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رابطه ی سواد اطالعاتی با انگیزه و  پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

کشاورزی و منابع طبیعی با سایر دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان  

ذبیح ا... بستان پیرا1 ، ناصر ناستی زایی2، حسن شهرکی پور3 

1- دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان.
2- استادیار، دكترای مدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

3- دانشیار، دكترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.

چکیده
سواد اطالعاتی به عنوان یكی از مهارت های اساسی زندگی در هزاره جدید شناخته شده و داشتن این مهارت برای دانشجویان  
در جامعه اطالعاتی امروز بسیار مهم است. این پژوهش با هدف مقایسه ی رابطه ی سواد اطالعاتی با انگیزه و پیشرفت تحصیلی 
دانشجویان كشاورزی و منابع طبیعی با سایر دانشجویان تحصیالت تكمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت. این 
پژوهش عّلی- ارتباطی بود كه با استفاده از پرسشنامه انجام شد و جامعه آماری شامل همه ی دانشجویان تحصیالت تكمیلی 
دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 95-1394 بود  )N=2053( كه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای )بر حسب 
جنس، رشته و مقطع تحصیلی(  و بر اساس فرمول نمونه گیری كوكران  323  تن از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور 
جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد سواد اطالعاتی و انگیزش تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از 
كروسكال والیس، آماره توكی و ضریب همبستگی اسپیرمن با كمک نرم افزار SPSS21  استفاده شد. نتایج نشان دادند كه تفاوت 
معناداری بین سواد اطالعاتی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان كشاورزی و منابع طبیعی با سایر دانشجویان وجود ندارد 
)p<0/05(.  ضریب همبستگی سواد اطالعاتی با انگیزه و پیشرفت تحصیلی به ترتیب 0/696 و 0/543 بود )p>0/01(. این یافته 

به این معناست كه افزایش سواد اطالعاتی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی باال را به دنبال دارد.

نمایه واژگان: سواد اطالعاتی، انگیزه تحصیلی، موفقیت تحصیلی، دانشجویان تحصیالت تكمیلی.

نویسنده  ی مسئول:   ناصر ناستی زایی
 n_nastie1354@ped.usb.ac.ir :رایانامه
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مقدمه
مهارت  است،  گرفته  نام  اطالعات  عصر  كه  دورانی  در 
دستیابی مؤثر به اطالعات مورد نظر افراد برای پیش رفت، آن 
هم با صرف كمترین زمان و هزینه، از جمله مهارت های اساسی 
است كه این مهارت را امروزه سواد اطالعاتی  می نامند. سواد 
اطالعاتی تنها شامل مهارت های كتابخانه ای یا كتاب شناسی 
از منابع اطالعاتی مختلف نیست،  توانایی استفاده مؤثر  یا  و 
بلكه مهارت های تفكر انتقادی و تحلیلی برحسب استفاده از 
اطالعات و توانایی خلق دیدگاه های جدید از اطالعات كنونی 
صالحی نیا،  و  )اعظمی  می گیرد  بر  در  نیز  را   پیشین  دانش  و 
اطالعاتی،  جامعه ی  در  آموزشی  نظام های  رسالت   .)1394
بیش از آنكه بر آموزش مهارت های تخصصی و ارایه ی مطالب 
مادام العمر،  یادگیری  مؤلفه های  به  باشد،  متمركز  درسی 
خداویسی،  و  )سراجی  می كند  تأكید  اطالعاتی،  سواد  مانند 
مادام العمر  یادگیری  برای  كلیدی  اطالعاتی،  سواد   .)1393

است )نیازآذری و همكاران، 1394(. 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه ی  با  اطالعاتی  سواد 
)فاوا(، جایگاه ویژه ا ی در نظام های آموزشی پیدا كرد. هم سو 
تدوین  برای  گوناگونی  علمی  تالش های  دگرگونی ها،  این  با 
اصول سواد اطالعاتی، تدارك مدل ها و استانداردهای مربوط 
و  )میاتنگ  است  گرفته  صورت  آموزشی  نظام های  در  آن  به 
همكاران، 2010(. به عنوان نمونه انجمن كتابداران آمریكا، 
دسترسی  اطالعات،  وسعت  و  ماهیت  درك  مانند  موردهایی 
به اطالعات، نقد و ارزیابی منابع اطالعاتی، استفاده ی بهینه 
از اطالعات و رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی اطالعات را 
به عنوان استانداردهایی برای نظام آموزش عالی مطرح كرده 
بررسی ها  كه  چند  هر   .)1393 خداویسی،  و  )سراجی  است 
تحصیلی،  عملكرد  با  اطالعاتی  سواد  بین  می دهند  نشان 
رابطه  تحصیلی  انگیزش  و  رایانه  خودكارآمدی  خالقیت، 
وجود دارد )نعمتی و همكاران، 1394،  استوارت و بیسیك، 
2014(  اما برخی بررسی ها نشان می دهند كه دانشجویان در 
زمینه سواد اطالعاتی در سطح پایین تر از متوسط قرار دارند 

)صیفوری و غفاری، 1390، نادری و همكاران، 1392(.
در  و  تحصیلـی   انگیـزش  بـر  می توانـد  اطالعاتـی  سـواد 
باشـد  تاثیرگـذار  دانشـجویان  تحصیلـی   پیشـرفت  نتیجـه 
بـه  تحصیلـی،  انگیـزش   .)1394 )گل محمدنژادبهرامـی، 
رفتارهایـی اطـالق می شـود كـه به یادگیـری و پیشـرفت منجر 

می شـود. انگیـزش تحصیلی به فرایندی درونی گفته می شـود 
كـه فعالیت هـا را تحریـك می كننـد و بـا هـدف دسـت یابی بـه 
دسـت آوردهای تحصیلـی خـاص تـداوم می یابنـد  )كوسـوركار 
و همـكاران، 2013(. بـر اسـاس نظریـه خودتعیینـی انگیـزش 
و  بیرونـی  انگیزشـی درونـی،  نـوع جهت گیـری  افـراد در سـه 
انگیـزه  بـا  كـه  دانش آموزانـی  می گیرنـد.  قـرار  بی انگیزگـی 
درونـی تحصیـالت خـود را گذرانده انـد، از دانش آموزانـی كـه 

انگیـزه بیرونـی داشـتند، بهتـر عمـل می كننـد. 
كسـب  بـه  تمایـل  درونـی  انگیـزه  دارای  یادگیرنـدگان 
نمره هـای باالتـر دارنـد، در یادگیـری مـوارد جدیـد بـا اعتمـاد 
بـه نفـس بیشـتری عمـل می كننـد، بیشـتر بـه دنبـال تـداوم 
طوالنی تـر  دوره هـای  بـرای  دانـش  حفـظ  و  كار  تكمیـل  و 
بـوده و كمتـر احتمـال دارد نیـاز بـه مسـاعدت های جبرانـی و 
اصالحـی داشـته باشـند. آنـان همچنیـن، تمایـل به اسـتفاده 
از راهبردهـای یادگیـری پیچیـده دارنـد در حالـی كـه دانـش 
بـا درجـه ی  تكلیـف  انتخـاب  بـه  بیرونـی،  انگیـزه  بـا  آمـوزان 
دشـواری پاییـن تمایـل دارنـد. افـراد بی انگیـزه بـدون هـدف 
و آرمـان خـاص بـوده و اعمـال و رفتارهـای آنـان از سـبک و 
شـیوه مشـخص پیـروی نمی كنـد )میكاییلـی منیـع، نـوری زاد 
از  بعـد  آن  بـه  بیشـتر  تحصیلـی  انگیـزه   .)1393 هاشـمی،  و 
انگیـزه مربـوط می شـود كـه انگیـزه درونـی نـام دارد (دسـی و 
رایـان، 2012(. بیشـتر رفتارهایـی كـه انگیـزش تحصیلـی را 
تكلیف هـای  برانجـام  پافشـاری  از  عبارتنـد  می دهنـد  نشـان 
دشـوار، سـخت كوشـی یـا كوشـش در جهـت یادگیـری در حد 
تسـلط و انتخـاب تكلیف هایـی كه بـه تالش نیاز دارد )یوسـفی 
و گردان شـكن، 1393(. بـا ایـن انگیـزه، افـراد تحـرك الزم را 
بـرای بـه پایـان رسـاندن موفقیت آمیـز یـك تكلیـف، رسـیدن 
بـه هـدف یا دسـت یابی بـه درجـه معینـی از شایسـتگی در كار 

لونتهـال، 2013(. لرنـر،  خـود دنبـال می كننـد )لینـچ، 
از پیشـرفت تحصیلـی به عنوان شـاخص عمده ی سـنجش 
هـل  اسـتوم،  )ون  می شـود  یـاد  پـرورش  و  آمـوزش  كیفیـت 
و چامـورو، 2011(. از ایـن رو، موفقیـت هـر نظـام آموزشـی 
بسـتگی بـه ایـن دارد كـه آن نظـام تـا چه حـد و به چـه میزانی 
توانسـته اسـت بـه عمل كرد مـورد انتظار دسـت یابد. بـا وجود 
ایـن، آمارهـا از ایـن دیـدگاه بـرای آمـوزش عالـی كشـورمان 
و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  گـزارش  نمی كننـد.  پشـتیبانی 
اخـراج،  افـت تحصیلـی )شـامل  كیـف  و  كـم  فنـاوری دربـاره 
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انصـراف، ترك تحصیل، و ماندگاری زیـاد در دوره( گویای افت 
تحصیلـی باالی دانشـجویان اسـت )حسـن آبادی و همكاران، 
عامل هـای  ارزیابی هـا،  و  بررسـی ها  اسـاس  بـر   .)1391
رضایت منـدی،  احسـاس  عالقـه،  و  انگیـزه  شـخصیتی، 
احسـاس تنهایـی، انتظار موفقیت، شـرایط خانواده، سـالمت 
فیزیكـی، روانی، سـبک زندگـی، عوامل محیطی و افسـردگی، 
ارتبـاط ضعیـف بـا دوسـتان، درآمـد كـم و فاصلـه زیـاد محـل 
سـكونت تا دانشـگاه، هوش و استعداد دانشـجو، روش و رفتار 
وی در دانشـكده، شـغل والدیـن، میـزان تحصیـالت والدیـن، 
اجتماعـی   - اقتصـادی  وضعیـت  دانشـجویان،  بـودن  بومـی 
دانشـجویان و میانگیـن معـدل دیپلـم، سـهمیه پذیـرش وی 
در كنكـور، فاصلـه بیـن دریافـت دیپلـم و ورود بـه دانشـگاه، 
اشـتغال و وضعیـت تأهـل دانشـجویان در افـت تحصیلی نقش 

دارنـد )رحیمـی پردنجانـی، حشـمتی، مقـدم، 1393(. 
اطالعاتی  عصر  در  دانشجویی  مشكل های  مهم ترین  از 
امروز، چگونگی دسترسی به اطالعات ارزشمند و سازماندهی 
محل های  در  كه  است  اطالعات  از  انبوهی  میان  در  شده 
گوناگون و سطح های مختلف پراكنده اند. دانشجویان در این 
بهترین و سودمندترین اطالعات  انتخاب  توانایی  باید  دوران 
به  واقع  در  و  باشند  داشته  دسترس  در  اطالعات  میان  از  را 
انگیزش  بهبود  آن  نتیجه ی  كه  باشند  مجهز  اطالعاتی  سواد 
و  )نیازآذری  بود  خواهد  آنان  تحصیلی  عملكرد  و  تحصیلی 
همكاران، 1394، حكیم زاده و همكاران، 1394(. دانشجویان 
دانشگاه سیستان و بلوچستان )مانند دیگر دانشجویان كشور( 
به دلیل ماهیت كار و فعالیت هایی كه با پژوهش و حل مساله 
ارتباط دارند، به یادگیری سواد اطالعاتی و پژوهش، توسعه و 

به روز كردن اطالعات شان ملزم هستند. 
بنابراین با توجه به بحث های نظری و یافته های پژوهشی 
منابع  از  دانشجویان  این كه در حدود 70 درصد  به  توجه  با  و 
و  می كنند  استفاده  كتابخانه ای  منابع  از  بیشتر  اینترنتی 
بررسی  به  پژوهشی  تاكنون  كه  نكته  این  به  توجه  همچنین 
پیشرفت   و  تحصیلی  انگیزش   با  اطالعاتی  سواد  رابطه ی 
تحصیلی به ویژه در دانشگاه سیستان و بلوچستان نپرداخته 
بنابراین  می شود.  دوچندان  پژوهشی  چنین  ضرورت  است، 
بین  رابطه ای  چه  كه  است  این  پژوهش  این  اصلی  مساله 
تحصیلی  پیشرفت  و  تحصیلی  انگیزه ی  با  اطالعاتی  سواد 

دانشجویان تحصیالت تكمیلی وجود دارد؟

روش شناسی
روش  نظر  از  و  كاربردی  نوع  از  هدف  نظر  از  پژوهش  این 
دانشجویان  همه ی  آن  آماری  جامعه ی  است.  عّلی-ارتباطی 
تحصیالت تكمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان با دست كم 
یک سال تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-95 
به شمار 2053 تن )1018 پسر و 1035 دختر(  بود كه از این 
شمار 1669 تن )796 پسر و 873 دختر( در مقطع كارشناسی 
دكترای  مقطع  در  دختر(   162 و  پسر   222( تن   384 و  ارشد 
نمونه گیری  شیوه  به  بودند.  تحصیل  به  مشغول  تخصصی 
بر  و  تحصیلی(   مقطع  و  رشته  جنس،  پایه  )بر  طبقه ای 
 122( پسر  دانشجوی   158 كوكران  نمونه گیری  فرمول  پایه ی 
 165 و  دكتری(  مقطع  نفر   36 و  ارشد  كارشناسی  مقطع  نفر 
 26 و  ارشد  كارشناسی  مقطع  نفر   139( دختر  دانشجوی 
تحصیالت  دانشجوی   323 مجموع  در  و  دكتری(  مقطع  نفر 
تكمیلی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند )جدول 1(. 

فرمول كوكران به  صورت زیر محاسبه می شود:

در فرمـول كوكـران: n= حجـم نمونـه، N = حجـم جمعیـت 
آمـاری، t  یـا z = در صـد خطای معیار ضریب اطمینان شـایان 
-1( = q ،نسـبتی از جمعیـت دارای صفـت معیـن = p ،پذیـرش
p( نسـبتی از جمعیـت بدون صفت معیـن، d = درجه اطمینان 

یا دقـت احتمالـی مطلوب می باشـد.
اطالعاتی  سواد  پرسش نامه ی  دو  داده ها   گردآوری  ابزار 
و انگیزه تحصیلی بود كه پرسشنامه سواد اطالعاتی در قالب 
وسعت  تعیین  توانایی  ی  گانه  پنج  مولفه های  و  پرسش   49
به  مؤثر  دسترسی  توانایی  پرسش(؛    8( اطالعات  ماهیت  و 
 8( اطالعات  نقادانة  ارزیابی  توانایی  پرسش(؛   12( اطالعات 
پرسش(؛   11( اطالعات  هدفمند  كاربرد  توانایی  پرسش(؛ 
 10( اطالعات  كاربرد  اقتصادی  و  حقوقی  موارد  درك  توانایی 
پرسش(، به وسیله ی دوارپناه و سیامک )1387( تنظیم شده 
بود و  برای نمره گذاری پرسشنامه، به هر پاسخ درست مربوط 
بدین  شد.  داده   1 نمره  گزینه ای  چند  یا  یك  پرسش  های  به 
ترتیب اگر پاسخ گو به پرسش یك گزینه ی درست، پاسخ می 
پاسخ  درست  ای  گزینه  پرسش چند  به  اگر  و   1 ی  نمره  داد، 
می داد، به همان شمار نمره می گرفت و به بدون پاسخ  نمره 

رابطه ی سواد اطالعاتی با انگیزه ...
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و  )علی  تحصیلی  انگیزش  پرسشنامه  گرفت.  نمی  تعلق   ای  
مک اینرنی، 2005( نیز در قالب 43 پرسش و هشت مولفه ی: 
پرسش(،   7( تحصیلی  تالش  پرسش(،   4( تكلیف  به  عالقه 
رقابت جویی )6 پرسش(، قدرت اجتماعی )6 پرسش(، كسب 
كسب  پرسش(،   5( اجتماعی  عالقه  پرسش(،   3( پیوستگی 
ستایش )5 پرسش( و نمونه بودن )7 پرسش( به بررسی انگیزه 
بود:  صورت  این  به  مقیاس  نمره گذاری  می پردازد.  تحصیلی 
بسیار مخالفم )2-(،  مخالفم )1-(، بی نظر )0(، موافقم )1+( 
و بسیار موافقم )2+(. برای سنجش میزان پیشرفت تحصیلی 
دانشجویان   1394-95 اول  نمیسال  تحصیلی  معدل  از  نیز 
استفاده  شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی 
اساتید  توسط  پرسشنامه  راستا  این  در  شد.  استفاده  محتوا 

سیستان  دانشگاه  اطالعات  و  فناوری  تربیتی  علوم  گروه های 
حاصل  اطمینان  و  است  گرفته  قرار  تأیید  مورد  بلوچستان  و 
را  محقق  نظر  مورد  خصیصه  همان  پرسشنامه  كه  گردید 
تعیین  برای  باشد.  می  برخوردار  الزم  اعتبار  از  و  می سنجد 
كه  شد  استفاده  كرونباخ  آلفا  ضریب  از  پرسشنامه ها  پایایی 
و   0/846 اطالعاتی  سواد  پرسشنامه  برای  ضرایب   مقدار 
ضریب ها  این  آمد.  دست  به   0/814 تحصیلی  انگیزش  برای 
از  استفاده  مورد  پرسشنامه های  كه  است  آن  دهنده  نشان 
پایایی الزم برخوردارند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی 
)فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی 
)ضریب همبستگی اسپیرمن، كروسكال والیس  و آماره توكی( 

با كمک نرم افزار SPSS21 استفاده شد.

جدول1- توزیع جامعه و نمونه آماری دانشجویان بر پایه جنس، مقطع و رشته تحصیلی 

رشته تحصیلی

مهندسی 
علوم پایه

ادبیات و علوم انسانی
مدیریت و اقتصاد

هنر و معماری
علوم تربیتی و روان شناسی

جغرافیا
برق و كامپیوتر

الهیات و معارف
ریاضی

علوم كشاورزی و منابع 
طبیعی

جمع  

دختر

45
190
194
94
21
84
40
23
65

105
12

890
43/35

پسر

190
122
155
56
8

36
39
62
49
50
29

779
37/94

کارشناسی ارشد

دختر

13
89
23
17
-
-
6
5
1
8
-

162
7/89

کل

306
445
408
201
29

120
95

114
117
177
41

2053
100

پسر

58
44
36
34
-
-

10
24
2

14
-

222
10/81

دکتری

دختر

7
30
30
15
3

13
6
4

10
16
2

139
43/03

پسر

30
19
24
9
1
6
6
9
8
8
5

122
37/77

کارشناسی ارشد

دختر

2
14
4
3
-
-
1
1
-
1
-

26
8/05

جمع

48
70
64
32
4

19
15
18
19
27
7

323
100

پسر

9
7
6
5
-
-
2
4
1
2
-

36
11/14

دکتری
نمونه آماریجامعه آماری

یافته ها
بـه  آزمودنی هـا  پاسـخگویی  وضعیـت  بررسـی  بـرای 
متغیرهـای تحقیق از آمار توصیفی اسـتفاده شـد كـه نتیجه ی 

اسـت.  شـده  گـزارش   2 جـدول  در  آن 
برای مقایسـه وضعیت سـواد اطالعاتـی، انگیزش تحصیلی 
كشـاورزی  علـوم  رشـته  دانشـجویان  تحصیلـی  پیشـرفت  و 
آزمـون  از  رشـته ها  سـایر  دانشـجویان  بـا  طبیعـی  منابـع  و 
كروسـكال والیـس  و آمـاره توكـی اسـتفاده شـد كـه یافته هـای 

آن در جدول هـای 3 تـا 8 گـزارش شـده اسـت.

و  انگیـزش  اطالعاتـی،  سـواد  توصیفـی  آمـار  جـدول2- 
پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان تحصیالت تكمیلی دانشـگاه 

بلوچسـتان و  سیسـتان 

متغیر 

سواد اطالعاتی 
انگیزش تحصیلی 
پیشرفت تحصیلی

کمینه 
میانگین

24
23

14/01

بیشینه 
میانگین

43
86

19/24

میانگین

40/11
56/58
16/43

انحراف
 معیار

2/76
22/38
1/46
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جدول3- نتایج آزمون كروسكال والیس  مقایسه سواد اطالعاتی دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

مهندسی
علوم پایه

ادبیات و علوم انسانی
مدیریت و اقتصاد

هنر و معماری
علوم تربیتی و روان شناسی

جغرافیا
برق و كامپیوتر

الهیات و معارف
ریاضی

علوم كشاورزی و منابع طبیعی

میانگین رتبه
 

135/71
171/19
155/52
155/27
198/12
189/03
135/4

168/11
161/24
206/61
117/71

تعداد

 48
70
64
32
4

19
15
18
19
27
7

Chi-Square

16/557

df

10

Sig. 

0/085

برابـر   Chi-square قـدار   3 یافته هـای جـدول  اسـاس  بـر 
بـا  16/557 می باشـد كـه بـا درجـه آزادی 10 از لحـاظ آمـاری 
كـه  پذیرفـت  می تـوان  بنابرایـن   .)p<0/05(نیسـت معنـادار 

تفـاوت معنـاداری بیـن وضعیـت سـواد اطالعاتی دانشـجویان 
كشـاورزی و منابـع طبیعـی و سـایر دانشـجویان وجـود ندارد.

جدول4- نتایج آزمون كروسكال والیس  مقایسه انگیزش تحصیلی دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

مهندسی
علوم پایه

ادبیات و علوم انسانی
مدیریت و اقتصاد

هنر و معماری
علوم تربیتی و روان شناسی

جغرافیا
برق و كامپیوتر

الهیات و معارف
ریاضی

علوم كشاورزی و منابع طبیعی

میانگین رتبه
 

139/95
176/32
155/37
158/06
191/88
189/79
140/7

150/28
145/34
193/35
156/21

تعداد

 48
70
64
32
4

19
15
18
19
27
7

Chi-Square

11/538

df

10

Sig. 

0/317

جدول5- نتایج آزمون كروسكال والیس  مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

مهندسی
علوم پایه

ادبیات و علوم انسانی
مدیریت و اقتصاد

هنر و معماری

میانگین رتبه
 

148/05
188/61
200/09
167/66
173/25

تعداد

 48
70
64
32
4

Chi-Square

46/771

df

10

Sig. 

0/001

برابـر   Chi-square قـدار   4 یافته هـای جـدول  اسـاس  بـر 
بـا  11/538 می باشـد كـه بـا درجـه آزادی 10 از لحـاظ آمـاری 
كـه  پذیرفـت  می تـوان  بنابرایـن   .)p<0/05(نیسـت معنـادار 

تفـاوت معناداری بین وضعیت انگیزش تحصیلی دانشـجویان 
كشـاورزی و منابـع طبیعـی و سـایر دانشـجویان وجـود ندارد.

رابطه ی سواد اطالعاتی با انگیزه ...
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ادامه جدول 5

رشته تحصیلی

علوم تربیتی و روان شناسی
جغرافیا

برق و كامپیوتر
الهیات و معارف

ریاضی
علوم كشاورزی و منابع طبیعی

میانگین رتبه
 

169/74
104/47
107/11
80/11

153/15
110/86

تعداد

19
15
18
19
27
7

Chi-Square

46/771

df

10

Sig. 

0/001

بـر اسـاس یافته هـای جـدول 5  مقـدار Chi-square برابـر 
بـا  46/771 می باشـد كـه بـا درجـه آزادی 10 از لحـاظ آمـاری 
معنـادار اسـت كـه بـه ایـن معناسـت بیـن پیشـرفت تحصیلـی 
مختلـف  دانشـكده های  تكمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان 
تفـاوت معنـاداری وجـود دارد )p>0/001(.  بـرای پی بردن به 
ایـن تفـاوت از آزمـون توكـی اسـتفاده شـد. از آنجـا كـه هـدف 
پژوهش مقایسـه ی پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان كشاورزی 

و منابـع طبیعـی بـا سـایر دانشـجویان تحصیـالت تكمیلی بود 
فقـط نتایـج ایـن بخـش از  آزمـون توكـی در جـدول 8 گـزارش 
شـده اسـت. یافته هـای جـدول 6  نشـان می دهـد كـه تفـاوت 
معنـاداری بیـن پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان كشـاورزی و 
منابـع طبیعـی و سـایر دانشـجویان تحصیـالت تكمیلی وجود 

.)p<0/05( نـدارد

جدول6- نتایج آزمون توكی برای مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان كشاورزی و منابع طبیعی با سایر دانشجویان

رشته تحصیلی

مهندسی
علوم پایه

ادبیات و علوم انسانی
مدیریت و اقتصاد

هنر و معماری
علوم تربیتی و روان شناسی

جغرافیا
برق و كامپیوتر

الهیات و معارف
ریاضی

میانگین
 

16/26
16/86
16/98
16/52
16/53
16/52
15/54
15/52
15/06
16/33

تفاوت میانگین
 

-0/6
-1/2

-1/32
-0/86
-0/87
-0/86
0/12
0/14
0/6

-0/67

فراوانی

48
70
64
32
4

19
15
18
19
27

Sig. 

 0/991
0/501
0/349
0/917
0/995
0/942

1
1

0/996
0/987

بـر اسـاس یافته هـای جـدول 5  مقـدار Chi-square برابـر 
بـا  46/771 می باشـد كـه بـا درجـه آزادی 10 از لحـاظ آمـاری 
معنـادار اسـت كـه بـه ایـن معناسـت بیـن پیشـرفت تحصیلـی 
مختلـف  دانشـكده های  تكمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان 
تفـاوت معنـاداری وجـود دارد )p >0/001 (.  بـرای پی بـردن 
بـه ایـن تفـاوت از آزمون توكی اسـتفاده شـد. از آنجـا كه هدف 
پژوهش مقایسـه ی پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان كشاورزی 
و منابـع طبیعـی بـا سـایر دانشـجویان تحصیـالت تكمیلی بود 
فقـط نتایـج ایـن بخـش از  آزمـون توكـی در جـدول 8 گـزارش 

شـده اسـت. یافته هـای جـدول 6  نشـان می دهـد كـه تفـاوت 
معنـاداری بیـن پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان كشـاورزی و 
منابـع طبیعـی و سـایر دانشـجویان تحصیـالت تكمیلی وجود 

 .)p<0/05( نـدارد
انگیـزه  بـا  اطالعاتـی  سـواد  بیـن  رابطـه ی  بررسـی  بـرای 
همبسـتگی  ضریـب  از  دانشـجویان،  تحصیلـی  پیشـرفت  و 
 7 جـدول  در  آن  نتـاج  كـه  اسـت  شـده  اسـتفاده  اسـپیرمن 

اسـت.  شـده  گـزارش 
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جدول7- ضریب های همبستگی متقابل سواد اطالعاتی )و مولفه های آن( با انگیزه و پیشرفت تحصیلی تحصیلی

متغیر

توانایی تعیین وسعت اطالعات
توانایی دسترسی به اطالعات

توانایی ارزیابی نقادانة اطالعات
توانایی كاربرد اطالعات

توانایی درك موارد حقوقی 
سواد اطالعاتی

عالقه به 
تکلیف

0/265
0/366
0/441
0/477
0/392
0/549

تالش 
تحصیلی

0/214
0/35
0/28

0/372
0/297
0/428

رقابت 
جویی

0/185
0/221
0/388
0/361
0/313
0/418

قدرت 
اجتماعی

0/263
0/23

0/327
0/332
0/377
0/408

کسب 
پیوستگی

0/234
0/221
0/267
0/255
0/379
0/353

عالقه 
اجتماعی

0/265
0/223
0/33

0/295
0/418
0/399

کسب 
ستایش

0/248
*0/138
0/311
0/257
0/39

0/354

نمونه بودن

0/293
0/219
0/232
0/233
0/201
0/279

انگیزه تحصیلی 
)کل(

0/298
0/371
0/474
0/492
0/487
0/603

پیشرفت 
تحصیلی

0/345
0/398
0/418
0/394
0/438
0/559

• همه ی ضریب ها ) به جز ضریب * كه در سطح كمتر از 0/05 معنادار است( در سطح كمتر از  0/001 معنادار هستند

و  اطالعاتـی  سـواد  بیـن  بـاال،  جـدول  یافته هـای  بـر  بنـا 
دانشـجویان  تحصیلـی  پیشـرفت  و  انگیـزه  بـا  آن  مولفه هـای 
ایـن  بـه  و   )p>0/01( دارد  وجـود  معنـاداری  و  مثبـت  رابطـه 
)تعییـن  دانشـجویان  اطالعاتـی  سـواد  هرچـه  كـه  معناسـت 
وسـعت اطالعـات، دسترسـی بـه اطالعـات، ارزیابـی نقادانـة 
اطالعـات، كاربـرد اطالعـات، و درك مـوارد حقوقـی اطالعات( 
بیشـتر شـود، انگیـزه و پیشـرفت تحصیلـی آنـان نیـز بیشـتر 

می شـود. 
 

بحث و نتیجه گیری
ایـن  پژوهـش با هـدف مقایسـه ی رابطه ی سـواد اطالعاتی 
بـا انگیزه و پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان كشـاورزی و منابع 
دانشـگاه  تكمیلـی  دانشـجویان تحصیـالت  بـا سـایر  طبیعـی 
توصیفـی  یافته هـای  گرفـت.  انجـام  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
ایـن پژوهـش نشـان داد كـه دانشـجویان مـورد بررسـی از نظر 
انگیـزش تحصیلـی، پیشـرفت تحصیلـی و مهارت هـای سـواد 
اطالعاتـی،  در سـطح باالتـر از متوسـط قـرار دارنـد. همچنین 
یافته هـای ایـن پژوهـش نشـان داد كـه تفـاوت معنـاداری بین 
سـواد اطالعاتـی، انگیـزه و  پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان 
تحصیـالت  دانشـجویان  سـایر  و  طبیعـی  منابـع  و  كشـاورزی 

تكمیلـی وجـود نـدارد. 
 )1394( بورنـگ  اكبـری  و   )1394( بهرامـی  گل محمد نـژاد 
دریافتنـد كـه دانشـجویان مـورد مطالعـه انگیـزش تحصیلـی 
از متوسـط دارنـد. میـری و چشـمه سـهرابی )1390(  باالتـر 
در پژوهشـی بـا هـدف بررسـی سـواد اطالعاتـی دانشـجویان 
سـال آخر كارشناسـی دانشـگاه علـم و صنعت ایـران دریافتند 

كـه سـواد اطالعاتـی دانشـجویان، در مجمـوع، باالتـر از حـد 
دانشـجویان  پژوهـش  ایـن  نتایـج  پایـه  بـر  اسـت.  متوسـط 
از حـد  بـه اطالعـات در سـطحی پایین تـر  نیـاز  در تشـخیص 
و  ارزیابـی  اطالعـات،  بـه  دسـتیابی  مهارت هـای  متوسـط، 
اسـتفاده از اطالعـات، آشـنایی بـا مسـائل حقوقـی اطالعات و 
نیـز بهره منـدی از مهارت هـای پیـش زمینة سـواد اطالعاتی و 
درك اهمیـت اطالعـات، در سـطح باالتـر از متوسـط هسـتند. 
هـدف  بـا  پژوهشـی  در   )1394( عظیمـی  حیـدری،  زمانـی، 
آخـر  سـال  دانشـجویان  اطالعاتـی  سـواد  وضعیـت  بررسـی 
كارشناسـی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد رامهرمـز دریافتنـد 
كـه سـطح سـواد اطالعاتـی جامعـه ی مـورد پژوهـش در حـد 

می باشـد.  متوسـط 
سـواد  بیـن  كـه  داد  نشـان  پژوهـش  ایـن  یافتـه ی  دیگـر 
اطالعاتـی و همـه ی مولفه هـای آن )توانایـی تعییـن وسـعت 
توانایـی  اطالعـات،  بـه  موثـر  دسترسـی  توانایـی  اطالعـات، 
ارزیابـی نقادانـة اطالعـات، توانایـی كاربرد اطالعـات، توانایی 
درك مـوارد حقوقی اطالعات( با انگیزش تحصیلی و پیشـرفت 
تحصیلـی دانشـجویان رابطـه مثبـت و معناداری وجـود دارد. 
ایـن  تأیید كننـده ی  نیـز  دیگـران  بررسـی های  یافته هـای 
بیـن  كـه  دریافتنـد   )1394( سـیفی  و  سـراجی  اسـت.  یافتـه 
موفقیـت  و  رضایـت  بـا  الكترونیكـی  یادگیـری  مهارت هـای 
تحصیلـی دانشـجویان مركـز آمـوزش مجـازی دانشـگاه تهران 
دارد.  وجـود  رابطـه  البـرز  مهـر  عالـی  آمـوزش  موسسـه  و 
آمـوزش  بیـن  كـه  دریافتنـد   )1394( همـكاران  و  نیـازآذری 
سـواد اطالعاتـی بـا عملكرد تحصیلی دانشـجویان كارشناسـی 
ارشـد دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد رودهن رابطه وجود دارد و  

رابطه ی سواد اطالعاتی با انگیزه ...



117فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 39، زمستان 1395

10/5 درصـد تغییرپذیری هـای عملكرد تحصیلی دانشـجویان 
را متغیـر آمـوزش سـواد اطالعاتـی تبییـن می كنـد. یافته های 
اطالعاتـی  سـواد  بیـن  كـه  می دهـد  نشـان   )1389( دلوچـی 
هماهنـگ با اسـتانداردهای )A.C.R.L( دانشـجویان آموزش 
طوسـی  نصیرالدیـن  خواجـه  صنعتـی  دانشـگاه  الكترونیكـی 
دارد.  وجـود  معنـی دار  رابطـه  آنـان  تحصیلـی  پیشـرفت  بـا 
جعفریـان و سـعیدی پور )1393( دریافتنـد كه بیـن متغیرهای 
سـواد اطالعاتـی، عـّزت نفـس تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلی 
مدنـی  شـهید  دانشـگاه  تكمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان 
آذربایجـان همبسـتگی معنـاداری وجـود دارد. نتایج پژوهش 
زارعـی زواركـی و رضایـی )1390( برتـری پیشـرفت تحصیلی، 
انگیـزه پیشـرفت و نگـرش نسـبت بـه امتحـان دانشـجویانی را 
نشـان داد كـه از طریـق كارپوشـه الكترونیكـی آمـوزش دیـده 

بودنـد. 
پیشـرفت  و  خالقیـت  كـه  دریافـت   )1390( تقـی زاده 
بـه  نسـبت  الكترونیكـی  یادگیـری  دانشـجویان  تحصیلـی 
و  چـو  اسـت.  باالتـر  غیرالكترونیكـی  یادگیـری  دانشـجویان 
همـكاران )2011( دریافتنـد كـه اسـتفاده از شـیوه های پـروژه 
محـور و فعالیت هـای مشـاركتی مبتنـی بر فنـاوری اطالعات و 
ارتباطـات می توانـد بـه تقویت مهارت هـای فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات و سـواد اطالعاتـی دانش آمـوزان ابتدایـی هنـگ 
كنگـی كمـك كنـد. پترسـون )2009( در بررسـی خـود بـه ایـن 
پرسـش های  درک  در  دانشـجویان  بیشـتر  كـه  رسـید  نتیجـه 
جـوی  و  جسـت  فنـی  روش هـای  از  اسـتفاده  و  پژوهشـی 
پیشـرفته بـا دشـواری هایی ماننـد نداشـتن اعتمـاد بـه نفـس 
روبـه رو هسـتند، الزمـه مهـارت خوانـدن و نوشـتن اطالعـات 
 )2009( كورزیـو  و  بایلـی  اسـت.  اطالعاتـی  سـواد  داشـتن 
كـه  دانشـجویانی  رسـید،  نتیجـه  ایـن  بـه  خـود  پژوهـش  در 
در  كردنـد  شـركت  اطالعاتـی  سـواد  كارگاه  یـک  در  دسـت كم 
انجـام  در  آنـان  نفـس  عـزت  و  تحصیلـی  عملكـرد  تكالیـف، 
تكلیـف افزایـش یافـت، الركیـن و پینـز )2004( نشـان دادنـد 

دانشـجویانی كـه تكالیـف مربـوط بـه جسـت و جـوی آنالیـن 
نمره هـای  كنتـرل،  گـروه  دانشـجویان  بـا  داده انـد  انجـام  را 
باالتـری كسـب كردند. بیتسـو )2000( در بررسـی خـود به این 
نتیجـه رسـید كـه بین پیشـرفت تحصیلـی و مهارت های سـواد 

دارد.  وجـود  رابطـه  دانشـجویان  اطالعاتـی 
در تبییـن رابطـه ی سـواد اطالعاتـی بـا انگیـزه و پیشـرفت 
تحصیلـی در ایـن پژوهـش می تـوان گفـت هـرگاه دانشـجویان 
تشـخیص  دهنـد،  را  نیـاز  مـورد  اطالعـات  گسـترة  و  ماهیـت 
بـه شـكل مؤثـر و كارآمـد بـه اطالعـات مـورد نیـاز دسـت پیـدا 
كننـد، اطالعـات و مآخـذ آن را بـه صـورت منتقدانـه ارزیابـی 
و اطالعـات انتخـاب شـده را بـر مبنـای دانـش و نظـام ارزشـی 
خـود تلفیـق كننـد، بـه صـورت انفـرادی یـا بـه عنـوان عضـوی 
یـك مقصـود خـاص،  انجـام  بـرای  را  گـروه، اطالعـات  یـك  از 
از  بسـیاری  دهنـد،  قـرار  اسـتفاده  مـورد  مؤثـر  صـورت  بـه 
بـه  مربـوط  اجتماعـی  و  حقوقـی  اقتصـادی،  موضوع هـای 
و  اخالقـی  اصـول  رعایـت  بـا  و  درك  را  اطالعـات  از  اسـتفاده 
قانونـی، بـه اطالعـات دسـت  یابنـد و از آن هـا اسـتفاده  كننـد، 
خواهنـد  باالتـری  تحصیلـی  پیشـرفت  و  تحصیلـی  انگیـزش 

داشـت. 
بنابرایـن و بـا توجـه بـه رابطه مثبـت و معنـادار مهارت های 
سـواد اطالعاتـی بـا انگیـزش تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی 
بـه مدیـران عالـی دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان پیشـنهاد 
می شـود كـه بـه برگـزاری دوره  ی آمـوزش مهارت هـای سـواد 
مهم تریـن  از  كننـد.  اقـدام  دانشـجویان  بـرای  اطالعاتـی 
كـه  اسـت  بررسـی  بـودن  كّمـی   پژوهـش  ایـن  محدودیـت 
نمی تـوان بـه طـور دقیـق ابعـاد مختلـف مسـئله را شناسـایی 
كـرد. دیگـر محدودیـت ایـن پژوهش محـدود نمـودن نمونه ی 
دانشـگاه  تكمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان  بـه  پژوهـش 
سیسـتان و بلوچسـتان بـود، لـذا در تعمیـم نتایـج محدودیـت 

داشـت.  خواهـد 
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موثــر در یادگیــری الكترونیكــی و درگیــری تحصیلــی، فنــاوری آمــوزش و یادگیــری، 1)2(:117-138. 
عبدالهــی، م و جــوكار، ع. )1393(. بررســی وضعیــت ســواد اطالعاتــی كتابــداران كتابخانه  هــای عمومــی اســتان فــارس، 

ــی، ۲۰ (۴) :۷۷۱-۷۸۷. ــای عموم ــانی و كتابخانه ه ــات اطالع رس تحقیق
گل محمدنــژاد بهرامــی، غ. )1394(. نقــش اســتفاده از اینترنــت بــر خودكارآمــدی، انگیــزش تحصیلــی و پیشــرفت 
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تحصیلــی، دانشــگاه علــوم پزشــكی تبریز،راهبردهــای آمــوزش در علــوم پزشــكی، 8)4(:255-260. 
میــری، ا و چشــمه ســهرابی، م. )1390(. بررســی ســواد اطالعاتــی دانشــجویان ســال آخــر كارشناســی دانشــگاه علــم و 

صنعــت ایــران واحــد اراک در محیــط دیجیتــال، دانــش شناســی، 4)13(:65-76. 
ــكی  ــوم پزش ــجویان عل ــی دانش ــواد اطالعات ــی س ــادوی، م. )1392(. بررس ــان، م؛ ه ــهرآبادی، ع؛ رضائی ــادری، م؛ ش ن

ــنجان، 12)3(:631-640.  ــكی رفس ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــنجان، مجل ــگاه رفس دانش
نعمتــی، م ع؛ گراونــد، ا؛ موســوی امیــری، ط؛ هاشــم پور، ف. )1394(. بررســی رابطــه ســواد اطالعاتــی بــا خالقیــت در 

دانشــجویان دانشــگاه پیــام نــور لرســتان، مطالعــات دانش شناســی،7)1(:129-149.  
ــا عملكــرد  نیــازآذری، ک؛ بریمانــی، ا؛ جــوكار، ع؛ رســتگار امرئــی، ا. )1394(. رابطــه بیــن آمــوزش ســواد اطالعاتــی ب

ــی، 6)1(:5-17.  ــوم تربیت ــات در عل ــات و ارتباط ــن آوری اطالع ــجویان، ف ــی دانش تحصیل
ــكی  ــجویان پزش ــی دانش ــزش تحصیل ــا انگی ــر ب ــود راهب ــری خ ــاط یادگی ــكن، م. )1393(. ارتب ــردان ش ــفی، ع و گ یوس

ــكی، ۱۴(۱۲) :۱۰۶۶-۱۰۷۳.  ــوم پزش ــوزش در عل ــی آم ــه ایران ــان، مجل ــكی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
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Abstract
Information literacy is known as one of the basic life skills in the new millennium and for students, 

information literacy, critical need for access to information in today's information society. This study 
aimed to investigate comparative relationship of information literacy with motivation and academic 
achievement of agriculture and natural resources students with other graduate students at the university 
of Sistan and Baluchestan. Research method was causal-correlation and that was done by questionnaire. 
Statistical population included all of graduate students at university of Sistan and Baluchestan in the 
academic year 2015-16 (N=2053). A sample of 323 of all graduate students at university of Sistan and 
Baluchestan were selected by Cochran sampling method. Research instruments included information 
literacy and academic motivation questionnaires. To data analysis, Kruskal Wallis, Tukey, Spearman 
correlation coefficient were used by SPSS21. The results showed that there is no significant differ-
ence between agriculture and natural resources students' information literacy, motivation and academic 
achievement with other students. The correlation coefficients between information literacy with motiva-
tion and academic achievement were respectively 0.696 and 0/543 (P<0/01). This means that the higher 
the information literacy to follow the higher the motivation and academic achievement of students.   

Index Terms: Information Literacy, Academic Motivation, Academic Achievement, Graduate Stu-
dents.
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