
 

 

 فصلنامه
 پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی

 73الی  59، صفحات 99 زمستان، اولشماره  ،اول سال
 15/09/1399تاریخ پذیرش نهایی:  2/8/1399تاریخ دریافت: 

 
 

خودکارآمدی پژوهشی وری پژوهشی و نقش میانجی رابطه سواد اطالعاتی با بهره       
 معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان بهشهر                                  

 
 1فاطمه همتی

 چكیده

 نمعلما در پژوهشی خودکارآمدی میانجی نقش و پژوهشی وریبهره با اطالعاتی سواد تعیین رابطه با هدف پژوهش حاضر
نظر از  و عات میدانیوری اطالی، روش گردآپژوهش از نظر هدف کاربرداین  انجام شد. بهشهر شهرستان اول متوسطه مقطع

تعداد  به بهشهر انشهرست اول متوسطه مقطع کلیه معلمانشامل روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 
نسیت( جبی )بر حسب ای نستصادفی طبقه یرگیروش نمونهو که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نفر بودند،  269
 و پورکاطالعاتی نی وادهای استاندارد سها پرسشنامهداده یگردآورابزار . شدند انتخاب نمونه حجم عنواننفر به 155

 پژوهشی بود. وریو پرسشنامه محقق ساخته بهره( 1996) همکاران و اسچکپژوهشی بی ، خودکارآمدی(1390) همکاران
 برابر عاتیاطال سوادنباخ )کرو یآلفا بیضرطریق ز ا ییایپا گرفت، قرار تأیید مورد متخصصان توسط هااین پرسشنامه روایی
 لیتحلتجزیه و  یابر .محاسبه گردید( درصد 95/0برابر  پژوهشی خودکارآمدی و 89/0برابر  پژوهشی وریبهره، 96/0
 سواد بین هنشان داد ک جید. نتااستفاده ش Lisrelو  Spss یافزارهابا استفاده از نرمی و استنباط یفیتوص بخشاز  زین هاداده

 رابطهبهشهر  هرستانش اول متوسطه مقطع معلمان در پژوهشی خودکارآمدی میانجی نقش و پژوهشی وریبهره با اطالعاتی
   ارد.د پژوهشی ارآمدیخودک میانجی نقش و پژوهشی وریبیشترین رابطه با بهرهارزیابی اطالعات که مولفه  .دارد وجود

 پژوهشی، معلمان پژوهشی، خودکارآمدی وریهاطالعاتی، بهر سواد واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری، ساری، ایران  دکتری روانشانسی عمومیدانشجوی 
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 مقدمه
 بسزایی تأثیر جامعه آینده و فعلی وضعیت در و است برخوردار باالیی اهمیت از که جامعه، در حساس و مهم بسیار مشاغل از یکی

 خود به مخصوص دهنده ءرتقاا و تهدیدکننده عوامل دارای دیگر مشاغل تمامی همانند نیز معلمی شغل است. معلمی شغل دارد

 از یکی پژوهشگران و معلمان دست به پژوهشی و علمی مراکز و مدرسه در ویژه به پژوهشی هایفعالیت به است. پرداختن

 (.1397است )زاهدبابالن و همکاران،  جامعه هر پیشرفت و پویایی امر در هافعالیت ترینزیربنایی
 شود. فصل و حل نیاز اطالعاتی کی تا دارد اطالعات منابع از متنوعی طیف از استفاده و سیدستر توانایی به اشاره اطالعاتی سواد

 در توانایی معنای ست. که بها ارتباطات چرخه در دادن دانش قرار آن تبع به و استفاده ارزیابی، یافتن، متضمن اطالعاتی سواد

 دسترسی که طوری است، به اتیاطالع نیازهای تأمین برای نیاز دمور اطالعات شناسایی منظور به مناسب یابیرفتار اطالع اتخاذ

 از است ممکن نیاز مورد تشود. اطالعا منجر در جامعه اطالعات از مؤثر و اخالقی صحیح، استفاده به نیاز مورد اطالعات به

 (.1397صالحی،  و طبقدهیآید )حسینی به دست باشد میسر که ایرسانه یا کانال هر طریق
 که است ذهنی هایعادت و هافعالیت ها،ازتوانایی پیوستاری اطالعاتی، سواد که دارد تأکید نکته این آمریکا بر هایکتابخانه انجمن
 العمل عکس و خالق بررسی در مشارکت محیط، درباره الزامی مفاهیم شامل، درك و گرددمی عمیق یادگیری افزایش سبب

 مشارکت از راه جدید دانش ایجاد تکراری، فرآیندهای طریق از اطالعات مدیریت و ارزیابی پاسخ، و هاایجاد پرسش برای انتقادی

 و هاگیریجهت ها،عالقه از راهبردی یک دیدگاه کردن منطبق و مدنی اهداف و تحصیلی بورس یادگیری، هایانجمن در اخالقی
 اطالعاتی منابع از مؤثر استفاده و بازیابی وجو،جست برای الزم هایمجموعه مهارت اطالعاتی، سواد واقع، در است. مفروضات

 (.2017 1دهند  )مقدادزاده، تشخیص درستی به را خود اطالعاتی نیاز توانندمی هامهارت این از افراد برخوردار است. مختلف
 موضوع که هاستالس پژوهشی وریبهره پژوهش است. مبحث وریبهره اطالعاتی، سوادبر  تأثیرگذار و مهم عوامل از یکی

 است. شده انجام زیادی طالعاتم آن به یابیدست هایراه و ماهیت درباره و گرفته قرار منازعات مختلف و هاکنفرانس و مقاالت

 به توانمی هااین ترینممه از جمله که مؤثرند پایدار توسعه در متعددی عوامل که دهدمی نشان های فکریتالش این مجموع

د شومی استفاده ژوهشیپ بازیابی برای مطالعات بیشتر در شمارش از شاخص حاضر کرد در حال اشاره امع علمیجو و دانشگاه
 (.1395نیا و همکاران، )فهیم

 و آموزش سهم آوردن ایینپ و هاگذاریسرمایه حجم از کاستن دنبال به پرورش و در آموزش وریبهره ارتقاء برای که کسانی
 دهند. را کاهش هاهزینه دیگر عبارت به کنند، کوچک را کسر مخرج تا کنندمی تالش معموالً هستند، عمومی از منابع پرورش

 و تبعات احتماالً و نیست حلراه الزاماً بهترین وری،بهره بهبود برای نهاده کردن کم موارد، از بسیاری در که داشت توجه باید
-می آسیب هم ملی وریهبهر به بلکه شد، نخواهد وریبهره موجب افزایش تنها نه که داشت خواهد پی در زیادی منفی عوارض

 کند پیدا افزایش نهاده است مکنم هم شرایطی در شود. البته اضافه ستاده به نهاده، از جای کاستن به است الزم اینجا در رساند.

 رشد ارتقاء و به وریهرهب مجموع، در که گیرد پیشی چنان هانهاده بر ستاده رشد و شود متحول هم ستاده مقابل میزان در و
 (.1390نسب و قادری، برسد )حسینی زیادی

 رفته روی هم و هگرفت قرار اقتصادی هایشاخص نیز همسنگ اجتماعی و محیطی زیست هایشاخص جدید ادبیات چرا که در
 .گرددمی باز پیش قرن نیم به شورمانک در وریبهره جدید ادبیات سوابق شاید. کشدمی تصویر به را جامعه مدیریت سیمای

 اركمد بررسی. است مدعا نای بر گواهی آسیایی وریبهره سازمان در کشورمان عضویت و موجود وریبهره گیریاندازه آمارهای
 پنجم و چهارم ساله پنج نامهبر دو در تنها کشورمان، برای وریبهره موضوع آرمانی اهمیت علیرغم که، دهدمی نشان مانده بجا

 نشانه ر،گذاقانون هوشمندانه تدق. است شده ایمالحظه قابل توجه مهم این به ایران،. ا. ج فرهنگی  و اقتصادی، اجتماعی توسعه
 مواد شکل به آنها دگاننماین طریق از که مردم اراده و خواست وری،بهره ملی حرکت به توجه خوش آغاز بر است بخشی امید

 .(1391زاده و همکاران، )غنیاست  یافته تجلی قانونی
 است، بررسی قابل پژوهشی وریبهره با اطالعاتی سواد بین رابطه در آن ایواسطه نقش که متغیرهایی یکی از وصف، این با

 انجام یک توانایی مورد در فرد اعتقاد به خودکارآمدی هایدیگر زمینه همانند پژوهشی خودکارآمدی .است پژوهشی، خودکارآمدی

 و داندمی را توانا خود پژوهش یک انجام در اندازه چه تا فرد که دارد نکته اشاره این به پژوهشی خودکارآمدی دارد. اشاره فهوظی

                                                      
1- Moghadaszadeh 
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 گیریاندازه طریق از دهد که انجام موفقیت با را پژوهش یک که بیندمی خود در توانایی را این و دارد اعتقاد خود هایتوانایی به

 دیگر، عبارت به کرد. بینیپژوهش پیش آمیزموفقیت   انجام در را افراد توانایی حدی توان تامی مختلف افراد در متغیر این

 (.1392آقازاده، محرم و دارد )روشنیان افراد در پژوهش انجام بینیپیش در را نقش کلیدی پژوهشی خودکارآمدی
 از پژوهش پژوهشی، تلفمخ هایفعالیت دادن انجام در شانبه توانایی هاآن اعتماد میزان معلمان پژوهشی خودکارآمدی  

 به الزم شود.می ژوهشیپ هایحرفه پیگیری موجب و دهدمی نشان علمی را هایپروژه تکمیل و طراحی تا گرفته ایکتابخانه

 )کاظمیاست  تحقیق پیگیری اجرای و معلمان در پژوهشی برای موفقیت مهمی عامل پژوهشی خودکارآمدی که است ذکر
 (. 1396همکاران،  و وردنجانی

 انجینقش می با انشجویاند خودکارآمدی و خودراهبر یادگیری بین ( پژوهشی با عنوان رابطه1397صالحی ) طبقدهی وحسینی    
 خودراهبر ییادگیر ینبشان داد که نساری انجام دادند. نتایج  واحد اسالمی آزاد دانشگاه در دانشجویان دوره دکتری اطالعاتی سواد

مثبت  رابطه دانشجویان خودکارآمدی و اطالعاتی سواد بین دارد؛ وجود داریمعنا مثبت رابطه اطالعاتی دانشجویان سواد و
 آزمون نتایج چنین،دارد. هم وجود معناداری مثبت رابطه دانشجویان خودکارآمدی و خودراهبر یادگیری بین دارد؛ وجود معناداری

 دارد. ندانشجویا و خودکارآمدی خودراهبر یادگیری بین رابطه در میانجی نقش العاتیاط سواد که داد نشان
 هیئت اعضای پژوهشی وریبهره بر سازمانی، و فردی عوامل تأثیر ( پژوهشی با عنوان بررسی1395نیا و همکاران )فهیم     

و آمارۀ آزمون  0.226 صمیموری پژوهشی با معیار تبین جنسیت و بهرهتهران انجام دادند. نتایج نشان داد که  دانشگاه علمی
وری های موضوعی و بهره، بین حوزه(62.0( و آمارۀ آزمون )73.0وری پژوهشی با معیار تصمیم )بین متغیر سن و بهره 0.162

پژوهشی اعضای وری بهره ( رابطه وجود ندارد ولی بین مرتبۀ علمی و119.0( و آمارۀ آزمون )8.0پژوهشی با معیار تصمیم )
 .دست آمده است( رابطه وجود دارد، به50.0( و آمارۀ آزمون )3.0تصمیم ) معیار باعلمی هیئت 

 علوم یهادانشجویان رشته هشیپژو خودکارآمدی کننده تبیین الگوی آزمون و ( پژوهشی با عنوان ارائه1395تابان ) و یاسینی    
کشور  گاه های غربجویان رشته های علوم انسانی مقطع تحصیالت تکمیلی دانشدانش محورپژوهش محیط و فضا در انسانی

 وجود معناداری رابطه آماری، ه لحاظب پژوهش متغیرهای ( انجام دادند. نتایج نشان داد که بین)ایالم، کرمانشاه، خرم آباد، کردستان

 محیط ضریب بین نتریپایین دانشجو و - داستا تعامل کیفیت و محورپژوهش محیط بین ضریب همبستگی باالترین دارد.

 اثر دارای محورشپژوه محیط که دهندمی مسیر نشان تحلیل نتایج است. شده پژوهش محاسبه خودکارآمدی و محورپژوهش

 -استاد  تعامل کیفیت تغیرم طریق از چنینهم و دانشجو است - استاد تعامل کیفیت پژوهش و خودکارآمدی بر معناداری و مثبت
مورد  هایدانشگاه بین در ضمفرو تفاوت الگوی از حاکی نتایج، پژوهش دارد. خودکارآمدی بر معناداری غیرمستقیم اثر دانشجو،
 است. مطالعه

 تحصیالت انشجویاند در سالمت سواد و اطالعاتی سواد بین رابطه ( پژوهشی با عنوان بررسی1394طاهری ) محمودی و    
درصد سواد  31/38اکافی، ندرصد دانشجویان سواد سالمت  25هد انجام دادند. نتایج نشان داد که مش فردوسی دانشگاه تکمیلی

ط به دست ز سطح متوسادرصد سواد سالمت کافی دارند. سطح سواد اطالعاتی دانشجویان نیز باالتر  69/36سالمت مرزی، و 
 واد اطالعاتی حدوددارد و س ر وجودسالمت رابطه مثبت و معنادا ها نشان داد، بین میزان سواد اطالعاتی و سوادچنین یافتهآمد. هم

سی نیز مورد برر جامعه کند. بررسی نحوه کسب اطالعات مربوط به سالمت دردرصد از تغییرات سواد سالمت را تبیین می 40
 .آورندمی دست هنشان داد، بیشتر دانشجویان اطالعات مربوط به سالمت را از طریق اینترنت و تعامل با دوستان ب

 ارتباطات و اطالعات فناوری سواد میزان و یادگیری خودراهبر بین ارتباط ( پژوهشی با عنوان بررسی2018همکاران ) و1ابیلی   

 هایمؤلفه تمامی الکترونیکی در کره جنوبی انجام دادند. نتایج نشان داد که بین های یادگیریدوره مهندسی گروه دانشجویان

 نتایج و ندارد وجود تفاوت دانشجویان اشتغال و معدل سن، جنسیت، نظیر هاییفناوری ویژگی سواد و اهبرخودر یادگیری

 بینیپیش بیشترین توان کردن، ترکیب مؤلفه ارتباطات و اطالعات فناوری سواد هایمؤلفه بین از که داد نشان رگرسیون نیز

 دارد. را خودراهبر یادگیری هایمؤلفه

                                                      
1- Abili 
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در عربستان  دانش تسهیم رفتار با اطالعاتی سواد و خودکارآمدی خودراهبر، یادگیری بین رابطه عنوان با پژوهشی( 2017)1فرخ    

 وجود معناداری رابطه دانش تسهیم رفتار با اطالعاتی سواد و خودکارآمدی خودراهبر، یادگیری بین که داد نشان نتایج. دادند انجام
 بعد بین و دانش تسهیم رفتار با یادگیری برای خودکنترلی بعد و خودمدیریتی بعد رغبت، بعد نبی که داد نشان تحلیل نتایج. دارد
 رفتار با خودکارآمدی از موانع با رویارویی در مقاومت بعد و تکلیف کردن کارآمد برای تالش گسترش به میل آغازگری، به میل

 یادگیری ابعاد از خودمدیریتی و رغبت متغیرهای داد، نشان گام به گام رگرسیون نتایج. دارد وجود معنادار رابطه دانش تسهیم
 .دارند را دانش تسهیم رفتار بینیپیش توان تکلیف، کردن کارآمد برای تالش گسترش به میل بعد و خودراهبر

 یادگیری بهبود رد و ارتباطات اطالعات سواد فناوری کاربرد از دانشجویان ( پژوهشی با عنوان نگرش2015) 2الدینزین و اسفار
 در افراد آمادگی سطح سبب افزایش ارتباطات و اطالعات فناوری انجام دادند. نتایج نشان داد که کاربرد سوادخودراهبر در کویت 

 .شودمی معلمان و هاسایر همکالسی وب، محیط با تعامل برقراری در تسهیل و راهبر خود یادگیری
 پرورش که وخصوص آموزش پژوهشی در نهادهای آموزشی ب خودکارآمدی و پژوهشی وریرهاطالعاتی، به سواد تیبا توجه به اهم

 هشی در جهتپژو ارآمدیخودک و پژوهشی وریاطالعاتی،  بهره لزوم توجه به سواد باشد،یم یتوسعه و آموزش هر کشور هیپا
 فوق متغیرهای مورد در که علمی خالء االب مطالب به با توجهبدین ترتیب باشد. یابی به آن، دارای اهمیت زیادی میدست

 متوسطه مقطع علمانم خودکارآمدی و پژوهشی وریبهره که این وجود با چنینو هم داشت آموزش و پرورش وجود در بخصوص
اخلی در این زمینه، دداشت تا ضمن پر کردن خال تحقیقات  آن بر را محقق های آموزشی کشور هستندمحیط روز مباحث اول

 اول متوسطه قطعم معلمان در پژوهشی خودکارآمدی میانجی نقش و پژوهشی وریبهره با اطالعاتی سواد ارتباط یچگونگ
 دهد. قرار بررسی مورد بهشهر را شهرستان

 یداف متعالو تحقق اه دباشمین آ آموزش و پرورش ی سازمانادر هر جامعه تیو ترب میتعل یجا که کارگزار اصلاز آناز این رو،  
 بین نیب ایآخ دهد که پاس یلسوال اص نیپژوهش حاضر در صدد است تا به ا رد،یگیصورت م معلمانبا واسطه  تیو ترب میظام تعلن

 طهراب بهشهر شهرستان لاو متوسطه مقطع معلمان در پژوهشی خودکارآمدی میانجی نقش و پژوهشی وریبهره با اطالعاتی سواد
 دارد؟ وجود

 پژوهش به شرح ذیل بوده است.   یهاهیفرضدر این راستا 
متوسطه اول رابطه  معلمان مقطع پژوهشی خودکارآمدی میانجی نقشوری پژوهشی با و بهره اطالعاتی نیاز تشخیص بین .1

 وجود دارد.

جود وتوسطه اول رابطه ممعلمان مقطع  پژوهشی خودکارآمدی میانجی نقشوری پژوهشی با اطالعات و بهره یابیمکان بین .2
 .دارد

د وسطه اول رابطه وجومعلمان مقطع مت پژوهشی خودکارآمدی میانجی نقشوری پژوهشی با و بهره اطالعات ارزیابی بین .3
 دارد.

بطه قطع متوسطه اول راممعلمان  پژوهشی خودکارآمدی میانجی نقشوری پژوهشی با اطالعات و بهره از موثر استفاده بین .4
  وجود دارد.

 میانجی دارد. پژوهشی نقش وریبهره با اطالعاتی بین سواد هپژوهشی در رابط خودکارآمدی .5

  روش پژوهش

 این در از نوع همبستگی است. توصیفی ، روش گردآوری اطالعات میدانی و ماهیتهدف کاربردیاز نظر ر ضحا پژوهش      
با باشند. می نفر 269ها آن تعداد که 1398در سال  بهشهر شهرستان اول متوسطه مقطع معلمان شامل آماری جامعه پژوهش

 نفر از 155 جنسیت حسب بر ایگیری تصادفی طبقهنمونه روشو با مورگان کرجسی و با استفاده از جدول  ،توجه به حجم جامعه
محقق جهت ابزار پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد و یک پرسشنامه محقق ساخته  .انتخاب شدندحجم نمونه به عنوان  معلمان

سوال  35( طراحی شد. این پرسشنامه 1390پور و همکاران در سال )توسط نیککه  اطالعاتی اول سوادپرسشنامه ود. استفاده نم
اطالعات( دارد. که با طیف  از موثر اطالعات و استفاده اطالعات، ارزیابی یابیاطالعاتی، مکان نیازهای خرده مقیاس )تشخیص 4و 

                                                      
1- Farrokh 
2- Asfar & Zainuddin 
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 وریدوم بهرهپرسشنامه  به دست آمد. 95/0روایی و پایایی پرسشنامه تائید شد که پایایی  شود.گیری میای لیکرت اندازهگزینه 5

 پرسشنامه شود. محتوایمی ساخته هامصاحبه از حاصل مبنایی نظریه مدل براساس پژوهشی که توسط محقق تدوین شد که
 ایپژوهشی و عوامل زمینه وریبهره بروز هایزمینه و پیامدها گران،پژوهشی شامل تسهیل وریبهره عوامل هایمولفه دربرگیرنده
)انفورماتیک( اداره  مجازی هایفناوری مرکز طریق توان ازآموزان را میدانش پژوهشی وریبهره مربوط به هایچنین دادهاست. هم

( ساخته شد. 1996)اسچک و همکاران در سال پژوهشی که توسط بی سوم خودکارآمدی. پرسشنامه کرد آموزش و پرورش تهیه
که دارای چهار خرده مقیاس )توانایی انجام دادن وظایف اولیه پژوهش، توانایی اجرایی پژوهش، توانایی تحلیل و ارائه نتایج، توانایی 

 پرسشنامه است. این شده بندیصورت لیکرت گانهپنج بندیدرجه بر پرسشنامه، گویه است. این 48همکاری در اجرای پژوهش( و 
 آلفای ضریب اساس بر پرسشنامه پایایی مذکور پژوهش در. است شده اعتبارسنجی( 1392)آبادی  بهمن و کارشکی توسط

برای درصد( به دست آمد.  95/0 و 89/0 ،96/0اما پایایی پرسشنامه ها در این پژوهش به ترتیب ) .آمد دست به 97/0 کرونباخ
 و آمار استنباطیاستاندارد( و انحراف  فراوانی، درصد فراوانی، نمودار ستونی)های آمار توصیفی ها از روشتجزیه و تحلیل داده

 . استفاده شد Lisrel و  SPSSافزاریاز طریق برنامه نرم (کولموگروف اسمیرنوف و معادالت ساختاری هایآزمون)

 ها يافته
 هاتوصیف داده

 فراوانی توزيع : جدول1جدول 

 ندارداستا انحراف درصد فراوانی متغیر 

 73.5 114 مرد یتجنس
0.44 

 26.5 41 زن

 
 سن

 

  25.2 39 سال 30زیر 
 

1.058 
 

 31 48 39تا 30

 25.2 39 49تا40

 18.7 29 سال 50باالی

 
 تحصیالت

 9.7 15 کاردانی 
0.56 
 

 66.5 103 کارشناسی

 23.9 37 کارشناسی ارشد و باالتر

 نوع استخدامی
 

 25.2 39 پیمانی
 65.8 102 رسمی  0.56

 9 14 قراردادی

درصد( و کمترین فراوانیی   66.5( قابل مشاهده است بیشترین فراوانی مربوط به کارشناسی با )1همانطور که در جدول شماره )    
انی مربوط به یشترین فراودرصد نیز زن بودند. ب 26.5درصد از شرکت کننده مرد و  73.5باشد. درصد( می 9.7مروط به کاردانی )

 نفیر   102ی رسمی اد کارنوع قررادباشد. بیشترین فراوانی مربوط به بازه درصد از کل می 31باشد که سال می 30-39بازه سنی 
 باشد.درصد از کل می 65.8باشد که می

 هانرمال بودن داده

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش-آزمون کولموگروف : 2 جدول

 سطح معنی داری آماره کولموگروف رمتغی

 0.20 0.049 سواد اطالعاتی

 0.20 0.062 وری پژوهشیبهره

 0.20 0.049 خودکارآمدی پژوهشی
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شیاهده  م( قابیل  2) جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای موجود در پژوهش از کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید کیه در جیدول  

 05/0تیر از  ی بییش پژوهشی  پژوهشی و  خودکارآمیدی  وریاطالعاتی ، بهره معناداری سواد است، نتایج نشان داده است که سطح
 دیو  خودکارآمی  پژوهشیی  وریاطالعیاتی ، بهیره   هیای  سیواد  محاسبه شده  و طبق فرضیات آزمون کولموگروف فقط توزیع داده

 کند. پژوهشی از توزیع آماری نرمال پیروی می

 تحلیل عاملی 
فاده ای تحلیل مورد استجود را برای موهتوان دادهحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا میدر انجام ت     

ود فی برای این کار وجهای مختلم. روشپردازیها برای تحلیل عاملی میقرار داد یا نه؟ بنابراین در ابتدا به بررسی مناسب بودن داده
در نوسان است. در صورتی که  1 تا 0اشاره کرد که مقدار آن همواره بین   KMOتوان به محاسبه مقدار یدارد که از جمله آنها م

-باشد، می 0.69تا  0.50ین ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بباشد، داده 0.50کمتر از  KMOمقدار 

های موجود در بین ، همبستگیباشد 0.7صورتی که مقدار آن بزرگتر از  توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت، ولی در
 ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود.داده
گیرد، در یملیل قرار ایه تحپهایی که ها مبنی بر اینکه ماتریس همبستگیاز سوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن داده    

-هوان از کفایت نمونتارتلت میزمون ببارتلت استفاده شده است. به عبارت دیگر با استفاده از آجامعه برابر با صفر نیست، از آزمون 
های ودن همبستگیبنشان داده شده است، نشانگر مناسب  4-4گیری اطمینان حاصل کرد. نتایج حاصل که در جدول شماره 

 دام کرد.املی، اقتوان به تحلیل عن رو میگیری است، از ایها برای تحلیل عاملی و کفایت نمونهموجود بین داده
 

 و بارتلت  KMO: آزمون3جدول 
 0.860 .گیری نمونه کافی گیری اندازه اوکلین -میر -کايزر

 آزادی درجه  بارتلت کروی تست

 داریمعنی سطح

 3183.216 بودن مناسب. تقريبا

 
105 

    0.000 
ها برای اجرای تحلیل داده توان گفت که( می>0.05sigناداری آزمون بارتلت )( و عدد مع7/0)بزرگتر از  KMOبا توجه به عدد 

 عاملی مناسب است و از شرایط مورد نیاز برخوردار است. 

 گیری متغیرهای تحقیقمدل اندازه
دهد. همان طور میاداری را نشان ایم مدل ابعاد هر یک از عوامل در حالت استاندارد و معننمودارهایی که در بخش زیر آورده     

 دهد، عضویت کلیه عوامل بررسی شده در این متغیر تایید شده است.که این نمودارها نشان می
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 ها با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استانداردگیری ابعاد هر يک از مولفه: مدل اندازه1شكل 

 
 داریتحلیل عاملی در حالت معنی گیری ابعاد هر يک از مولفه ها با استفاده از: مدل اندازه2شكل 

ن دهد. همایارد و معناداری را نشان مها در حالت استاندگیری ابعاد هر یک از مولفهایم اندازهنمودارهایی که در این بخش آورده    
 دهد، عضویت کلیه عوامل بررسی شده در این متغیر تایید شده است.طور که این نمودارها نشان می

 ها با استفاده از روابط ساختاريافته خطیآزمون فرضیه
بطه دم وجود راافتن از وجود یا عچنین اطمینان یگیری به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همهای اندازهپس از تعیین مدل    

استفاده از مدل  های تحقیق باهای مشاهده شده با مدل مفهومی تحقیق، فرضیهعلی میان متغیرهای تحقیق و بررسی تناسب داده
 اند.ها در نمودار منعکس شدهمعادالت ساختاری نیز آزمون شدند. نتایج آزمون فرضیه

 
 ها در حالت استانداردگیری مدل کلی و نتايج فرضیه: اندازه3شكل 

-آمده برای هر یک از مولفه دهد. مقدار بدستمدل معادالت ساختاری تحقیق را در حالت تخمین استاندارد نشان می 3شکل     

باشند که این مقدار در می 0.71و  0.2323، -0.48به ترتیب برابر با  خودکارآمدی و پژوهشی وریبهره های سواد اطالعاتی،
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باشد و بیانگر این مطلب است که مدل معادالت می 0.05تر از بزرگ خودکارآمدی و پژوهشی وریبهره اطالعاتی، های سوادمولفه
 کند.  های مورد نظر را در حالت تخمین استاندارد تبیین میتاری مولفهساخ

 
 : اندازه گیری مدل کلی و نتايج فرضیه ها در حالت معنی دار4شكل 

ک از یبرای هر  دست آمدهبدهد. مقدار داری( نشان میداری )سطح معنیمدل معادالت ساختاری تحقیق را در حالت معنی 4شکل 
 1.96ند که این مقدار از باشمی 0.11و  -0.73به ترتیب برابر  خودکارآمدی و پژوهشی وریبهره اطالعاتی، های سوادمولفه

داری( داری )سطح معنیمعنی های مورد نظر را در حالتمولفه باشد و بیانگر این مطلب است که مدل معادالت ساختاریکمتر می
 کند.  تبیین می

ول متوسطه ا ان مقطعوری پژوهشی و نقش میانجی خودکارآمدی پژوهشی در معلمی با بهرهبین سواد اطالعاتفرضیه اصلی: 

 شهرستان بهشهر رابطه وجود دارد.

 های برازندگی مدل مفهومی تحقیق: شاخص4جدول 
 برازندگی شاخص

 فزاینده

 نشدهنرم شاخص
 برازندگی

 برازندگی شاخص
 تطبیقی

 شاخص نیکویی
 برازش

 میانگین ریشه ماندهاپس مجذور
 خطای مجذورات

 برآورد

 آزادی خی دو/ درجه

99/0 98/0 99/0 96/0 015/0 000/0 07/2 

 دست آمده وب  -0.73ستقیم مهمانطور که قابل مشاهده است مقدار عدد معناداری بر اساس رابطه یا اثر  4بر اساس شکل       
توان باشد. در نتیجه میمی 9.07برابر  8.96و  0.11ع اعداد مقدار عدد معناداری بر اساس رابطه یا اثر غیرمستقیم از مجمو

قش نوری پژوهشی هرهبخودکارآمدی پژوهشی در رابطه بین سواد اطالعاتی با  شود پستایید می 1Hاذعان نمود که فرضیه 
 دارد.میانجی 

بر قدار آن در نمودارها برابوده و م بیانگر توزیع خی دو  2Xدهد. شاخص های برازندگی مدل مفهومی را نشان میشاخص 4جدول 
 ریشهباشد. شاخص شده که کمتر از سه می 0.925برابر  می باشد. شاخص  32درجه آزادی آن که  dfباشد و می 29.60

ر است. کمت 0.1مقدار از  باشد که اینمی 0.000، یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب برابر برآورد خطای مجذورات میانگین
آن  که مقادیر ماندهاپس وربرازش و مجذ تطبیقی، نیکویی برازندگی، برازندگی نشدهفزاینده، نرم برازندگیهای چنین شاخصهم

 باشد.می 1کمتر از 
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توسطه علمان مقطع مم پژوهشی خودکارآمدی میانجی نقشوری پژوهشی با بین تشخیص نیاز اطالعاتی و بهره: 1فرضیه فرعی

 دارد.رابطه وجود  اول

 
 دارگیری مدل کلی و نتايج فرضیه در حالت معنی: اندازه5شكل 

 های برازندگی مدل مفهومی تحقیق: شاخص5جدول 
 برازندگی شاخص

 فزاینده

 نشدهنرم شاخص
 برازندگی

 برازندگی شاخص
 تطبیقی

 شاخص نیکویی
 برازش

 میانگین ریشه ماندهاپس مجذور
 خطای مجذورات

 برآورد

 آزادی دو/ درجه خی

79/0 74/0 79/0 70/0 17/0 186/0 55/1 

 بدست آمده و -0.40ستقیم همانطور که قابل مشاهده است مقدار عدد معناداری بر اساس رابطه یا اثر م 5بر اساس شکل      
توان باشد. در نتیجه میمی 16.96برابر  17.36و  -0.11مقدار عدد معناداری بر اساس رابطه یا اثر غیرمستقیم از مجموع اعداد 

وری پژوهشی معلمان مقطع متوسطه اول رابطه بین تشخیص نیاز اطالعاتی با بهره شود پستایید می اذعان نمود که فرضیه 
 دارد. وجود 

رها ه و مقدار آن در نمودابیانگر توزیع خی دو بود  2Xدهد. شاخص های برازندگی مدل مفهومی را نشان میشاخص 5جدول     
 ریشهباشد. شاخص می 3شده و بیشتر از  6.32برابر  باشد. شاخص می 74درجه آزادی آن که  dfباشد و می 467.71برابر 

بیشتر است.  0.1مقدار از  باشد که اینمی 0.186، یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب برابر برآورد خطای مجذورات میانگین
آن  که مقادیر ماندهاپس وربرازش و مجذ تطبیقی، نیکویی برازندگی، برازندگی نشدهفزاینده، نرم رازندگیبهای چنین شاخصهم

 باشد.می 1کمتر از 

طه اول مان مقطع متوسمعل پژوهشی خودکارآمدی میانجی نقشوری پژوهشی با یابی اطالعات و بهرهبین مکان: 2فرضیه فرعی

 رابطه وجود دارد.

 

 دارگیری مدل کلی و نتايج فرضیه در حالت معنی: اندازه6شكل 

 



 1399 زمستان / اول شماره /اول سال / اربردی در مدیریت و علوم انسانیپژوهش های ک فصلنامه /68

 

 

 های برازندگی مدل مفهومی تحقیق: شاخص6جدول 
 برازندگی شاخص

 فزاینده

 نشدهنرم شاخص
 برازندگی

 برازندگی شاخص
 تطبیقی

 شاخص نیکویی
 برازش

 میانگین ریشه ماندهاپس مجذور
 خطای مجذورات

 برآورد

 خی دو/ درجه

 آزادی

96/0 94/0 96/0 94/0 044/0 000/0 88/0 

 بدست آمده و 0.22مستقیم  طور که قابل مشاهده است مقدار عدد معناداری بر اساس رابطه یا اثرهمان 6بر اساس شکل       
توان ر نتیجه میباشد. دمی 7.17برابر   8.68و  -1.51مقدار عدد معناداری بر اساس رابطه یا اثر غیرمستقیم از مجموع اعداد 

بطه وجود راقطع متوسطه اول موری پژوهشی معلمان یابی اطالعات با بهرهبین مکان شود پستایید می 1Hن نمود که فرضیه اذعا
 دارد.

ده و مقدار آن در نمودارها بیانگر توزیع خی دو بو  2Xدهد. شاخص های برازندگی مدل مفهومی را نشان میشاخص 6جدول      
باشد. شاخص شده که کمتر از سه می 0.88برابر  باشد. شاخص می 87جه آزادی آن که در dfباشد و می 76.59برابر 

کمتر  0.1ه این مقدار از باشد کمی 0.000، یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب برابر برآورد خطای مجذورات میانگین ریشه
ادیر که مق ماندهاپس مجذور وبرازش  تطبیقی، نیکویی گی، برازندگیبرازند نشدهفزاینده، نرم برازندگیهای چنین شاخصاست. هم

 باشد.می 1آن کمتر از 

ه اول ن مقطع متوسطمعلما پژوهشی خودکارآمدی میانجی نقشوری پژوهشی با بین ارزیابی اطالعات و بهره: 3فرضیه فرعی

 رابطه وجود دارد.

 

 دارت معنیگیری مدل کلی و نتايج فرضیه در حال: اندازه7شكل 

 های برازندگی مدل مفهومی تحقیق: شاخص7جدول 
 برازندگی شاخص

 فزاینده

 نشدهنرم شاخص
 برازندگی

 برازندگی شاخص
 تطبیقی

 شاخص نیکویی
 برازش

 میانگین ریشه ماندهاپس مجذور
 خطای مجذورات

 برآورد

 خی دو/ درجه

 آزادی

98/0 98/0 98/0 92/0 056/0 033/0 72/1 

 بدست آمده و -2.10مستقیم  همانطور که قابل مشاهده است مقدار عدد معناداری بر اساس رابطه یا اثر 7اس شکل بر اس       
می باشد. در نتیجه می توان  9.13برابر  6.28و  2.85مقدار عدد معناداری بر اساس رابطه یا اثر غیرمستقیم از مجموع اعداد 

ابطه وجود رطع متوسطه اول وری پژوهشی معلمان مقن ارزیابی اطالعات با بهرهبی تایید می شود پس 1Hاذعان نمود که فرضیه 
 دارد.
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ه و مقدار آن در نمودارها بیانگر توزیع خی دو بود  2Xدهد. شاخص های برازندگی مدل مفهومی را نشان میشاخص 7جدول     

باشد. شاخص شده که کمتر از سه می 1.67برابر  می باشد. شاخص  87درجه آزادی آن که  dfمی باشد و  101.52برابر 

کمتر  0.1ه این مقدار از باشد کمی 0.033، یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب برابر برآورد خطای مجذورات میانگین ریشه
ادیر که مق ماندهاپس ورمجذ وبرازش  تطبیقی، نیکویی برازندگی، برازندگی نشدهفزاینده، نرم برازندگیهای چنین شاخصاست. هم

 باشد.می 1آن کمتر از 

طع معلمان مق شیپژوه خودکارآمدی میانجی نقشوری پژوهشی با بین استفاده موثر از اطالعات و بهره: 4فرضیه فرعی

 رابطه وجود دارد.متوسطه اول 

 
 دارگیری مدل کلی و نتايج فرضیه در حالت معنی: اندازه8شكل 

 زندگی مدل مفهومی تحقیقهای برا: شاخص8جدول 

 شاخص
 برازندگی
 فزاینده

 شاخص
 نشدهنرم

 برازندگی

 شاخص
 برازندگی
 تطبیقی

شاخص 
 برازش نیکویی

 مجذور
 ماندهاپس

 میانگین ریشه
 خطای مجذورات

 برآورد

 خی دو/ درجه

 آزادی

99/0 99/0 99/0 93/0 063/0 030/0 14/0 

 وبدست آمده   -0.29ستقیم ست مقدار عدد معناداری بر اساس رابطه یا اثر مهمانطور که قابل مشاهده ا 8بر اساس شکل      
توان می باشد. در نتیجه می 9.71برابر  8.91و  0.80مقدار عدد معناداری بر اساس رابطه یا اثر غیرمستقیم از مجموع اعداد 

طه رابطه اول علمان مقطع متوسوری پژوهشی مهبین استفاده موثر از اطالعات با بهر شود پستایید می 1Hاذعان نمود که فرضیه 
 وجود دارد.

ه و مقدار آن در نمودارها بیانگر توزیع خی دو بود  2Xدهد. شاخص های برازندگی مدل مفهومی را نشان میشاخص 8جدول     
باشد. شاخص کمتر از سه میشده که  1.14برابر  می باشد. شاخص  74درجه آزادی آن که  dfباشد و می 84.21برابر 

کمتر  0.1ه این مقدار از باشد کمی 0.030، یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب برابر برآورد خطای مجذورات میانگین ریشه
ادیر که مق ماندهاپس مجذور وبرازش  تطبیقی، نیکویی برازندگی، برازندگی نشدهفزاینده، نرم برازندگیهای چنین شاخصاست. هم

 باشد.می 1کمتر از  آن

 دارد. وری پژوهشی نقش میانجیخودکارآمدی پژوهشی در رابطه بین سواد اطالعاتی با بهره: 4فرضیه فرعی
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 دارگیری مدل کلی و نتايج فرضیه در حالت معنی: اندازه9شكل 

 های برازندگی مدل مفهومی تحقیق: شاخص9جدول 
 شاخص
 برازندگی
 فزاینده

 شاخص
 نشدهنرم
 زندگیبرا

 شاخص
 برازندگی
 تطبیقی

شاخص 
 برازش نیکویی

 مجذور
 ماندهاپس

 میانگین ریشه
 خطای مجذورات

 برآورد

 خی دو/ درجه

 آزادی

0.99 0.98 0.99 0.96 0.015 0.000 2.07 

 آمده وبدست   -0.73ستقیم همانطور که قابل مشاهده است مقدار عدد معناداری بر اساس رابطه یا اثر م 9بر اساس شکل      
توان باشد. در نتیجه میمی 9.07برابر  8.96و  0.11مقدار عدد معناداری بر اساس رابطه یا اثر غیرمستقیم از مجموع اعداد 

قش نوری پژوهشی هرهبخودکارآمدی پژوهشی در رابطه بین سواد اطالعاتی با  شود پستایید می 1Hاذعان نمود که فرضیه 
 دارد.میانجی 

ده و مقدار آن در نمودارها بیانگر توزیع خی دو بو  2Xدهد. شاخص های برازندگی مدل مفهومی را نشان میصشاخ 9جدول      
باشد. شاخص شده که کمتر از سه می 0.925برابر  باشد. شاخص می 32درجه آزادی آن که  dfمی باشد و  29.60برابر 

کمتر  0.1ه این مقدار از باشد کمی 0.000برآورد واریانس خطای تقریب برابر ، یا جذر برآورد خطای مجذورات میانگین ریشه
ادیر که مق ماندهاپس مجذور وبرازش  تطبیقی، نیکویی برازندگی، برازندگی نشدهفزاینده، نرم برازندگیهای چنین شاخصاست. هم

 باشد.می 1آن کمتر از 

 گیریبحث و نتیجه

 رد پژوهشی ودکارآمدیخ میانجی نقش و پژوهشی وریبهره با اطالعاتی سواد بین نشان دادداده ها  فرضیه اصلی،بررسی در 
 لیل اینکه متغیر خودکارآمدیدکه به  شودمی استنباط گونه این دارد. لذا وجود رابطه بهشهر شهرستان اول متوسطه مقطع معلمان

نتایج  ن یافته باایبنابراین  کندایفا می پژوهشی وریبهره اطالعاتی و سواد بین میانجی را در تاثیرگذاری رابطه پژوهشی نقش
 و ابیلی و (1395ان )نیا و همکار(، فهیم1396و همکاران ) وردنجانی کاظمی، (1397صالحی ) طبقدهی وهای حسینیپژوهش

اره ده باید اشنتیجه به دست آمین در تبی باشد.همسو میدارد،  رابطه وریبهره با اطالعاتی سوادبودند  معتقد ( که2018همکاران )
 لذا گردد، وری پژوهشیهرهپژوهشی و ب خودکارآمدی به منجر تواندنمی به تنهایی آموزشی هاینظیر فناوری یک عامل داشت که

 قایارت به منجر محیطی، و فردی درون سایر عوامل کنار در تواندمی ها صرفاًفناوری که داشت اذعان توانمی حاصله بنابر یافته

 شود.   وری پژوهشیپژوهشی و بهره خودکارآمدی
 خودکارآمدی میانجی نقش با پژوهشی وریبهره و اطالعاتی نیاز تشخیص بین داده ها نشان داد ،1فرضیه فرعی بررسی در     

پژوهشی  خودکارآمدیکه به دلیل اینکه متغیر  شودمی استنباط گونه این لذا .دارد وجود رابطه اول متوسطه مقطع معلمان پژوهشی
این یافته با نتایج کند بنابراین ایفا می پژوهشی وریو بهره اطالعاتی نیاز تشخیص بین میانجی را در تاثیرگذاری رابطه نقش

 که( 2017) ( و فرخ2018همکاران ) و ابیلی، (1395نیا و همکاران )(، فهیم1397صالحی ) طبقدهی وهای حسینیپژوهش
در تبیین نتیجه به دست آمده باید اشاره  باشد.همسو میدارد،  رابطه پژوهشی وریبهره با اطالعاتی نیاز تشخیص بودند معتقد



 

 71/… وری پژوهشیرابطه سواد اطالعاتی با بهره

 
سواد  از استفاده چنینهم گردد.می مختلف پژوهشی سطوح دروری پژوهشی بهره رفتن باال باعث سواد اطالعاتی داشت که
 برای مناسب هایتکنیک و هاجهت پروراندن مهارت الزم شرایط نمودن باعث فراهم آن، تأثیرگذاری جذابیت و دلیل به اطالعاتی

 میگردد. در معلمانوری پژوهشی بهره بهتر اثربخشی و بیشتر بازدهی به رسیدن
 خودکارآمدی میانجی قشن با پژوهشی وریبهره و اطالعات یابیمکان بین داده ها نشان داد ،2فرضیه فرعی بررسی در     

پژوهشی  ینکه متغیر خودکارآمدیکه به دلیل ا شودمی استنباط گونه این لذا .دارد وجود رابطه اول متوسطه مقطع معلمان پژوهشی
-ج پژوهشته با نتایاین یافابراین کند بنایفا می پژوهشی وریو بهره اطالعات یابیمکان بین میانجی را در تاثیرگذاری رابطه نقش

 بودند معتقد که( 2017) خ( و فر2018همکاران ) و ابیلی، (1395نیا و همکاران )فهیم(، 1397صالحی ) طبقدهی وهای حسینی
مانی که معلاشت که ده باید اشاره ددر تبیین نتیجه به دست آم باشد.همسو میدارد،  رابطه پژوهشی وریبهره با اطالعات یابیمکان
حیث  این از تریمناسب تماعیاج محیط و هااز خانواده افراد این است که این نشان دهنده هستند، باالیی اطالعات سواد دارای

وری پژوهشی بهره است که دیهیب لذا باشندمی موفق نیز پژوهشی هایزمینه سایر در و احتماالً بوده برخوردار سایرین نسبت به
 باشند. داشته نیز باالیی

 پژوهشی خودکارآمدی نجیمیا نقش با پژوهشی وریبهره و اطالعات ارزیابی بین داده ها نشان داد ،3فرضیه فرعی بررسی در 
 پژوهشی نقش غیر خودکارآمدیکه به دلیل اینکه مت شودمی استنباط گونه این لذا. دارد وجود رابطه اول متوسطه مقطع معلمان

های ژوهشا نتایج پیافته ب این کند بنابراینایفا می پژوهشی وریو بهره اطالعات ارزیابی بین میانجی را در تاثیرگذاری رابطه
بودند  معتقد که (1720) ( و فرخ2018همکاران ) و ابیلی، (1395نیا و همکاران )(، فهیم1397صالحی ) طبقدهی وحسینی
ی که از که معلمان اید اشاره داشتبدر تبیین نتیجه به دست آمده  باشد.همسو می دارد، رابطه پژوهشی وریبهره و اطالعات ارزیابی

 به منجر توانسته اطالعاتی یش سوادافزا این اما یابی اطالعات باالیی برخوردار هستند. یعنی سواد اطالعاتی افزایش یافته است.ارز

 .شودوری پژوهشی بهرهافزایش 
 یخودکارآمد میانجی نقش با پژوهشی وریبهره و اطالعات از موثر استفاده بین داده ها نشان داد ،4فرضیه فرعی بررسی در 

پژوهشی  ینکه متغیر خودکارآمدیکه به دلیل ا شودمی استنباط گونه این لذا .دارد وجود رابطه اول متوسطه مقطع معلمان پژوهشی
ا نتایج ن یافته بای ند بنابراینکایفا می پژوهشی وریو بهره اطالعات از موثر استفاده بین میانجی را در تاثیرگذاری رابطه نقش

بودند  معتقد که( 1720) ( و فرخ2018همکاران ) و ابیلی، (1395نیا و همکاران )(، فهیم1397ی )صالح طبقدهی وحسینی
 هاره داشت کست آمده باید اشدر تبیین نتیجه به د باشد.دارد، همسو می رابطه پژوهشی وریبهره و اطالعات از موثر استفاده

 بلکه شودمی وهشی بیشتر معلمانوری پژبهره باعث نه تنها شود وارد معلمان آموزشی سطوح تمام در استفاده موثر از اطالعات اگر

 (1392آقازاده ) و روشنیان وریگردد.  رابطه بین سواد اطالعاتی با بهرهپژوهشی می امر در آنان شدن باعث کارآمد
شی نقش وری پژوههرهبا خودکارآمدی پژوهشی در رابطه بین سواد اطالعاتی ب داده ها نشان داد ،5فرضیه فرعی بررسی در 

 ابطهانجی را در تاثیرگذاری رمی پژوهشی نقش که به دلیل اینکه متغیر خودکارآمدی شودمی استنباط گونه این لذادارد. میانجی 
ن و همکارا یوردنجان اظمیهای کاین یافته با نتایج پژوهشکند بنابراین، ایفا می پژوهشی وریو بهرهسواد اطالعاتی  بین

ی در رابطه بین سواد خودکارآمدی پژوهشبودند  معتقد ( که1392آقازاده ) و (، روشنیان1395تابان ) و یاسینی، (1396)
د اطالعاتی سوا هرچه ره داشت کهدر تبیین نتیجه به دست آمده باید اشاباشد. همسو میدارد، وری پژوهشی نقش اطالعاتی با بهره

وری پژوهشی بهره ی پژوهشی وخودکارآمد سوی به را و سازمان گذاشته تاثیر شی بیشتروری پژوهبه بهره باشد، بیشتر معلمان در
و  کارایی زیرا دهد. زایشاف را وری پژوهشیبهره کارایی و عملکرد تواند سطحمی خودکارآمدی پژوهشی چنینهم .دهدمی سوق

  است.  کارکنان فکر کلیه و ذهن سرمایه از برگفته سازمان در باال عملکرد
 مقطع معلمان در ژوهشیپ خودکارآمدی میانجی نقش و پژوهشی وریبهره با اطالعاتی سواد گیریم که بیندر پایان نتیجه می

 میانجی نقش و پژوهشی وریهبیشترین رابطه با بهرارزیابی اطالعات که مولفه  .دارد وجود رابطهبهشهر  شهرستان اول متوسطه
 دارد.  پژوهشی خودکارآمدی

 دهاپیشنها
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 و گردد. تشکیل معلمان عاتیاطال سواد به مربوط مشکالت به گوییپاسخ برای مراکزی شود:با توجه به فرضیه اصلی پیشنهاد می

 کارگیری به و شناخت منظور به اطالعات زمینه در آموزشی هایآوریفن هایکارگاه

 گردد. برگزار نوین هایفناوری
 میزان تا برد باال آموزش قطری از را کارکنان اطالعاتی نیازهای شود: توانایی تشخیصپیشنهاد می 1با توجه به فرضیه فرعی 

 یابد.  وری پژوهشی افزایشبهره

نحوه  آموزش و الزم مپیوتریکا افزاری سخت و افزارینرم تجهیزات تدارك طریق شود: ازپیشنهاد می 2با توجه به فرضیه فرعی 
 یابد. افزایش ری پژوهشیوبهره میزان تا داد افزایش معلمان در را اطالعات یابیمکان توانایی تجهیزات، این از استفاده

دهند. الزم است نمی انجام را عاتاطال از موثر استفاده و اطالعات ارزیابی که شود: معلمانیپیشنهاد می 3با توجه به فرضیه فرعی 
 بد.یا وری پژوهشی افزایشتا بهره گردد تقویت بهسازی و آموزش طریق معلمان از در فوق هایتوانایی

 آشنایی تا اطالعات برگزار شود زا موثر معلمان جهت استفاده برای آموزشی هایشود: کارگاهپیشنهاد می 4با توجه به فرضیه فرعی 

 گردد.  معلمان ایجاد در بیشتری انگیزه و

 موزشآ هازمینه این در کافی ازهاند به را ش و پرورش کارکناناداره کل آموز شود: مسئولینپیشنهاد می 5با توجه به فرضیه فرعی 
 .باشند موفق نوآوری هایتیم در کار هنگام تا کنید هدایت و دهند
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