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 چکیده:
گری خودکارآمدی رابطه علی سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی با میانجی مدلطراحی و آزمون  پژوهش حاضر هدف هدف:

 تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز است.

( است که یک روش چند متغیری SEMروش انجام پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مدل معادالت ساختاری ) :شناسیروش

که نشان دادند بین متغیرها رابطه مثبت و  انجام شده است حاضر اط با متغیرهای پژوهشهای زیادی در ارتبباشد. پژوهشمی

ها مدل پیشنهادی پژوهش ارائه شده است. در طراحی مدل پیشنهادی دار وجود دارد. با توجه به مباحث نظری و نتایج پیشینهمعنی

متغیر میانجی و تفکر انتقادی به عنوان متغیر وابسته در نظر پژوهش، سواد اطالعاتی متغیر مستقل، خودکارآمدی تحصیلی به عنوان 

اطالعاتی بر تفکر انتقادی در نظر گرفته  متغیر سواد غیرمستقیمگرفته شدند. در این پژوهش چهار فرضیه مربوط به اثرات مستقیم و 

 شد.

های برازندگی در است که اکثر شاخصهای برازندگی مربوط به الگوی پیشنهادی پژوهش حاکی از آن مقادیر شاخص ها:یافته

ها نشان داد های مربوط به اثر مستقیم، یافتهقابل قبول است. در رابطه با فرضیه مدل پژوهش در حد مطلوب و تا حدودی زیادی

و همچنین تفکر انتقادی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  که سواد اطالعاتی اثر مستقیم و مثبت بر خودکارآمدی تحصیلی

طالعاتی از طریق خودکارآمدی اها نشان داد که سواد ، یافتهغیرمستقیمهای در خصوص فرضیههمچنین، شهید چمران اهواز دارد. 

 هواز دارد.مثبت بر تفکر انتقادی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران ا غیرمستقیمتحصیلی اثر 

های پژوهش نتایج پژوهش نشان داد برازش مدل پیشنهادی در حد مطلوب و قابل قبولی وجود دارد و تمامی فرضیه گیری:نتیجه

های سواد اطالعاتی و یادگیری آن توسط توان استدالل کرد که مهارتهای این پژوهش، میقرار گرفت. براساس یافته تأییدمورد 
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شود که نقش زیادی در باال بردن خودکارآمدی عمر محسوب میلاکمیلی به عنوان کلید یادگیری مادامدانشجویان تحصیالت ت

های سواد اطالعاتی و مهارت . بنابراین، الزم استدارد های تفکر انتقادی این دانشجویانتحصیلی دانشجویان و افزایش مهارت

د نآموزش عالی و دانشگاهی قرار گیرد تا بتوانیم افرادی شایسته و توانم مؤسساتبیشتر مورد توجه  ،انشجویانآموزش آن به د

 برای جامعه تربیت کنیم.

کمیلی، دانشگاه شهید تحصیالت تطراحی مدل، ، خودکارآمدی تحصیلی، سواد اطالعاتی، تفکر انتقادی، سواد ها:کلید واژه

 چمران اهواز

 
 و بیان مسئله مقدمه

بیشتر  آنچهها، رخ داده است. های زندگی انسانی جنبههای اخیر تحوالت شگرفی در همهدر سال

های مختلف زندگی دستخوش تغییر شود، تحوالت در حوزه اطالعات و ارتباطات باعث شده است تا جنبه

سهم اطالعات الکترونیکی  ،است. امروزه با حجم وسیع اطالعات و استفاده گسترده از اینترنت و محیط وب

داشتن سواد  .رو شده استبیشتر، و در نهایت بازیابی اطالعات مفید و مرتبط با مشکالت زیادی روبه

تواند برای مقابله با این مشکالت به فرد کمک نماید. تعبیر سواد اطالعاتی را اطالعاتی مهارتی است که می

خود به کمیسیون ملی علوم کتابداری و  پیشنهادیطرح  به کار برد، وی در 1نخستین بار پل زورکوفسکی

یابی به سواد اطالعاتی به تبیین اهداف دست 1974در سال  متحدهایاالت( 2رسانی )ان. سی. ال. ای. اساطالع

 دیدهآموزشپرداخت. از نظر زورکوفسکی کسی با سواد اطالعاتی است که برای استفاده از منابع اطالعاتی 

 (.1384د با استفاده از اطالعات مسائل خود را حل کند )نظری، باشد و بتوان

دانشجویان به سبب ماهیت کاری و ارتباط گسترده با منابع اطالعاتی و همچنین روند سریع 

های اطالعاتی و ارتباطی نیاز دارند که مهارت سواد اطالعاتی داشته باشند، تا با کمک این مهارت تکنولوژی

 عالوه برهای سواد اطالعاتی ابزار مهمی است که مورد نیاز خود دست یابند. مهارت بتوانند به اطالعات

العمر ها را به یادگیران مادامتجهیز دانشجویان برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیالت تکمیلی، به آسانی آن

 (.1383کند )قاسمی، همراه با قدرت استدالل و تفکر انتقادی تبدیل می

مهارت دیگری که در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است تفکر  ،طالعاتیعالوه بر سواد ا

ای برای آید و هر جامعهترین اصول آموزشی هر کشور به حساب میانتقادی است. تفکر انتقادی یکی از مهم

اینکه بتوانند رسیدن به رشد و شکوفایی به افرادی نیاز دارد که دارای تفکر انتقادی باالیی باشند. افراد برای 
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کنند باید از اطالعات و دانش الزم برخوردار باشند، بنابراین افراد با سواد  برخورد منتقدانهها با پدیده

در نقل خود  (،2008) 1لیپمن (.1383اطالعاتی باید به مهارت تفکر انتقادی مجهز شوند )پریرخ و عباسی، 

کند که سواد اطالعاتی به عنوان جزء ضروری بیان می« موسسه نیوزلند و استرالیا برای سواد اطالعاتی»در 

تفکر (. 1393نژاد، گیرد )علیالعمر مورد توجه قرار میتفکر انتقادی، یادگیری مستقل و یادگیری مادام

سازد و آمادگی آموزان را با هنر استدالل و منطق آشنا می انتقادی به عنوان ابزار یادگیری، دانشجویان و دانش

دهد، شایستگی الزم برای بهتر زیستن و بهتر های پویای خارج از کالس افزایش میها را برای موقعیتآن

برای اینکه دانشجویان بتوانند در یک جامعه  (.Sezer, 2008) دهددرک کردن را در اختیار افراد قرار می

موفقیت عمل کنند، در مرحله اول نیازمند شناخت کافی از ابزارها و امکانات جستجو در  اطالعاتی با

های تفکر انتقادی جهت بررسی گیری از مهارتها به بهرهکارگیری آنهای الکترونیکی و سپس بهمحیط

 (.1394 نیا،از آن است )اعظمی و صالحی مؤثروری و اشاعه گزینشی اطالعات و بهره محتوایی اطالعات

های مناسب و استفاده ها نیست، بلکه ارتقای مهارتعالوه، موفقیت تنها در اختیار داشتن مهارتبه

دهد می به نفسآید. خودکارآمدی به فرد انگیزه و اعتماد از آن عامل مهمی در کامیابی افراد به حساب می

درک باالیی از مفهوم خودکارآمدی در سواد مسائل را حل کند. بنابراین دستیابی به  مؤثریطور تا بتواند به

شهر، ، نقل از سبحانی1998، 3و ایچاس 2نماید )کاسیدیبه کسب توانمندی می مؤثریاطالعاتی کمک 

دهد به باورهایی بستگی فرد در یک سلسله رفتارها انجام می آنچه(. خودکارآمدی به این معناست که 1390

بنابراین  (.Bandura, 1997, 2001) آمیز چنین عملی داردیرش موفقیتدارد که او از خودش درباره انجام پذ

کارگیری تواند عاملی قوی بر موفقیت وی در بههای خود، میخودکارآمدی به عنوان درک فرد از توانایی

های سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی باشد. هرچه باور خودکارآمدی افراد بیشتر باشد سطح سواد مهارت

نقل  ،2010، 8، کاکماک2012، 7نایرو س 6، آدلر2011، 5نو ری 4نیز بیشتر خواهد بود )آتا ی این افراداطالعات

 (.1395، مرادو عیسی از ربیعی
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 های اخیر انجام شده است.لدر خصوص تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی مطالعات زیادی در سا

که بین  نددر پژوهش خود دریافت ،(Martin, Thompson, & Richards, 2008)مارتین، تامسون و ریچادر 

ورتز،  و (Shelly, 2009) شلی هاینتایج پژوهشدار وجود دارد. معنی رابطهسواد اطالعاتی و تفکر انتقادی 

 ,Wertz, Saragih, Van Epps, Sapp Nelson) سرگی، ون ایس، سپ نلسون، پرزر، فسمیر و دیلمان

Purzer, Fosmire, & Dillman, 2013) رابطهیان نشان دادند بین سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی دانشجو 

کتابداران و مربیان آموزشی مسئولیتی برابر در ایجاد راهبردهایی دارند که به  داری وجود دارد،معنی

ون هیزر و لو .اطالعات را درک کنند بلکه به تفسیر اطالعات نیز بپردازند تنهانهکند دانشجویان کمک می

(Heather & Loon, 2014)  در پژوهش خود نشان دادند برای باال بردن سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی

هایی برای دانشجویان استفاده شود که آنان با دیدی انتقادی با های درسی و طرحدانشجویان باید از فعالیت

 ,Sağlam, Çankaya, Üçer, & Çetin) ساغالم، کانکیا، اثیر و ستین شوند. پژوهش روروبهعاتی منابع اطال

 دار بودن رابطه سواد اطالعاتی با تفکر انتقادی تأکید داشت.نیز بر معنی( 2017

؛ گرایلی مقدم، 1389شادخوب، ؛ 1392پور، جعفریان و سعیدی)های در ایران نتایج پژوهش اما

که  ند( نشان داد1396، پور بندبنیاسماعیلو یکتای کوشالی، رمضانی، پورنجفی و ؛ 1392؛ مسلمی، 1391

اعظمی های دیگر )بین سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی رابطه وجود ندارد در حالی که نتایج برخی از پژوهش

و  1395؛ رضایی و پوربایرامیان، 1392موسال آرائی، و  مؤمنی ،یالعابدیناجی زین؛ ح1394نیا، و صالحی

 رابطهکه بین سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی  ند( نشان داد1392، رسولیو ، خزایی آبادیعلی ،مرادی

سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی در ایران دیده  هایپیشینهداری وجود دارد. نتایج متناقضی که از مرور معنی

 .تواند دالیل متعددی داشته باشد که نیاز به بررسی بیشتر داردشود میمی

نیز مطالعاتی در چند سال اخیر انجام شده است، تحصیلی ی و خودکارآمدی در بحث سواد اطالعات

نشان داد باورهای خودکارآمدی پایین  (Akkoyunlu & Korkut, 2009) اوکیونلو و کرکت نتایج پژوهش

های سواد اطالعاتی آنان است، وی گزارش داد سواد برای افراد در استفاده از مهارت ایمحدودکنندهعامل 

های سواد اطالعاتی های الزم برای یادگیری مداوم است، با این وجود کسب مهارتاطالعاتی کلید مهارت

 هاینتایج پژوهشند. ها را توسعه دهدر استفاده از این مهارت به نفسبه تنهایی کافی نیست و افراد باید اعتماد 

 ,Adetoro, Simisaye, Oyefuga)آدترو، سیمسایه و آیفوگا (، Hang & Mansor, 2010) هانگ و منصور

های سواد نشان دادند که آموزش مهارت( Bronstein, Tzivian, 2013) بروستاین و سیوین (،2010

تحصیلی طالعاتی و خودکارآمدی است و بین سواد ا مؤثراطالعاتی بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان 
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نشان داد ( Tang & Tseng, 2013)تانگ و تسنگ  دار وجود دارد. نتایج پژوهشدانشجویان رابطه معنی

کاری اطالعات را دارند، که خودکارآمدی باالیی در جستجوی اطالعات و مهارت دست دانشجویانی

دهند، همچنین دانشجویان با خودکارآمدی باال میخودکارآمدی باالتری در یادگیری آنالین از خود نشان 

 ,Hatlevik)ن دسدوتیرهاتلویک، تروندسین، لویی و گادما دانش بیشتری در انتخاب منابع دیجیتالی دارند.

Throndsen, Loie, & Gudmundsdottir, 2017)  در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که خودکارآمدی

 داری دارد.ت با سواد اطالعاتی رابطه معنیدر فناوری اطالعات و ارتباطا

حقی،  ؛1392نوکاریزی و دهقانی،  ؛1392پایندان،  ؛1390شهر، سبحانی) هایدر ایران نیز یافته

د که بین سواد اطالعاتی و دننشان دا (1395مراد، ربیعی و عیسی و ؛1394توپال، ؛ 1393؛ قاسمی، 1393

( در پژوهشی نشان داد 1393پور ). نصیریداری وجود داردمعنی رابطهدانشجویان تحصیلی خودکارآمدی 

که بین سواد اطالعاتی و خودکارآمدی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد با خودکارآمدی آنان رابطه 

( نشان داد بین خودکارآمدی و 1394) نیافهیمو شعبانی  ،های کشاورزداری وجود دارد. همچنین یافتهمعنی

 سواد اطالعاتی رابطه وجود دارد.

که در  دهدمیبررسی بر روی مطالعات انجام شده در رابطه با تفکر انتقادی و خودکارآمدی نشان 

در پژوهشی که  (Choy & Cheah, 2009) چوی و چیاه .های زیادی انجام شده استز پژوهشاین زمینه نی

تباط واضحی بین خودکارآمدی و تفکر انتقادی مشاهده کردند. آنان با استفاده از تحلیل کیفی انجام دادند ار

جای تنبیه منفی های کالمی و تقویت مثبت بهدریافتند در یک کالس درس هنگامی که معلم از تشویق

خودکارآمدی و دهد که یابد. این موضوع نشان میآموزان افزایش میکنند تفکر انتقادی دانشاستفاده می

 ,Yüksel)یاکسل و السی  هایثیرگذار است. نتایج پژوهشآموزان تأدانشباورهای ذاتی بر تفکر انتقادی 

& Alcı, 2012 ،) می چانگ، می فانگ و چن هانگ(Mei-Chang, Mei-Fung & Chien- Hung, 2012 )

دهند که بین نشان می (Gloudemans, Schalk & Reynaert, 2013)گلودمینز و سچالک و راینرت و 

 داری وجود دارد.یلی و تفکر انتقادی همبستگی معنیخودکارآمدی تحص

زاده، معافیان و غنی؛ 1388یزدانی کاشانی،  ؛1388بهبودی شبخانی، ) در ایران نیز نتایج مطالعات

 ؛1393عبدالهی، عبدالهی عدلی انصار، فتحی آذر و  ؛1392نوکاریزی و دهقانی،  ؛1391شعبانی، ؛ 1390

های تفکر انتقادی و خودکاری که بین مهارت دنشان دادن (1397رحیمی، ؛ و 1395اروجلو و همتی، 

 وجود دارد.دار انشجویان رابطه مثبت و معنید
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های سواد اطالعاتی، تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی در موفقیت مؤلفهبا توجه به اهمیت سه 

مدلی پیشنهادی این پژوهش در های این سه متغیر و همچنین با توجه به پیشینهفردی و اجتماعی دانشجویان، 

ن های سواد اطالعاتی، تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی در بین دانشجویاتا رابطه بین مهارتارائه شد، 

پژوهش حاضر به دنبال  .(1)نمودار  مورد بررسی قرار گیرد دانشگاه شهید چمران اهواز تحصیالت تکمیلی

علی سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی از طریق خودکارآمدی  رابطهاین است، که مشخص کند آیا مدل 

 ها است؟ی دادهتحصیلی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز برازنده
 

 
خودکارآمدی تحصیلی  گریمیانجیعلی سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی با  رابطه پیشنهادی. مدل 1نمودار 

 تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در بین دانشجویان تحصیالت

 اهداف پژوهش
علی سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی با  رابطه طراحی و آزمون پژوهش حاضر، اصلیهدف 

 گری خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز است.میانجی

 اهداف ویژه

علی سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران  رابطهتعیین . 1

 اهواز.

میلی دانشگاه شهید علی سواد اطالعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تحصیالت تک رابطه. تعیین 2

 چمران اهواز.

ت تکمیلی دانشگاه شهید علی خودکارآمدی تحصیلی و تفکر انتقادی دانشجویان تحصیال رابطه. تعیین 3

 چمران اهواز.
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 های پژوهشفرضیه
علی سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی از طریق خودکارآمدی تحصیلی  رابطهمدل ، فرضیه اصلی

 ها است.برازنده داده

 مستقیم هایفرضیه

 علی مثبت وجود دارد. رابطهبین سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی دانشجویان . 1

 علی مثبت وجود دارد. رابطه. بین سواد اطالعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان 2

 . بین خودکارآمدی تحصیلی و تفکر انتقادی رابطه علی مثبت وجود دارد.3

 غیرمستقیمفرضیه 
 علی مثبت وجود دارد. رابطهصیلی بین سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی از طریق خودکارآمدی تح

 

 روش پژوهش

( است. که یک روش SEM) 1روش پژوهش حاضر همبستگی و از نوع مدل معادالت ساختاری

ها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل باشد. از جمله تحقیقاتی که در آنهمبستگی چند متغیری می

شود، تحلیل عاملی و تحلیل مدل معادالت ساختاری است. مدل معادالت ساختاری یک رویکرد عاملی می

است. این  ( مکتوبمکنون )پنهانی روابط بین متغیرهای مشاهده شده و ها دربارهمع برای آزمون فرضیهجا

های امکان بررسی روابط و مدل حالعینهای سنتی را مورد آزمون قرار دهد و در تواند مدلروش می

های همبستگی، آزمایشی و تری، مانند تحلیل عاملی تأییدی را نیز فراهم آورده و کاربرد دادهپیچیده

سازد. در  پذیرامکانبه خصوص  های نظری یک جامعهرا برای تعیین میزان موجه بودن مدل غیرآزمایشی

از  ازجمله پژوهش حاضر، روابط بین متغیرها است، ها آزمودن مدل خاصی ازهایی که هدف آنپژوهش

 (.1384، شود )هومنهای علی استفاده میروش تحلیل الگویابی معادالت ساختاری یا مدل

 

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران 

برای حجم  (Klein, 2005) کالینمشغول به تحصیل بودند.  1396-97تحصیلی  اهواز است که در سال

)نقل از هومن،  نفر را پیشنهاد کرده است 20نفر و به صورت مطلوب  5نمونه، به ازای هر پارامتر حداقل 

 
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
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در این سال تعداد دانشجویان شهید چمران اهواز . طبق آمار دریافت شده از مرکز آمار دانشگاه (1384

دانشجوی دکتری بودند.  1442دانشجوی ارشد و  3110نفر بود که از این تعداد  4552تحصیالت تکمیلی 

نفر از  225روش تصادفی ساده جمعاً  در این پژوهش، برای آزمودن مدل پیشنهادی از جامعه مذکور به

 5/73 تحلیل شد. دیپیشنهاپرسشنامه جهت بررسی مدل  204در نهایت تعداد  اما، دانشجویان انتخاب شدند

 را پسر تشکیل داده بودند. درصد 5/26 از نمونه پژوهش را دختر و تعداد درصد

 هاابزار گردآوری داده

در پژوهش حاضر، برای سنجش سواد اطالعاتی از پرسشنامه سواد : پرسشنامه سواد اطالعاتی 

پرسشنامه توسط اساتید گروه علم این صوری . روایی شده است استفاده (1397خلیل دزفولی )اطالعاتی 

شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین اساتید گروه کتابداری پزشکی دانشگاه اطالعات و دانش

ای در این پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی روایی سازهقرار گرفت.  تأییدور اهواز مورد جندی شاپ

( با استفاده 1397یب پایایی این پرسشنامه توسط خلیل دزفولی )ضر این پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.

در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ سواد اطالعاتی و خرده  .برآورد شده است 82/0آلفای کرونباخ 

 آمده، برآورد شده است. 1های آن به شرح زیر که در جدول شماره مقیاس

 

 واد اطالعاتیضرایب پایایی آلفای کرونباخ س .1جدول شماره 
 نتیجه آلفای کرونباخ نام مؤلفه نام متغیر

 سواد اطالعاتی

 تأیید 84/0 نیاز اطالعاتی

 تأیید 83/0 دسترسی به اطالعات

 تأیید 77/0 ارزیابی اطالعات

 تأیید 82/0 استفاده از اطالعات

 تأیید 77/0 حق معنوی

 6یا  5، 4 سؤاالتکه برخی از  سؤال 34این آزمون شامل  :1کالیفرنیا فرم ب تفکر انتقادی آزمون

ای است که فقط یک پاسخ صحیح دارد، و برای ارزشیابی تفکر انتقادی در سطوح بعد از دبیرستان گزینه

 9مؤلفه شامل مهارت تفسیر و تحلیل ) 5به بررسی ب فرم  تفکر انتقادی کالیفرنیاآزمون  طراحی شده است.

( و استدالل استقرایی سؤال 16(، استدالل قیاسی )سؤال 14) ارزشیابی(، سؤال 11استنباط )(، مهارت سؤال

( 1385)، سعیدالذاکرین، علوی مجد، یغمایی و شهاب خدامرادی پردازد.( در بین دانشجویان میسؤال 14)

 
1. California Critical Thinking Skills Test, Form B 
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در این د گزارش کردن 77/0تا  70/0این پرسشنامه بین  خرده مقیاس 5ضریب همبستگی درونی را برای 

برای خرده پژوهش، برای بررسی روایی آزمون، از روش همسانی درونی استفاده شد، که این همبستگی 

، استدالل قیاسی 716/0، استنباط مقدار 589/0، ارزشیابی مقدار 577/0های تحلیل و تفسیر، مقدار مقیاس

را  آزمون( ضریب پایایی این 1393مرادی ) برآورد شد. 693/0و استدالل استقرایی مقدار  739/0مقدار 

 «ب»کالیفرنیا فرم یب آلفای کرونباخ برای تفکر انتقادی اضر ،برآورد کرده است. در پژوهش حاضر 73/0

 آمده، برآورد شده است. 2های آن به شرح که در جدول و خرده مقیاس
 ضرایب پایایی تفکر انتقادی .2شماره جدول 

 نتیجه کرونباخآلفای  هاخرده مقیاس نام متغیر

 کالیفرنیا فرم ب تفکر انتقادی

 تأیید 805/0 تفسیر و تحلیل

 تأیید 812/0 ارزشیابی

 تأیید 778/0 استنباط

 تأیید 639/0 استدالل قیاسی

 تأیید 446/0 استدالل استقرایی

 

 :پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

گیری خودکارآمدی اندازه منظور هب( Owen & Froman, 1988)اوون و فرامن  توسط مقیاساین 

کارشناس آموزشی استفاده  7تحصیلی دانشجویان تهیه شد. اون و فرامن در ساخت پرسشنامه از نظرات 

ای از نوع طیف لیکرت )خیلی زیاد درجه 5گویه است و بر اساس یک مقیاس  33کردند، این آزمون دارای 

( 1394) ، اصغری و جزایریسعادت ( تنظیم شده است.1=  و خیلی کم 2، کم = 3، متوسط = 4، زیاد = 5= 

این پژوهش  در اند.قرار داده تأییدروایی صوری این پرسشنامه را توسط اساتید و متخصصان این حوزه مورد 

( 1392پایندان ). ای این ابزار استفاده شده استاز روش از تحلیل عامل تأییدی، برای تعیین روایی سازه

پایایی پرسشنامه با استفاده از گزارش کرده است. در این پژوهش،  81/0اخ پرسشنامه را ضریب آلفای کرونب

 75/0و ضریب تنصیف  85/0آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ  هایروش

 برآورد شده است.

 هاروش تجزیه و تحلیل داده
و درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، ها با تحلیل مقدماتی مختلف )یعنی فراوانی تحلیل داده

ن، ها از آزمون چولگی و کشیدگی و همچنیحداقل و حداکثر نمره( استفاده شده است. برای نرمال بودن داده



 149 ...یو تفکر انتقاد یسواد اطالعات یو آزمون مدل رابطه عل یطراح                        1398پاییز و زمستان ، 2، شماره 9سال 

 

 

ی با ارزیابی برازندگی الگوی پیشنهادی از طریق الگوی معادالت ساختار ضریب همبستگی استفاده شد.

های های ترکیبی از شاخصد. جهت تعیین برازش الگوی پیشنهادی با دادهانجام ش 24ایموس نسخه  افزارنرم

های ، شاخص( df/2X)(، مجذور کای نسبی 2Xمجذور کای )شد: مقدار  استفادهبرازندگی به شرح زیر 

برازندگی (، شاخص TLIلویس )-(، شاخص برازندگی توکرCFIای )برازش مقایسه (،IFIبرازش افزایشی )

( و شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب GFIشاخص نیکویی برازش ) ،(NFIهنجار شده )

(RMSEAجهت آزمودن اثرات واسطه .) استفاده شد. 2ماکرو 1برای بررسی از روش بوت استراپای 

 

 هایافته

 آورده شده است. 3تگی بین متغیرهای پژوهش در جدول ماتریس ضرایب همبس
 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش .3جدول 

 خودکارآمدی تحصیلی تفکر انتقادی سواد اطالعاتی متغیر

   1 سواد اطالعاتی

  1 404/0 تفکر انتقادی

 1 476/0 342/0 خودکارآمدی تحصیلی

 01/0شود، مقادیر همبستگی بین متغیرهای پژوهش در سطوح مشاهده می 3 طور که در جدولهمان

p<  05/0و p < دار بودن همبستگی دار بودند. معنیمعنی 01/0آورده شده است. تمامی ضرایب در سطح

 وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش است. دهندهنشانبین متغیرهای پژوهش 

 

 

 الگوی معادالت ساختاری
( استفاده شد. پیش از SEMجهت ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش الگویابی معادالت ساختاری )

های برازندگی مورد استفاده در این بررسی ضرایب ساختاری، برازندگی الگوی اولیه براساس شاخص

های برازندگی حاکی از برازش که مقادیر برخی شاخص. با وجود اینرد بررسی قرار گرفتوپژوهش، م

د که این الگو نیاز به ها نشان دااز شاخصدیگر ها بود، اما مقادیر برخی نسبتاً خوب الگوی پیشنهادی با داده

( AMOSافزار )اصالح دارد. بنابراین، در مدل اصالح شده با لحاظ نکات نظری و پیشنهادات نرم

 
1. Boot Strapping 

2. Macro 
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های خطاهای استدالل استقرایی به ارزشیابی و استدالل استقرایی به استدالل قیاسی )چون خرده کوواریانس

ها این تغییرات یک تحلیل دیگر روی داده پس از اعمال های یک سازه بودند( به هم وصل شدند،مقیاس

گزارش شده  4های برازندگی الگوی پیشنهادی و الگوی اصالح شده در جدول مقادیر شاخص انجام شد.

 است.

 
 های برازندگی الگوی پیشنهادی و اصالح شده. شاخص4جدول 

ی اهشاخص

 برازندگی
2X p df (df/2x) GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMS

EA 

 200/0 598/0 620/0 502/0 625/0 720/0 822/0 109/9 42 001/0 559/382 مدل پیشنهادی

مدل اصالح 

 شده
638/86 001/0 40 166/2 937/0 897/0 949/0 928/0 937/0 909/0 076/0 

برابر  (df/2x) های برازندگی مجذور کای نسبیآمده است، با توجه به شاخص 4که در جدول  گونههمان

( تغییر قابل توجهی داشته است. شاخص نیکویی 109/9است که مقدار آن نسبت به مدل پیشنهادی ) 166/2

( افزایش داشت. شاخص نیکویی برازش 822/0است که نسبت به مدل پیشنهادی ) 937/0برابر  (GFI) برازش

( افزایش داشت. 720/0ادی )است که مقدار آن نسبت به مدل پیشنه 897/0( برابر AGFIتعدیل یافته )

( افزایش داشت. 625/0است که نسبت به مدل پیشنهادی ) 949/0( برابر IFIشاخص برازندگی افزایشی )

( افزایش 502/0است که نسبت به مدل پیشنهادی ) 928/0( برابر TLIلویس )-شاخص برازندگی توکر

( 620/0به مقدار مدل پیشنهادی )است که نسبت  937/0( برابر CFIداشت. شاخص برازندگی تطبیقی )

( 598/0است که در مقایسه با مدل پیشنهادی ) 909/0( برابر NFIافزایش داشت. شاخص برازش هنجار شده )

است که مقدار آن نسبت  076/0( برابر RMSEAافزایش داشت. ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب )

دهد مدل اصالح شده از برازش مناسب و ن می( کاهش چشمگیر داشته و نشا200/0به مدل پیشنهادی )

 دهد.ضرایب استاندارد مدل اصالح شده را نشان می 2نمودار  مطلوب برخوردار است.
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 ضرایب استاندارد مدل اصالح شده .2 نمودار
 دهد.گیری روابط مستقیم متغیرها در مدل اصالح شده را نشان میارامترهای اندازهپ ،5جدول 

 گیری روابط مستقیم متغیرها در مدل اصالح شدهپارامترهای اندازه .5جدول 

 تأیید دهندهنشاندار هستند که تمامی مسیرها معنیدهد، نشان می 5طور که مندرجات جدول همان

 های اول، دوم و سوم است.فرضیه

راپ استفاده شد. نتایج آن در ای الگوی ساختاری از آزمون بوت استآزمون روابط واسطه به منظور

 آمده است. 5جدول 
 

 

 

 

 هافرضیه
برآورد 

 استاندارد
β 

برآورد 

 غیراستاندارد
B 

 خطای معیار
SE 

نسبت 

 بحرانی
CR 

سطح 

 داریمعنی

(p.value) 

 019/0 344/2 256/0 601/0 234/0 تفکر انتقادی ←سواد اطالعاتی

خودکارآمدی ←اطالعاتی د سوا

 تحصیلی
418/0 347/11 158/3 593/3 001/0 

تفکر  ←خودکارآمدی تحصیلی 

 انتقادی
261/0 025/0 007/0 552/3 001/0 
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 گری رابطه غیرمستقیم با استفاده از روش بوت استراپآزمون میانجی .5جدول 

 فرضیه
 ضریب مسیر

 غیرمستقیم

حد 

 پایین
 داریسطح معنی حد باال

 انتقادیرابطه سواد اطالعاتی به تفکر 

 از طریق خودکارآمدی تحصیلی
259/0 187/0 390/0 004/0 

 
)ضریب استاندارد( از سواد  غیرمستقیمشود، ضریب مسیر مالحظه می 5طور که از جدول همان

( است. حد پایین P=  004/0) 259/0اطالعاتی به تفکر انتقادی از طریق خودکارآمدی تحصیلی برابر با 

 آنجاییاست. از  390/0 و حد باالی آن 187/0خودکارآمدی تحصیلی به عنوان میانجی فاصله اطمینان برای 

دار است، یعنی سواد اطالعاتی بر تفکر گیرد، مسیر غیرمستقیم معنیکه صفر در این فاصله اطمینان قرار نمی

 انتقادی از طریق خودکارآمدی تحصیلی تأثیر دارد.

 

 گیرینتیجه

مدل نشان داد که مدل پیشنهادی رابطه سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی  های حاصل از آزمایشیافته

ها است. نتایج نشان داد مسیرهای مستقیم سواد اطالعاتی به تفکر گری سواد اطالعاتی برازنده دادهبا میانجی

طور بهتواند ترویج سواد اطالعاتی، یک راهکار تربیتی است که می دار است.ادی از لحاظ آماری معنیانتق

ها ها توسعه دهد، به طوری که آنای افراد مبارزه کند و تفکر انتقادی را در آنمؤثر، با نگرش قالبی و کلیشه

(. داف 1384، کارو نیک سودبخشها و تفکر خالق یاری نماید )گیریرا در حل مسائل و مشکالت، تصمیم

ها تفکر اند، بنابراین برای ارزیابی آنساخته نشدهی منابع اطالعاتی به یک شکل معتقد است نظر به اینکه همه

(. در تفکر انتقادی فرد با ارتقای قوه تفکر و استدالل 1377فر، ، ترجمه دری1انتقادی ضرورت دارد )داف

 آلبیتز آورد. از نظرگیری صحیح از اطالعات را در خود به وجود میخود قابلیت پردازش اطالعات و بهره

(Albitz, 2007 )تواند متفکر انتقادی باشد که باسواد اطالعاتی باشد. در غیر این صورت ر صورتی فرد مید

 (.1393نژاد، آگاهانه نیست )به نقل از علی کامالًقضاوت او 

(، رضایی و 1392(، مرادی و دیگران )1392العابدینی و دیگران )حاجی زینهای این نتایج با یافته

 Wertz et)ورتز و همکاران  (،Martin, & et al, 2007)تامسون و ریچادر  مارتین،(، 1395پوربایرامیان )

 
1. Duff 
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al., 2013،) برایان (Bryan, 2014)، و لوون هیزر (Heather & Loon, 2014)  ساغالم و دیگرانو 

(Sağlam, & et al, 2017) .(، جعفریان 1391(، گرایلی مقدم )1389های شادخوب )اما با یافته سازگار است

در  این تناقض( سازگار نیست. 1396) ( و یکتای کوشالی و دیگران1392مسلمی ) (،1392پور )و سعیدی

رسد تفاوت در می به نظرها، های مختلفی داشته باشد، با توجه به مطالعه این پژوهشتواند علتها مییافته

 باشد. تأثیرگذارها در این تناقض ها و همچنین تفاوت در ابزار گردآوری دادهآوری دادهجمعشیوه 

ما  اینکهاست،  اثرگذارخودکارآمدی، روی میزان استقامت، تعهد و تالش برای دستیابی به هدف، 

کند. از ایم، احساس خودکارآمدی ما را تعیین میدرست حدس زده معیارهای رفتارمان را تا چه اندازه

سازد دریابد چه موقع به هایی است که فرد را قادر میای از مهارتآنجایی که سواد اطالعاتی مجموعه

سازد، بنابراین، هر از اطالعات را فراهم می مؤثراستفاده  یابی، ارزیابی واطالعات نیاز دارد و توانایی مکان

توانیم معیارهای رفتار خود را برآورد کنیم و باشد، بهتر می ترچه آگاهی و شناخت و سواد اطالعاتی ما باال

(. نتایج این پژوهش نشان داد که سواد اطالعاتی 1394، )توپالدر احساس خودکارآمدی ما مؤثر است  این

طبایی بنی هاینتایج با یافتهاین مورد مطالعه پژوهش دارد. اثر مستقیم بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان 

پور (، نصیری1393(، قاسمی )1393(، حقی )1392نوکاریزی و دهقانی ) (،1390) شهر ، سبحانی(1389)

( در داخل کشور و 1395مراد )( و ربیعی و عیسی1394) نیاکشاورز، شعبانی و فهیم(، 1394(، توپال )1393)

 ,Adetoro) آدترو، سیمسایه و آیفوگا (،Akkoyunlu, & Korkut, 2009) اوکیونلو و کرکتهای با یافته

Simisaye, Oyefuga, 2010 ،)هانگ و منصور (Hang, & Mansour, 2010) ،بروستاین و سیوین 

(Bronstein, & Tzivian 2013)، تانگ و تسنگ (Tang & Tseng, 2013) و دیگران هاتلویک و 

(Hatlevik et al., 2017) .دهد توانایی ها نشان مینتایج این پژوهش در خارج از کشور همسو و سازگار است

 های سواد اطالعاتی در باال بردن خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان مؤثر است.استفاده از مهارت

 ,Bandura)بندورا بود. دار رابطه خودکارآمدی تحصیلی با تفکر انتقادی نیز معنیدر این پژوهش، 

داری بین تفکر انتقادی با متغیرهای فراشناختی مانند انگیزه و باورهای دارد که رابطه معنی( اظهار می2001

خودکارآمدی وجود دارد. خود ارزیابی افراد از باورها و اعتقادات خود به شیوه انتقادی، تفکر انتقادی را 

های ها و در نتیجه رشد مهارتباور به قابلیتها و کند و این توانایی انگیزشی به گسترش دادن قابلیتمی تأیید

زاده (، معافیان و غنی1388یزدانی کاشانی ) هاییافته با نتیجه این پژوهش، کند.تفکر انتقادی کمک می

( و رحیمی 1395(، اروجلو و همتی )1393(، عبدالهی عدلی انصار و دیگران )1391(، شعبانی )1390)

چو و چیاه ،  (Overly, 2001) لی، اور(Bandura, 2001) بندوراهای ه( در داخل کشور و با یافت1397)
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(Choy & Cheah, 2009) ،می چانگ، می فانگ و چین هانگ (Mei-Chang, Mei-Fung & Chien- 

Hung, 2012) یاکسل و آلسی و (Yüksel, & Alcı, 2012)  در خارج از کشور همسو و سازگار است. افراد

و  تهدیدآمیزهای توانند تهدیدها و مشکالت را کنترل کنند و با موقعیتبا خودکارآمدی باال می

 گونهاینبرای افراد، حوزه تحصیل است.  برانگیزچالشهای شوند. یکی از موقعیت درگیربیشتر  برانگیزچالش

مناسب برای حل مشکالت خویش بهره ببرند و استقامت بیشتری  هایحلراهز توانند اافراد با کنجکاوی می

 (.Bandura,1994برای حل مسائل تحصیلی نشان دهند )

تفکر انتقادی با  سواد اطالعاتی و غیرمستقیممسیر  رابطهنشان داد این پژوهش، نتایج همچنین، 

توانیم بیان کنیم که سواد اطالعاتی بر دار است. بنابراین، میگری خودکارآمدی تحصیلی معنیمیانجی

است و با باال رفتن خودکارآمدی تحصیلی حاصل از سواد اطالعاتی، اعتماد  اثرگذارخودکارآمدی تحصیلی 

یابد. لذا، توجه به های تفکر انتقادی افزایش میهای فردی در دانشجویان برای یادگرفتن مهارتبه توانایی

های سواد اطالعاتی برای افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و همچنین باال بردن آموزش مهارت

 است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. ناپذیراجتنابهای تفکر انتقادی امری مهارت

 پیشنهادهای پژوهشی

شود در تفسیر نتایج یابی معادالت ساختاری بود پیشنهاد میکه طرح پژوهش حاضر از نوع مدل آنجایی. از 1

 علت و معلولی از تحقیقات آزمایشی استفاده شود.

ها، درکی از سواد اطالعاتی نداشتند، در تکمیل پرسشنامه سواد اطالعاتی با توجه به اینکه بیشتر آزمودنی .2

شود که سواد اطالعاتی به طور رسمی شنهاد مییراین، به مراکز آموزش عالی پمشکالتی به وجود آمد. بناب

ها به های سواد اطالعاتی را ضمن برگزاری کارگاههای درسی دانشجویان گنجانده شود، یا مهارتدر برنامه

 ها آموزش دهند.دانشجویان در تمامی رشته

ا در بین ود تفکر انتقادی و تقویت این مهارت رشو برنامه ریزان آموزش عالی توصیه می مسئوالن. به 3

تفکر انتقادی  سؤاالتها از پاسخگویی به کید و توجه قرار دهند. چون اکثر آزمودنیدانشجویان بیشتر مورد تأ

 عاجز و ناتوان بودند.
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 منابع
(. بررسی رابطه تفکر انتقادی و خودکارآمدی 1395پاک، معصومه )اروجلو، سمیرا؛ و همتی مسلک

 DOI: 10.21859/jne-05062 .10-16(، 6) 5 نشریه آموزش پرستاری،دانشجویان پرستاری. 

(. بررسی رابطه تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی در دانشجویان 1394اعظمی، زهرا؛ و صالحی نیا، حمید )

مرکز مطالعات و توسعه رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده مدیریت و اطالع
 از 1396اسفند  25بازیابی شده در  .725-733(، 5) 12، آموزش پزشکی

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264513 
و انطباق  کنندهجذبیادگیری شناختی )همگرا، واگرا،  هایبکس رابطه بین(. 1389طبایی، محمدرضا )بنی

شناسی و ای و اطالعاتی دانشجویان کارشناسی دانشکده روانیابنده( و خودکارآمدی با سواد رایانه
تهران،  معلمتربیتمنتشر نشده ارشد، دانشگاه  نامهپایان. تهران معلمتربیتعلوم تربیتی دانشگاه 

 .تربیتی، گروه تکنولوژی آموزشی شناسی و علومدانشکده روان

های هویت با خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین تفکر انتقادی و سبک(. 1388بهبودی شبخانه، زهرا )
منتشر نشده ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده  نامهپایان آموزان سال دوم دبیرستان.دانش

 .یتیشناسی تربشناسی و علوم تربیتی، گروه روانروان

آموزان ای سواد اطالعاتی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشبررسی مقایسه(. 1392پایندان، سوده )
منتشر  نامهپایان .91-92در سال تحصیلی  بندرعباسدبیرستانی مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر 

 .نشده ارشد، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره و راهنمایی

آموزش  همایش .ها و راهبردها(. آموزش سواد اطالعاتی؛ به روش1383پریرخ، مهری و عباسی، زهره )
 .197-214، هاموزهو  رسانیاطالع، مراکز هاکتابخانهو توسعه سواد اطالعاتی در  کنندگاناستفاده

-https://www.civilica.com/Paper-UEILLIC01از  1396مهر  25 بازیابی شده در

UEILLIC01_011.html 
های کارآفرینی و خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تأثیر سواد اطالعاتی بر قابلیت(. 1394توپال، اعظم )

منتشر نشده ارشد. دانشگاه اراک،  نامهپایان. 1393-94تکمیلی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 

 .دانشکده ادبیات علوم انسانی، گروه تکنولوژی آموزشی
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 نفسعزت(. بررسی نیمرخ سواد اطالعاتی، تفکر انتقادی و 1392پور، بهمن )جعفریان، سکینه و سعیدی

(، 12) 9، های نوین تربیتیاندیشهتحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی از لحاظ پیشرفت تحصیلی. 

 از  1396دی  3بازیابی شده در  .69-49

http://ensani.ir/file/download/article/20140302141938-9782-108.pdf 
های (. بررسی رابطه بین مهارت1392، عصمت و موسال آرائی، وجیهه )مؤمنیالعابدینی، محسن؛ حاجی زین

رسانی ی ارشد کتابداری و اطالعهای سواد اطالعاتی دانشجویان کارشناستفکر انتقادی با مهارت

فصلنامه مدیریت . 1389شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ورودی دانشکده روان
از  1396بهمن  16بازیابی شده در  .97 -108(، 2) 1، شناسیاطالعات و دانش

https://www.civilica.com/Paper-JR_JKIM-JR_JKIM-1-2_007.html 
سواد اطالعاتی و رابطه آن با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر (. 1393حقی، کامیال )

 .منتشر نشده ارشد، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی نامهپایان اصفهان.

(. 1385شهاب، مرضیه )خدامرادی، کژال؛ سعیدالذاکرین، منصوره؛ علوی مجد، حمید؛ یغمایی، فریده و 

نشریه دانشکده پرستاری های تفکر انتقادی کالیفرنیا، فرم )ب(، سنجی آزمون مهارتترجمه و روان
 .12-19، (55)19، و مامایی

های های سواد اطالعاتی و توانایی شناسایی گونهبین مهارت رابطهبررسی (. 1397خلیل دزفولی، پرنا )
منتشر  نامهپایان. یان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهوازاطالعاتی اینترنتی توسط دانشجو

شناسی، گروه علم اطالعات نشده ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان

 شناسی.و دانش

یابی. ترجمه های اطالعای برای آموزش مهارت. جستجوی آثار متون: الگوی کتابخانه(1377) داف، آلیستر

از  1397فروردین  22بازیابی شده در  .110-112، 3، رسانیفصلنامه اطالع. فردرینفیسه 
http://ensani.ir/fa/article/246390/ 

های حل مسأله با مدی تحصیلی و شیوه(. بررسی رابطه خودکارآ1395) و عیسی مراد، ابوالقاسم ربیعی، لیال

 22بازیابی شده در  .. انجمن توسعه و فنون بنیادینسواد اطالعاتی دانشجویان دبیری دوره کارشناسی

 https://www.civilica.com/Paper-PSCONF04-PSCONF04_311.htmlاز  1397فروردین 

خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان  های تفکر انتقادی با(. بررسی رابطه مهارت1397رحیمی، حمید )

پژوهشی راهبردهای آموزشی در علوم  -دوماهنامه علمیهای کاشان و علوم پزشکی. دانشگاه
  :11.02.12edcbmj./10.29252DOI .91-96(، 2) 11، پزشکی

http://dx.doi.org/10.29252/edcbmj.11.02.12
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(. بررسی ارتباط بین تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی در دانشجویان 1395رضایی، ریتا و پوربایرامیان، قدیر )

 23بازیابی شده در  .365 -376(، 3) 7، مجله سالمت و بهداشتدانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 

 http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-998-fa.html از 1397فروردین 

. بررسی تأثیر سواد اطالعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان علوم پزشکی(. 1390شهر، احسان )حانیسب

نشده ارشد، دانشگاه پیام نور مشهد، دانشکده علوم انسانی، گروه علم اطالعات و  منتشر نامهپایان

 .شناسیدانش

کارآمدی تحصیلی با استرس (. رابطه خود1394سعادت، سجاد؛ اصغری، فرهاد و جزایری، رضوان السادات )

های اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه ای و حمایتادراک شده، راهبردهای مقابله

 .67-78(، 12) 15، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیگیالن. 

یابی های سواد اطالعاتی بر رفتار اطالع(. تأثیر آموزش مهارت1384کار، ملیحه )سودبخش، لیال و نیک

از  1397اردیبهشت  12بازیابی شده در  .181 -195(، 6) 3، فصلنامه کتابدانشجویان. 
http://nastinfo.nlai.ir/article_596_21d61abd16346debf3550b26b1bca59e.pdf 

 -های فنیبررسی رابطه بین تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی دانشجویان رشته(. 1389) شادخوب، مریم
منتشر نشده ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم  نامهپایان. مهندسی و علوم انسانی دانشگاه تبریز

 .شناسی، گروه علوم تربیتیتربیتی و روان

ی تحصیلی با تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی رابطه خالقیت و خودکارآمد(. 1391شعبانی، فرزانه )
منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، دانشکده  نامهپایان. ارشد دانشگاه شهید چمران

 .شناسیشناسی، گروه روانعلوم تربیتی و روان

فکر انتقادی با خالقیت، (. ارتباط ت1393عبدالهی عدلی انصار، وحیده؛ فتحی آذر، اسکندر و عبدالهی، نیدا )

فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش در باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان. 
از  1397اردیبهشت  18بازیابی شده در  .41-52(، 2) 7، یادگیری آموزشگاهی و مجازی

http://etl.journals.pnu.ac.ir/article_1757_2ce2342d7de12db3f3312affe849add3.pdf 
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار ارتباط متقابل سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی، (. 1393نژاد، مهرانگیز )علی

الی مهر اروند، ، تهران، موسسه آموزش عدر علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 از 1397اردیبهشت  18مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، بازیابی شده در 
https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_509.html 

https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_509.html
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و چگونگی آموزش سواد اطالعاتی در توسعه و تقویت آموزش عالی (. ضرورت 1383حسین )قاسمی، علی

ها رسانی و موزهها و مراکز اطالعو توسعه سواد اطالعاتی در کتابخانه کنندگاناستفادهدر: آموزش 

 -178، ها و مراکز اسناد آستان قدس رضویها و موزهمشهد، سازمان کتابخانه)مجموعه مقاالت(، 

-https://www.civilica.com/Paper-UEILLIC01از  1397خرداد  1 بازیابی شده در .153

UEILLIC01_009.html 
آموزان (. بررسی رابطه سواد اطالعاتی با خودکارآمدی تحصیلی و خالقیت در دانش1393قاسمی، لیدا )

منتشر نشده  نامهپایان .92-93ی مدارس هوشمند شهر کرمانشاه در سال تحصیلی دختر مقطع متوسطه

 .ارشد، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات علوم انسانی، گروه علوم تربیتی

(. خودکارآمدی سواد اطالعاتی: چارچوب مفهومی 1394نیا، فاطمه )کشاورز، حمید؛ شعبانی، علی و فهیم

د خردا 1بازیابی شده در  .1 -22(، 1) 49، رسانیتحقیقات کتابداری و اطالعی پژوهشی. و زمینه

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467913از  1397

بررسی رابطه تفکر انتقادی با سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه خوارزمی. (. 1391گرایلی مقدم، محبوبه )
شناسی و علوم تربیتی، گروه علوم نامه منتشر نشده ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روانپایان

 .یتربیت

(. رابطه تفکر انتقادی با سواد 1392، خدیجه؛ خزایی، آذر و رسولی، بهنام )آبادیعلیمرادی، رحیم؛ 

(، 3) 7، دو ماهنامه راهبردهای آموزشی در علوم پزشکیاطالعاتی در دانشجویان علوم پزشکی. 

 http://ensani.ir/fa/article/333604از  1397خرداد  10بازیابی شده در  .147-141

های تفکر انتقادی و راهبردهای فراشناختی با سواد اطالعاتی دانشجویان رابطه مهارت(. 1392سلمی، زهرا )م
منتشر نشده ارشد، دانشگاه اراک،  نامهپایان .91 -92تحصیالت تکمیلی دانشگاه اراک در سال 

 .دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی

(. بررسی رابطه میان تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان زبان 1390افسانه ) زاده،معافیان، فاطمه و غنی

تیر  22بازیابی شده در  .3 (1 ،)149-119، (SID) مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهیانگلیسی. 

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155924از  1397

های فردوسی میان سواد اطالعاتی با خودکارآمدی کتابداران دانشگاهرابطه (. 1393پور، نسرین )نصیری
منتشر نشده ارشد، دانشگاه  نامهپایان. مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

 .شناسیشناسی، گروه علم اطالعات و دانشروان فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی
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 .تهران: مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران. سواد اطالعاتی(. 1384نظری، مریم )

های سواد اطالعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان (. تأثیر مهارت1392نوکاریزی، محسن و دهقانی، کلثوم )

 :DOI، 153 -172(، 2) 3، رسانینامه کتابداری و اطالعپژوهشبیرجند. 

https://doi.org/10.22067/riis.v3i2.25075 
 .. تهران: انتشارات سمتلیزرل افزارنرمیابی معادالت ساختاری با کاربرد (. مدل1384هومن، حیدر علی )

های هنری ای تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان رشتهبررسی مقایسه(. 1388یزدانی کاشانی، زینب )
 .تشر نشده ارشد، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتیمن نامهپایان و غیر هنری.

(. بررسی 1396پور بندبنی، محمد )؛ رمضانی، ابوذر؛ پورنجفی، ساناز و اسماعیلینمحمدحسیکتای کوشالی، 

، یه آموزش پرستارینشررابطه سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی در دانشجویان: یک مطالعه مقطعی. 

 fa.html-798-1-http://jne.ir/article از 1397تیر  22 دربازیابی شده  .8-1(، 5) 6
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