ابزار گفردآورخ االالعفا. نفر انتخاب شدند943 خوش اخ تعداد
،  گویفف94 ) بففاFisher,2001) پرسشففمامة یففادگیرخ خففودراه ر
11 ) بففاShererr &Maddux,1982( پرسشففمام خودکارآمففدخ
 گویفف و پرسشففمامة18  پرسشففمامة سففواد االالعففاتی بففا، گویفف
 محتوایی و سازه آن، گوی بود ک روایی صورخ14 تسهیمدانش با
تأیید و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفاخ کرون اخ ب دست
 داده هاخ حاصف از پفژوهش بفا اسفتفاده از آمفار توصفیفی و.آمد
 رگرسیون گامب گفام و تحلیف،استم االی شام ضریب هم ستگی
 نتایج آزمون ترضفی هفاخ.واریانس مورد تجزی وتحلی قرار گرتت
،اصلی نشان داد ک بی یادگیرخ خودراه ر با رتتفار تسفهیمدانفش
خودکارآمدخ با رتتار تسهیمدانش و بی سواد االالعفاتی بفا رتتفار
 همچمی نتایج نشان داد.تسهیمدانش رابطة معمادارخ وجود داشت
 بعففد خودمففدیریتی و بعففد،ک ف بففی بعففد رغ ففت بففراخ یففادگیرخ
.خودکمترلی بفا رتتفار تسفهیمدانفش رابطفة معمفادار وجفود داشفت
 بعد میف،همچمی بی بعد می ب آغازگرخ رتتار از خودکارآمدخ
 بعفد،ب گسترش تالش براخ کارآمد کردن تکلیف از خودکارآمدخ
مقاوم در رویارویی با موانع از خودکارآمدخ با رتتفار تسفهیم دانفش
 نتایج رگرسیون گامب گام نشان داد ابعاد.رابطة معمادار وجود داشت
رغ ت و خودمدیریتی از یادگیرخ خودراه ر توان پفیشبیمفی رتتفار
 همچمی بعد می ب گسفترش تفالش.تسهیمدانش را داشت است
براخ کارآمد کردن تکلیف توان پیشبیمفی رتتفار تسفهیمدانفش را
.داشت است
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مقدمه

امروزه تأکید بر این است که برون دادهای نظام آموزشی
باید توان تفکر نقادانه ،توان خود راهبری و رفتار منطقی
در برابررر مئررایچ پی یررده زنرردشی را داشررته باشررد
( )Hashemiyannejad,2001در عصررر ضا ررر یررادشیری
خودراهبر را بهعنروان "تمراییی بررای در پریر شررفتن
راهبردی فعال و خود شروعکننده تعریف مریکننرد کره
مربوط به فعالیتها و موقعیتهای یرادشیری مربروط بره
کار بوده و برای چیره شدن بر موانع یادشیری پافشراری
مریکنررد ( )2006 ،Raemdonckی رادشیری خررود راهبررر
بررهعنرروان فراینرردی کرره فراشیررران ابتکررار و مئ ر ولیت
شناسایی نیازهای آموزشی خود ،فرمولره کرردن اهردا
یادشیری ،دنبال کردن منافع استراتژیهرای یرادشیری و
ارزیابی نتایج یادشیری را بر عهده میشیرند ،تعریف شده
است .منافع یادشیری خود راهبر شامچ توسعة مهارتهرا
برای تحقیق ،تجزیه وتحییچ مؤثر ،اسرتفاده از آمروزش و
هم نین افزایر انگیزه و قاطعیت است .افراد در رابطره
با یادشیری خود راهبرر افکرار متفراوتی دارنرد .فرهنر ،
تجربه ،پیشرینه فکرری آن هرا و هم نرین توهره افرراد
موهود در محیط اطرا آن هرا نقرر بئریار مهمری در
دیرردشاه آنهررا نئرربت برره ایررن نرروع یررادشیری دارد
( )Kim,2011یادشیری خود راهبر به عنروان یر رفترار
یادشیری است که راه را برای یادشیری مرداوم فراشیرران
بر اساس ابتکار خودشان همروارمی سرازد .ایرن مردل از
یادشیری را میتوان بهعنوان ی هد  ،فراینرد یرا یر
خصوصیتی برای فراشیر در نظرر شرفرت کره برر اسراس
سب یادشیری متغیرر اسرت ( )Bodlly, 2010محققران
مختیف در نگاه به یادشیری خود راهبر ،ابعاد متفراوتی را
شناسایی و معرفی نمودهاند .هم نین چندین الگو بررای
درک یادشیری خود راهبر پیشنهاد شرده اسرت .در ایرن
پرژوهر از سره عامرچ خررود راهبرری کره شرامچ خررود
مدیریتی ،رغبرت بررای یرادشیری و خرودکنترلی اسرت
استفاده شده است.

راههای مختیفی برای پرورش توانایی افرراد از همیره
توانایی یادشیری خود راهبر وهود دارد یکی از این راه ها
خودکارآمدی است .خودکارآمدی یکی از سرازه هرای برا
اهمیت درزمینة تعییم و تربیت است دومین هنبة مهرم
"خود" یا خویشتن از نظر بنردورا مفهروم خودکارآمردی
اسررت او در سررال  1977ایررن سررازه را وارد ادبیررات
روانشناسرری کرررد و آن را توانررایی ادراک شرردة فرررد در
انطباق با موقعیتهای مشخص دانئرت (.)Pajars,2002
مفهرروم خودکارآمرردی از نظریرره شررناختی اهتمرراعی
( )Bandura, 1992روانشررناس مشررهور ،مشررتق شررده
است که به باورها یا قضاوتهای فرد به تواناییهای خود
در انجام وظایف و مئ ولیتها اشراره دارد .در چرارچو
این مفهوم چنین بیان میشود که افراد با باورهای قروی
به تواناییهای خود نئبت به افرادی که به توانراییهرای
خود تردید دارند ،در انجام تکرالیف کوشرر و پافشراری
بیشتری از خود نشان میدهند و درنتیجه عمیکرد آن ها
در انجام تکالیف بیشتر است ( )Abdolahi,2006فرردی
که خودکارآمدی زیادی دارد معتقد است کره مریتوانرد
بهطور مؤثر با رویدادها و شرایطی کره مواهره مریشرود
برخورد کند .از آنجایی که او در غیبه بر مشکالت انتظرار
موفقیت دارد ،در تکییفها اسرتقامت نمروده و اغیرر در
سطح باالیی عمچ میکند .اینشونه افراد از اشخاصی کره
خودکارآمدی کمی دارند ،به تواناییهای خرود اطمینران
بیشتری داشته و تردید کمی نئربت برره خررود دارنرد.
آن ها مشکالت را چالر میبینند و نه تهدیرد و فعاالنره
موقعیتهای هدید را هئتجو مریکننرد .خودکارآمردی
زیراد ،ترس از شکئت را کاهر میدهرد ،سرطح آرزو را
باال میبرد و تواناییهای مئ یه ششایی و تفکر تحیییرری
را بهبررررود مر ریبخشرررد .میر ران انگیر رزة پیشررررفت و
خودکارآمرردی ،رابطررة تررداخیی و تعررامیی وهررود دارد.
معموالً دانرآموزان با خودکارآمدی باال به موفقیتهرای
چشم شیری در موقعیت های تحصرییی دسرت مرییابنرد
(  .)Bandura, 1986مطابق شفتههای (Bandura)1997
باورهای خودکارآمدی دارای سه بعد میباشند و از نظرر
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سطح ،عمومیت و نیرومندی با هم تفاوت دارنرد و ثابرت
شده است که ایرن ابعراد نقرر مهمری در انردازهشیرری
خودکارآمرردی دارنررد ()Sherer & Maddux,1982
معتقدند که این مقیاس سره هنبره از رفترار شرامچ -1
میچ به آغازشری رفتار  -2میچ به شئترش ترالش بررای
کارآمد کردن تکییف و  -3مقاوم در رویارویی با موانرع را
اندازهشیری میکند.
به نظر میرسد یکی از راهکارهای ارتقرا خودکارآمردی
سواد اطالعاتی اسرت .تراکنون تعریرفهرای شونراشون از
سواد اطالعاتی ارایه شده است اما فصرچ مشرترک تمرام
آنها توانایی شناسایی درست منرابع اطالعراتی ،توانرایی
دسترسی به آنها و توانرایی اسرتفاده هدفمنرد از آنهرا
است .بیشتر تعریفهای مربوط به سواد اطالعاتی نیرز از
سوی انجمنهای کتابداری و اطالعرسانی و شراخههرای
تخصصی آن ها یا کتابدارانی ارایه شده که خود متصردی
آمروزش برودهانررد .در تعریرفهرای ارایرره شرده از سررواد
اطالعاتی برخی بره عناصرر رفتراری و برخری دیگرر بره
عناصر شناختی یا مجموعهای از این عناصر پرداخترهانرد
( .)Parirokh,2007سررواد اطالعرراتی توانررایی دسررتیابی،
ارزیابی و اسرتفاده از اطالعرات از انرواع شونراشون منرابع
اسرت ( )Costa, 1985سرواد اطالعراتی وسرییهای بررای
توانمندی فردی است .این توانمندی در مهرارت فررد در
تحییچ و اتخاذ تصمیمات محققانره و یرا اسرتقالل او در
هئتجوی ضقیقت دیده میشود .سواد اطالعاتی به فررد
توانایی بحث میبخشد .چنین فردی از هئتجوی دانر
لذت برده و به هیجان میآید .این مهارت نهتنها افرراد را
برای فراشیری مادام العمر آماده مریکنرد ،بیکره موهرر
میشود آنها از موفقیرت در ترأمین نیازهرای اطالعراتی
لذت ببرند .به عالوه ثمربخر بودن هئتجویی کره ایرن
افراد برای کئر اطالعات انجام میدهند تشویقی بررای
ادامرره فراشیررری در سراسررر زنرردشیشرران خواهررد بررود
( .)Parirokh,2007سواد اطالعاتی مهارتی است که برای
بقا در عصر اطالعات و فناوریهای اطالعاتی الزم است.
در عین ضال و از دیدشاهی کاربردی ،این مهارت شرامچ

مجموعهای از مهارتهای مشرخصترر اسرت کره مروارد
اسررتفاده عینرری دارد ( .)Doil ,1992سررواد اطالعرراتی
مفهومی است که درنتیجه تحوالت و تغییرات سرریع در
فنآوری اطالعات پیدا شده است و مجموعه مهارتهایی
است که فرد به منظور ادامه ضیات در هامعره اطالعراتی
به آن نیازمند است .این سواد ،قدرت دسترسی مؤثر بره
اطالعات با ارزش ،آشاهی از چگونگی سازماندهی دانر
و اطالعات ،روشهای مختیف هئرتجو ،تروان تشرخیص
مشکچ و شناخت مؤثرترین اطالعات برای رفع آن است.
سواد اطالعاتی در هامعهای که دایم در معرض تغییررات
فناوری و هم نین در معرض منابع اطالعاتی بیشماری
قرار دارد الزم به نظر میرسرد ( )Tabatabaee,2009بره
نظررر م ریرسررد افررراد بررا ترروان یررادشیری خررود راهبررر،
خودکارآمرردی و سررواد اطالعرراتی قررادر برره بررروز رفتررار
اشتراک دانر باشند.
تحقیقات ضاکی از این مطیر اسرت کره مهرم تررین
مانع اهررای اثرربخر مردیریت دانرر فقردان فرهنر
تئهیمدانر و عدم درک مزایای بیشمار مدیریت دانر
است ()Rahnavard & Sadr,2009؛ زیرا تئرهیمدانرر
شامچ مجموعه رفتارهایی است کره تبرادل اطالعرات برا
کمر بره دیگرران را منجرر مریشرود ( & Connelly
 .)Kelloway, 2033تغییرات ههران امرروز رویکردهرای
یادشیری را از سرمت سرب هرای یرادشیری سرنتی بره
سمتوسوی سب ها و راهبرهای یادشیری نوین از همیه
یادشیری خود راهبر سوق داده اسرت .ایرن مهرم اکنرون
بهعنوان رسالتی برای نظامهای آموزشی است که چگونه
دانر آموزان را به سمت یادشیری خود راهبر سوق داده،
خودکارآمردی آنران را افرزایر دهنرد و رفترار اشرتراک
دانر را آنها نهادینه سازند .با این ضال آن ه برهعنروان
واقعیت مشهود در هامعه خودنمایی میکنرد و فرهنر
میی نیز به نوعی ضمایتگر آن است عدم تمایچ افرراد بره
تئهیم دانئته های خرود برا دیگرران و در نظرر شررفتن
دانرررر برررهعنررروان مزیرررت رقرررابتی فرررردی اسرررت
( .)Salimi,2011در رابطه با پژوهر ضا ر پژوهر های
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چندی صورت شرفته است که از آن همیه مریتروان بره
پررژوهر ( )Hoseini & porasadi,2011تحررت عنرروان
تئررهیمدانررر و سررواد اطالعرراتی اشرراره کرررد .در ای رن
پژوهر نتایج نشانگر آن بود که افزایر مقطع تحصییی
در دانشجویان باعث افزایر مطالعه درسی مری شررد .از
طرفی فشرده بودن کالس های آموزشی  ،0/44تمرینرات
نظامی  ،0/92سرختگیری فرمانردهان و مئر والن 0/11
عوامچ مهم کاهر مطالعه دانشجویان است .برنامهریرزی
دقیق تر در کالسهای آموزشی و تمرینات نظرامی بررای
داشتن ساعت فراغت بیشتر دانشجویان در اولویت کارها
برررای افررزایر مطالعرره دانشررجویان اسررت .در پررژوهر
دیگری ( )Bagheri,2013بره ایرن نتیجره رسریدند کره
رابطة بین ابعراد خرودراهبری و مردیریت دانرر فرردی
مدیران ،مثبت و معنادار است )Nejati,2014( .نیز نشان
داد که بین مدیریت دانر و خودکارآمدی رابطة مثبرت
و معناداری وهود دارد .هم نین از برین ابعراد مردیریت
دانر مؤلفههای تشخیص ،تحصیچ ،تئهیم ،بهکرارشیری
و نگهررداری دانررر بررا خودکارآمرردی رابطررة مثبررت و
معناداری وهرود دارد ولری برین بعرد توسرعة دانرر برا
خودکارآمدی رابطه وهود ندارد .از طرفی نتایج پرژوهر
نشان داد که مؤلفههرای تشرخیص ،تئرهیم و نگهرداری
دانر قادرند خودکارآمدی را پیر بینی کنند .تشخیص،
تئهیم و نگهداری دانر  47واریران خودکارآمردی را
تبیین نمودند .بهعالوه خودکارآمردی سیئرتم مردیریت
دانر بر نگرش کارکنان نئبت بره تئرهیمدانرر ترأثیر
مثبت ندارد و خودکارآمردی مردیریت دانرر برر هرد
تعامچ تئهیمدانر نیرز ترأثیر مثبرت نردارد ( & Saleh
 .)Maleki,2014صاضر نظرران دیگرر در مقایئره میران
مدیریت دانر و سواد اطالعاتی ،بره ایرن نتیجره دسرت
یافتند که اوالً ،مدیریت دانر فردی تأکید بر ایرن نکتره
دارد که فراشیران فرردی مریداننرد چگونره اطالعرات را
سازمان دهی کنند و ثانیاً ،تأثیر ارتباطرات را در راسرتای
تشخیص اطالعات مورد تأکید قرار میدهنرد .بره عنروان
نتیجه کیی میتوان شفت ،فعالیت های مربروط بره سرواد

اطالعاتی در دورة مدیریت دانر فردی مکمچ میباشند.
از طر دیگر فرشوسن ( )2009نشان داد که بین سرواد
اطالعاتی و مدیریت دانر رابطة معنادار وهرود دارد .تره
و همکاران ( )2010نیرز نشران دادنرد خودکارآمردی برا
رفتار تئرهیمدانرر رابطرة مثبرت و معنرادار و دریافرت
دانر با رفتار تئرهیمدانرر رابطره منفری معنرادار دارد
هم نرران کرره در سررطح فررردی ،هررر دو ههررتشیررری
یررادشیری عرراطفی و تعهررد خودکارآمرردی بررر رفتررار برره
اشتراکشذاری دانر تأثیر میشذارد (.)lee,2013
اهداف پژوهش
هدف اصلی

تعیین رابطه بین یادشیری خود راهبرر ،خودکارآمردی و
سواد اطالعاتی با رفتار تئهیمدانر
اهدا هزیی:
 .1تعیین رابطه یادشیری خود رهبر و ابعاد آن برا رفترار
تئهیمدانر
 .2تعیررین رابطررة خودکارآمرردی و ابعرراد آن بررا رفتررار
تئهیمدانر
 .3تعیین رابطة سواد اطالعاتی با رفتار تئهیمدانر
 .4تعیین توان پیربینی رفترار تئرهیمدانرر از طریرق
ابعاد یادشیری خودراهبر
 .5تعیین توان پیربینی رفترار تئرهیمدانرر از طریرق
ابعاد خودکارآمدی
 .1تعیین توان پیربینی رفترار تئرهیمدانرر از طریرق
ابعاد یادشیری خودراهبر
روش پژوهش

این پژوهر از نظر هد کاربردی و روش آن توصیفی و
از نوع همبئتگی است .هامعة آماری در پژوهر ضا رر
دانر آموزان پئر مقطع متوسطه ناضیه  2شهر اصرفهان
در سرال تحصررییی  93-94اسررت کره همعراً برره تعررداد
 4995نفر است .بر اساس فرمول ضجم نمونه کروکران و
به روش نمونرهشیرری خوشرهای بره تعرداد ( )351نفرر
بهعنوان نمونة آماری در نظر شرفتره شردند .ابرزار مرورد
اسررتفاده در پررژوهر ضا ررر دو پرسشررنامه اسررتاندارد
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یرررادشیری خرررودراهبر ( )Fisher,2001برررا  40شویررره،
خودکارآمرررردی ( )Sherer,1982بررررا  17شویرررره و دو
پرسشنامه محقق ساخته سواد اطالعراتی برا  14شویره و
رفتار تئهیمدانر با  15شویره بروده اسرت .در پرژوهر
ضا ر به منظور بررسی روایی پرسشنامه برای پرسشنامه
سواد اطالعاتی و تئهیمدانر از روایی صوری ،محتروایی
و سررازه اسررتفاده شررد .هم نررین برره روایرری محترروایی
پرسشررنامة یررادشیری خررودراهبر و خودکارآمرردی در

تحقیقات قبیی اکتفا شد .در پژوهر ضا ر نیرز ررایر
پایایی کچ بررای هرر یر از پرسشرنامههرای یرادشیری
خودراهبر ،خودکارآمدی ،سواد اطالعاتی و تئهیمدانرر
 0/74و  ،0/45 ،0/91 ،0/90به دست آمد.
یافتهها

فر یة اصیی :بین یادشیری خودراهبر ،خودکار آمردی و
سواد اطالعاتی با رفتار تئهیمدانر رابطه وهود دارد.

جدول  .9ضریب همبستگی بین یادگیری خودراهبر ،خودکارآمدی و سواد اطالعاتی با رفتار تسهیمدانش
متغیر مالک تسهیمدانش
شاخص آماری
متغیر پیشبین
یادگیری خودراهبر
خودکارآمدی
سواد اطالعاتی

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

**0/214
0/060
**0/441

0/170
0/002
0/020

0/001
0/141
/001
p>0/ 01

یافتههای هدول  1نشان میدهد ریر همبئرتگی
بین یادشیری خودراهبر ،خودکارآمدی و سواد اطالعراتی
با رفتار تئهیمدانر معنیدار است؛ یعنی بین یرادشیری
خررودراهبر بررا رفتررار تئررهیمدانررر ( )r=0/412رابط رة
معنیدار وهود دارد .برر اسراس رریر تعیرین (17 )r2
درصد واریان یادشیری خودراهبر با رفتار تئهیمدانرر
مشترک بوده است .هم نرین رریر همبئرتگی برین
خودکارآمدی با رفترار تئرهیمدانرر معنریدار نیئرت؛
یعنرری بررین خودکارآمرردی بررا رفتررار تئررهیمدانررر
( )r=0/010رابطة معنیدار وهود ندارد .بر اساس ریر

متغیر پیشبین

تعیین ( 0/4 )r2درصد واریان خودکارآمردی برا رفترار
تئهیمدانر مشترک بوده است .ریر همبئتگی برین
سواد اطالعاتی با رفترار تئرهیمدانرر معنریدار اسرت؛
یعنرری بررین سررواد اطالعرراتی بررا رفتررار تئررهیمدانررر
( )r=0/221رابطة معنی دار وهود دارد .بر اساس رریر
تعیین ( 4/9 )r2درصد واریان سواد اطالعاتی برا رفترار
تئهیمدانر مشترک بوده است.
فرضیة اول :بین ابعاد یاادگیری خاودراهبر باا رفتاار
تسهیمدانش رابطه وجود دارد.

جدول  .9ضریب همبستگی بین ابعاد یادگیری خودراهبر با رفتار تسهیمدانش
متغیر مالک تسهیمدانش
شاخص آماری
سطح معناداری
مجذور ضریب همبستگی
ضریب همبستگی

بترای یتادگیری اا یتادگیری

بعد رغبت
خودراهبر
بعد خودمدیریتی اا یادگیری خودراهبر
بعد خودکنترلی اا یادگیری خودراهبر

**0/181

0/121

0/001

**0/114
**0/161

0/110
0/110

0/001
0/001
p>0/ 01
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یافته های هدول نشان می دهرد رریر همبئرتگی
بین بعد رغبت برای یادشیری از یرادشیری خرودراهبر برا
رفتار تئهیمدانر معنیدار است؛ یعنی بین بعرد رغبرت
بررررای یرررادشیری از یرررادشیری خرررودراهبر برررا رفترررار
تئهیمدانر ( )r=0/341رابطة معنی دار وهرود دارد .برر
اساس رریر تعیرین ( 14/5 )r2درصرد واریران بعرد
رغبت برای یرادشیری از یرادشیری خرودراهبر برا رفترار
تئهیمدانر مشترک بوده اسرت .هم نرین یافتره هرای
هرردول نشرران م ریدهررد ررریر همبئررتگی بررین بعررد
خودمدیریتی از یادشیری خودراهبر با رفتار تئهیمدانر
معنی دار است؛ یعنی بین بعد خودمدیریتی از یرادشیری
خررودراهبر بررا رفتررار تئررهیمدانررر ( )r=0/332رابط رة
معنیدار وهود دارد .برر اسراس رریر تعیرین (11 )r2
درصد واریان بعد خودمدیریتی از یادشیری خرودراهبر

با رفتار تئهیمدانرر مشرترک بروده اسرت .یافترههرای
هدول هم نین نشان میدهد رریر همبئرتگی برین
بعررد خررودکنترلی از یررادشیری خررودراهبر بررا رفتررار
تئهیمدانر معنیدار است؛ یعنی بین بعرد خرودکنترلی
از یادشیری خودراهبر با رفتار تئرهیمدانرر ()r=0/311
رابطة معنی دار وهود دارد .بر اساس ریر تعیرین ()r2
 13درصررد واریرران بعررد خررودکنترلی از یررادشیری
خودراهبر با رفتارتئهیمدانر مشترک بروده اسرت .لرذا
فر رریه اول مبنرری بررر ایررن کرره بررین ابعرراد یررادشیری
خودراهبر با رفتار تئهیمدانر رابطه وهرود دارد ،تأییرد
میشردد.
فرضاایة دوم :بااین ابعاااد خودکارآماادی بااا رفتااار
تسهیمدانش رابطه وجود دارد.

جدول  .9ضریب همبستگی بین ابعاد خودکارآمدی با رفتار تسهیمدانش
متغیر مالک تسهیمدانش
شاخص آماری
متغیر پیشبین
بعتتد میتت بتتگ آغتتااگری ر تتتار اا
خودکارآمدی

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

-0/062

0/001

0/401

بعد می بتگ گستترت تتالت بترای
کارآمتتتتتد کتتتتترد ت یتتتتت

اا

**-0/448

0/014

0/001

خودکارآمدی
بعد مقاوم در رویارویی بتا موانتا اا
خودکارآمدی

0/104

0/010

0/001
p>0/ 05

یافته های هدول  3نشان میدهد ریر همبئرتگی
بین بعد میچ به آغازشری رفتار از خودکارآمدی با رفترار
تئهیمدانر معنیدار نیئت؛ یعنری برین بعرد میرچ بره
آغازشری رفتار از خودکارآمردی برا رفترار تئرهیمدانرر
( )r=-0/014رابط رة معنرریدار وهررود نرردارد .بررر اسرراس
ریر تعیرین ( 0/5 )r2درصرد واریران بعرد میرچ بره

آغازشری رفتار از خودکارآمردی برا رفترار تئرهیمدانرر
مشترک بوده است .لذا فر یه مبنی بر اینکره برین بعرد
میررچ برره آغررازشری رفتررار از خودکارآمرردی بررا رفتررار
تئهیمدانر رابطه وهود دارد ،تأیید نمیشردد.
هم نررین یافتررههررا بیررانگر آن اسررت کرره ررریر
همبئتگی بین بعد میچ به شئترش تالش برای کارآمرد
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کردن تکییرف از خودکارآمردی برا رفترار تئرهیمدانرر
معنی دار است؛ یعنی بین بعد میچ بره شئرترش ترالش
برای کارآمرد کرردن تکییرف از خودکارآمردی برا رفترار
تئهیمدانر ( )r=-0/224رابطه معنریدار منفری وهرود
دارد .بر اساس ریر تعیرین ( 5/2 )r2درصرد واریران
بعد میچ به شئترش تالش برای کارآمد کردن تکییف از
خودکارآمدی با رفتار تئهیمدانر مشترک بروده اسرت.
لذا فر یة مبنی بر اینکره برین بعرد میرچ بره شئرترش
تالش برای کارآمد کردن تکییف از خودکارآمدی با رفتار
تئهیمدانر رابطه وهود دارد ،تأیید می شردد .بره عرالوه
ریر همبئتگی بین بعد مقاوم در رویارویی با موانع از

متغیر پیشبین

خودکارآمدی با رفترار تئرهیمدانرر معنری دار نیئرت؛
یعنرری بررین بعررد مقرراوم در رویررارویی بررا موانررع از
خودکارآمدی با رفترار تئرهیمدانرر ( )r=0/102رابطرة
معنی دار وهود ندارد .برر اسراس رریر تعیرین (1 )r2
درصررد واریرران بعررد مقرراوم در رویررارویی بررا موانررع از
خودکارآمدی با رفتار تئهیمدانر مشترک بروده اسرت.
لذا فر یة ششرم مبنری برر اینکره برین بعرد مقراوم در
رویارویی با موانع از خودکارآمدی با رفتار تئرهیمدانرر
رابطه وهود دارد ،تأیید نمیشردد.
فرضیة سوم :بین سواد اطالعاتی با رفتار تسهیمداناش
رابطه وجود دارد.

جدول  .4ضریب همبستگی بین سواد اطالعاتی با رفتار تسهیمدانش
متغیر مالک تسهیمدانش
شاخص آماری
مجذور ضریب همبستگی
ضریب همبستگی
**0/441

سواد اطالعاتی

سطح معناداری
/001

0/020

p>0/ 01

یافتههای هدول  4نشان میدهد ریر همبئرتگی
بین سواد اطالعاتی با رفتار تئهیمدانر معنیدار اسرت؛
یعنی بین سواد اطالعاتی با رفتار تئهیمدانر ()r=0/22
رابطة معنی دار وهود دارد .بر اساس ریر تعیرین ()r2
 4/9درصد واریان سواد اطالعاتی با رفتار تئهیمدانرر

مشترک بوده است .لذا فر یة اصیی  3مبنری برر اینکره
بین سواد اطالعاتی با رفتار تئرهیمدانرر رابطره وهرود
دارد ،تأیید میشردد.
فرضاایة چهااارم :ابعاااد یااادگیری خااودراهبر تااوا
پیشبینی رفتار تسهیمدانش را دارد.

جدول  .5جدول ضریب همبستگی چندگانه مؤلفههای یادگیری خودراهبر با رفتار تسهیمدانش
ضتتتتتریب مجتتذور ضتتریب مجتتتذور ضتتتریب ضتتتریب ستتتتتطح
شاخص آماری متغیر پیشبین
همبستتتگی همبستتتتتتتتتگی همبستگی چندگانتگ F
معناداری
تعدی شده
چندگانگ
چندگانگ
متغیر مالک
تسهیمدانش

بترای 0/181

0/121

0/124

26/061

0/001

گام اول

بعد رغب
یادگیری

بترای 0/202

0/162

0/117

46/206

0/001

گام دوم

بعد رغب
یادگیری
بعد خودمدیریتی

p>0/05
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تئهیمدانر معنادار بوده است .بر این اساس در شام اول
ریر بعد رغبت برای یادشیری  14/5درصرد واریران
رفتار تئهیمدانرر و در شرام دوم ررایر ابعراد رغبرت
برررای یررادشیری و خودمرردیریتی  11/4درصرد واریرران
رفتار تئهیمدانر را تبیین میکند F .مشاهده شرده در
سطح  p>0/01معنادار بروده اسرت بنرابراین رشرسریون
قابچ تعمیم به هامعة آماری است.

به طوریکه یافتههای هدول نشان مریدهرد از برین
متغیرهرررای مرررورد مطالعررره در رشرسررریون بهتررررین
پیربینیکننرده رفترار تئرهیمدانرر در شرام اول بعرد
رغبت برای یادشیری و در شام دوم بعد خودمردیریتی از
یادشیری خودراهبر بوده است .بر اسراس نترایج تحییرچ
رشرسیون شرام برهشرام ارتبراط برین ابعراد رغبرت بررای
یادشیری و خودمدیریتی از یادشیری خودراهبر برا رفترار

جدول  .5جدول ضریب بتا در پیشبینی رفتار تسهیمدانش
شاخص آماری

ضرایب بتای غیراستاندارد

متغیر پیشبین

ضرایب بتای

ضریب t

سطح معناداری

استاندارد
بتا خطای معیار

متغیر مالک
گام اول

بعتتتد رغبتتت

0/068

بتتترای 0/261

0/181

6/787

0/001

تسهیمدانش

یادگیری
گام دوم

بعتتتد رغبتتت

بتتترای 0/121

0/081

0/481

2/114

0/001

0/442

0/001

0/168

4/261

0/012

یادگیری
بعد خودمدیریتی

p>0/05

معادلة پیر بینی فر یة هفتم پژوهر به شکچ زیرر
قابچ ارایه است:
رفتار تئهیمدانر = ( +)1/524رغبت برای یادشیری
( + )0/343خودمدیریتی ()0/224

یافتهها در هدول  1ضاکی از آن است که ریر بترا
به ازای ی واضد افزایر در بعد رغبت بررای یرادشیری،
رفتار تئهیمدانر را  0/243واضد افزایر و رریر بترا
به ازای ی واضد افرزایر در بعرد خودمردیریتی ،رفترار
تئهیمدانر را  0/114واضد افزایر میدهد.

جدول  .1جدول متغیرهای بیرو معادله در رگرسیو برای پیشبینی رفتار تسهیمدانش با ابعاد یادگیری خودراهبر

گام دوم

مقیاس

بتا

مقدار t

سطح معناداری

خودکنترلی

0/110

1/121

0/142
p>0/05

بهطوریکه از هدول  71مالضظه میشود رابطة بعرد
خودکنترلی از یادشیری خودراهبر با رفتار تئرهیمدانرر
معنادار نبوده است.

فرضیة پنجم :ابعاد خودکارآمدی توا پایش بینای
رفتار تسهیمدانش را دارد.
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جدول  .8جدول ضریب همبستگی چندگانه مؤلفههای خودکارآمدی با رفتار تسهیمدانش
شاخص آماری

متغیر پیشبین

ضتتتتتریب مجذور ضتریب مجتتتذور ضتتتریب ضتتتریب ستتتتتتتتتطح
همبستتتگی همبستتتتتتتگی همبستگی چندگانتگ F
چندگانگ

چندگانگ

معناداری

تعدی شده

متغیر مالک
تسهیمدانش

گام اول

بعد می بگ گستترت 0/448

0/020

0/014

12/040

0/001

تالت بترای کارآمتد
کرد ت ی
p>0/01

بهطوریکه یافتههای هدول  4نشان میدهد از برین
متغیرهای مورد مطالعه در رشرسیون بهترین پیربینری
کننرده رفتررار تئرهیمدانررر در شررام اول بعرد میررچ برره
شئرررترش ترررالش بررررای کارآمرررد کرررردن تکییرررف از
خودکارآمرردی برروده اسررت .بررر اسرراس نتررایج تحییررچ
رشرسیون شامبهشام ارتباط بین بعرد میرچ بره شئرترش

تالش برای کارآمد کردن تکییف با رفترار تئرهیمدانرر
معنادار بوده است .بر این اساس در شام اول ریر بعرد
میچ به شئترش تالش برای کارآمد کرردن تکییرف 5/2
درصد واریان رفتار تئهیمدانر را تبیرین مریکنردF .
مشرراهده شررده در سررطح  p>0/01معنررادار برروده اسررت
بنابراین رشرسیون قابچ تعمیم به هامعة آماری است.

جدول  .1جدول ضریب بتا در پیشبینی رفتار تسهیمدانش
متغیر پیشبین

شاخص آماری

ضرایب بتای غیراستاندارد

ضرایب بتای

ضریب t

سطح معناداری

استاندارد
بتا خطای معیار

متغیر مالک
تسهیمدانش

بعتتد میت بتتگ گستتترت -0/418

گام اول

-0/448

0/067

-1/862

0/001

تتتالت بتترای کارآمتتد
کرد ت ی
p>0/05

یافتهها در هدول  9ضاکی از آن است که ریر بترا
به ازای ی واضد افزایر در بعد میچ به شئترش تالش
برای کارآمد کردن تکییف ،رفتار تئهیمدانرر را 0/422
واضد افزایر میدهد.

معادلة پیر بینی فر یة هشتم پژوهر به شکچ زیر
قابچ ارایه است:
رفتار تئهیمدانر = ( +)4/323میچ به شئترش تالش
برای کارآمد کردن تکییف ()-0/254

جدول  .91جدول متغیرهای بیرو معادله در رگرسیو برای پیشبینی رفتار تسهیمدانش با ابعاد خودکارآمدی
مقیاس
گام اول

بتا
می بگ آغااگری ر تار 0/124

مقاوم در رویارویی با موانا -0/116

مقدار t

سطح معناداری

1/828

0/066

1/011

0/011
p>0/05
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بهطوریکه از هدول  10مالضظه میشود رابطه ابعاد
میچ به آغازشری رفتار و مقاوم در رویرارویی برا موانرع از

خودکارآمدی با رفتار تئهیمدانر معنادار نبوده است.
مدل مفهومی پژوهش
یادگیری خود راهبر
 .1خود مدیریتی
 .4خودکنترلی
 .1رغب

رفتار تسهیمدانش

بگ یادگیری

خودکارآمدی
 .1می بگ آغااگری ر تار
 .4می بگ گسترت تتالت بترای
کارآمد کرد ت ی
 .1مقاوم در رویارویی با موانا
سواد اطالعاتی

بحث و نتیجهگیری
نتایج ضاصچ از پژوهر ضا ر با پژوهرهای ( Hoseini

 )& porasadi,2011مبنی بر رابطة تئهیمدانر و سواد
اطالعاتی ( )Nejati,2014مبنی بر وهرود رابطره مثبرت
بین مردیریت دانرر و خودکارآمردی همئرو اسرت .در
تبیین یافته های ضاصچ از پژوهر مری تروان شفرت کره
یادشیری خود راهبر بهعنوان فرایندی تعریف شده اسرت
که در آن افراد برای شناسایی نیازهرای یرادشیری خرود،
تعیین اهدا یادشیری ،شناسایی منابع و مطالرر مرورد
نیاز برای ،انتخا و اهرای راهبردهای مناسر یرادشیری
و ارزیابی برآیندهای یادشیری خرود برا یرا بردون کمر
دیگررران وارد عمررچ شررده و ابتکررار عمررچ را در دسررت
می شیرند .دانرر آمروزانی کره از یرادشیری خرود راهبرر
برخوردارند دارای افزایر قدرت انتخا  ،اعتمادبه نفر ،
خودکار بودن ،انگیزش و توسعه مهرارت هرای یرادشیری
مادامالعمر مری باشرند .ایرن نروع یرادشیری فراشیرران را
تشویق به توسعه توانایی خود برای ارزیابی نقایص دانر
خود کرده و سپ به هئتجوی منابعی میپردازنرد کره

می توانند برای رفع نقایص فوق مؤثر باشند .لذا فراشیران
از دانر خود برای کشرف منرابع در دسرترس و اهررای
قضرراوت آشاهانرره برررای ضررچ مئررایچ سررود م ریبرنررد.
دانرآموزان وقتی دانر خود را به اشتراک مریشذارنرد
که به یکدیگر اعتماد داشته باشرند .دانررآمروزانی کره
دارای اعتمادبه نف باالتری هئتند در تئرهیمدانرر از
توانایی ،انگیزه و مهارت بیشتری نئبت به دانرآمروزان
دیگر برخوردارند .میتوان شفت افراد با باورهای قوی بره
تواناییهای خود نئبت به افرادی که به تواناییهای خود
تردیررد دارنررد در انجررام تکررالیف کوشررر و پافشرراری
بیشتری از خود نشان میدهند و درنتیجره بهترر دانرر
خود را با دیگران بره اشرتراک مریشذارنرد .افرراد دارای
خودکارآمدی باال بئیار هرأتمندند ،اهتماعی هئتند و
عزتنف باالیی دارند و هم نرین کنتررل بیشرتری برر
دانر خود دارند و بهتر می تواننرد بررای تئرهیمدانرر
خررود بررا دیگررران تصررمیمشیررری کننررد .خودکارآمرردی
اطمینانی است که شخص ،رفتار خاص را با موفقیت بره
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اهرا می شذارد و انتظرار نترایج بره دسرت آمرده را دارد.
به طورکیی هنگرامیکره افرراد برر ایرن براور باشرند کره
قابییتها و تواناییهای الزم برای تئرهیم و بره اشرتراک
شذاشتن دانر را دارند ،بررای انجرام آن وقرت بیشرتری
صر میکنند و درنهایت به نترایج بهترری دسرت پیردا
خواهند کرد .درک افراد از اینکه تا چره ضرد مریتواننرد
دانر خود را با دیگران تئهیم کننرد برر عمیکررد فررد
تأثیر می شذارد .با توهه به ابعاد خودکارآمدی (میرچ بره
آغازشری رفتار ،میچ بره شئرترش ترالش بررای کارآمرد
کررردن تکییررف و مقرراوم در رویررارویی بررا موانررع) در
دانرآموزان بررسی شده می توان شفت کره اشرر فرردی
باور داشته باشد که میتوانرد نترایج مرورد انتظرار را بره
دست آورد و یا به این باور برسد که میتواند دانر خود
را به اشتراک شذارد ،انگیزة او بررای انجرام کرار افرزایر
خواهد یافت .اشرچره عوامرچ دیگرری وهرود دارنرد کره
بهعنوان بر انگیزانندههای رفتار انئان عمچ میکنند امرا
همة آن ها تابع باور هئرتند ایرن مفهروم بره باورهرا یرا
قضاوت های فرد به تواناییهای خود در انجرام وظرایف و
مئ ولیت ها اشاره دارد ،چنین فردی می تواند در انتقرال
دانررر خررود برره دیگررران موفررق عمررچ کنررد .ترراکنون
تعریف های شوناشونی از سواد اطالعاتی ارایه شده اسرت،
اما فصچ مشترک تمام آنهرا توانرایی شناسرایی درسرت
منابع اطالعاتی ،توانرایی دسترسری بره آنهرا و توانرایی
استفاده هدفمند از آنها است .در تعاریف دیگر از سرواد
اطالعاتی دو عنصر شناخت و مهارت مورد توهره اسرت:
شامچ دسترسی به اطالعات با ارزش ،آشاهی از چگونگی
سررازماندهرری دانررر و اطالعررات و روشهررای مختیررف
هئتجو و توان تشخیص مؤثرترین اطالعراتی کره بررای
ضچ مشکالت و تصمیمشیرریهرا الزم اسرت .در هامعره
اطالعات مدار و متغیر کنونی هر لحظه دستگاهی هدید
و نظریهای نو و روشی متفراوت ابرداع مریشرردد .بررای
یادشیری این نوآوریها نمیتوان انتظار داشت کره بررای
هر تغییر دوره آموزش مربوطه ارایه شود یا اینکره بتروان
در دورههای آموزشری مرادامالعمرر شررکت کررد .بررای

همخوانی فعالیتها و تواناییهرا برا ایرن تغییررات ،بایرد
بتوان بهصورت خودمدار به یادشیری پرداخت .در عصری
کرره رقابررت اصرریی هوامررع بشررری پیرامررون اطالعررات و
سرعت به آن در هریان است؛ سواد اطالعاتی و آمروزش
از همیه مهمترین برنامههای آموزشی دولتها محئرو
میشود .سواد اطالعاتی تأثیر مئتقیمی بر ارتقرا سرطح
کیفی زنردشی افرراد برازی مریکنرد .یر فررد باسرواد
اطالعاتی توانایی و مهارت بیشرتری در ارایره و دریافرت
دانر خود با دیگران را دارد .هم نین عالقه و انگیرزه و
رغبت به یرادشیری از مشخصرههرای برارز یادشیرنردشان
خود راهبر است ،در نظر شررفتن عالیرق دانررآمروزان،
درشیر کردن آن ها در فرایند تئرهیمدانرر ،اسرتقالل و
خالقیت در سطوح متوسط بره ارتقرا یادشیرنردشان بره
سمت وسوی یادشیرندشانی خود راهبر که رغبت زیاد بره
یررادشیری دارنررد منجررر مریشررود ویژشرری رغبررت برررای
یادشیری این است کره دانررآمروزان برا تعیرین کرردن
اهدا مهم ،تنظیم اطالعات در کار و رسیدن به اهدا ،
به موفقیت در تئهیمدانر دست خواهند یافت .رغبت و
آمادشی دانرآموز برای یادشیری یکی از ارکران اساسری
یررادشیری اسررت کرره باعررث م ریشررود وی برره در میرران
شذاشتن دانر خود با دیگران رغبت نشان دهد .درواقرع
دانر آموز بااراده و اعتمادبره نفر و اشرتیاق کامرچ بره
تئهیمدانر خود با دیگر دانرآموزان بپردازد .بهمنظرور
ایجاد ی فرایند اشتراک دانرر اثرربخر افرراد بایرد از
تمایررچ و توانررایی برراالیی برخرروردار باشررند .وهررود
دانرآموزانی که تمایچ به اشتراک دانر دارنرد موهرر
میشود این فرایند بهطور خودکار شروع شود و شئترش
یابد .از این رو میتوان شفت دانرآموزانی که از ویژشری
رغبت برای یادشیری برخوردارند به دلیچ تمایچ شخصی
به یادشیری ،دانئته های خود را با دیگرران بره اشرتراک
شذاشته به طور متقابچ از دانئتههای خود سود میبرنرد.
خررود مرردیریتی توانررایی در بررهکررارشیری «آشرراهی از
هیجان ها» به منظرور انعطرا پرذیر مانردن و رفتارهرا را
مثبت هدایت کردن ،یعنی اینکره بتوانیرد واکرنر هرای
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هیجانی خود را در مقابچ همه مرردم و شررایط مختیرف
 چگرونگی کئرر اطالعرات، امروزه مشکچ.کنترل کنند
 ویژشری.نیئت؛ بیکه چگونگی مدیریت کرردن آن اسرت
خود مدیریتی در فرایند یادشیری خرود راهبرر آن اسرت
 ضرررق انتخرررا و،کررره آزادی تحرررت کنتررررل خرررود
.مئر ولیتپرذیری را در دانررآمروزان شرکچ مریدهرد
 پیامدی اسرت کره،درواقع هرأت ورزی و هدیت در کار
مریتوانررد باعررث برره اشررتراک شذاشررتن دانررر در بررین
دانر آمروزان شرود دانرر آمروزانی کره دانرر خرود را
مدیریت میکنند بره سرطح براالیی از یرادشیری دسرت
 افزایر خود مدیریتی در یادشیری خود راهبرر.می یابند
باعررث برره اشررتراکشررذاری دانررر و تررداوم یررادشیری
 ایرن شونره افرراد.همیشگی در یادشیرندشان خواهد شرد
بهطور صرحیح دانرر خرود را مردیریت مریکننرد و در
تئهیم آن با دیگران از توانایی باالیی برخوردار هئتند و
نئبت به اینکه دانر خود را برا دیگرران تئرهیم کننرد
 دانرآموزانی که خییی خو کارهای خود.ترسی ندارند
را مدیریت مینمایند برای ارایه تئهیمدانر خود نیرز از
 از طرر دیگرر در.مدیریت باالتر و بهترری برخوردارنرد
عصر ضا ر هوامرع مختیرف مریکوشرند ترا از راه هرای
شوناشون خرودکنترلی را در افرراد و سرازمانهرای خرود
 خودکنترلی ایجاد.تحقق بخشند و یا آن را تقویت کنند
ضالتی است در درون فرد کره او را بره انجرام وظرایفر
 بدون آنکه عامرچ خرارهی او را تحرت،متمایچ می سازد
 هردفی کره در خرودکنترلی دنبرال.کنترل داشته باشرد
می شود ارایه ی شخصیت سالم است که به بیوغ فکری
رسیده است و در برابر انواع مشرکالت از خرود مقاومرت
 ویژشری خرودکنترلی باعرث مریشرردد.نشان مری دهرد
دانرآمروزان بره نظرارت برر خرود بپردازنرد و اعمرال و
وظایفشان را ارزیابی کنند و کیفیت کار و هریانی را کره
برای اشتراکشرذاری دانرر طراضری نمروده انرد مرترر
 خودکنترلی و خودنظرارتی یر ابرزار مهرم.می سنجند
.برای تئهیم ایدهها و پیشنهادها در دانر است
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