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 چكیده

امروزه به علت رشددد  ن آوري هاي رايانه ايس سددرعت ن ا و انت اطال اطالعاتي و مسددفجه اناجار دانشس اطالعاال و دانش به سددهوجت و 

مهارال و ارزشها سرعت مي تواند در اختيار همگان قرار گيرد و ديگر مانند گذشته مدرسه تنها چهار چوبي نيست که معلم بخواهد دانشس 

را در آن به دانش آموزان منت ا کند بلکه چهارچوب هاي اقتصاديس اجتماعيس  رهنگي و وسائا ارتباط جمعي در شکا پذيري پنداره هاي 

 يدانش آموزان ن شي تعيين کننده دارند. يکي از تبعاال اين امرس باط ر تن سطح دانش متعارف دانش آموزان است که هماهنگي با دوره ها

آنچه که در اين پژوهش انجام شد در راستاي درک بخشي از شرايط موجود بود.هدف پژوهش تعيين رابطه سواد  .آموزشي را بر هم مي زند

ست که جامعه آماري تح يق  شناختي با پيشر ت تحصيلي دانش آموزان بود. روش پژوهش توصياي از نوع همبستگي ا اطالعاتي و سبک 

سبک نار از دانش آموزان  90 ساخته و براي  سواد اطالعاتي کامپيوتري از پرسشنامه مح ق  سوم راهنمايي بودند. جهت تعيين  سرم طع  پ

( استااده شد. با توجه به تحليا 1985( و براي خود کارمدي از پرسشنامه استاندارد شرر ) 1950هاي شناختي از آزمون استاندارد ويتکن )

سواد اطالعاتي با سبک مست ا از زمينه و خودکارآمدي همبستگي مثبت معناداري وجود داده ها و اطالعاال نتايج بدست آمده: ا جف( بين 

سبک  سواد اطالعاتي و  سته به زمينه و  سبک واب ستگي وجود دارد و همچنين بين  سواد اطالعاتي  همب دارد. ب (  بين خودکارآمدي  و 

 د. وابسته به زمينه و خودکارآمدي همبستگي معناداري وجود ندار

  

 خودکارآمدي س سواداطالعاتي س سبک هاي شناختي کلمات کلیدی:
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 مقدمه-1

. است داده رخ ارتباطاال و اطالعاال حوزه در جمله از انسانهاس زندگي هاي جنبه همه در شگر ي تحوطال اخيرس ساجهاي در

 و ثبتم پديده اين. است يا ته اي اجعاده  وق ا زايش نوين هاي  ن آوري مدد به اطالعاال کاربرد و تبديا توزيعس انت الس توجيدس

اند)خسروي  شده مواجه بزرگي مشکا با مناسب اطالعاال به دسترسي و يا تن براي مردم از بسياري اما استس تفما قابا

( قرن بيستم دوران تحول و جهش هاي شگات انگيز علمي است که بدون کاربرد شيوه هاي نوين يادگيري امکان پذير 1375س

باشد . در واقع هيچ علمي س  ني س هنري و انساني وجود ندارد که از تکنيکهاي يادگيري بي نياز باشد . يادگيري سنجيده و  نمي

 از بسياري گرايش و اينترنت در اطالعاتي منابع ا زون روز ا زايش با .(1375هد مند معيار اصلي همه دانشهاست)خسروي س

 النتيجه اين تحوط س در اينترنت محيط در هاآن قراردادن و منابع کردنديجيتاجي به مح  ان و رسانياطالع مراکز و هاکتابخانه

 االحي ادامه منظوربه  رد که هاييمهارال ماهوم سواد اطالعاتي شکا گر ته که  به اطالعاتي هاي ن آوري در سريع تغييراال و

 عسري تغييراال و تحوطال نتيجه در که است ماهومي اطالعاتي است اطالق مي شود. سواد نيازمند آنها به اطالعاتي جامعه در

 سازماندهي چگونگي از آگاهي ارزشس با اطالعاال به مؤثر دسترسي قدرال سوادس اين. شده است پيدا اطالعاتي هاي ن آوري در

است)اکبرزاده  آن ر ع براي اطالعاال مؤثرترين شناخت و مشکا تشخيص توان وجوسجست مختلف هايروش اطالعاالس و دانش

امروزه براي بررسي تااوال هاي  ردي دانش آموزانس به سبک هاي شناختي آنان توجه بسياري مي شود. سبک هاي .( 1377س

شناختيس روش هاي انارادي ياد گيرنده است که براي پردازش اطالعاال به هنگام يادگيري مااهيم جديد مورد قرار مي گيرند. 

 اگر. استنبوده سرعت و گستردگي اين به گاه هيچ شودمي مبادجه مختلف هايمحما طريق از صرع اين در که اطالعاتي ميزان

 اب منطبق ونامي داشته عيني کاربردي انتشاراال اناجار اصطالح بدانيم دقيق غير دوره اين براي را اطالعاال اناجار اصطالح

 تا لر لقو به امروز بود ماندگي وع ب پيشر ت شاخص انرژي وضعيت و صنعتي توجيد ميزان گذشته در اگر. بود خواهد واقعيت

 بان ال که رودمي و استشده کننده تعيين عناصر تمامي جايگزين ال اطالعا و استگر ته  صورال قدرال ( جابه جايي1971)

 ن ش درون اين. شوند " صنعتي کارگران" جايگزين " اطالعاتي کارگران " و کند خاجي اطالعاتي ان الب براي ا ر ميدان صنعتي

 ودشمي محسوب توسعه هايشاخص از که توجيد وا زايش  رهنگي خدماال گسترش کندسمي مشخص نيز را توسعه در ال اطالعا

 " اطالعاال آجودگي " اطالعاال حجم به توجه با ميان اين در. بود نخواهد ميسر اطالعاال به وسريع صحيح دستيابي بدون

 کشورها ساير به "محور اطالعاال" کشورهاي سوي از اطالعاال آساي سيا جريان به منجر کهيکسويه ي اطالعاال  وجريان

در عصر حاضر که عصر تغيير از (.1375شود)خسروي س  مبذول کاملي و جدي توجه م وجه اين به که است طزم استسشده

اطالعاال س دانش س و آگاهي بعنوان اساسي جامعه صنعتي به جامعه  را صنعتي يا جامعه اطالعاتي ج ب گر ته س طبيعي است که 

 ردو راه از ارتباط وسايا ناوذ و اطالعاال  ن آوري شدن گسترده با ترين دارائي ها براي انسان ها و جوامع بشري بحساب آيد.

تحوطال عصر حاضر از سرعت ودامنه شگر ي برخوردار  .شدند تحول دچار نيز آموزش هاي روش و ها ابزار س جامعه عمق به

 زماني بازه در و خودش امکاناال با بتواند مکان هر و زمان هر در  رد هر که است جهتي در ها روش و ها ابزار اين .تحول است

از اينرو نظامهاي آموزش مستلزم توجيدس سازماندهيس انت ال وتبادل  .شود يادگيري مشغول کند مي مشخص خودش که

اطالعاال در محيطهاي اينترنتي است. به منظور کاربرد صحيح منابع اطالعاتي اجکترونيکي دانش آموزان بايد تا حد امکان سواد 

که  جهاني ه از کامپيوتر و اينترنت است.رايانه اي و سواد اطالعاتي خود را ارت ا بخشند که بهترين ابزار اين کار نيز استااد

 خود قبلي حاجت از اطالعاال و سواد سطح و شکا شده استس سبب اطالعاتي جامعه سوي به صنعتي جامعه از گذر درحال

 جامعه در. دارند اطالعاتي جامعه در جديد نوع از سوادآموزي و بازآموزي به نياز نسلها همه از ا راد همه نتيجه در. کند تغيير

 ار اينترنت از استااده نحوه اما داردس هم عاجي تحصيالال آن از  راتر حتي و داند مي نوشتن و خواندن که کسي امروز اطالعاتي
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 اضرح زمان آموزشي هاي نظام در بنيادين تغيير امر همين(. شود نمي خوانده) شود نمي تل ي باسواد داندس نمي مثال عنوان به

 بار اوجين براي را آنها که ميشود خالصه اطالعاتي سواد عبارال در  مهارتها اينگونه .(1386 رادس احمديان) طلبد مي را

سواد   ايس رسانه سواد س کامپيوتري سواد ن همچو ديگري عبارتهاي اجبتهس. کرد مطرح ميالدي 1974 س درسال1زورکو سکي 

سواد اطالعاتي به  .(1378طباطبائيس) است شده مطرح نيز اطالعاال  ن آوري سواد و اجکترونيکي اطالعاال س اي کتابخانه

مهارتهاي  ن آوري اطالعاال وابسته است و  رد با سواد از نظر  ن آوري اطالعاال قادر است تا رايانه هاس نرم ا زارهاي کاربردي و 

ازش اطالعاال و اثربخشي و  ن آوري هاي ديگر را براي انجام امور گوناگون مربوط به تحصيا به کار گيرد. آنچه که در پرد

 يانگرب شناختس  روانشناسي زمينه در شده انجام مطاجعاال کارايي آموزش تاثير بسزايي دارد سبک هاي شناختي هستند. بررسي

 به گيريتصميم و مشکالال حا در که هستند شناختي مسائا زمينه درمهمي  ردي تااوتهاي داراي ا راد که است نکته اين

 و کلين برخوردارند.مهمي جايگاه از هابنديطب ه اينميان در که هستند شناختي سبکهاي ابعاد ايناز يکي. کنندمي اتکا آنها

 درک را اطالعاال ا راد تجارب ايناساس بر که گذاردمي جا به ا راد حا ظه در را خود اثر ايتجربه هر که بودند معت د 2هلزمن

 دجدي وقايع با  رد برخورد در زيادي تاثير وضعيت اين. آورندمي دست به را مااهيم و هاايده ترکيب و جذب توان و کنند مي

 به اختيشنسبک همچنين. شودمي يکديگر از ا راد تااوال سبب که شود مي شاما را شخصيتي ويژگيهاي شناختيسبک .دارد

 سبک که معت دند 3بلکمن و گوجداشتاين. دارد اشاره  رد توسط اطالعاال انت ال و پردازش سازيس ذخيره دريا تس طري ه

 از عاالاطال انت ال  رايند عنوان به را آن و است پاسخ و محرک بين واسطه  رايند توضيح منظور به  رضي ساختاري شناختي

 بر حاکم اصلي عاما  رد در موجود شناختيسبک 4آزوبا ع يده به.دانندمي  رد توسط شده تاسير مااهيم تا عيني محرکهاي

اوست.سبک هاي شناختي انواع گوناگون دارند ) از  ذهن در آن نگهداري و دريا ت م دار و جديد مطلب بودن دارمعني ميزان

( . بدون  جمله : سبک هاي وابسته س مست ا س مدل جانگ س حسي  کري س شهودي  کري س حسي احساسي س شهودي احساسي

 هيچ ترقي و توسعه آن بدون که باشد مي تحصيلي مو  يت  ردس مو  يت عالئم از يکي امروزي ي پيشر ته دنياي در شک

. دارد کشور آن تکنوجوژي و دانش و علم پيشر ت با مست يم ي رابطه کشوري هر ترقي. بود نخواهد پذير امکان کشوري

 بنابراينس در عصر حاضر سيستم هاي.باشند شده تربيت خالق و متاکر ا راد که اين مگر شود نمي حاصا نيز علمي پيشر ت

آموزان بياموزندکه چگونه در طول زندگيشان س حر ه و معلوماال خود را آموزشي بايد به نسا جوان آينده ساز يعني دانش

متحول نموده و ا رادي خود کارآمد  باشند. زيرا آينده و مو  يت ا راد و جامعه آنها به چگونگي قابليت متحول شدن ا کارشان 

گردد. ( آغاز مي1977) 6س تاريخچه نسبتاً کوتاهي دارد که با  عاجيت هاي بندورا5ابسته است . ماهوم خود کارآمديو

هايشان روي ( که اين باورهاي ا راد نسبت به توانايي1986خودکارآمدي يعني قضاوال هاي ا راد در مورد توانايي خود )بندورا  

( س به 1977دکارآمديس با توجه به احساس تاکر و عما انسانها متااوال است )بندورا   گذارد.خوتالش و پشتکار آنها اثر مي

-( خودکارآمدي ماهومي است که به واسطه آن تجربياالس توانايي و تاکر ا راد در يک مسير ادغام مي 2001اعت اد بندورا )

کمک آنها از قا له علم و تکنوجوژي که به سرعت از کنار هاي طزم دست پيدا کنند تا به شود.امروزهس دانش آموزان بايد به مهارال

اي است که نياز امروز گذرد ع ب نمانند بلکه با او همگام شده و از طريق آن جامعه را بسازند. کارآمدي همان راز نهاتهما مي

                                                           
2 -  zurkokski 

3 - Kelin & Halzman 

4- Goldeshtin & Bekman 

5 - Azubel 

6-Self-Efficacy 

7-Bandura  
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 سبک دو کنار در اطالعاتي سواد پژوهش حاضر در راستاي پاسخ به اين سوال اساسي است که آيا.(1384است )محمدي س 

 است؟ ارتباط در دانش آموزان خودکارآمدي با زمينه به وابسته و از مست ا

 تعريف سواد -2  

 سواد برخالف تعريف ساده آنس تنها به معناي توانايي خواندن و نوشتن نيستس بلکه ماهومي  راتر و هد هايي واطتر از آن دارد 

 مهارتي اساسي براي توانمند سازي انسان در رشد ع اسمنطقستاکر نظام مند و پژوهش. .

در واقع سواد پيش نياز اصلي براي رشد  کري و توانايي انجام پژوهش است. بدون داشتن سواد نمي توان به منابع دانش بشري 

ا وابسته به سواد و توسعه آن در توده هاي سطوح پيشر ت تمدن بشري ربراي توجيد دانش نو بهره گر ت.  دست يا ت و از آنها

پايين جامعه مي داند. هر  عاجيت پژوهشي که متکي بر تاکر نظام مند و مبتني بر روش علمي است نيازمند داشتن سواد به 

 (.1383ماهوم بسيط آن مي باشد)رحمت اجه  تاحيس 

 تعريف سبک-3

نيست و حاصا تعامالال  رد با محيط پيرامونش در  رايند رشد و  مادرزاديسبک مانند بسياري از تواناييهاي ا راد امري 

 .دهدويژگي  ردي بخصوص در انجام امور است که امکان اجراي  عاجيتهاي ارادي را مي اجتماعي شدن است. سبک يک

ور کلي ويژگيهاي بنيادين اجتماعي و به ط بنابراين بسياري از باورهاي اخالقي بارز ا رادس ا کار اقتصادي آنانس ر تارهاي

ناشي از سرشت  ردس ارتباط  رد با سايرينس اجتماع س خالقيت و تطبيق پذيري  دهد.سبک در ح ي تشخصيت ا راد را شکا مي

اين مطلب است که هيچ سبک منظور بهبود عملکرد بيانگر تمايالال ا راد در پردازش اطالعاال و ارتباط با محيط به .است

بندي است و به معني برتري قدرال تاکيک ا راد در سبکهاي مختلف تنها نوعي طب ه .ي وجود نداردشناختي خوب يا بد

سبک شناختي از  .دارد اين سبکها بر مو  يت در شرايط خاص دطجتگروهي بر ديگري نيست و بيشتر به بررسي اثر يادگيري

نديشيدن به طور سازندهس استدطل کردن و حا مسئله بيانگر قابليت  رد براي ا هوش با هوش متااوال است. ت هابسياري جه

وظايف و  عاجيتهايي که نشان  پردازد .براي سنجش ر تارها بايد ابتداحاجي که سبک شناختي به پردازش ر تارها مي است. در

ي آن را انجام عهده انجام آن برآيندس اما هر کس به روش متااوت دهنده تااوال ا راد هستندس مشخص شود؛ وظاياي که همه از

 .(1383) تاحي س دهد

 تعريف سبک شناختي-4

شناختي به شود. همچنين سبکتااوال ا راد از يکديگر مي شناختي ويژگيهاي شخصيتي را شاما مي شود که سببسبک 

 سبکپردازش و انت ال اطالعاال توسط  رد اشاره دارد. گوجداشتاين و بلکمن معت دند که  طري ه دريا تس ذخيره سازيس

عنوان  رايند انت ال اطالعاال از  شناختي ساختاري  رضي به منظور توضيح  رايند واسطه بين محرک و پاسخ است و آن را به

در  ويتکينس مورس گودنفس کاکسدر سبک شناختي را تااوال ا راد .دانندمي محرکهاي عيني تا مااهيم تاسير شده توسط  رد

شناختي موجود در  رد عاما به ع يده آزوبا سبک. اندو ارزيابي ديگران تعريف کردهمشاهدهس تاکر و حا مشکالالس يادگيري 

درتعرياي ديگر سبک  .دار بودن مطلب جديد و م دار دريا ت و نگهداري آن در ذهن اوستحاکم بر ميزان معني اصلي

اس نظريه نوين يادگيريس سبک خصوصي در يادگيري دارد.بر اسه است که اهميت ب شناختي يکي از انواع مهارتهاي ذهني
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يادآوري و تاکر خود   رايند کنترل استس  رايندي دروني که براساس آن يادگيرندگانس روشهاي توجهس يادگيريس شناختي يک

  .(1388د)عباسي سدهرا انتخاب مي کنند وتغيير مي

 مفهوم خودکارآمدی-5

» اي تحت عنوانگردد. وي در نوشته( آغاز مي 1977 عاجيتهاي بندورا ) ماهوم خودکارآمدي تاريخچه نسبتاً کوتاهي داردکه با 

خودکارآمدي (س 1986س بندورا س 1996س  7به اين موضوع اشاره کرد. )پاجريس« هاي تغييراال ر تارکردن تئوريبه سوي يکپارچه

اد نسبت به توانايي هايشان روي تالش و ( که اين باورهاي ا ر1986هاي خود )بندوراس يعني قضاوتهاي ا راد در مورد توانايي

تواند خود باوري شود س بدين معنا  رد ميدر نظرگر ته مي 8پشتکار آنها اثر ميگذارد. خودکارآمدي عموما در حوزه اختصاصي

 ومهاي عملکردي خاصي داشته باشد. اما برخي از مح  ين يک ماههاي مختلف يا موقعيتها و دامنهنسبتاً محکمي در حيطه

-ها يا موقعيتاند. اين ماهوم به اعتماد کلي  رد به توانايي گذر از دامنه وسيعي از خواستعمومي از خودکارآمدي متصور شده

گردد. خودکارآمدي عمومي بر پايه و اساس روشن شدن جياقت و قابليت  ردس براي کنارآمدن موثر با بسياري از هاي جديد برمي

 . 9( 2000. )شوارزوشوجز س باشدزا ميهاي تنشموقعيت

  پژوهش و فرضیه های اهداف-6

 اصلي پژوهش : هدف-6-1

 دانش آموزان خود کارآمديبا  يو سبک شناخت يسواد اطالعات نيرابطه ب نييتع 

 عبارتند از: فرعيفوق اهداف  يهدف اصل یراستا در

 دانش آموزان احساس خودکارآمدي با  نهيو سبک مست ا از زم يرابطه سواد اطالعات -1

 دانش آموزان احساس خودکارآمدي با  نهيزم بهو سبک وابسته  يرابطه سواد اطالعات -2

 فرضیه ها-6-2

 سواد اطالعاتي و سبک شناختي با پيشر ت تحصيلي دانش آموزان همبستگي مثبت دارد. -1

 .دارد مثبت همبستگي دانش آموزان خودکارامدي با زمينه از مست ا سبک و اطالعاتي سواد -2

 .دارد مثبت همبستگي دانش آموزان خودکارآمدي با زمينه به وابسته سبک و اطالعاتي سواد  -3

 روش و جامعه آماری پژوهش:-6-3

طرح پژوهش حاضر از نوع تح ي اال همبستگي  است . به اين ترتيب با توجه به غير تجربي بودن طرح پژوهش متغيرهاي 

پژوهشي عبارتند از : سواد اطالعاتي کامپيوتري و سبک شناختي ) مست ا از زمينه و وابسته به مينه ( و پيشر ت تحصيلي  که 

هاي شناختي وابسته و مست ا در تدريس به عنوان متغير پيش بين پيشر ت  به منظور پيش بيني س سواد اطالعاتي  و سبک

                                                           
11 - Pajris 

12 -  Specific - Domain 

13 – Schwarzer & Scholz 
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تحصيلي  به طور جداگانه به عنوان متغير مالک در نظر گر ته شده است .متغيرهاي کنترل عبارتند از : جنس ) دانش آموزان  

کليه دانش آموزان سال سوم م طع پسر ( و م طع تحصيلي ) راهنمائي ( .در پژوهش حاضر جامعه مورد بررسي عبارال است از 

باشند . بر اساس آمار  در آموزش و پرورش شهر اهواز  مشغول به تدريس مي 93-92راهنمائي شهر اهواز در سال تحصيلي 

نظر باينکه تعداد  .نار ميباشد 325تا مدرسه   42آموزش و پرورش تعداد کا دانش آموزان پسر سال سوم م طع راهنمائي در 

ه آماري زياد است و در ساير روش هاي نمونه گيري تعداد بيشتري بعنوان نمونه انتخاب مي شوند س که مشکالتي نظراال جامع

نادري اي براي نمونه گيري استااده شد. را از نظر زمان س امکاناال موجب مي شد جذا از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله

د اين نمونه گيري زماني مورد استااده قرار مي گيرد که حجم جامعه ما ( در توضيح اين روش مي گوين 1376و سيف نراقي )

( براي انتخاب نمونه به روش  وق ابتدا شهر اهواز به پنج منط ه  1377در مورد نظر بسيار بزرگ است يا نامحدود است . دطور )

اکزي بر حسب شرايط و امکاناال اين شمال س جنوب سشرق س غرب س مرکز ت سيم شد. در مرحله دوم از بين مناطق آموزشي مر

مناطق انتخاب شدند . سپس در هر منط ه يک مدرسه پسرانه راهنمايي س بعنوان نمونه نهايي انتخاب شد . در هر مدرسه نيز 

 ابزار به شرح زير استااده شده است . 2يک کالس دانش آموزان سال سوم راهنمايي انتخاب شدند.جهت گردآوري مطاجب 

 شد. سواد اطالعاتي مح ق ساخته تعيينپرسشنامه  -1

 (  ويتکين نهاته شکلهاي آزمون (  ) در 1950پرسشنامه ويتکين) -2

 (. 1982پرسشنامه خودکارآمدي شرر و همکاران )  -3

روش نمونه گذاري اين آزمون در پرسشنامه مح ق ساخنه به اين صورال است که آزمودني هريک از پنج گزينه راانتخاب 

ست آورد س يعني هر سوال پنج گزينه دارد که آزمودني مي تواند حداکثر پنج و حداقا يک نمره را بدست کند و يک نمره بد

  5متياز و  گزينه پنج ا 4امتياز س گزينه چهار   3امتياز س گزينه سه   2امتياز س گزينه دو   1آورد . بدين ترتيب گزينه يک  

 .گرديد تعيين محتوا روايي طريق از عاتيسواد اطال ساخته مح ق پرسشنامه رواييامتياز .  

 .دارد مثبت يهمبستگ دانش آموزان یخودکارامد با نهیزم از مستقل سبک و ياطالعات سواداولین فرضیه: -7
 يخودکارآمد و  نهيزم از مست ا سبک و ياطالعات سواد ي راوان عيتوز

 ي راوان استاندارد انحراف نيانگيم 

 90 810/0 54/11 مست ا از زمينه

 90 424/23 75/183 سواد اطالعاتي

 90 869/0 72/3 خود کار آمدي

 يخودکارآمد و  نهيزم از مست ا سبک و ياطالعات سوادضريب همبستگي 

 خود کار آمدي سواد اطالعاتي مست ا از زمينه  

 665/0 69/0 1 ضريب همبستگي پيرسون مست ا از زمينه

 01/0 01/0 . سطح اطمينان

 754/0 1 690/0 نرسويپ يهمبستگ بيضر اطالعاتي سواد
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 01/0 . 01/0 نانياطم سطح

 1 754/0 665/0 ضريب همبستگي پيرسون خود کار آمدي

 . 01/0 01/0 سطح اطمينان

 نشان مي دهد که م دار ضريب همبستگي بين سبک مست ا از زمينه  و سواد اطالعاتي در سطح  وقاطالعاال جدول  

 درصد معني دار است. 1است که مي توان نتيجه گر ت اين ضريب همبستگي در سطح  راتر از  69/0برابر    01/0 اطمينان 

R=0/69  ., n= 90 , p< 0/01 

  01/0يک دامنه آن   Value – Pو  665/0ضريب همبستگي بين سبک مست ا از زمينه و خود کار آمدي  برابر با همچنين م دار  

 درصد معني دار است. 1همبستگي در سطح  راتر از است. اين ضريب 

R=  0/665  , n= 90 , p< 0/01 

است.   01/0يک دامنه آن   Value – Pو  745/0ضريب همبستگي بين خود کار آمدي  و سواد اطالعاتي  برابر با همچنين م دار 

 درصد معني دار است. 1اين ضريب همبستگي در سطح  راتر از 

R=0/745 , n= 90 , p< 0/01 

 يارامدخودک با نهيزم از مست ا سبک و ياطالعات سواددر نتيجه  رض صار رد مي شود و  رض پژوهشي تاييد مي شود يعني 

 .دارد مثبت يهمبستگ دانش آموزان

 .دارد مثبت يهمبستگ دانش آموزان يخودکارآمد با نهيزم به وابسته سبک و ياطالعات سواد دومين  رضيه :

 يخودکارآمد و  نهيزم به وابسته سبک و ياطالعات سواد  راوانيتوزيع 

 ي راوان استاندارد انحراف نيانگيم 

 91 145/2 676 وابسته به زمينه

 91 016/16 36/174 سواد اطالعاتي

 91 041/1 210/3 خود کار آمدي

 يخودکارآمد و  نهيزم به وابسته سبک و ياطالعات سوادضريب همبستگي 

 خود کار آمدي سواد اطالعاتي به زمينهوابسته   

 007/0 144/0 1 نرسويپ يهمبستگ بيضر وابسته به زمينه

 474/0 087/0 . نانياطم سطح

 074/0 1 144/0 ضريب همبستگي پيرسون سواد اطالعاتي
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 242/0 . 087/0 سطح اطمينان

 1 074/0 007/0 ضريب همبستگي پيرسون خود کار آمدي

 . 242/0 474/0 سطح اطمينان

 ينان اطم نشان مي دهد که م دار ضريب همبستگي بين سبک وابسته به زمينه و سواد اطالعاتي در سطح وق اطالعاال جدول  

 درصد معني دار نيست. 1است که مي توان نتيجه گر ت اين ضريب همبستگي در سطح  راتر از  144/0برابر    087/0

R=  0/144, n= 90 , p< 0/087 

يک دامنه آن   Value – Pو  007/0ضريب همبستگي بين سبک وابسته به زمينه و خود کار آمدي  برابر با همچنين م دار  

 درصد معني دار نيست 1است. اين ضريب همبستگي در سطح  راتر از   474/0

R=  0/007  , n= 90 , p< 0/474 

  242/0يک دامنه آن   Value – Pو  074/0عاتي  برابر با ضريب همبستگي بين خود کار آمدي  و سواد اطالهمچنين م دار 

 درصد معني دار نيست. 1است. اين ضريب همبستگي در سطح  راتر از 

R=0/074 , n= 90 , p< 0/242 

 با نهيزم به وابسته سبک و ياطالعات سواددر نتيجه  رض صار رد تاييد مي شود و  رض پژوهشي رد مي شود يعني 

 .ندارد يهمبستگ آموزان دانش يخودکارآمد

 يخودکارآمد و نهيزم از مست ا سبک س  نهيزم به وابسته سبک س ياطالعات سوادضريب همبستگي 

 ي راوان استاندارد انحراف نيانگيم 

 90 810/0 54/11 مست ا از زمينه

 90 424/23 75/183 سواد اطالعاتي

 90 869/0 72/3 خود کار آمدي

 91 2.145 6.67 نهيزم به وابسته

 91 16.01632 174.36 ياطالعات سواد

 91 1.04173 3.21 يآمد کار خود
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 سبک مست ا از زمينه و سبک وابسته به زمينهميانگين 

  

 نهينه و سبک وابسته به زمين سواد اطالعاتي در سبک مست ا از زميانگيم

 

 نهيزمنه و سبک وابسته به ين خود کار آمدي  در سبک مست ا از زميانگيم

 

  نتیجه گیری : -8

باتوجه به نتايج اين پژوهش ها که در زمينه رابطه سواد اطالعاال کامپيوتري و سبک شناختي وهش : تحلیل سئوالهای پژ

با خودکارآمدي دانش آموزان است  ارتباط اين متغيرها را با گروهي ديگر مشخص کرد و نشان داد که در اکثر اين پژوهش ها 

که در يک جا ن طه م ابا آن نيز وجو دارد. اما به علت اين ارتباط معنادار و اغلب مثبت  و معناداري با هم وجود دارد در حاي 

که اين دو متغير اصلي در هيچ کدام از پژوهش ها درکنار هم قرار نگر ته اند و پژوهش حاضر تنها تح ي ي  است که صر ا اين 

اچار   ط به بيان نتايج اين دو متغير ) رابطه سواد اطالعاتي و سبک شناختي با خودکارآمدي ( را مورد بررسي قرار داده به ن
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پژوهش مي پردازيم . با توجه به بررسي هاي بعما آمده براي  رضيه هاي مطرح شده و در نظر گر ته شده نتايج به شرح ذيا 

 مطرح گرديد :

دانش  يخودکارامد با نهيزم از مست ا سبک و ياطالعات سواداوجين  رضيه:   - يپژوهش هي رض در مورد اوجين -8-1

 از م دار ضريب همبستگي بين خود کار آمدي و سواد اطالعاتي  شدگونه که مالحظه  همان.دارد مثبت يهمبستگ آموزان

م دار ضريب همبستگي بين سبک مست ا از و م دار ضريب همبستگي بين سبک مست ا از زمينه  و سواد اطالعاتي 

ورد تائيد است . تح ي اال ديگرنيز نتايج مشابه را نشان مي دهد اين مطاجعاال نشان باطتر بود و مزمينه و خود کار آمدي  

و ) 1370مي دهد که کسب اطالعاال مورد نياز از محيط اطراف در تصميم گيري موثر اثربخش است )عالقه بندس 

ي تاکري مست ا و ( در تح يق خود به اين نتيجه دست يا تس ا راد باسواد اطالعاتي دارا1383همچنين بردستاني)

منت دانه مي داند اين تاکر را مبتني بر شناخت توانايي آزمايش و سازماندهي اطالعاال و استااده درست از آن در موقعيت 

هاي گوناگون تعريف مي کند که به علت شناخت ماهيت مساجه انديشيدن اصوجي و کشف روابط بين امور به خلق نتايج 

 جديد منجر مي شود.

دانش  يخودکارآمد با نهيزم به وابسته سبک و ياطالعات سواددومين  رضيه : در مورد دومين  رضيه پزوهش  -8-2

م دار ضريب همبستگي بين متغيرها نشان داد که ضريب همبستگي معنادار نيست و  رض  .دارد مثبت يهمبستگ آموزان

همبستگي مثبت وجود دارد  سواد اطالعاتيو ارآمدي خودکدر نتيجه اين قسمت از  رضيه که بين پژوهشي رد مي شود. 

 و بين سبک وابسته به زمينه و سواد سبک وابسته به زمينهو  خودکارامديتاييد مي شود اما قسمتي از  رضيه که بين  

 و در نتيجه  رضيه دوم تائيد نمي شود. اطالعاتي همبستگي  وجود دارد رد مي شود

 فارسي  مراجع

  1376جلد اول ( س ترجمه محمد ت ي  راهاني )  0( روانشناسي تربيتي بر اساس رويکرد شناختي  1986اي ) ماير س ريچارد س  )

 تهران : انتشاراال جهاد دانشگاهي تربيت معلم .

  ( تهران : نشر ويرايش . 1977( انگيزش و هيجان س ترجمه يحيي سيد محمد )  1997مارشال ريو س مان ) 

  ( 1383کريمي س ميترا )  بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و خودکارآمدي معلم با خودکارآمدي و پيشر ت تحصيلي دانش

 آموزان س پايان نامه کارشناسي ارشد س دانشگاه آزاد اسالمي س واحد تهران مرکزي .

  ( روبط بين سبک هاي تاکر با خودکارآمدي و پيشر ت تحصيلي در دانش آمزان دختر م 1384کاوياني س مريم ) طع متوسطه 

 شهر تهران س پايان نامه کارشناسي ارشد س دانشگاه آزاد اسالمي .

  ( نظريه هاي يادگيري اجتماعي س ترجمه  رهاد ماهر : نشر راهگشا . 1372بندورا س آجبرال ) 

 ( مباحث نوين در  ن آوري آموزشي س ترجمه عباس رضوي س اهواز : دانشگاه شهيد چمران .1386رضوي س عباس ) 

 درمدارس آموزشي  ن آوري توسعه موسسه:  تهران/  پرورش و آموزش و اطالعاال  ن آوري(  1383) رحيم س ديعبا . 

 اندازها . چشم و پارامترها س ها سقابليت آموزش براي  ن آوري(  1384) وادي س حداد   

 معلم . تربيت دانشگاه:  تهران س کاربرد و تح يق نظريه شخصيت روانشناسي(  1378) محمدت ي س  راهاني 

 در آورياز ن استااده تدريس موثربا( 1378) عظيم اميم س زماني عشرال بي بپي ترجمه ; گاري پول بيتزس( توني.) دبليو.آي 

 سمت(.) دانشگاهها انساني علوم کتب وتدوين مطاجعه سازمان: تهران س عاجي آموزش

 سمت(.)  دانشگاهها انساني علوم کتب تدوين و مطاجعه سازمان:  تهران س تربيتي روانشناسي( 1379) پروين کديورس 

 انشگاهد دانشجويان تحصيلي پيشر ت با  شاررواني با م ابله شيوه و شناختي هاي سبک رابطه بررسي(  1379) س علي  رامرزي 

 . معلم تربيت دانشگاه س نشده منشر ارشد کارشناسي نامه پايان تبريزس
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 تهران.  زند نجاي جعف دکتر و شريعتي پاشا حسن دکتر ترجمه.  ر تاري علوم در پژوهش مباني(  1376)  ان.  رد س کرجينجر : 

 . نور آواي انتشاراال

 رمنتش ارشد کارشناسي نامه پايان س رايدينگ شناختي هاي سبک تحليا آزمون م دماتيي هنجاريابي( 1380)   عباس س بيگي 

 . معلم تربيت دانشگاه س نشده

 دوران انتشاراال:  تهرن(  سيف اکبر علي ترجمه)يادگيري اي نظريه بر اي م دمه س(  1382)  ساچ سام اجسون س بي س هرگنهان   (

 (.2000اصلي: زبان به اثر تاريخ

 هاي آزمون انواع در عملکرد و زمينه از مست ا و زمينه وابستهبه شنختي هاي سبک بررسي س(  1378)    رنگيس ا تخاري 

 . طباطبائي عالمه دانشگاه ارشد نشدهسکارشناسي منتشر نامه پايان س تحصيلي پيشر ت

 (  1376)   راهاني ت ي محمد ترجمه س(  اول جلد)  شناختي رويکرد اساس بر تربيتي روانشناسي(  1986)  اي س ريچارد س ماير

 . معلم تربيت دانشگاهي جهاد انتشاراال:  تهران

 ويرايش نشر:  تهران( 1977)  محمد سيد يحيي ترجمه س هيجان و انگيزش(  1997)  مان س ريو مارشال .  

 نامه پايان اوجياءس استااده مورد تربيتي هاي شيوه و شناختي ي ها سبک بين رابطه بررسي(  1378)   رسول کردنو ايي 

 .  طباطبائي عالمه دانشگاه س ارشد کارشناسي
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Abstract. Nowadays due to the development of computer technology, 

fast data transfers, and the problem of explosion of knowledge, 

information and knowledge can easily and quickly be accessible to 

everyone and ask longer school just four timber teacher is danesh, skills, 

and values rather, it is transferred to the students in terms of economic, 

social, cultural and media, the concept of ductility students are crucial. 

One of the consequences of this high level of conventional pupils who 

disrupts the harmony of course.In such circumstances, the use of 

information technologies and intelligent informatics in schools, 

allowing teachers to update knowledge and improve their teaching 

skills so that they can provide a more accurate and precise estimate of 

the facilities available in the schools of the knowledge of the 

conventional students and business training courses and materials with 

traditional knowledge to coordinate their students. What was done in 

this study In line with the understanding of the situation. Research aims 

to determine the relationship between cognitive style and academic 

achievement of students in literacy was Atlaaty. The research is 

descriptive correlational study population included 90 students from 

junior Psrmqt. Computer and information literacy questionnaire to 

determine cognitive style test Vytkn (1950) and for a standard 

questionnaire Karmdy Scherer (1985) was used. 

Analysis of the data yielded the following results: a) the information 

literacy field independent style and there is a significant positive 

correlation between self-efficacy. B) There is a correlation between 

self-efficacy and information literacy and information literacy ground 

between light and light-context-dependent and there is no significant 

correlationbetweenself-efficacy. 

Keywords:self, Svadatlaaty, cognitive style 
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