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 Purpose: The aim of this study was to present a model based on 

the effect of information literacy with a postmodernist approach on 

self-efficacy in graduate students and residents of Mazandaran 

University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: In terms of purpose, the present study is 

an application that was conducted with a mixed approach 

(qualitative and quantitative). The statistical population in the 

qualitative section, professors of Mazandaran University of 

Medical Sciences were selected using purposive sampling method 

to 10 people and in the quantitative section, graduate students and 

assistants of Mazandaran University of Medical Sciences to 313 

people out of 1665 based on Cochran's formula with Gender 

stratified random sampling method was selected as a statistical 

sample. For data collection, a researcher-made questionnaire 

(information literacy with a postmodernist approach) and the self-

efficacy questionnaire of Scherer et al. (1982) were used. The face 

and content validity of the instruments were calculated with a 

factor load greater than 0.5 which was confirmed and their 

Cronbach's alpha was calculated above 0.7. Confirmatory factor 

analysis and structural equation tests were used to analyze the data. 

Findings: The results showed that the model of the effect of 

information literacy with postmodernism approach on self-efficacy 

in graduate students and residents of Mazandaran University of 

Medical Sciences is significant and has a moderate to high fit. 

Conclusion: The results showed that the effect of information 

literacy with postmodernism approach on self-efficacy in graduate 

students and residents of Mazandaran University of Medical 

Sciences with a coefficient of 471/0 was significant. 
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بر  گرایینیپسانو کردیبا رو یسواد اطالعات ریتاث

و  یلیتکم التیتحص انیدر دانشجو یخودکارآمد

 استان مازندران یدانشگاه علوم پزشک ارانیدست
 
 ، 1یلنگر یشجاع یمهد دیس

دانشگاه  ،یآموزش، واحد سار تیریمد، گروه یدکتر یدانشجو
 .رانیا ،یسار، یآزاد اسالم

 ، *2یآباد دیسع یوسفی رضا
دانشگاه آزاد  ،یواحد سار ،یآموزش تیریگروه مد ار،یاستاد
 .مسئول( سندهی)نو رانیا ،یسار ،یاسالم

 3ییتقوا میمر
دانشگاه آزاد واحد ساری،  ،یآموزش تیریگروه مد، اریاستاد
 .رانیا ،یسار ،یاسالم

 
 چکیده

سواد  ریبر تاث یمبتن ی: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلهدف
در  یبر خودکارآمد ییگرا نیپسانو کردیبا رو یاطالعات
 یدانشگاه  علوم پزشک  ارانیو دست یلیتکم التیتحص انیدانشجو

 .استان مازندران بود
است که  یپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد: و روش ها مواد

در  ی( انجام شد. جامعه آماریو کم یفی)ک ختهیآم کردیبا رو
مازندران با استفاده  یعلوم پزشک یدانشگاه ها دیاسات ،یفیبخش ک

نفر انتخاب شدند و در  01هدفمند به تعداد  یریاز روش نمونهگ
دانشگاه علوم  ارانیو دست یلیتکم التیتحص انیدانشجو ،یبخش کم

بر اساس فرمول  0661 انینفر از م 303مازندران به تعداد  یپزشک
به  تیبراساس جنس یطبقها یتصادف یریکوکران با روش نمونهگ

داده ها  یانتخاب شدند. جهت جمع آور یعنوان نمونه آمار
 نیپسانو کردیبا رو یازپرسش نامه محقق ساخته سواد اطالعات

( 0891شرر و همکاران ) یکارآمدنامه خود پرسش( و ییگرا
 تر  شیب یابزارها با بار عامل ییو محتوا یصور ییاستفاده شد . روا

کرونباخ  یقرار گرفت و آلفا دییمحاسبه شد که مورد تا 1/1از 
ها از   داده لیو تحل هیمحاسبه شد. جهت تجز 7/1 یباال زیآنها ن

 .استفاده شد یساختار ادالتو مع یدییتا یعامل لیتحل یها  آزمون
 کردیبا رو یسواد اطالعات ریها نشان داد مدل تاث افتهی ها: افتهی

 یلیتکم التیتحص انیدر دانشجو یبر خودکارآمد ییگرا نیپسانو
 یو دارا دار  یاستان مازندران معن یدانشگاه علوم پزشک ارانیو دست

 .برازش متوسط رو به باال است
 کردیبا رو یسواد اطالعات رینشان داد تاث جی: نتایریگ جهینت

 یلیتکم التیتحص انیدر دانشجو یبر خودکارآمد ییگرا نیپسانو
 170./1 بیاستان مازندران با ضر یدانشگاه علوم پزشک ارانیو دست

 .شده است دار  یمعن
دانشگاه علوم  ،یخود کارآمد ن،یپسانو ،یسواد اطالعات واژه: دیکل

 .یپزشک
 11/90/1300تاریخ دریافت: 
 11/12/1300 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولruosefi@yahoo.com  

 مقدمه
 در العمریادگیری مادام آموزشی تحقق هاینظام محوری مأموریت

 آموزش ایبه گونه باید دانشجویان، رو این از است. دانشجویان

 مناسب، نیازهای اطالعاتی رفتار گرفتن نظر در با که ببینند

برطرف  خود هایپژوهش انجام منظور به را خود اطالعاتی
 و باورها نقش به خودکارآمدی از طرفی مفهوم (.0نمایند )

دارد.  اشاره وظایف انجام در او هایتوانایی به فرد هایقضاوت
 خود بر نفوذ سازوکارهای با انسان از رفتارهای بسیاری

 تر وکدام مهمهیچ هاآن میان در که شودمی کنترل و برانگیخته

(. 1نیست ) شخصی خودکارآمدی به باور از فراگیرتر
 کندمی کمک فرد به که است عواملی جمله از خودکارآمدی

دهد. بنابراین در  بروز را و پیشرفت عملکرد از باالیی سطح که
گرایی بر تفکر این پژوهش تاثیر سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین

 تکمیلی و دستیارانانتقادی و خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت 
مورد بررسی قرار گرفت.  نمازندرا استان پزشکی علوم  دانشگاه

دانشجویان از جمله  و شودمی دگرگون به سرعت جهان
عمر خود دانش خویش را   سرتاسر در موظفند دانشجویان پزشکی

روزآمد کنند؛ چرا که در عصر اطالعات دانشجویان نه تنها به 
شامل خواندن، نوشتن و حساب کردن و سواد عمومی اطالعات 

سواد تکنولوژی اطالعات نیاز دارند بلکه به سواد اطالعاتی نیز 
 اتخاذ در توانایی معنای به اطالعاتی (. سواد3نیازمند هستند )

 نیاز اطالعات مورد شناسایی منظور به مناسب یابیاطالع رفتار

 به رسیدست که طوری است، به اطالعاتی نیازهای تأمین برای

 از مؤثر و اخالقی صحیح، استفاده به نیاز مورد اطالعات

 است ایوسیله اطالعاتی (. سواد1شود) منجر در جامعه اطالعات

و  تحلیل در فرد به مهارت توانمندی این و فردی توانمندی برای
کند. می کمک حقیقت جستجوی در او استقالل و تحقیقات انجام
 را فرد مهارت این بخشدمی بحث توانایی فرد به اطالعاتی سواد

 افراد تا شودمی موجب و کندمی العمر آمادهمادام یادگیری برای

 با (. فرد1ببرند ) لذت اطالعاتی نیازهای تامین موفقیت در از

است که توانایی تشخیص نیاز به اطالعات  فردی اطالعاتی، سواد
بازیابی  و شناسایی را معتبر اطالعاتی منابع تواندو می  را دارد

لزوم  صورت در و بنماید اطالعات از استفاده موثری و نماید
سواد  با بگذارد. فرد اشتراك به دیگران با را خود اطالعات
 یادگیری مادام برای و است یادگیری پی در همواره اطالعاتی،

 هایمهارت تنها شامل اطالعاتی است.  سواد آماده العمر

 منابع از مؤثر توانایی استفاده یا و شناسیکتاب یا ایکتابخانه

 تحلیلی و انتقادی های تفکرمهارت بلکه نیست، مختلف اطالعاتی

 جدید هایایده خلق نیز توانایی و اطالعات از استفاده حسب بر

گیرد. لذا سواد می بر در را نیز قبلی دانش و فعلی اطالعات از
 خودکارآمدی تاثیرگذار باشد.تواند اطالعاتی بر تفکر انتقادی می

 زمینه در تواندمی انگیزش های تبیین کنندهسازه از یکی به عنوان

گیرد.  قرار مطالعه مورد انتقادی به ویژه تفکر تفکر
-می رفتاری تغییرات درك جهت ایوسیله خودکارآمدی بهعنوان

محیط در (.6بگذارد) تاثیر آینده در زندگی بر رویدادهای تواند
 با ارتباط در دانشجو باورهای به خودکارآمدی تحصیلی، های
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 172   ..بر ییگرا نیپسانو کردیبا رو یسواد اطالعات ریتاث  

 

 0388، زمستان1شماره ،  1دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 که دارد. دانشجویانی اشاره شده تعیین وظایف درسی انجام توانایی

و  تالش تمایل، باشند، موفق توانندتحصیل می در معتقدند
 به و دهندمی نشان درسی انجام وظایف در بیشتری استقامت

 با عقاید مرتبط (.7دارند ) بیشتری اطمینان خود، توانایی

تشکیل  و گذارندمی اثر آرزوها و اهداف بر خودکارآمدی،
-می مشخص باشند. خودکارآمدیانسان می رفتار پیامدهای دهنده

 که کنند. افرادیبررسی می را موانع چگونه افراد کند

با  روشدن روبه در آسانی به دارند، پایینی خودکارآمدی
 سریع و است فایدهبی آنها رفتار شوند کهمی متقاعد مشکالت

باالیی  خودکارآمدی که افرادی دارند. امابرمی تالش دست از
 و خودمدیریتی هایمهارت بهبود وسیله را به موانع دارند،

دارند. سلیمی و  ایستادگی مشکالت برابر در و برداشته پشتکار
(، در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که بین 9همکاران )
اول از سواد اطالعاتی و بُعد دوم رضایت از خدمات استاندارد 

توانایی تعیین وسعت ماهیت اطالعات و »محلی کتابخانه یعنی 
، استاندارد دوم از سواد اطالعاتی و بُعد دوم رضایت «تأثیر خدمات

توانایی دسترسی مؤثر به »از خدمات محلی کتابخانه یعنی 
از سواد اطالعاتی و  و استاندارد چهارم« اطالعات و تأثیر خدمات

توانایی »بعد اول و دوم رضایت از خدمات محلی کتابخانه یعنی 
توانایی کاربرد »و « مند اطالعات و کنترل اطالعات کاربرد هدف

، رابطه مثبت و معنادری «مند اطالعات و تأثیر خدمات هدف
( در پژوهشی عنوان کردند 8وجود دارد. شفیعی و همکاران )

ای و فناوری باال و در سطح مطلوب  ای کتابخانهاثرگذاری متغیره
ای شامل تشخیص  های پایه و کتابخانه گزارش شده است. مهارت

های فناوری  نیاز، دستیابی مؤثر و ارزشیابی اطالعات بود و مهارت
نیز شامل سازماندهی اطالعات و موارد حقوقی بود. همچنین همه 

ی موثر، ارزشیابی ابعاد سواد اطالعاتی )تشخیص نیاز، دستیاب
اطالعات، سازماندهی اطالعات و موارد حقوقی و تبادل اطالعات( 
بر سواد اطالعاتی تاثیر معناداری دارند. شاهسواری و همکاران 

 اطالعاتی سواد و دانش ( در پژوهشی با هدف بررسی01)

 دندانپزشکی دانشجویان دانشکده میان در اینترنتی و کامپیوتری

عنوان کردند  0381سال  در تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 دسترسی اینترنت و کامپیوتر به درصد دانشجویان 81بیش از 

 ایپایه % دانشجویان6/11در  کامپیوتر از استفاده داشتند. مهارت

تنها  و بود اینترنت از استفاده کامپیوتر، کاربرد ترینبود. عمده
 استفاده Microsoft Office هایبرنامه از % دانشجویان1/03

( در پژوهشی به این نتایج 00کردند. حسینی طبقدهی و صالحی )می
اطالعاتی  سواد و خودراهبر یادگیری دست یافتند که بین

فقیه آرام و  دارد. وجود معناداری مثبت رابطه دانشجویان
عنوان کردندکه رابطه بین سواد  (، در پژوهشی01ابراهیمی )

د اطالعاتی با مهارت فراشناختی مثبت و معنادار ای و سوا رسانه
های  ای و سواد اطالعاتی با مؤلفه است، همچنین بین سواد رسانه

خالقیت یعنی؛ سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط رابطه مثبت و 
( هدف مطالعه 03معناداری وجود دارد. ربیعی و عیسی مراد )

حصیلی بر سواد خودکارآمدی بیان داشتند که خودکارآمدی ت
اطالعاتی دانشجویان دبیری دوره کارشناسی تاثیر و معنادار دارد. 

همچنین استعداد اثر منفی و معناداری بر سواد اطالعاتی دانشجویان 
دارد، کوشش اثر مثبت و معناداری بر سواد اطالعاتی دانشجویان 
دارد و بافت نیز اثر مثبت بر سواد اطالعاتی دارد که این تاثیر 

( در پژوهشی به این نتایج 01عنادار نیست. احمد و همکاران )م
دست یافتند که سواد اطالعاتی مدیران اجرایی بر نوآوری سازمان 
تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سواد اطالعاتی مدیران 

اطالعات، استفاده  یابیاطالعاتی، مکان نیاز اجرایی )درك
های ثبتی در توسعه نوآوریاطالعات، ترکیب اطالعات( تأثیر م

و همکاران هدف بررسی  ها دارد.  لیاکتشافی و استثماری شرکت
های دولتی نشان دادند اثرات سواد اطالعاتی بر اعتماد در وب سایت

که هرچه فرد از سواد اطالعاتی باالتری برخوردار باشد، اعتماد 
از  بیشتری به وب سایت دارد و این امر به واسطه اطالعات بیش

-حد درك شده )منفی( و درك سودمندی )مثبت( ایجاد می

و همکاران  در تحقیقی نشان دادند که بین  (. پورنل01شود)
آموزش کتابخانه و توسعه مهارت سواد اطالعاتی رابطه مثبت 

(. آموزش و پشتیبانی مداوم در سطح سال، فرصت را 06وجود دارد)
، در  راموس-. فرناندزکندبرای نتایج مثبت دانشجویان فراهم می

ترین موانع اجرای سواد اطالعاتی را کمبود منابع پژوهشی اصلی
(. 07فناوری و پرسنل واجد شرایط برای انجام این کارها دانستند)

هایی که آموزش آنالین ارائه های اصلی کتابخانههمچنین چالش
دهند مربوط به عدم حمایت نهادی، عدم همکاری اعضای می

 ، انگیزه دانشجویان و تخصص کتابداران است.هیئت علمی
هاتلویک و همکاران، در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که 
خودکارآمدی فناوری اطالعات و ارتباطات دانشجویان با سواد 

ای و اطالعاتی آنان ارتباط دارد. تجربه داشتن فناوری و رایانه
ت و یادگیری خودمختار در خودکارآمدی فناوری اطالعا

(. عالوه بر این جنسیت، خودکارآمدی و 09ارتباطات موثر است )
ای و اطالعاتی اجتماعی نقش مهمی در سواد رایانه -سوابق اقتصادی

دانشجویان دارند. کوگان  و همکاران در پژوهشی عنوان کردند 
(. در 08که میزان سواد اطالعاتی معلمان در حد متوسط بود )

اطالعات اجتماعی و تجسم و تمرکز  محیط کار معلمان، اولویت
بر اشتراك اطالعات، ماهیت اجتماعی و تجربی یادگیری و اهمیت 
کنش متقابل به توسعه سواد اطالعاتی نشان داده شد. همچنین آنها 

ای نداوم و یادگیری اند که سواد اطالعاتی، توسعه حرفهنشان داده
 جدایی ناپذیرند. 
سازمان به جای  در سطح کارها ماهیتگرایی، در دوره پسانوین

ها و فرآیندهای آنکه براساس وظایف تخصصی باشد، دور تیم
های آموزشی از جمله در این دوره در سازمان. سازمانی است

که در توسعه فرهنگ و پیشرفت جوامع نقش زیربنایی  هادانشگاه
. با توجه باشدمی بسیار مهم سواد اطالعاتی دانشجویانکند، ایفا می

ای نه چندان به اینکه دانشجویان و دستیاران علوم پزشکی در آینده
دور نقش مهمی در سالمت جامعه دارند، لذا این دانشجویان باید از 

 نقشی به توجه با خودکارآمدی باالیی برخوردار باشند. از طرفی

 هایحوزه در تحصیل از پس و حین تحصیل در دانشجویان که

 اطالعاتی سواد سطح تعیین دارند، آموزشی برعهده و پژوهشی

 سواد آموزش آغاز برای مناسبی نقطه کانونی گروه، این برای
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 ابزارهای انتخاب توانایی باید باشد. دانشجویانمی اطالعاتی

 راهبردهای از و داشته جستجوی اطالعات برای را مناسب

 نیاز مورد اطالعات به سریع برای دستیابی نیز جستجو مناسب

شوند. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است که  برخوردار
گرایی بر تفکر انتقادی و تاثیر سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین

خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران 
بنابراین با  چگونه است؟ نمازندرا استان پزشکی علوم دانشگاه

های در محیطتوجه به اهمیت سواد اطالعاتی و خودکارآمدی 
آموزشی، در این پژوهش، به دنبال بررسی تاثیر سواد اطالعاتی با 

گرایی بر خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت رویکرد پسانوین
  هستیم.  نمازندرا استان پزشکی علوم تکمیلی و دستیاران دانشگاه

 

 هاروش مواد و 
 حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته پژوهش

)کیفی و کمی( با طرح اکتشافی انجام شد. در رویکرد کیفی از 
روش دلفی و در رویکرد کمی چون به بررسی وضعیت موجود 
پرداخته، از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد که مراحل 
انجام آن به شرح ذیل است. جامعه آماری مورد مطالعه از دو 

ستفاده از روش نمونه گروه تشکیل شده است. در بخش کیفی با ا
نفر به  01گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع به تعداد 

عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پژوهشگر بعد از مصاحبه نهم با 
ها، ها مواجه شد، ولی جهت اطمینان از کفایت دادهاشباع داده

ین فرایند مصاحبه تا نفر دهم ادامه یافت، لذا نمونه آماری در ا
باشد. در هر جلسه مصاحبه، مصاحبه شوندگان نفر می 01بخش 

دقیقه  11با اهداف مصاحبه آشنا شدند. میانگین زمان هر مصاحبه 
گر یادداشت برداری و نکات کلیدی هر مصاحبه توسط مصاحبه

شد. به منظور کاهش تاثیر نحوه مصاحبه در ارایه اطالعات، تمامی 
انجام پذیرفت. پس از شناسایی ها توسط شخص پژوهشگر مصاحبه
نامه اولیه تهیه و ها از طریق مصاحبه با متخصصان، پرسششاخص

طی سه مرحله تعدیل و اصالحات الزم در آن به عمل آمد. از 
ها مورد بررسی، اصالح و تایید نهایی نامه شاخصطریق این پرسش

قرار گرفتند.  در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران در سطح 
نفر با روش  303، تعداد α%=1گیری % و خطای اندازه81نان اطمی

ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. گیری تصادفی طبقهنمونه
 جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه زیر استفاده گردید. 

-نامه محقق ساخته سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوینپرسش -

سازماندهی »بعد  8سوال و  61نامه دارای گرایی: این پرسش
اطالعات، شناسایی اطالعات، کاربرد اطالعات، انتشار اطالعات، 
تحلیل انتقادی اطالعات، بازیابی اطالعات، ذخیره سازی اطالعات، 

-گزینه 1باشد که در طیف می« نیاز اطالعاتی و مدیریت اطالعات

 ای لیکرت )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد(  طراحی و
 شود.گذاری مینمره 1تا  0تنظیم شده و به ترتیب از 

نامه دارای نامه خودکارآمدی شرر و همکاران: این پرسشپرسش -
میل به آغازگری، میل به گسترش تالش برای »بعد  3سوال و  07

باشد که می« کامل کردن تکلیف و مقاومت در رویارویی با موانع

نظر، موافق الف، مخالف، بیای لیکرت )کامال مخگزینه 1در طیف 
-نمره 1تا  0و کامال موافق( طراحی و تنظیم شده و به ترتیب از 

الی  0های شماره نامه سوالشود. همچنین در این پرسشگذاری می
بعد میل به  01الی  9های شماره بعد میل به آغازگری و سوال 7

ی ال 01های شماره گسترش تالش برای کامل کردن تکلیف و سوال
سنجد.  جهت تایید بعد مقاومت در رویارویی با موانع را می 07

ها در اختیار خبرگان و اساتید فن قرار  نامه روایی صوری، پرسش
گرفته و از آنان نظرخواهی شد. به این ترتیب تغییراتی در نحوه 
نگارش، جمله بندی و ویرایش امالیی انجام پذیرفت و تعدادی 

جهت تایید روایی محتوایی  .ذف شدندنامه ح سوال نیز از پرسش
های مربوط به متغیر از  ابزار پس از شناسایی و تعیین شاخص

نامه  طریق مطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان، پرسش
اولیه تهیه و در اختیار خبرگان قرار گرفت، براساس نظرات 

 های اولیه در ابزار ایجاد گردید. اصالحی آنان اصالحات و تعدیل
سپس با همکاری اساتید راهنما و مشاور و با نظر خبرگان، 
اصالحات ثانویه برای ابزار اعمال و تغییرات الزم براساس نظرات 
آنان صورت پذیرفت و در مرحله نهایی، تحت نظر اساتید راهنما 
و مشاور، اصالحات نهایی انجام و به این ترتیب روایی محتوایی 

در بخش آمار توصیفی از فراوانی،  .ابزار مورد تایید قرار گرفت
درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، نمودار و جدول استفاده 

بخش آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن توزیع  .شده است
اسمیرنوف استفاده شد و برای  -ها از آزمون کولموگروف داده

های تحلیل عاملی تاییدی و  های پژوهش از آزمون بررسی سوال
ها با  تجزیه و تحلیل داده.عادالت ساختاری استفاده شده استم

 انجام گرفت. PLSو   SPSS21استفاده از نرم افزارهای 
 

 یافته ها

نتایج  پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارایه می شود. ابتدا 
در بخش کیفی براساس اطالعات  یافته های توصیفی بیان می شود.

احبه با خبرگان  درباره تاثیر سواد به دست آمده از طریق مص
رویکرد پسانوین گرایی بر خودکارآمدی در اطالعاتی با 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی 
استان مازندران ، افراد مشارکت کننده در بخش کیفی تحقیق به 

درصد  71لحاظ اطالعات جمعیت شناختی حائزموارد زیر بودند. 
درصد  11درصد را زنان تشکیل دادند.  30رگان را مردان و از خب

درصد در  40سال،  11از نمونه آماری در گروه سنی کمتر از 
سال  11درصد در گروه سنی باالی  40سال و  11تا  11گروه سنی 

قرار دارند. در خصوص یافته های توصیفی تحقیق پیرامون 
اطالعات افراد شرکت کننده در بخش کمی تحقیق باید گفت که 

 45/7از میان جامعه آماری شرکت کننده در پژوهش، تعداد 
درصد را مردان تشکیل  54/3درصد از نمونه آماری را زنان و 

 11درصد از نمونه آماری در گروه سنی کمتر از    15/3دهند.   می
درصد در  18/9 سال و 11تا  11درصد در گروه سنی  65/8سال، 

درصداز نمونه آماری  20/8سال قرار دارند.  11گروه سنی باالی 
 11تا  01درصد دارای  63/2 سال، 01دارای سابقه کاری کمتر از 
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 11/8باشند.   سال می 11درصد دارای سابقه کاری باالی  06سال و 
 19/1درصد استادیار،   51/7درصد از نمونه آماری را مربی، 

دهند. و سطح   درصد را استاد تشکیل می 17/4درصد دانشیار و 
استادیاری دارای باالترین درصد فراوانی در این پژوهش است. برای 
بررسی سوال پژوهش پیرامون تاثیر سواد اطالعاتی با رویکرد 

گرایی بر خودکارآمدی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی  پسانوین
و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران از تحلیل عاملی 

تائیدی و آزمون معادالت ساختاری استفاده شد. مدل تاثیر سواد 
اطالعاتی با رویکرد پسانوین گرایی بر خودکارآمدی در 

شگاه علوم پزشکی دان دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران
استان مازندران به همراه ارائه الگوی یکپارچه و متعادل براساس 

محاسبه شد که در  plsروابط بین متغیرها با استفاده از نرم افزار 
 ارائه شده است. 1جدول  1، 0نمودارهای 

 
 های تحلیل عاملی تاییدی  .  نتایج حاصل از یافته0جدول 

ضریب  t-value مؤلفه  متغیر
 استاندارد

R2 

  سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین

 0/700 0/846 46.158 سازماندهی اطالعاتی
 0/716 0/847 35.534 شناسایی اطالعات
 0/718 0/835 39.955 کاربرد اطالعات
 0/697 0/933 35.973 انتشار اطالعات

 0/871 0/856 94.953 تحلیل انتقادی اطالعات
 0/732 0/786 46.561 بازیابی اطالعات

 0/618 0/847 31.325 ذخیره سازی اطالعات
 0/717 0/740 37.173 اطالعاتینیاز 

 0/547 0/836 117711 مدیریت اطالعات
 دهند که:  نشان می  0نتایج تحلیل عاملی تاییدی مندرج در جدول 

tمقادیر  88در سطح اطمینان % - -val ue  برای همه ابعاد
ی    پرسشنامه سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین  در خارج بازه

برای همه ابعاد  R2 ( قرار دارند. همچنین ، مقادیر-19/1، 19/1)
باشد و براساس ضرایب استاندارد بین سواد   در سطح باال می

اطالعاتی با رویکرد پسانوین با ابعاد  سازماندهی اطالعات  
  (0/835)، کاربرد اطالعات (0/847)ناسایی اطالعات ، ش(0/846)

، (0/856)، تحلیل انتقادی اطالعات (0/933)، انتشار اطالعات 

،   (0/847)، ذخیره سازی اطالعات  (0/786)بازیابی اطالعات 
برقرار  (0/836)و مدیریت اطالعات    (0/740)نیاز اطالعاتی  

است، لذا بین متغیر سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین گرایی در 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی با 
همه  ابعاد آن  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس 

بیشترین مقدار به بعد تحلیل انتقادی اطالعات با  R2ضرایب 
رین مقدار نیز به بعد مدیریت اطالعات با و کمت (0/871)مقدار 
 مربوط است.  (0/547)مقدار 

ه علوم پزشکی ساختاری تاثیر سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین گرایی بر خودکارآمدی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران دانشگا  . مدل0نمودار 
 استان مازندران به همراه شاخص ها در حالت تخمین ضرایب
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در حالت تخمین ضرایب میتوان دریافت که ضریب مسیر بین 
متغیر مکنون مستقل و متغیر مکنون وابسته مثبت است و با 
افزایش متغیر مستقل شاهد افزایش در متغیر وابسته خواهیم بود. با 

پیرامون مدل پژوهش باید اذعان کرد که در  1و  0توجه به نمودار
رویکرد پسانوین گرایی بیشترین  میان مولفه های سواد اطالعاتی با

میزان ضریب مسیر متعلق است بعد تحلیل انتقادی اطالعات با 
وبازیابی اطالعات، کاربرد اطالعات، نیاز اطالعاتی،  17833مقدار 

شناسایی اطالعات، سازماندهی اطالعات، انتشار اطالعات، ذخیره 
، 17917، 17916سازی اطالعات و مدیریت اطالعات با مقادیر 

در رده های  17711و  17796، 17931، 17936، 17916، 17917
بعدی بر حسب مقادیر ضریب مسیر قرار دارند و در میان ابعاد 
متغیر خود کارآمدی باالترین و پائین ترین ضرایب مسیر به ترتیب 
به ابعاد میل به گسترش تالش و مقاومت در رویارویی با موانع با 

،  R2ط هستند. در مقایسه میزان مربو 17681و  17979مقادیر 
بیشترین میزان در میان ابعاد سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین به 

مربوط می شود. در  17970بعد تحلیل انتقادی اطالعات با مقدار 
خصوص تاثیر متغیر سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین بر 

ی  برا R2باید گفت که میزان  R2خودکارآمدی بر اساس مقادیر 
و ضرایب مسیر  17111متغیر خودکارآمدی ترتیب برابر است با  

است. به راحتی میتوان دریافت که تاثیر سواد  17170نیز برابر 
و ضرایب مسیر  R2اطالعاتی با رویکرد پسانوین بر اساس مقادیر 

زا )سواد اطالعاتی   معنادار است.  همچنین، بین متغیر مکنون برون
زای خودکارآمدی   متغیرهای مکنون درونبا  با رویکرد پسا نوین(

برقرار است، همچنین  0/471براساس ضرایب مسیر، بارهای عاملی 
( در 87630به دلیل اینکه مقادیرآماره تی برای خودکارآمدی )

تاثیر   88( قرار دارد در سطح اطمینان %-19/1و  19/1)   خارج بازه
خودکارآمدی در  سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین گرایی بر

دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی 
 دار شده است.   استان مازندران معنی

نشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی . مدل  ساختاری تاثیر سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین گرایی بر خودکارآمدی در دا1نمودار 
 استان مازندران با شاخص ها در حالت معنی داری ضرایب

 
 های تحلیل مسیر  . نتایج حاصل از یافته1جدول 

 SD متغیرها
سطح 
معنی 
 داری

 t R2آماره 
میانگین 

 نمونه

ضریب 
 استاندارد
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و نتایج تحلیل مسیر مندرج در جدول  1و  0با توجه به نمودارهای
زا )سواد اطالعاتی با رویکد پسا نوین( با   ،  بین متغیر مکنون برون1

زای )خودکارآمدی(، براساس ضرایب مسیر،   متغیر مکنون درون
برقرار است، همچنین به دلیل  0/471و  917/1بارهای عاملی 

( وخودکارآمدی 117171رای تفکر انتقادی )اینکه مقادیرآماره تی ب
( قرار دارد در سطح -19/1و  19/1)   ( در خارج بازه87630)

تاثیر تاثیر سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین گرایی   88اطمینان %
بر تفکر انتقادی و خودکارآمدی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

دار شده   ن معنیو دستیاران دانشگاه علوم پزشکی استان مازندرا
است. در واقع باید اذعان کرد که بر اساس نمودار ها و جدول فوق 

در متغیرتفکرانتقادی در مقایسه با متغیر  tباالترین میزان آماره 
خودکارآمدی به طرز چشمگیری باالتر است و مبین تاثیر مثبت و 
مشخص تاثیر سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین گرایی بر 

ی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران خودکارآمد
 دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران است.

 
 نتیجه گیری

مدل تاثیر سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین گرایی بر 
خودکارآمدی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران 

دار و دارای برازش   دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران معنی
رو به باال است. و مبین تاثیر مثبت و مشخص تاثیر سواد  متوسط

اطالعاتی با رویکرد پسانوین گرایی بر خودکارآمدی در 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی 
استان مازندران است. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات آدترو و 

اتلویک و همکاران (، ه10(، زنیتا و همکاران )11همکاران )
(،  حسینی طبقدهی 13زاده و همکاران ) حکیم (،11(، دیزی )09)

( از حیث تاثیر سواد 1( و نوکاریزی و دهقانی )00و صالحی )
اطالعاتی بر خودکارآمدی همراستاست.  سواد اطالعاتی به عنوان 
یکی از مهارت های اساسی زندگی در هزاره جدید شناخته می 

که عصر اطالعات نام گرفته است، مهارت  شود. در جامعه ای
دستیابی مؤثر به اطالعات مورد نظر، با صرف حداقل زمان و 
هزینه، مهارت اساسی و ارزشمندی برای همه افرادی است که به 
دنبال پیشرفت هستند و این مهارت را امروزه سواد اطالعاتی می 

ی و این نامند. سواد اطالعاتی وسیله ای است برای توانمندی فرد
توانمندی به مهارت فرد در تحلیل و انجام تحقیقات و استقالل او 
در جستجوی حقیقت کمک می کند. سواد اطالعاتی به فرد توانایی 
بحث می بخشد این مهارت فرد را برای یادگیری مادام العمر آماده 
می کند و موجب می شود تا افراد از موفقیت در تامین نیازهای 

برند. از طرفی برای این که امروزه دانشجوبان اطالعاتی لذت ب
بتوانند در یک جامعه اطالعاتی با موفقیت عمل کنند، در مرحله 
 اول نیازمند شناخت کافی از ابزارها و امکانات جستجو در محیط

گیری از  ها با بهره های الکترونیکی و سپس به کارگیری آن
عات و اشاعه های تفکر انتقادی جهت بررسی محتوای اطال مهارت

ای  باشند. در دوره وری مؤثر از آن می گزینشی اطالعات و بهره

که حجم عظیم اطالعات در فضای جامعه اطالعاتی و پدیده ریزش 
کاذب اطالعات وجود دارد، تنها استفاده از تکنولوژی اطالعات 
نمی تواند جوابگوی رفتار اطالع یابی باشد، بلکه اطالع یابی مؤثر 

های  ی از سواد اطالعاتی، الزمه برخورداری از مهارتگیر و بهره
تفکر انتقادی شامل استدالل در زمینه اطالعات موجود، استنباط 
اطالعات، تحلیل و سپس ارزشیابی اطالعات است. خودکارآمدی 

کند سطح باالیی از  نیز از جمله عواملی است که به فرد کمک می
ویان خودکارآمدی عملکرد و پیشرفت را بروز دهد. در دانشج

حتی بیش از توان یادگیری، موجب پیشرفت و موفقیت تحصیلی 
شوند. همچنین افراد دارای خودکارآمدی باال برای رسیدن به  می

ها و  اهداف خود رغبت زیادی دارند و به جای تمرکز بر شکست
ها متمرکز هستند  های مثبت و پیروزی نقاط ضعف، بر ویژگی
شود آنان در کارشان موفق شوند. بنابراین  که این امر موجب می

گرایی بر  در این پژوهش، تاثیر سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین
تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و 
دستیاران دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران به منظور ارائه 

 مورد بررسی قرار گرفت.
سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین گرایی بر با توجه به اینکه تاثیر 

تفکر انتقادی و خودکارآمدی مثبت ومعنادار است لذا پیشنهاد 
های سواد اطالعاتی شناسایی شده برای شود که کلیه شاخصمی

های ذینفعان و مسئولین دانشگاهی تبیین و تشریح شود. شاخص
شود و در  بندیسواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین گرایی اولویت

های ها اقدام الزم انجام پذیرد. دوره جهت هریک از اولویت
 های تخصصیها و مهارتمنظور ارتقای توانمندی آموزشی به

در خصوص توسعه سوا اطالعاتی برگزار گردد.  مدیران دانشگاه
عملکرد مبتنی بر سواد اطالعاتی با  جهت بهبود بایستی دانشگاه

-توسعه دهد وکارگاه خود سازمانی شرویکرد پسانوین گرایی، دان

برای  اعضای هیئت علمی و مدیران آموزشی، هایدوره و ها
آشنایی با مقوله سواد اطالعاتی با رویکرد پسانوین گرایی 

 برگزارگردد.
 

  

 17170 17119 17111 87630 17111 17118 اطالعاتی با رویکرد پسانوین گرایی و خودکارآمدیسواد 
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