رابطه ی سواد اطالعاتی با انگیزه ...
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان.
 -2استادیار ،دکترای مدیریت آموزشی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،
 -3دانشیار ،دکترای مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.

چکیده

سواد اطالعاتی به عنوان یکی از مهارتهای اساسی زندگی در هزاره جدید شناخته شده و داشتن این مهارت برای دانشجویان

در جامعه اطالعاتی امروز بسیار مهم است .این پژوهش با هدف مقایسهی رابطهی سواد اطالعاتی با انگیزه و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی با سایر دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت .این
پژوهش ع ّلی -ارتباطی بود که با استفاده از پرسشنامه انجام شد و جامعه آماری شامل همهی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی  1394-95بود ( )N=2053كه با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای (بر حسب

جنس ،رشته و مقطع تحصیلی) و بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران  323تن از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند .به منظور
جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد سواد اطالعاتی و انگیزش تحصیلی استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از
کروسکال والیس ،آماره توکی و ضریب همبستگی اسپیرمن با کمک نرم افزار  SPSS21استفاده شد .نتایج نشان دادند که تفاوت

معناداری بین سواد اطالعاتی ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی با سایر دانشجویان وجود ندارد
( .)p<0/05ضریب همبستگی سواد اطالعاتی با انگیزه و پیشرفت تحصیلی به ترتیب  0/696و  0/543بود ( .)p>0/01این یافته
به این معناست که افزایش سواد اطالعاتی ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی باال را به دنبال دارد.

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

نویسندهی مسئول :ناصر ناستی زایی

رایانامهn_nastie1354@ped.usb.ac.ir :

دریافت 95/4/28 :پذیرش1395/11/27 :
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مقدمه

میشـود .انگیـزش تحصیلی به فرایندی درونی گفته میشـود

در دورانی که عصر اطالعات نام گرفته است ،مهارت

كـه فعالیتهـا را تحریـك میكننـد و بـا هـدف دسـتیابی بـه

هم با صرف کمترین زمان و هزینه ،از جمله مهارتهای اساسی

و همـکاران .)2013 ،بـر اسـاس نظریـه خودتعیینـی انگیـزش

دستیابی مؤثر به اطالعات مورد نظر افراد برای پیشرفت ،آن

است که این مهارت را امروزه سواد اطالعاتی مینامند .سواد
اطالعاتی تنها شامل مهارتهای کتابخانهای یا کتابشناسی

و یا توانایی استفاده مؤثر از منابع اطالعاتی مختلف نیست،
بلکه مهارتهای تفکر انتقادی و تحلیلی برحسب استفاده از
اطالعات و توانایی خلق دیدگاههای جدید از اطالعات کنونی

و دانش پیشین را نیز در بر میگیرد (اعظمی و صالحینیا،

 .)1394رسالت نظامهای آموزشی در جامعهی اطالعاتی،

بیش از آنكه بر آموزش مهارتهای تخصصی و ارایهی مطالب
درسی متمركز باشد ،به مؤلفههای یادگیری مادامالعمر،
مانند سواد اطالعاتی ،تأكید میكند (سراجی و خداویسی،

 .)1393سواد اطالعاتی ،کلیدی برای یادگیری مادامالعمر

است (نیازآذری و همکاران.)1394 ،

دسـتآوردهای تحصیلـی خـاص تـداوم مییابنـد (كوسـوركار

افـراد در سـه نـوع جهتگیـری انگیزشـی درونـی ،بیرونـی و

بیانگیزگـی قـرار میگیرنـد .دانشآموزانـی کـه بـا انگیـزه
درونـی تحصیلات خـود را گذراندهانـد ،از دانشآموزانـی کـه
انگیـزه بیرونـی داشـتند ،بهتـر عمـل میکننـد.

یادگیرنـدگان دارای انگیـزه درونـی تمایـل بـه کسـب

نمرههـای باالتـر دارنـد ،در یادگیـری مـوارد جدیـد بـا اعتمـاد
بـه نفـس بیشـتری عمـل میکننـد ،بیشـتر بـه دنبـال تـداوم

و تکمیـل کار و حفـظ دانـش بـرای دورههـای طوالنیتـر
بـوده و کمتـر احتمـال دارد نیـاز بـه مسـاعدتهای جبرانـی و

اصالحـی داشـته باشـند .آنـان همچنیـن ،تمایـل به اسـتفاده

از راهبردهـای یادگیـری پیچیـده دارنـد در حالـی کـه دانـش
آمـوزان بـا انگیـزه بیرونـی ،بـه انتخـاب تکلیـف بـا درجـهی

سواد اطالعاتی با توسعهی فناوری اطالعات و ارتباطات

دشـواری پاییـن تمایـل دارنـد .افـراد بیانگیـزه بـدون هـدف

با این دگرگونیها ،تالشهای علمی گوناگونی برای تدوین

شـیوه مشـخص پیـروی نمیکنـد (میکاییلـی منیـع ،نـوریزاد

(فاوا) ،جایگاه ویژهای در نظامهای آموزشی پیدا كرد .همسو

اصول سواد اطالعاتی ،تدارك مدلها و استانداردهای مربوط
به آن در نظامهای آموزشی صورت گرفته است (میاتنگ و

همکاران .)2010 ،به عنوان نمونه انجمن كتابداران آمریكا،
موردهایی مانند درك ماهیت و وسعت اطالعات ،دسترسی
به اطالعات ،نقد و ارزیابی منابع اطالعاتی ،استفادهی بهینه

از اطالعات و رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی اطالعات را
به عنوان استانداردهایی برای نظام آموزش عالی مطرح كرده

است (سراجی و خداویسی .)1393 ،هر چند که بررسیها

نشان میدهند بین سواد اطالعاتی با عملکرد تحصیلی،

خالقیت ،خودکارآمدی رایانه و انگیزش تحصیلی رابطه

وجود دارد (نعمتی و همکاران ،1394 ،استوارت و بیسیك،
 )2014اما برخی بررسیها نشان میدهند که دانشجویان در

زمینه سواد اطالعاتی در سطح پایینتر از متوسط قرار دارند

(صیفوری و غفاری ،1390 ،نادری و همکاران.)1392 ،

و آرمـان خـاص بـوده و اعمـال و رفتارهـای آنـان از سـبک و
و هاشـمی .)1393 ،انگیـزه تحصیلـی بیشـتر بـه آن بعـد از
انگیـزه مربـوط میشـود كـه انگیـزه درونـی نـام دارد )دسـی و
رایـان .)2012 ،بیشـتر رفتارهایـی كـه انگیـزش تحصیلـی را
نشـان میدهنـد عبارتنـد از پافشـاری برانجـام تكلیفهـای

دشـوار ،سـخت كوشـی یـا كوشـش در جهـت یادگیـری در حد
تسـلط و انتخـاب تكلیفهایـی كه بـه تالش نیاز دارد (یوسـفی

و گردانشـکن .)1393 ،بـا ایـن انگیـزه ،افـراد تحـرك الزم را
بـرای بـه پایـان رسـاندن موفقیتآمیـز یـك تکلیـف ،رسـیدن
بـه هـدف یا دسـتیابی بـه درجـه معینـی از شایسـتگی در كار

خـود دنبـال میكننـد (لینـچ ،لرنـر ،لونتهـال.)2013 ،

از پیشـرفت تحصیلـی به عنوان شـاخص عمدهی سـنجش

کیفیـت آمـوزش و پـرورش یـاد میشـود (ون اسـتوم ،هـل

و چامـورو .)2011 ،از ایـن رو ،موفقیـت هـر نظـام آموزشـی
بسـتگی بـه ایـن دارد کـه آن نظـام تـا چه حـد و به چـه میزانی

سـواد اطالعاتـی میتوانـد بـر انگیـزش تحصیلـی و در

توانسـته اسـت بـه عملکرد مـورد انتظار دسـت یابد .بـا وجود

(گلمحمدنژادبهرامـی .)1394 ،انگیـزش تحصیلـی ،بـه

پشـتیبانی نمیکننـد .گـزارش وزارت علـوم ،تحقیقـات و

نتیجـه پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان تاثیرگـذار باشـد
رفتارهایـی اطلاق میشـود كـه به یادگیـری و پیشـرفت منجر

ایـن ،آمارهـا از ایـن دیـدگاه بـرای آمـوزش عالـی کشـورمان

فنـاوری دربـاره کـم و کیـف افـت تحصیلـی (شـامل اخـراج،
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انصـراف ،ترك تحصیل ،و ماندگاری زیـاد در دوره) گویای افت
تحصیلـی باالی دانشـجویان اسـت (حسـنآبادی و همکاران،

 .)1391بـر اسـاس بررسـیها و ارزیابیهـا ،عاملهـای
شـخصیتی ،انگیـزه و عالقـه ،احسـاس رضایتمنـدی،
احسـاس تنهایـی ،انتظار موفقیت ،شـرایط خانواده ،سلامت

فیزیکـی ،روانی ،سـبک زندگـی ،عوامل محیطی و افسـردگی،
ارتبـاط ضعیـف بـا دوسـتان ،درآمـد کـم و فاصلـه زیـاد محـل

سـکونت تا دانشـگاه ،هوش و استعداد دانشـجو ،روش و رفتار
وی در دانشـکده ،شـغل والدیـن ،میـزان تحصیلات والدیـن،
بومـی بـودن دانشـجویان ،وضعیـت اقتصـادی  -اجتماعـی
دانشـجویان و میانگیـن معـدل دیپلـم ،سـهمیه پذیـرش وی

در کنکـور ،فاصلـه بیـن دریافـت دیپلـم و ورود بـه دانشـگاه،

اشـتغال و وضعیـت تأهـل دانشـجویان در افـت تحصیلی نقش
دارنـد (رحیمـی پردنجانـی ،حشـمتی ،مقـدم.)1393 ،

از مهمترین مشکلهای دانشجویی در عصر اطالعاتی

امروز ،چگونگی دسترسی به اطالعات ارزشمند و سازماندهی

شده در میان انبوهی از اطالعات است که در محلهای

روش شناسی

این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش

ع ّلی-ارتباطی است .جامعهی آماری آن همهی دانشجویان

تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان با دستکم

یک سال تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-95
به شمار  2053تن ( 1018پسر و  1035دختر) بود که از این

شمار  1669تن ( 796پسر و  873دختر) در مقطع کارشناسی
ارشد و  384تن ( 222پسر و  162دختر) در مقطع دکترای
تخصصی مشغول به تحصیل بودند .به شیوه نمونهگیری
طبقهای (بر پایه جنس ،رشته و مقطع تحصیلی) و بر

پایهی فرمول نمونهگیری کوکران  158دانشجوی پسر (122

نفر مقطع کارشناسی ارشد و  36نفر مقطع دکتری) و 165

دانشجوی دختر ( 139نفر مقطع کارشناسی ارشد و 26

نفر مقطع دکتری) و در مجموع  323دانشجوی تحصیالت
تکمیلی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند (جدول .)1
فرمول کوکران بهصورت زیر محاسبه میشود:

گوناگون و سطحهای مختلف پراکندهاند .دانشجویان در این

دوران باید توانایی انتخاب بهترین و سودمندترین اطالعات

را از میان اطالعات در دسترس داشته باشند و در واقع به

سواد اطالعاتی مجهز باشند که نتیجهی آن بهبود انگیزش
تحصیلی و عملکرد تحصیلی آنان خواهد بود (نیازآذری و

همکاران ،1394 ،حکیمزاده و همکاران .)1394 ،دانشجویان
دانشگاه سیستان و بلوچستان (مانند دیگر دانشجویان کشور)
به دلیل ماهیت کار و فعالیتهایی که با پژوهش و حل مساله

ارتباط دارند ،به یادگیری سواد اطالعاتی و پژوهش ،توسعه و
به روز کردن اطالعاتشان ملزم هستند.

در فرمـول كوكـران =n :حجـم نمونـه = N ،حجـم جمعیـت

آمـاری t ،یـا  = zدر صـد خطای معیار ضریب اطمینان شـایان

پذیـرش = p ،نسـبتی از جمعیـت دارای صفـت معیـن-1( = q ،

 )pنسـبتی از جمعیـت بدون صفت معیـن = d ،درجه اطمینان

یا دقـت احتمالـی مطلوب میباشـد.

ابزار گردآوری دادهها دو پرسشنامهی سواد اطالعاتی

و انگیزه تحصیلی بود که پرسشنامه سواد اطالعاتی در قالب
 49پرسش و مولفههای پنج گانه ی توانایی تعیین وسعت

بنابراین با توجه به بحثهای نظری و یافتههای پژوهشی

و ماهیت اطالعات ( 8پرسش)؛ توانایی دسترسی مؤثر به

اینترنتی بیشتر از منابع کتابخانهای استفاده میکنند و

پرسش)؛ توانایی كاربرد هدفمند اطالعات ( 11پرسش)؛

و با توجه به اینکه در حدود  70درصد دانشجویان از منابع
همچنین توجه به این نکته که تاکنون پژوهشی به بررسی
رابطهی سواد اطالعاتی با انگیزش تحصیلی و پیشرفت

تحصیلی به ویژه در دانشگاه سیستان و بلوچستان نپرداخته

است ،ضرورت چنین پژوهشی دوچندان میشود .بنابراین

مساله اصلی این پژوهش این است که چه رابطهای بین
سواد اطالعاتی با انگیزهی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی وجود دارد؟

 112فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

اطالعات ( 12پرسش)؛ توانایی ارزیابی نقادانة اطالعات (8
توانایی درك موارد حقوقی و اقتصادی كاربرد اطالعات (10

پرسش) ،به وسیلهی دوارپناه و سیامک ( )1387تنظیم شده
بود و برای نمره گذاری پرسشنامه ،به هر پاسخ درست مربوط
به پرسشهای یك یا چند گزینهای نمره  1داده شد .بدین

ترتیب اگر پاسخگو به پرسش یك گزینه ی درست ،پاسخ می
داد ،نمره ی  1و اگر به پرسش چند گزینه ای درست پاسخ

میداد ،به همان شمار نمره میگرفت و به بدون پاسخ نمره
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ای تعلق نمی گرفت .پرسشنامه انگیزش تحصیلی (علی و

گروههای علوم تربیتی و فناوری اطالعات دانشگاه سیستان

عالقه به تکلیف ( 4پرسش) ،تالش تحصیلی ( 7پرسش)،

گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را

مکاینرنی )2005 ،نیز در قالب  43پرسش و هشت مولفهی:
رقابت جویی ( 6پرسش) ،قدرت اجتماعی ( 6پرسش) ،کسب

پیوستگی ( 3پرسش) ،عالقه اجتماعی ( 5پرسش) ،کسب

ستایش ( 5پرسش) و نمونه بودن ( 7پرسش) به بررسی انگیزه
تحصیلی میپردازد .نمرهگذاری مقیاس به این صورت بود:

بسیار مخالفم ( ،)-2مخالفم ( ،)-1بی نظر ( ،)0موافقم ()+1
و بسیار موافقم ( .)+2برای سنجش میزان پیشرفت تحصیلی
نیز از معدل تحصیلی نمیسال اول  1394-95دانشجویان
استفاده شد .برای تعیین روایی پرسشنامهها از روش روایی

محتوا استفاده شد .در این راستا پرسشنامه توسط اساتید

و بلوچستان مورد تأیید قرار گرفته است و اطمینان حاصل
میسنجد و از اعتبار الزم برخوردار می باشد .برای تعیین

پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد که

مقدار ضرایب برای پرسشنامه سواد اطالعاتی  0/846و
برای انگیزش تحصیلی  0/814به دست آمد .این ضریبها
نشان دهنده آن است که پرسشنامههای مورد استفاده از
پایایی الزم برخوردارند .برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی
(فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی

(ضریب همبستگی اسپیرمن ،کروسکال والیس و آماره توکی)

با کمک نرم افزار  SPSS21استفاده شد.

جدول -1توزیع جامعه و نمونه آماری دانشجویان بر پایه جنس ،مقطع و رشته تحصیلی
جامعه آماری

کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
مهندسی
علوم پایه
ادبیات و علوم انسانی
مدیریت و اقتصاد
هنر و معماری
علوم تربیتی و روان شناسی
جغرافیا
برق و کامپیوتر
الهیات و معارف
ریاضی
علوم کشاورزی و منابع
طبیعی
جمع

نمونه آماری

کارشناسی ارشد

دکتری

دکتری

پسر

دختر

پسر

دختر

کل

پسر

دختر

پسر

دختر

جمع

190
122
155
56
8
36
39
62
49
50
29
779
37/94

45
190
194
94
21
84
40
23
65
105
12
890
43/35

58
44
36
34
10
24
2
14
222
10/81

13
89
23
17
6
5
1
8
162
7/89

306
445
408
201
29
120
95
114
117
177
41
2053
100

30
19
24
9
1
6
6
9
8
8
5
122
37/77

7
30
30
15
3
13
6
4
10
16
2
139
43/03

9
7
6
5
2
4
1
2
36
11/14

2
14
4
3
1
1
1
26
8/05

48
70
64
32
4
19
15
18
19
27
7
323
100

یافتهها

بـرای بررسـی وضعیـت پاسـخگویی آزمودنیهـا بـه

متغیرهـای تحقیق از آمار توصیفی اسـتفاده شـد کـه نتیجهی
آن در جـدول  2گـزارش شـده اسـت.

برای مقایسـه وضعیت سـواد اطالعاتـی ،انگیزش تحصیلی

و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان رشـته علـوم کشـاورزی
و منابـع طبیعـی بـا دانشـجویان سـایر رشـتهها از آزمـون
کروسـکال والیـس و آمـاره توکـی اسـتفاده شـد کـه یافتههـای

آن در جدولهـای  3تـا  8گـزارش شـده اسـت.

جـدول -2آمـار توصیفـی سـواد اطالعاتـی ،انگیـزش و

پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان تحصیالت تکمیلی دانشـگاه

سیسـتان و بلوچسـتان

کمینه

متغیر
سواد اطالعاتی

انگیزش تحصیلی

پیشرفت تحصیلی

انحراف

بیشینه

میانگین

میانگین

میانگین

24

43

40/11

14/01

19/24

16/43

23

86

56/58

معیار
2/76

22/38
1/46
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جدول -3نتایج آزمون کروسکال 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 کامپیوتر
الهیات و معارف
ریاضی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد

میانگین رتبه

Chi-Square

df

Sig.

48
70
64
32
4
19
15
18
19
27
7

135/71
171/19
155/52
155/27
198/12
189/03
135/4
168/11
161/24
206/61
117/71

16/557

10

0/085

بـر اسـاس یافتههـای جـدول  3قـدار  Chi-squareبرابـر

بـا  16/557میباشـد کـه بـا درجـه آزادی  10از لحـاظ آمـاری

معنـادار نیسـت( .)p<0/05بنابرایـن میتـوان پذیرفـت کـه

تفـاوت معنـاداری بیـن وضعیـت سـواد اطالعاتی دانشـجویان

کشـاورزی و منابـع طبیعـی و سـایر دانشـجویان وجـود ندارد.

جدول -4نتایج آزمون کروسکال 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 کامپیوتر
الهیات و معارف
ریاضی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد

میانگین رتبه

Chi-Square

df

Sig.

48
70
64
32
4
19
15
18
19
27
7

139/95
176/32
155/37
158/06
191/88
189/79
140/7
150/28
145/34
193/35
156/21

11/538

10

0/317

بـر اسـاس یافتههـای جـدول  4قـدار  Chi-squareبرابـر

بـا  11/538میباشـد کـه بـا درجـه آزادی  10از لحـاظ آمـاری

معنـادار نیسـت( .)p<0/05بنابرایـن میتـوان پذیرفـت کـه

تفـاوت معناداری بین وضعیت انگیزش تحصیلی دانشـجویان

کشـاورزی و منابـع طبیعـی و سـایر دانشـجویان وجـود ندارد.

جدول -5نتایج آزمون کروسکال والیس مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
مهندسی
علوم پایه
ادبیات و علوم انسانی
مدیریت و اقتصاد
هنر و معماری

تعداد

میانگین رتبه

Chi-Square

df

Sig.

48
70
64
32
4

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

46/771

10

0/001
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ادامه جدول 5
تعداد

میانگین رتبه

Chi-Square

df

Sig.

رشته تحصیلی
علوم تربیتی و روان شناسی

19

169/74

46/771

10

0/001

برق و کامپیوتر

18

107/11

جغرافیا

15

الهیات و معارف

19

علوم کشاورزی و منابع طبیعی

7

ریاضی

104/47
80/11

153/15

27

110/86

بـر اسـاس یافتههـای جـدول  5مقـدار  Chi-squareبرابـر

و منابـع طبیعـی بـا سـایر دانشـجویان تحصیلات تکمیلی بود

معنـادار اسـت کـه بـه ایـن معناسـت بیـن پیشـرفت تحصیلـی

شـده اسـت .یافتههـای جـدول  6نشـان میدهـد کـه تفـاوت

بـا  46/771میباشـد کـه بـا درجـه آزادی  10از لحـاظ آمـاری
دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی دانشـکدههای مختلـف

تفـاوت معنـاداری وجـود دارد ( .)p>0/001بـرای پیبردن به
ایـن تفـاوت از آزمـون توکـی اسـتفاده شـد .از آنجـا کـه هـدف

پژوهش مقایسـهی پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان کشاورزی

فقـط نتایـج ایـن بخـش از آزمـون توکـی در جـدول  8گـزارش

معنـاداری بیـن پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان کشـاورزی و
منابـع طبیعـی و سـایر دانشـجویان تحصیلات تکمیلی وجود
نـدارد (.)p<0/05

جدول -6نتایج آزمون توکی برای مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی با سایر دانشجویان
فراوانی

میانگین

تفاوت میانگین

رشته تحصیلی
مهندسی

48

16/26

-0/6

ادبیات و علوم انسانی

64

16/98

-1/32

0/349

-0/87

0/995

0/12

1

علوم پایه

مدیریت و اقتصاد

70

-1/2

16/86

32

16/52

-0/86

علوم تربیتی و روان شناسی

19

16/52

-0/86

برق و کامپیوتر

18

15/52

0/14

16/33

-0/67

هنر و معماری
جغرافیا

الهیات و معارف
ریاضی

4

15
19
27

16/53

15/54

0/6

15/06

Sig.
0/991
0/501
0/917
0/942
1

0/996

0/987

بـر اسـاس یافتههـای جـدول  5مقـدار  Chi-squareبرابـر

شـده اسـت .یافتههـای جـدول  6نشـان میدهـد کـه تفـاوت

معنـادار اسـت کـه بـه ایـن معناسـت بیـن پیشـرفت تحصیلـی

منابـع طبیعـی و سـایر دانشـجویان تحصیلات تکمیلی وجود

بـا  46/771میباشـد کـه بـا درجـه آزادی  10از لحـاظ آمـاری
دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی دانشـکدههای مختلـف

تفـاوت معنـاداری وجـود دارد ( .) p >0/001بـرای پیبـردن

بـه ایـن تفـاوت از آزمون توکی اسـتفاده شـد .از آنجـا که هدف

پژوهش مقایسـهی پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان کشاورزی
و منابـع طبیعـی بـا سـایر دانشـجویان تحصیلات تکمیلی بود

فقـط نتایـج ایـن بخـش از آزمـون توکـی در جـدول  8گـزارش

معنـاداری بیـن پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان کشـاورزی و
نـدارد (.)p<0/05

بـرای بررسـی رابطـهی بیـن سـواد اطالعاتـی بـا انگیـزه

و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان ،از ضریـب همبسـتگی

اسـپیرمن اسـتفاده شـده اسـت کـه نتـاج آن در جـدول 7
گـزارش شـده اسـت.
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جدول -7ضریبهای همبستگی متقابل سواد اطالعاتی (و مولفههای آن) با انگیزه و پیشرفت تحصیلی تحصیلی
عالقه به

تالش

رقابت

قدرت

کسب

عالقه

متغیر

0/265

0/214

0/185

0/263

0/234

0/265

توانایی ارزیابی نقادانة اطالعات 0/441

0/28

0/388

0/327

0/267

0/392

0/297

0/377

0/379

توانایی تعیین وسعت اطالعات
توانایی دسترسی به اطالعات
توانایی كاربرد اطالعات

توانایی درك موارد حقوقی

سواد اطالعاتی

تکلیف

0/366

0/477
0/549

تحصیلی جویی

0/35

0/221

0/372

0/361

0/428

0/418

0/313

اجتماعی پیوستگی اجتماعی

0/23

0/332
0/408

0/221

کسب

ستایش
0/248

نمونه بودن انگیزه تحصیلی پیشرفت
(کل)

تحصیلی

0/293

0/298

0/345

0/232

0/474

0/418

0/223

*0/138

0/219

0/255

0/295

0/257

0/233

0/353

0/399

0/354

0/33

0/418

0/311
0/39

0/201
0/279

0/371
0/492
0/487
0/603

0/398
0/394
0/438
0/559

• همهی ضریبها ( به جز ضریب * که در سطح کمتر از  0/05معنادار است) در سطح کمتر از  0/001معنادار هستند

بنـا بـر یافتههـای جـدول بـاال ،بیـن سـواد اطالعاتـی و

كـه سـواد اطالعاتـی دانشـجویان ،در مجمـوع ،باالتـر از حـد

رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد ( )p>0/01و بـه ایـن

در تشـخیص نیـاز بـه اطالعـات در سـطحی پایینتـر از حـد

مولفههـای آن بـا انگیـزه و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان
معناسـت کـه هرچـه سـواد اطالعاتـی دانشـجویان (تعییـن
وسـعت اطالعـات ،دسترسـی بـه اطالعـات ،ارزیابـی نقادانـة
اطالعـات ،كاربـرد اطالعـات ،و درك مـوارد حقوقـی اطالعات)

بیشـتر شـود ،انگیـزه و پیشـرفت تحصیلـی آنـان نیـز بیشـتر
میشـود.

بحث و نتیجه گیری

متوسـط اسـت .بـر پایـه نتایـج ایـن پژوهـش دانشـجویان
متوسـط ،مهارتهـای دسـتیابی بـه اطالعـات ،ارزیابـی و
اسـتفاده از اطالعـات ،آشـنایی بـا مسـائل حقوقـی اطالعات و

نیـز بهرهمنـدی از مهارتهـای پیـش زمینة سـواد اطالعاتی و
درك اهمیـت اطالعـات ،در سـطح باالتـر از متوسـط هسـتند.
زمانـی ،حیـدری ،عظیمـی ( )1394در پژوهشـی بـا هـدف

بررسـی وضعیـت سـواد اطالعاتـی دانشـجویان سـال آخـر

كارشناسـی دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد رامهرمـز دریافتنـد

ایـن پژوهـش با هـدف مقایسـهی رابطهی سـواد اطالعاتی

کـه سـطح سـواد اطالعاتـی جامعـهی مـورد پژوهـش در حـد

طبیعـی بـا سـایر دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی دانشـگاه

دیگـر یافتـهی ایـن پژوهـش نشـان داد کـه بیـن سـواد

بـا انگیزه و پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان کشـاورزی و منابع

سیسـتان و بلوچسـتان انجـام گرفـت .یافتههـای توصیفـی
ایـن پژوهـش نشـان داد کـه دانشـجویان مـورد بررسـی از نظر
انگیـزش تحصیلـی ،پیشـرفت تحصیلـی و مهارتهـای سـواد

اطالعاتـی ،در سـطح باالتـر از متوسـط قـرار دارنـد .همچنین

یافتههـای ایـن پژوهـش نشـان داد کـه تفـاوت معنـاداری بین
سـواد اطالعاتـی ،انگیـزه و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان

کشـاورزی و منابـع طبیعـی و سـایر دانشـجویان تحصیلات
تکمیلـی وجـود نـدارد.

متوسـط میباشـد.

اطالعاتـی و همـهی مولفههـای آن (توانایـی تعییـن وسـعت

اطالعـات ،توانایـی دسترسـی موثـر بـه اطالعـات ،توانایـی
ارزیابـی نقادانـة اطالعـات ،توانایـی كاربرد اطالعـات ،توانایی

درك مـوارد حقوقی اطالعات) با انگیزش تحصیلی و پیشـرفت
تحصیلـی دانشـجویان رابطـه مثبـت و معناداری وجـود دارد.

یافتههـای بررسـیهای دیگـران نیـز تأییدکننـدهی ایـن
یافتـه اسـت .سـراجی و سـیفی ( )1394دریافتنـد کـه بیـن

مهارتهـای یادگیـری الكترونیكـی بـا رضایـت و موفقیـت

گلمحمدنـژاد بهرامـی ( )1394و اکبـری بورنـگ ()1394

تحصیلـی دانشـجویان مركـز آمـوزش مجـازی دانشـگاه تهران

باالتـر از متوسـط دارنـد .میـری و چشـمه سـهرابی ()1390

نیـازآذری و همـکاران ( )1394دریافتنـد کـه بیـن آمـوزش

دریافتنـد کـه دانشـجویان مـورد مطالعـه انگیـزش تحصیلـی
در پژوهشـی بـا هـدف بررسـی سـواد اطالعاتـی دانشـجویان
سـال آخر كارشناسـی دانشـگاه علـم و صنعت ایـران دریافتند
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و موسسـه آمـوزش عالـی مهـر البـرز رابطـه وجـود دارد.

سـواد اطالعاتـی بـا عملکرد تحصیلی دانشـجویان کارشناسـی
ارشـد دانشـگاه آزاد اسلامی واحد رودهن رابطه وجود دارد و

شماره  ،39زمستان 1395

 10/5درصـد تغییرپذیریهـای عملکرد تحصیلی دانشـجویان

دانشـجویانی کـه تکالیـف مربـوط بـه جسـت و جـوی آنالیـن

دلوچـی ( )1389نشـان میدهـد کـه بیـن سـواد اطالعاتـی

باالتـری کسـب کردند .بیتسـو ( )2000در بررسـی خـود به این

را متغیـر آمـوزش سـواد اطالعاتـی تبییـن میکنـد .یافتههای
هماهنـگ با اسـتانداردهای ( )A.C.R.Lدانشـجویان آموزش
الکترونیکـی دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی
بـا پیشـرفت تحصیلـی آنـان رابطـه معنـیدار وجـود دارد.

جعفریـان و سـعیدیپور ( )1393دریافتنـد که بیـن متغیرهای
عـزت نفـس تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلی
سـواد اطالعاتـیّ ،
دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی دانشـگاه شـهید مدنـی

آذربایجـان همبسـتگی معنـاداری وجـود دارد .نتایج پژوهش
زارعـی زواركـی و رضایـی ( )1390برتـری پیشـرفت تحصیلی،

انگیـزه پیشـرفت و نگـرش نسـبت بـه امتحـان دانشـجویانی را
نشـان داد كـه از طریـق كارپوشـه الكترونیكـی آمـوزش دیـده

بودنـد.

را انجـام دادهانـد بـا دانشـجویان گـروه کنتـرل ،نمرههـای
نتیجـه رسـید کـه بین پیشـرفت تحصیلـی و مهارتهای سـواد
اطالعاتـی دانشـجویان رابطـه وجـود دارد.

در تبییـن رابطـهی سـواد اطالعاتـی بـا انگیـزه و پیشـرفت

تحصیلـی در ایـن پژوهـش میتـوان گفـت هـرگاه دانشـجویان

ماهیـت و گسـترة اطالعـات مـورد نیـاز را تشـخیص دهنـد،
بـه شـكل مؤثـر و كارآمـد بـه اطالعـات مـورد نیـاز دسـت پیـدا
کننـد ،اطالعـات و مآخـذ آن را بـه صـورت منتقدانـه ارزیابـی

و اطالعـات انتخـاب شـده را بـر مبنـای دانـش و نظـام ارزشـی
خـود تلفیـق کننـد ،بـه صـورت انفـرادی یـا بـه عنـوان عضـوی
از یـك گـروه ،اطالعـات را بـرای انجـام یـك مقصـود خـاص،

بـه صـورت مؤثـر مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد ،بسـیاری از

تقـیزاده ( )1390دریافـت کـه خالقیـت و پیشـرفت

موضوعهـای اقتصـادی ،حقوقـی و اجتماعـی مربـوط بـه

دانشـجویان یادگیـری غیرالکترونیکـی باالتـر اسـت .چـو و

قانونـی ،بـه اطالعـات دسـتیابنـد و از آنهـا اسـتفادهكننـد،

تحصیلـی دانشـجویان یادگیـری الکترونیکـی نسـبت بـه
همـكاران ( )2011دریافتنـد کـه اسـتفاده از شـیوههای پـروژه
محـور و فعالیتهـای مشـاركتی مبتنـی بر فنـاوری اطالعات و

ارتباطـات میتوانـد بـه تقویت مهارتهـای فنـاوری اطالعات
و ارتباطـات و سـواد اطالعاتـی دانشآمـوزان ابتدایـی هنـگ
کنگـی كمـك كنـد .پترسـون ( )2009در بررسـی خـود بـه ایـن
نتیجـه رسـید کـه بیشـتر دانشـجویان در درک پرسـشهای

پژوهشـی و اسـتفاده از روشهـای فنـی جسـت و جـوی
پیشـرفته بـا دشـواریهایی ماننـد نداشـتن اعتمـاد بـه نفـس
روبـهرو هسـتند ،الزمـه مهـارت خوانـدن و نوشـتن اطالعـات

داشـتن سـواد اطالعاتـی اسـت .بایلـی و کورزیـو ()2009

در پژوهـش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید ،دانشـجویانی کـه
دسـتکم در یـک کارگاه سـواد اطالعاتـی شـرکت کردنـد در

تکالیـف ،عملکـرد تحصیلـی و عـزت نفـس آنـان در انجـام
تکلیـف افزایـش یافـت ،الرکیـن و پینـز ( )2004نشـان دادنـد

اسـتفاده از اطالعـات را درك و بـا رعایـت اصـول اخالقـی و

انگیـزش تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی باالتـری خواهنـد

داشـت.

بنابرایـن و بـا توجـه بـه رابطه مثبـت و معنـادار مهارتهای

سـواد اطالعاتـی بـا انگیـزش تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی
بـه مدیـران عالـی دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان پیشـنهاد

میشـود کـه بـه برگـزاری دورهی آمـوزش مهارتهـای سـواد
اطالعاتـی بـرای دانشـجویان اقـدام کننـد .از مهمتریـن

کمـی بـودن بررسـی اسـت کـه
محدودیـت ایـن پژوهـش ّ
نمیتـوان بـه طـور دقیـق ابعـاد مختلـف مسـئله را شناسـایی
کـرد .دیگـر محدودیـت ایـن پژوهش محـدود نمـودن نمونهی

پژوهـش بـه دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی دانشـگاه

سیسـتان و بلوچسـتان بـود ،لـذا در تعمیـم نتایـج محدودیـت
خواهـد داشـت.

منبعها

اعظمــی ،ز و صالحینیــا ،ح .)1394( .بررســی رابطــه تفکــر انتقــادی و ســواد اطالعاتــی در دانشــجویان دانشــکده

مدیریــت و اطــاع رســانی پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،گام هــای توســعه در آمــوزش پزشــكی.725-733:)5(12 ،
اکبــری بورنــگ ،م .)1394( .نقــش دورنمــای آینــده شــغلی بــر انگیــزش تحصیلــی در دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی
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رابطه ی سواد اطالعاتی با انگیزه ...

بیرجنــد .مجلــه مركــز مطالعــات و توســعه آموزش علــوم پزشــكی یــزد.138-149:)۲( ۱۰ ،

پندپذیــر ،م و چشــمه ســهرابی ،م .)1389( .بررســی ســواد اطالعاتــی دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه علــوم

پزشــکی کرمانشــاه بــر اســاس مــدل شــش مهــارت بــزرگ آیزنبــرگ و برکویتــز ،تحقیقــات اطــاع رســانی و کتابخانههــای

عمومــی.115-137:)2(16،

تق ـیزاده ،م ا .)1390( .تأثیــر آمــوزش الکترونیکــی و غیرالکترونیکــی بــر خالقیــت و پیشـــرفت تحصیلــی دانشــجویان

دانشــگاه پیامنــور ،نامــه آمــوزش عالــی.135-146:)15( 4،

جعفریــان ،ســکینه ،ســعیدیپور بهمــن .)1392( .بررســی نیمــرخ ســواد اطالعاتــیّ ،
عــزت نفــس
تفکــر انتقــادی و ّ

تحصیلــی دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی از لحــاظ پیشــرفت تحصیلــی ،اندیشــههای نویــن تربیتــی.54-74:)3(9 ،

ن آبــادی ،ح ر؛ یعقوبــی ،ح؛ پیــروی ،ح؛ پورشــریفی ،ح؛ حمیدپــور ح؛ اکبــری زردخانــه ،س؛ صبحــی قراملکــی ،ن؛
حسـ 

فــرزا ،ن؛ فخــاری ،ا .)1391( .عوامــل موثــر بــر پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان نتایــج مقدماتــی یــک مطالعــه ملــی ،مجموعــه
مقــاالت ششــمین ســمینار سراســری بهداشــت روانــی دانشــجویان ،دانشــگاه گیــان 27 ،و  28اردیبهشــت مــاه.

حکیــمزاده ،ر؛ نقشــینه ،ن؛ بینیــاز ،ه .)1394( .بررســی رابــطۀ ســواد اطالعاتــی بــا خودکارآمــدی رایانــه و عملکــرد

تحصیلــی دانشــجویان دانشــکدۀ روانشناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه تهــران ،تحقیقــات کتابــداری و اطالعرســانی

دانشــگاهی.153-158:)2(49 ،

دلوچــی ،م .)1389( .بررســی رابطــه ســواد اطالعاتــی بــا پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان آمــوزش الکترونیکــی دانشــگاه

صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی ،دانشــگاه عالمــه

طباطبایــی.

رﺣﯿﻤﯽ ﭘﺮدﻧﺠﺎﻧﯽ ،س؛ حشــمتی ،ه؛ مقــدم ،ز .)1393( .بررســی فراونــی و عوامــل موثــر در افــت تحصیلــی دانشــجویان

ســاکن خوابــگاه دانشــکده هــای پیراپزشــکی و بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان در ســال تحصیلــی،91-1390

فصلنامــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت حیدریــه.16-28:)1(2،

زارعــی زواركــی ،ا و رضایــی ،ع .)1390( .تاثیــر اســتفاده از کارپوشــه الکترونیکــی بــر نگــرش ،انگیــزه پیشــرفت و

پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان مرکــز آمــوزش الکترونیکــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،اندازهگیــری

تربیتــی.67-96:)5(2 ،

زمانــی ،م ع؛ حیــدری ،غ؛ عظیمــی ،م ح .)1394( .بررســی وضعیــت ســواد اطالعاتــی دانشــجویان ســال آخر كارشناســی

دانشــگاه آزاد اســامی ،توســعه ی آموزش جنــدی شــاپور.364-371:)15(6،

ســبزه کار ،م و پورشــافعی ،ه .)1393( .اســتفاده از شــبکه تلویزیونــی پویــا و نقــش آن در انگیــزش تحصیلــی و پیشــرفت

تحصیلــی دانشآمــوزان پای ـهی پنجــم ابتدایــی (مــورد مطالعــه :شــهر بیرجنــد ســال تحصیلــی  ،)93 – 92مطالعــات فرهنگــی

اجتماعــی خراســان.87-110:)32( ،

ســراجی ،ف و خداویســی ،س .)1393( .مقایســة قابلیــت هــای ســواد اطالعاتــی دانشــجویان حضــوری و مجــازی،

نامةآمــوزش عالــی.141-160:)28(7،

صیفــوری ،و و غفــاری ،س .)1390( .ســواد اطالعاتــی دانشــجویان ســال آخر دوره کارشناســی دانشــگاه رازی کرمانشــاه،

نظامهــا و خدمــات اطالعاتــی.95-108:)1(1 ،

طالبــی ،س؛ محمودیــان ،ح؛ رســتگار ،ا؛ صیــف ،م ح .)1394( .پیشبینــی موفقیــت تحصیلــی بــا تاكیــد بــر متغیرهــای

موثــر در یادگیــری الكترونیكــی و درگیــری تحصیلــی ،فنــاوری آمــوزش و یادگیــری.117-138:)2(1 ،

عبدالهــی ،م و جــوکار ،ع .)1393( .بررســی وضعیــت ســواد اطالعاتــی کتابــداران کتابخانههــای عمومــی اســتان فــارس،

تحقیقــات اطالعرســانی و كتابخانههــای عمومــی.۷۷۱-۷۸۷: )۴( ۲۰ ،

گلمحمدنــژاد بهرامــی ،غ .)1394( .نقــش اســتفاده از اینترنــت بــر خودکارآمــدی ،انگیــزش تحصیلــی و پیشــرفت
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.255-260:)4(8 ،راهبردهــای آمــوزش در علــوم پزشــکی، دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز،تحصیلــی

 بررســی ســواد اطالعاتــی دانشــجویان ســال آخــر کارشناســی دانشــگاه علــم و.)1390( . م، ا و چشــمه ســهرابی،میــری

.65-76:)13(4 ، دانــش شناســی،صنعــت ایــران واحــد اراک در محیــط دیجیتــال

 بررســی ســواد اطالعاتــی دانشــجویان علــوم پزشــكی.)1392( . م، م؛ هــادوی، ع؛ رضائیــان، م؛ شــهرآبادی،نــادری

.631-640:)3(12 ، مجلــه دانشــگاه علــوم پزشــكی رفســنجان،دانشــگاه رفســنجان

 بررســی رابطــه ســواد اطالعاتــی بــا خالقیــت در.)1394( . ف، ط؛ هاش ـمپور، ا؛ موســوی امیــری، م ع؛ گراونــد،نعمتــی

.129-149:)1(7، مطالعــات دانششناســی،دانشــجویان دانشــگاه پیــام نــور لرســتان

 رابطــه بیــن آمــوزش ســواد اطالعاتــی بــا عملکــرد.)1394( . ا، ع؛ رســتگار امرئــی، ا؛ جــوکار، ک؛ بریمانــی،نیــازآذری

.5-17:)1(6 ، فــن آوری اطالعــات و ارتباطــات در علــوم تربیتــی،تحصیلــی دانشــجویان

 ارتبــاط یادگیــری خــود راهبــر بــا انگیــزش تحصیلــی دانشــجویان پزشــکی.)1393( . م، ع و گــردان شــکن،یوســفی

.۱۰۶۶-۱۰۷۳: )۱۲(۱۴ ، مجلــه ایرانــی آمــوزش در علــوم پزشــکی،دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان

Andretta S. (2009). The multifaceted nature of information literacy: Solving the Rubik cube puzzle. Journal of Information Literacy, 3(2):1-5.
Baillie L, Curzio J.( 2009). A Survey of First Year Student Nurses' Experiences of Learning
Chu SK, Tse SK, Chow K. (2011). Using collaborative teaching and inquiry project-based learning
to help primary school students develop information literacy and information skills, Library & Information Science Research, 33(3):132–43.
Cullen R, Clark M, Esson R. (2011). Evidence-basedinformation-seeking skills of junior doctors
entering theworkforce: An evaluation of the impact of information literacy training during pre-clinical
years, Health Information & Libraries Journal, 28(2):119-129.
Deci EL, Ryan RM. (2012). Motivation, personality, and development within embedded social
contexts: An overview of self-determination theory .In R. M. Ryan (Ed): Oxford handbook of human
motivation, Oxford, UK: Oxford University Press. 85-107.
Kusurkar RA, Ten Cate TJ, Vos CMR, Westers P, & Croiset G. (2013). How motivation affects
academic performance: A structural equation modeling analysis, Advances in Health Science Education,
18(2013):57-69.
Larkin JE, Pines HA. (2004). Developing information literacy and research skills in introductory
psychology: A case study.Academic Librarianship,31(1): 40-5.
Lynch AD, Lerner RM, & Leventhal T. (2013). Adolescent academic achievement and school engagement: An examination of the role of school wide peer culture, Journal of Young Adolescence, 42
(2013):6-12.
Maitaouthong T, Tuamsuk K, & Techamanee T. (2010). Development of the instructional model by
integrating information literacy in the class learning and teaching processes, Education for Information,
28 (2-4): 137-50.
Patterson A. (2009). A needs analysis for information literacy provision for research: a case study
in University College Dublin, Journal of information literacy, 3(1):5-18.
Sha L, Looi CK, Chen W, & Zhuang BH. (2012). Understanding mobile learning from the perspective of self-regulated learning, Journal of Computer Assisted Learning, 28(4): 366-78.

119 فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

... رابطه ی سواد اطالعاتی با انگیزه

Stewart KN, Basic J. (2014). Information encountering and management in information literacyinstruction of undergraduate student, International Journal of Information Management, 34(2):74-9.
Von Stumm S, Hell B, Chamorro-Premuzic T. (2011). The Hungry Mind: Intellectual Curiosity Is
the Third Pillar of Academic Performance, Perspective on Psychological Science,6(6): 574–88.

 فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی120

No:39, Winter 2016

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
Z.Bostanpira 1, N.Nastiezaie2, H.Shahrakipur 3
1. Master Student of Educational Administration, Islamic Azad University, Zahedan branch.
2. Assistance professor of Educational Administration, University of Sistan and Baluchestan:
Education & Psychology Faculty, Zahedan, Iran.
3. Asociated professor of Educational Administration, Islamic Azad University, Rodehen branch.

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 difference between agriculture and natural resources students' information literacy, motivation and academic
achievement with other students. The correlation coefficients between information literacy with motivation 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.

Corresponding Author: N.Nastiezaie
Email: n_nastie1354@ped.usb.ac.ir
Received: 01/07/2016 ; Accepted: 15/02/2017

121

JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH

