
74

Winter 2021. Vol 9. Issue 4

* Corresponding Author:
Taghi Akbari, PhD.
Address: Department of Educational Scineces, Faculty of Eductional Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran.
Tel: +98 (914) 3528143
E-mail: akbari-ta@uma.ac.ir

1. Department of Educational Scineces, Faculty of Eductional Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran.

*Taghi Akbari1 

Citation: Akbari, T. (2021). [Investigating the Role of Information Literacy and Self-directed Learning in Predicting Students’ 
Academic Motivation (Persian)]. Journal of School Psychologh and Institutions, 9(4), 74-85. https://doi.org/10.32598/JSPI.9.4.6

 : https://doi.org/10.32598/JSPI.9.4.6

Use your device to scan 
and read the article online

Objective The present study aimed to predict academic motivation based on self-directed learning and 
information literacy. 
Methods This was an applied and correlational study. The statistical population of the study includes all high 
school students in Ardabil City, Iran, in the academic year of 2018-2019. Of them, 360 students from the 11th 
and12th grades (180 girls and 180 boys) were selected by multistage cluster random sampling. To collect the 
necessary data, the Self-Directed Learning Scale, the Multidimensional Assessment of School Motivation, and 
the Information Literacy Assessment of Students were used. Pearson correlation coefficient and stepwise mul-
tiple linear regression analysis were employed to analyze the obtained data in SPSS v. 20. 
Results The current research results signified a significant direct relationship between information literacy, 
self-directed learning, and academic motivation; information literacy also could predict academic motiva-
tion in the study subjects (P<0.01). This predictability was significant concerning self-directed learning.
Conclusion The obtained data indicated that self-directed learning skills training and improving informa-
tion literacy were effective in students’ learning and academic motivation.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

sychologists emphasize the need to 
pay attention to academic motivation 
in education because academic moti-
vation is effectively associated with 
the learning of skills, behaviors, and 

strategies. Individuals with high achievement motiva-
tion tend to complete and improve their performances. 
These people are conscientious, do challenging tasks, 
and act in a way that their progress can be evaluated ei-
ther in comparison with the progress of others or based 

P
on other criteria. Also, they are confident, want to take 
personal responsibility, and prefer to be aware of the 
results of their work in a tangible way (Biabanegard 
2006). One of the main goals of any educational sys-
tem is to nurture motivated learners who can rely on 
their inner strengths and abilities to self-control their 
growth and development. Academic motivation means 
the learner’s desire to well complete a particular task to 
achieve self-leadership and self-evaluation (Firouznia, 
Yousefi, & Ghassemi, 2010).

Many studies have investigated the effect of self-
regulated and self-directed learning on academic 
achievement in universities and higher education in-
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stitutions. However, less research has simultaneously 
studied information literacy, self-directed learning, and 
academic motivation in schools. Therefore, it is neces-
sary to determine the relationship between these three 
variables.

2. Materials and Methods

This was an applied research with descriptive-corre-
lational design. The statistical population included all 
male and female high school students of Ardabil City 
in the academic year of 2016-2017. From this popula-
tion, 360 students (180 girls and 180 boys) were se-
lected using the multistage cluster sampling method. 
Initially, several girls’ and boys’ schools were selected 
among the secondary schools of Ardabil City. Next, 
the researcher randomly referred to these schools and 
distributed and collected questionnaires from the stu-
dents of the eleventh and twelfth grades. Data collec-
tion tools included the standardized questionnaire of 
academic motivation developed by Ali and McInerney 
(2006), the 55-item information literacy questionnaire 
validated by Davarpanah and Siamak (2009), and the 
Williamson (2007) self-guided learning questionnaire. 
The information literacy questionnaire assesses the 
skills in the areas of access, assessment, application, 
and comprehension. Also, the Pearson correlation coef-
ficient and stepwise multiple linear regression analy-
sis were used to analyze the data in SPSS v. 20.

3. Results

The study sample included a total number of 360 
participants and equally consisted of 180 female and 
180 male students. Also, 115, 46, 93, and 106 students 
(94.31%, 12.77%, 25.83%, and 25.83%, respectively) 
were selected from the fields of experimental sciences, 
mathematics, humanities, and other fields, respectively.

The Pearson correlation coefficient test showed that 
academic motivation was significantly and positively 
related to the variables of information literacy and self-
directed learning. Self-directed learning had a signifi-
cant relationship with students’ academic motivation. 
Moreover, the regression model was significant and 
the variables of information literacy and self-directed 
learning predicted students’ academic motivation. In 
the second step of stepwise regression, the variables 
of information literacy (t=551.51, P=0.001) and self-
directed learning (t=2.802, P=0.005) respectively pre-
dicted 72% and 81% of the variance of students’ aca-
demic motivation; the linear regression equation with 
nonstandard coefficients was as follows: self-directed 

learning, +141 + information literacy, +264 + academ-
ic motivation.

4. Discussion and Conclusion 

This study aimed to investigate the role of informa-
tion literacy and self-directed learning in predicting 
students’ academic motivation. According to the re-
sults, information literacy and self-directed learning 
can predict students’ academic motivation. The pre-
dictor variables were significantly related to students’ 
academic motivation. Also, the regression model was 
significant, and information literacy and self-directed 
learning predicted students’ academic motivation. 
Moreover, there was a significant 2-way relationship 
between each of the predictor variables (information 
literacy and self-directed learning) and the criterion 
variable (academic motivation). The obtained results 
showed that information literacy and self-directed 
learning could respectively predict 72% and 81% of 
the variance of students’ academic motivation. 

The results of this research pave the way for edu-
cational planners to create academic motivation and 
improve students’ educational performance. From the 
perspective of this study, it seems that the current atti-
tudes, approaches, and methods of education should be 
reviewed and revised, also, careful planning is required 
to increase information literacy and self-directed learn-
ing in students to increase academic motivation. Stu-
dents should be provided with new developments and 
experiences in the digital world. Besides, by teaching 
new skills and applying the results of research, we 
should train dynamic teachers with the role of guiding 
and nurture active and seeker students who are ready 
for transformations. One of the most important limita-
tions of this research is the quantitative nature of the 
study, which restricts the accurate identification of the 
various dimensions of the problem.
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هدف پژوهش حاضر با هدف پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس یادگیری خودراهبر و سواد اطالعاتی انجام گرفت.
روش ها این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در 
سال تحصیلی ۱۳9۶-۱۳97 است که از میان آن ها ۳۶۰ دانش آموز از پایه های یازدهم و دوازدهم )۱۸۰ نفر دختر و ۱۸۰ نفر پسر( به 
روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه های خودراهبر ویلیام سون و 
پرسش نامه انگیزه تحصیلی علی و مک اینرنی و پرسش نامه سواد اطالعاتی سیامک و داورپناه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از 

ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام و از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ استفاده شد. 

رابطه معنادار مستقیم  انگیزش تحصیلی  با  یادگیری خودراهبر  از سواد اطالعاتی و  بین هرکدام  نتایج نشان داد که  یافته ها 
وجود دارد؛ همچنین سواد اطالعاتی قابلیت پیش بینی انگیزش تحصیلی را داشته است )P>۰/۰۱(. این قابلیت پیش بینی برای 

یادگیری خودراهبر نیز معنادار بوده است.

نتیجه گیری می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت یادگیری خودراهبر و تقویت سواد اطالعاتی در عناصر یادگیری و آموزش دانش آموزان 
از متغیرهای مؤثر بر آنگیزش تحصیلی دانش آموزان هستند.

کلیدواژه ها: 
سواد اطالعاتی، 

یادگیری خودراهبر، 
انگیزش تحصیلی، 
آموزش  و پرورش

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 20 بهمن 1396
تاریخ پذیرش: 15 مهر 1397

تاریخ انتشار: 12 دی 1399

مقدمه

به دلیل ارتباط مؤثر انگیزش تحصیلی۱ با یادگیری مهارت ها، 
رفتارها و راهبردها روان شناسان بر ضرورت توجه به آن در تعلیم 
و تربیت تأکید کرده اند. کسانی که انگیزه پیشرفت باالیی دارند، 
خواهان تکمیل و بهبود کارکرد خود هستند. آن ها وظیفه شناس 
هستند و کارهایی انجام می دهند که چالش برانگیز باشد و به 
نحوی عمل می کنند که پیشرفت شان قابل ارزیابی باشد؛ خواه در 
مقایسه با پیشرفت دیگران یا خواه بر پایه مالک های دیگر. این 
افراد دارای عزت نفس هستند، خواهان بر عهده گرفتن مسئولیت 
فردی اند و ترجیح می دهند که به گونه ای ملموس از نتایج کار 

خود آگاه شوند )بیابانگرد، ۱۳7۰(.

انگیزش۲ پدیده ای ذاتی است که تحت تأثیر چهار عامل قرار 
محرک های  و  )محیط  موقعیت  از:  عبارت اند  عوامل  این  دارد. 

1. Educational motivation
2. Motivation

بیرونی(، مزاج )حالت و وضعیت درونی ارگانیسم(، هدف )هدف 
رفتار، منظور و گرایش( و ابزار )ابزار دست یابی به هدف(. انسان ها 
برای دست یابی به اهداف، نیازها و غرایز خود انگیزش الزم را 
کسب می کنند. انگیزه پیشرفت تحصیلی برای همه عالقه مندان 
به علم به ویژه دانش آموزان از اهمیت خاصی برخوردار است. با 
این انگیزه، افراد تحرک الزم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز 
یک تکلیف، رسیدن به هدف یا دست یابی به درجه مشخصی 
از قابلیت در کار خود دنبال می کنند تا باالخره بتوانند موفقیت 
الزم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب کنند )ریو۳، 
۲۰۰5(. انگیزش دلیل رفتار خاص از سوی افراد گوناگون است. 
هدفمند  و  پرانرژی، جهت دار  رفتاری  باال  انگیزش  دارای  افراد 
دارند )سانتراک4، ۲۰۰۸(. از دیدگاه آموزشی، انگیزه ساختاری 
چندوجهی است که با یادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط است 

3. Reev
4. Santrock

1. گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
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)اسالوین5، ۲۰۱۳(. یکی از اهداف اصلی در هر نظام تربیتی را 
می توان پرورش یادگیرندگان باانگیزه دانست که بتوانند با اتکا 
به نیروها و توانایی های درونی، به شکل خودکنترل به رشد و 
تمایل  یعنی  تحصیلی  انگیزش  گمارند.  همت  خود  پیشرفت 
فراگیر به آنکه فرد تکلیفی را در قلمرو خاصی به خوبی انجام 
دهد و به خودراهبری و خودارزیابی برسد )فیروزنیا، یوسفی و 
قاسمی، ۱۳۸9(. حال سؤال متصدیان امر تعلیم و تربیت از جامعه 
پژوهشگران حوزه دانشگاه این است که کدام عوامل و زمینه ها 
در ایجاد و تقویت انگیزش تحصیلی دانش آموزان دخالت دارند. 
شناسایی انگیزه تحصیلی، عوامل مؤثر در آن و تأثیر آن در فرایند 
یاددهی و یادگیری دانش آموزان کمک می کند تا متصدیان امر 
برنامه درسی و آموزشی روش های  تعلیم و تربیت در طراحی 
مؤثرتری را در پیش گیرند. هر برنامه ریزی بدون در نظر گرفتن 
عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی به نتیجه مطلوب و متناسب با 

هدف خود نخواهد رسید.

با توجه به این شواهد پژوهشی و کاهش انگیزش تحصیلی و 
با در نظر گرفتن محیط بیرونی و شیوع اهمال کاری در فرایند 
آموزش تحصیلی در بین دانش آموزان بررسی سواد اطالعاتی و 
یادگیری خودراهبر در پیش بینی انگیزش تحصیلی هدف این 

پژوهش است. 

تحصیلی  انگیزه  بین  ارتباط  مؤید  گوناگون  تحقیقات  نتایج 
و عوامل فردی و اجتماعی متعددی است که همگی حاکی از 
تأثیرپذیری شدید انگیزه تحصیلی از این عوامل بوده است. بر 
دانشگاهی  خانوادگی،  شخصیتی  متغیرهای  نتایج  این  اساس 
و اجتماعی با سازه انگیزش پیشرفت تحصیلی مرتبط هستند 

)کالرک و اسچروس۶، ۲۰۱۰(.

انگیزش تحصیلی در این تحقیق بر مبنای نظریه خودتعیینی7 
دسیو رایان )۱995( که یک نظریه انگیزشی است، تعریف می شود 
)چن، کو، لین، لیهسی۸، ۲۰۱۰(. بر اساس این نظریه، انگیزش 
دارای شکل های متفاوتی بر روی یک پیوستار است که عبارت اند 
از: انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزشی و هرکدام دارای 
چند زیرمؤلفه است )لی، مکلیرنی، لیم و اورتیکا9، ۲۰۱۰(. در این 
نظریه فرض بر آن است که انسان از بدو تولد یک تمایل ذاتی 
برای تحریک و یادگیری دارد که از سوی محیط حمایت می شود، 
این تمایل ذاتی که همان انگیزش است وابسته به ارضای سه نیاز 

5. Slavin
6. Clark and Scherros
7. Self-determination
8. Chen, Ko, Lin, Lihsi
9. Lee, McLearney, Lim and Ortika

روان شناختی صالحیت۱۰، استقالل عمل۱۱ و تعلق۱۲ است )دسی 
با محیط و  نیازها تعامل دوستانه  این  و ریان، ۱9۸5(. ارضای 
بهزیستی روانی فرد را تأمین می کند )دسی و ریان، ۱99۱؛ نقل 

از آبشا، ۲۰۱۲(.

آن  در  که  می داند  فرایندی  را  خودراهبری   )۱975( نولز 
نیازها،  به تشخیص  دیگران  بدون کمک  یا  با کمک  فراگیران 
تنظیم اهداف، شناسایی منابع مادی و انسانی برای یادگیری، 
نتایج  ارزیابی  و  یادگیری  اجرای راهبردهای مناسب  انتخاب و 
یادگیری خود می پردازند و ابتکار عمل را به دست می گیرند )به 
نقل از چنگ کاوو، لین و لی-هسه۱۳، ۲۰۱۰(. خودراهبری در 
یادگیری در افزایش انتخاب گری، اعتمادبه نفس، انگیزه و توسعه 
یادگیری مادام العمر مؤثر است )بشرپور  برای  مهارت های الزم 
و همکاران، ۱۳9۶(. آمادگی برای خودراهبری در یادگیری به 
فراگیران اجازه می دهد برای ادامه یادگیری به ابتکارات خود متکی 
باشند. در فرایند یادگیری خودراهبر دانش آموزان به گسترش 
توانایی هایشان در ارزیابی کمبودهای دانش خود تشویق می شوند 
دانش  کمبودهای  به  مرتبط  منابع  در  جست وجو  با  سپس  و 
خود رسیدگی می کنند )کریمی، آرندت کاولی، بوهلر، الباربری 
مستلزم  خودراهبر  یادگیری  کلی  طور  به   .)۲۰۱۰ روبرت،  و 
طرح های  پیاده سازی  وظایف،  تحلیل  و  تجزیه  هدف،  تنظیم 
ازپیش ساخته و خودارزیابی در فرایند یادگیری است )لوینس، 
نتایج پژوهش ها نشان می دهد که  مگدا و ریکرس۱4، ۲۰۰۸(. 
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، باورهای خودکارآمدی 
و انگیزش دانش آموزان را افزایش می دهد )ابوالقاسمی، برزگر و 
رستم اوغلی، ۱۳9۳(. نتایج پژوهش غالمی )۲۰۱۱( نشان داد 
که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی اثر معناداری بر 
انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارد. نتایج پژوهش های متعددی 
نشان می دهد که سطح پایین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 
با سطح باالی مشکالت یادگیری )زاهد بابالن و رجبی، ۱۳9۱؛ 
ابوالقاسمی، ۱۳95( و  نریمانی، خشنودنیای چماچائی، زاهد و 
اهمال کاری در ارتباط است. نتایج مطالعه والترز۱5 )۲۰۱۳( حاکی 
از این بود که خودراهبری به دانش آموزان کمک می کند تا عادات 
باعث  همچنین  و  آورند  وجود  به  خود  در  را  بهتری  یادگیری 
بهبود مهارت های مطالعه و توانایی ارزیابی پیشرفت دانشگاهی 
آن ها می شود. طرفداران نظریه یادگیری خودتنظیمی معتقدند 
که دانش آموزان از نظر فراشناختی انگیزشی و رفتاری یادگیری 
یافته های   .)۲۰۰۸ )زیمرمن۱۶،  می بخشند  سامان  خود  در  را 

10. Competence
11. Autonomy
12. Relatedness
13. Cheng Kavo, Lin and Lee-hese
14. Loyens, Magda & Rikers
15. Wolters
16. Zimmerman
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پژوهش های متعدد حاکی از وجود روابطی پیچیده و مستحکم 
بین عوامل انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری بوده 
است )لطیفیان، ۱997؛ چی هانگ، ۲۰۰۲؛ ولترز، ۲۰۰۳؛ کاپالن 
و مایر، ۲۰۰7؛ خداپناهی و همکاران، ۱۳79؛ البرزی و سیف، 
۱۳۸۲؛ سیف و لطیفیان، ۱۳۸۳؛ سیف، ۱۳۸5؛ سیف و خیر، 
۱۳۸۶؛ لطیفیان و بشاش، ۱۳۸5؛ رضویه و لطیفیان و سیف، 

۱۳۸۶؛ به نقل از سیف، ۱۳9۰(.

فرایندهای  بین  رابطه  پژوهشگران  از  بسیاری  گذشته  در 
مجزا  طور  به  را  تحصیلی  پیشرفت  با  انگیزشی  و  شناختی 
اکثر روان شناسان به هر دو مؤلفه  امروزه  بررسی کرده اند ولی 
شناخت و انگیزش و نقش آن ها در یادگیری توجه دارند و بر 
اساس نظریه های جدید مانند یادگیری خودراهبری، مؤلفه های 
شناخت و اطالعات، انگیزش و کنش ورزی تحصیلی به صورت 
یک مجموعه درهم تنیده و مربوط به هم در نظر گرفته می شوند 
)کجباف، ۱۳9۲(. عصر کنونی عصر اطالعات نام دارد، عصری 
کشورهای  روزی  اگر  نیست.  میسر  اطالعات  بدون  زندگی  که 
بزرگ دنیا بدون انرژی قادر به حیات نبوده اند، امروزه کشورها 
بدون اطالعات مرده اند؛ زیرا اطالعات مانند خونی است که در 
کالبد سازمان جریان دارد )امام جمعه و موالیی نژاد، ۱۳۸۶(. سواد 
اطالعاتی اشاره به توانایی دسترسی و استفاده از طیف متنوعی از 
منابع اطالعات دارد که طی آن یک نیاز اطالعاتی حل وفصل شود. 
سواد اطالعاتی متضمن یافتن، ارزیابی، استفاده و به تبع آن قرار 
دادن دانش در چرخه ارتباطات است )نظری، ۱۳۸4(. در زمینه 
سواد اطالعاتی، بر وجود سه نوع توانایی در دانش آموزان تأکید 
شده است: اول( توانایی دانش آموزان در شناسایی اطالعات مورد 
نیاز؛ دوم( توانایی در ارزیابی و پاالیش اطالعات کسب شده و سوم( 
توانایی به کارگیری اطالعات و برقراری ارتباط با سایر اطالعات از 
پیش فراگرفته شده )انجمن کتابخانه های مدارس آمریکا، ۲۰۰۳(. 
بختیارزاده )۱۳۸۱( نشان داد دریافت سواد اطالعاتی در جامعه 
پژوهشش در سطح پایینی است و بین رشته های تحصیلی جامعه 
مورد پژوهش از نظر سواد اطالعاتی اختالف معناداری وجود دارد. 
پیرمرادیان و بهرامیان )۱۳94( نشان دادند که عملکرد تحصیلی 
است.  پیش بینی پذیر  اطالعاتی  سواد  اساس  بر  دانش آموزان 
جعفریان و سعیدی پور )۱۳9۳( دریافتند که بین متغیرهای سواد 
اطالعاتی، عزت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان همبستگی 
معناداری وجود دارد. تحقیقی که بتواند ارتباط سواد اطالعاتی 
بین  نشد.  یافت  بسنجد،  را  تحصیلی  انگیزش  با  دانش آموزان 
انگیزش و کسب مهارت های سواد اطالعاتی ارتباط وجود دارد. 
و همکاران،  )رز  است  ارتباط  در  خودکارآمدی  با  نیز  انگیزش 
سواد  آموزش  برای  را  روش هایی  انگیزشی  مدل های   .)۲۰۱۶
اطالعاتی ارائه می کنند که دانشجویان را به یادگیری مهارت های 
غیره  و  منابع  ارزیابی  تکنیک های جست وجو،  چون  اطالعاتی 

ترغیب می کند )اسمال و زکریا، ۲۰۰4(.

در زمینه تأثیر یادگیری خودتنظیمی و خودراهبر بر پیشرفت 
تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مطالعات زیادی 
صورت گرفته است، ولی فعالیت پژوهشی کمتری درباره مطالعه 
هم زمان سواد اطالعاتی و یادگیری خودراهبر و انگیزش تحصیلی 
در مدارس مشاهده شد؛ بنابراین انجام این مطالعه با هدف تعیین 
میزان رابطه بین راهبردهای یادگیری خودراهبر و سواد اطالعاتی 
از  استفاده  با  تا  می رسد  نظر  به  ضروری  تحصیلی  انگیزش  با 
نتایج آن بتوان انگیزه تحصیلی فراگیران را در اداره مستقل و 
نیز بهینه سازی تجارب یادگیری آن ها در کالس، مدرسه و سایر 
فضاهای آموزشی افزایش داده و از این طریق به پیشرفت درسی 
آن ها کمک کرد. بر این اساس سؤاالت تحقیق می تواند به شرح 

زیر باشد:

یادگیری  و  اطالعاتی  سواد  و  تحصیلی  انگیزه  بین  آیا   .۱
خودراهبر دانش آموزان متوسطه دوم رابطه وجود دارد؟

یادگیری  و  اطالعاتی  سواد  مؤلفه های  از  هریک  سهم   .۲
خودراهبر در انگیزش تحصیلی چقدر است؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ 
جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. 

کلیه  آماری،  جامعه  نمونه گیری:  روش  و  نمونه  جامعه، 
دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر اردبیل در 
نفر  آن ها ۳۶۰  میان  از  که  است  تحصیلی۱۳9۶-۱۳95  سال 
)۱۸۰ نفر دختر و ۱۸۰ نفر پسر( دانش آموز به روش نمونه گیری 
انتخاب  برای  شدند.  انتخاب  چندمرحله ای  خوشه ای  تصادفی 
نمونه، از میان مدارس متوسطه شهرستان اردبیل، ابتدا به روش 
نمونه گیری خوشه ای چندین مدرسه دخترانه و پسرانه انتخاب 
شدند. از میان این مدارس مجدداً به صورت تصادفی و از پایه های 
و  توزیع  پرسش نامه  الزم  نمونه  تعداد  به  دوازدهم،  و  یازدهم 
جمع آوری شد. برای جمع آوری داده ها از ابزارهایی که در ادامه 

نام می بریم، استفاده شد.

پرسش نامه انگیزش تحصیلی: این مقیاس توسط علی و مک 
سؤال   4۳ از  مقیاس  این  است.  شده  ساخته   )۲۰۰۶( اینرنی 
پنج گزینه ای، بر اساس مقیاس لیکرت )با نمره دهی یک تا 5 از 
کاماًل مخالفم تا کاماًل موافقم( تهیه شده و دارای هشت مؤلفه 
کلی در زمینه های انگیزه، عالقه به تکلیف و انگیزه دانش آموز 
در انجام تکالیف درسی، کوشش، رقابت جویی، قدرت اجتماعی، 
کسب پیوستگی، عالقه اجتماعی، کسب ستایش و نمونه بودن 
است. آزمودنی هر اندازه نمره باالتری از این پرسش نامه به دست 
است.  پنج گانه  او در طیف  بهتر  نشان دهنده عملکرد  می آورد، 
استادان علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی روایی پرسش نامه را 
تأیید کردند و پایایی این ابزار توسط پژوهشگران مختلف برآورد 
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شده است )مک اینرنی و همکاران، ۲۰۰۱(. ضریب آلفای کرونباخ 
آن بین ۰/۶7 تا ۰/۸۲ با میانگین ۰/7۶ گزارش شده است )مک 
اینرنی و سینکلیر، ۱99۲(. در داخل کشور نیز در مطالعه یوسفی، 
پرسش نامه  کرونباخ  آلفای  فیروزنیا )۱۳۸۸( ضریب  و  قاسمی 

۰/9۳ گزارش  شده است. 

یادگیری  سنجش  برای  خودراهبر:  یادگیری  پرسش نامه 
خودراهبر از پرسش نامه خودراهبر ویلیامسون۱7 )۲۰۰7( استفاده 
شد. این مقیاس دارای شصت گویه پنج گزینه ای و پنج مؤلفه 
اصلی شامل آگاهی، راهبردهای یادگیری، فعالیت های یادگیری، 
ارزشیابی و مهارت های بین فردی است. هر گویه بر اساس مقیاس 
لیکرت با نمره دهی یک تا پنج به ترتیب شامل هرگز، به ندرت، 
گاهی اوقات، اغلب و همیشه تهیه شده است. بازده نمرات به 
ترتیب، هر گویه از یک تا پنج و سپس هر مؤلفه از دوازده تا 
شصت و کل پرسش نامه از شصت تا سیصد محاسبه می شود؛ 
بدین ترتیب هر اندازه آزمودنی نمره باالتری از این پرسش نامه به 
دست آورد، نشان دهنده عملکرد بهتر او در طیف پنج گانه است 
)ویلیامسون، ۲۰۰7(. پایایی این ابزار در دو پژوهش به ترتیب 
۰/9۰ و ۰/95 گزارش  شده است )گردان شکن، قاسمی، یوسفی 
و یارمحمدیان، ۲۰۱۲(. این پرسش نامه در داخل کشور نیز در 
پژوهش یوسفی و گردان شکن )۱۳9۳( اعتباریابی شده است. در 

پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ ۰/94 به دست آمد.

پرسش نامه سواد اطالعاتی: ابزار استفاده شده در این پژوهش 
پرسش نامه 55 سؤالی سواد اطالعاتی است. برای سنجش سواد 
ارزیابی،  تعیین، دسترسی،  توانایی های  ابعاد  قالب  در  رسانه ای 

17. Williamson

کاربرد و درک تنظیم شده است. برای نمره گذاری پرسش نامه که 
به صورت بسته تنظیم شده است، به هر پاسخ درست مربوط به 
سؤال های یک یا چندگزینه ای نمره یک داده می شود. بدین ترتیب 
اگر پاسخ گو به سؤالی با یک گزینه صحیح درست پاسخ دهد، 
نمره یک و اگر به سؤالی با چندگزینه صحیح، مثاًل سؤالی که 
سه گزینه صحیح داشت، پاسخ صحیح دهد، نمره سه می گیرد. 
روایی و پایایی پرسش نامه مذکور قباًل توسط داور پناه و سیامک 
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در پیش آزمون ۰/77 به دست 

آمده است )سیامک و داورپناه، ۲۰۰9(.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و 
تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام و از نرم افزار 

SPSS نسخه ۲۰ استفاده شده است.

نتایج

به صورت  این پژوهش  نفر شرکت کننده در  از مجموع ۳۶۰ 
بودند؛  پسر  دانش آموز   ۱۸۰ و  دختر  دانش آموز   ۱۸۰ مساوی 
همچنین از رشته تجربی ۱۱5 نفر )94/۳۱(، رشته ریاضی 4۶ نفر 
)۱۲/77(، رشته انسانی 9۳ نفر )۲5/۸۳( و سایر رشته ها نیز ۱۰۶ 
نفر )۲5/۸۳( به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. 
ارائه شده  متغیرها در جدول شماره ۱  معیار  میانگین±انحراف 
است، همچنین ماتریس ضرایب همبستگی متغیرها در جدول 

شماره ۲ ارائه شده است.

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون خطی مدنظر قرار می گیرد 
مفهوم مستقل بودن به این معنی است که نتیجه یک مشاهده 
رگرسیون  در  باشد.  نداشته  دیگر  مشاهدات  نتیجه  بر  تأثیری 

جدول 1. داده های توصیفی انگیزه تحصیلی، یادگیری خودراهبر، سواد اطالعاتی

میانگین±انحراف معیارمتغیر

1/48 ±56/96انگیزه تحصیلی

23/28 ±46/52یادگیری خودراهبر

2/67 ±40/32سواد اطالعاتی

جدول 2. ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای سواد اطالعاتی، یادگیری خودراهبر و انگیزه تحصیلی

انگیزه تحصیلیمتغیرهای پژوهش

rP

0/5380/001سواد اطالعاتی

0/5120/001یادگیری خود راهبر
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زمانی  بازه  یک  در  وابسته  متغیر  رفتار  که  مواقعی  در  بیشتر 
مورد مطالعه قرار می گیرد، ممکن است با مشکل مستقل نبودن 
خطاها برخورد کنیم؛ به این نوع ارتباط در داده ها خودهمبستگی 
می گویند. در صورت وجود خودهمبستگی در خطاها نمی توان از 
رگرسیون خطی استفاده کرد. برای بررسی این فرض به صورت 
شهودی می توان از نمودار کردن توالی متغیر استفاده کرد، اما راه 
مطمئن تر استفاده از آزمون دوربین واتسون است. در این فرضیه 
۲/۰۲۰ به دست آمد که بسیار مناسب است و نشان از برازش 

مدل رگرسیونی با داده های پژوهش دارد.

برای  اساسی  و  زیربنایی  فرضیه های  از  یکی  دیگر  از سویی 

داده های  با  رگرسیون  مدل  مناسب  برازش  و  بودن  مناسب 
نرمال است که جهت  توزیع  از  پیروی کردن خطاها  پژوهش، 
بررسی آن از نمودار احتمال نرمال استفاده شد. نتایج نشان داد 
که تمرکز نقاط پیرامون این خط بسیار زیاد بوده و تقریبًا روی 
از خط راست  یک خط راست قرار گرفته اند و نقاط دورافتاده 
مشاهده نمی شوند؛ بنابراین توزیع خطاها از توزیع نرمال پیروی 
می کند و مدل رگرسیون فرضیه فرعی اول پژوهش، برازش بسیار 

مناسبی با داده ها دارد.

بین متغیرهای  داد  نشان  پیرسون  نتایج ضریب همبستگی 
انگیزه تحصیلی رابطه  با  سواد اطالعاتی و یادگیری خودراهبر 

جدول 3. معناداری مدل رگرسیون گام به گام

SSMS FPآمارهمتغیرهای پیش بینمدل

سواد اطالعاتی1

11/62411/62462/3710/000رگرسیون

58/9500/178باقیمانده

70/574کل

یادگیری خود راهبر2

12/7407/42536/8450/000رگرسیون

58/6250/187باقیمانده

71/095کل

جدول 4. خالصه مدل رگرسیون گام به گام

RR2پیش بینمدل
آماره

FDf1Df2دوربین واتسون

0/73564/3820/7243222/3سواد اطالعاتی1

0/8277/8430/81813212/020یادگیری خودراهبر2

جدول 5. ضرایب مدل رگرسیون فرضیه

مدل متغیر پیش بین
ضرایب غیراستاندارد

سطح معناداریTضرایب بتای استاندارد
آماره خطی

ضریب هم خطیتولرانسخطای معیاربتا

1
2/0320/14213/9140/000ضریب ثابت

0/3320/0440/4037/7990/0001/0001/000سواد اطالعاتی

2

1/9040/15312/4860/000ضریب ثابت

0/2640/0480/3225/5510/0000/7551/324سواد اطالعاتی

0/1410/0500/1632/8020/0050/7551/324یادگیری خودراهبر
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مثبت معناداری وجود دارد. برای پیش بینی انگیزه شغلی بر اساس 
متغیرهای پیش بینی سواد اطالعاتی و یادگیری خودراهبر از روش 
رگرسیون چندگانه به شیوه هم زمان استفاده شد که نتایج آن در 

جدول شماره ۳ نشان داده شده است.

متغیر وابسته: انگیزه تحصیلی

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره ۳ و P که در 
هر دو مرحله صفر به دست آمده است، سواد اطالعاتی و یادگیری 
خودراهبر توانسته عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند. 
انگیزه  با  خودراهبر  یادگیری  و  اطالعاتی  سواد  بین  ارتباط  پس 
رگرسیون  مدل  و  دارد  معنی داری  ارتباط  دانش آموزان،  تحصیلی 
مدلی معنادار است، همچنین سواد اطالعاتی و یادگیری خودراهبر 

قادر به پیش بینی انگیزه تحصیلی دانش آموزان است.

متغیر وابسته: انگیزه تحصیلی

نتایج جدول شماره 4 نشان می دهد که سواد اطالعاتی و یادگیری 
خودراهبر در گام دوم ۰/7۲ و ۰/۸۱ درصد توانایی پیش بینی انگیزه 

تحصیلی دانش آموزان را دارند.

همان طور که در جدول شماره 5 مشاهده می شود در گام دوم 
از رگرسیون گام به گام، سواد اطالعاتی و یادگیری خودراهبر به طرز 
معناداری توان پیش بینی متغیر وابسته انگیزش تحصیلی دانش آموزان 
را دارند و معادله خط رگرسیون آن با ضرایب غیراستاندارد به این 

صورت فرمول شماره ۱ است.

 .۱

۱/9۰4 + یادگیری خودراهبر، ۰/۱4۱+ سواد اطالعاتی، ۰/۲۶4+ 
انگیزش تحصیلی.

بحث و نتیجه گیری

این پژوهش با هدف بررسی سواد اطالعاتی و یادگیری خود راهبر 
در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. با توجه 
توانسته اند  یادگیری خودراهبر  و  اطالعاتی  بررسی سواد  نتایج  به 
انگیزش تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند. بنابراین می توان 
نتیجه گرفت که سواد اطالعاتی و یادگیری خودراهبر با انگیزش 
تحصیلی دانش آموزان ارتباط معناداری دارند و مدل رگرسیون مدلی 
معنادار است، همچنین سواد اطالعاتی و یادگیری خودراهبر توانایی 
پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان را دارند. بین هرکدام از 
متغیرهای مالک )سواد اطالعاتی و یادگیری خودراهبر( با متغیر 
مالک )انگیزش تحصیلی( دوبه دو رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. 

نتایج نشان داده است که سواد اطالعاتی و یادگیری خودراهبر 
نتایج  دارند.  را  دانش آموزان  تحصیلی  انگیزش  پیش بینی  توانایی 
)۱۳9۳(؛  اوغلی،  رستم  و  برزگر  ابوالقاسمی،  یافته های  با  حاصل 
تحقیق  با  طرفی  از  است.  همسو  )۲۰۱4(؛  وگردان شکن  یوسفی 

کاوسیان و همکاران )۱۳۸۶( مغایرت دارد. همچنین یافته های ثمری 
و رسول زاده )۲۰۰9(؛ پژوهش غالمی )۱۳9۰(؛ فراهانی، زارعی و 
شزیفیان )۲۰۰9(؛ آندرتا۱۸ )۲۰۰5( در خصوص تأثیر سواد اطالعاتی 
بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان همسوست. 
می توان چنین نتیجه گیری کرد، دانش آموزانی که از سواد اطالعاتی 
و یادگیری خودراهبر باالیی برخوردارند دارای انگیزش تحصیلی و 

درنتیجه عملکرد تحصیلی بهتری نیز هستند.

برنامه ریزان  توجه  سمت  به  را  دریچه هایی  تحقیق  این  نتایج 
آموزشی به ایجاد انگیزه تحصیلی و در نتیجه بهبود عملکرد آموزشی 
دانش آموزان می گشاید. از دیدگاه این پژوهش به نظر می رسد که 
نگرش ها و رویکردها و روش های فعلی آموزش باید بررسی دوباره و 
تجدیدنظر شوند و با برنامه ریزی دقیق برای افزایش سواد اطالعاتی و 
آموزش یادگیری خودراهبر به دانش آموزان در جهت افزایش انگیزه 
تحصیلی تالش کرد. باید درها را به سوی تحول و تجارب جدید 
دنیای دیجیتال برای دانش آموزان باز کرد و با آموزش مهارت های 
نقش  با  پویا  معلمانی  پژوهش ها،  از  نتایج حاصل  کاربرد  و  جدید 
تحول  برای  آماده  و  و جست وجوگر  فعال  دانش آموزانی  و  راهنما 
تربیت کرد تا آنان بتوانند راه های خالق، متفکرانه و اندیشمندانه ای 
را برای مواجهه با مسائل زندگی در قرن حاضر و همچنین برای 
افزایش عملکرد تحصیلی خود بیابند. از مهم ترین محدودیت های این 
پژوهش کمی بودن بررسی است، زیرا در این روش نمی توان به طور 
دقیق ابعاد گوناگون مسئله را شناسایی کرد. دیگر محدودیت این 
پژوهش محدود بودن نمونه پژوهش به دانش آموزان مقطع متوسطه 
دوم اردبیل است که با توجه به همین امر در تعمیم نتایج محدودیت 

وجود خواهد داشت.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی تمامًا در این مقاله رعایت شده است.

حامی مالی

ایــن تحقیــق هیــچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان های تأمیــن 
مالــی در بخش هــای عمومــی ، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت 

. د نکر

مشارکت نویسندگان

 تمــام نویســندگان در طراحــی، اجــرا و نگارش همــه بخش های 
پژوهش حاضر مشــارکت داشــته اند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

18. Andretta
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