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چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی و فرهنگ یادگیری با عملکرد شغلی مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان
لرستان انجام شده است .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطالعات از نوع توصیفی  -پیمایشی می باشد .جامعه
آماری این پژوهش شامل کلیه مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان به تعداد  021نفر می باشد .در پژوهش حاضر از روش
نمونه گیری طبقه ای تصادفی طبقه ای استفاده شده است و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه  22نفر تعیین گردید.
برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامههای سواد اطالعاتی ،فرهنگ یادگیری و عملکرد شغلی استفاده شده است .روایی صوری
و محتوایی پرسشنامهها با استفاده از نظر صاحبنظران و متخصصان فن تعیین گردیده است .و پایایی پرسشنامهها از طریق اجرای
آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده است که به ترتیب برابر با  1/98 ، 1 /29و  1/92بودند .برای نشان دادن رابطه
بین سواد اطالعاتی و فرهنگ یادگیری از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است .نتایج حاصل شده
نشان داد که بین سواد اطالعاتی و مؤلفههای آن با عملکرد شغلی رابطه ی مثبت وجود دارد ،همچنین همبستگی مثبت و معنیدار بین
فرهنگ یادگیری و عملکرد شغلی وجود دارد.
کلید واژگان :سواد اطالعاتی ،فرهنگ یادگیری ،عملکرد شغلی
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Abstract
This study was conducted in order to investigate the relationship between information literacy and
learning culture with TVTO Trainers ' job performance in lorestan. In terms of the purpose, this
research is an applied research and in terms of the gathering information is description - survey
research . Statistical Society in this research includes 120 persons of all TVTO Trainers in lorestan
. In this study was used Stratified random sampling and the sample size was determined using
Krejcie and Morgan table Which consisted of 92 persons. To collect the required data used the
information literacy, learning culture and job performance questionnaires. content validity of the
questionnaires was determined using the experts and specialists. And reliability of the
questionnaire obtained through using the pilot testand and Cronbach's alpha coefficient wich
respectively were equal to 0/98, 0/85 and 0/89. Pearson correlation and multiple regression
analysis were used to illustrate the relationship between information literacy and learning culture.
The results showed a positive relationship between information literacy and its components with
job performance. Also there is positive and significant correlation between learning culture and job
performance.
Keywords: information literacy , learning culture ,job performance

مقدمه
سواد اطالعاتی بیشترین اهمیت را برای افراد به وجود میآورد که چگونه یاد بگیرند و چگونه به چنین رویکردی یعنی
دانش باز و قابل تغییر برسند .واضح است که این مسئله چالشهای قابل مالحظهای را برای آموزش به همراه دارد(جوز،1
 .)2110مطالعات یادگیری در محیط کار ،عوامل تأثیرگذار بر آن را مورد بررسی قرار دادهاند .برای مثال ،وجود فرهنگی مساعد
برای یادگیری ،یکی از عوامل زمینهای تأثیرگذار بر احتمال رخداد آن در سازمان است(پارک.)2100 ،2
نخستین بار در سال  ،0201ژورکوفسکی 3عبارت سواد اطالعاتی را برای توصیف افرادی ابداع کرد که متون و مهارتهای
الزم برای به کارگیری طیف گسترده ای از ابزارهای اطالعاتی و نیز مأخذ ردیف اول را ،به منظور حصول راهحلهای اطالعاتی
برای مسائل خود آموختهاند .تعریف ارائه شده از سوی انجمن کتابداران آمریکا پراستفادهترین تعریف و در واقع تعریفی است که
بیشترین استناد را به خود اختصاص داده است.
4
سواد اطالعاتی ،توانایی یافتن ،درک ،ارزیابی ،به کارگیری ،و هدایت اطالعات به خانه ،محل کار و جامعه است (هکوک ،
.)2116
تاکنون تعاریف گوناگون از سواد اطالعاتی ارائه شده است .اما فصل مشترک تمام آنها توانایی شناسایی درست منابع
اطالعاتی ،توانایی دسترسی به آنها و توانایی استفاده هدفمند از آنها میباشد .سواد اطالعاتی به توانایی دسترسی و استفاده از
طیف متنوعی از منابع برای ارضاء نیاز اطالعاتی اشاره دارد .اما مانند معنای سواد که فراتر از توانایی خواندن و نوشتن است.
سوا د اطالعاتی نیز متضمن یافتن ،ارزیابی ،استفاده و به تبع آن قرار دادن دانش در چرخه ارتباطات است(پریرخ.)0690 ،
در دهه اخیر ،عمدتاٌ به دلیل پیوند میان مهارتهای سواد اطالعاتی و یادگیری مادامالعمر ،گرایش به سواد اطالعاتی در
تمام سطوح آموزشی ،رشد قابل مالحظهای داشته است .به طوری که این باور وجود دارد که بدون داشتن توانایی سواد
اطالعاتی راه یابی هدفمند به دریای پهناور اطالعات ،پژوهندگان علم مسیر درست را نخواهند یافت(فیست .)2110،5افراد دارای
سواد اطالعاتی آنهایی هستند که آموزش دیدهاندکه چگونه بیاموزند .به گزارش انجمن کتابداری امریکا مهارتهای سواد
1- Jesus
2 - Park
3-zurkowski
4 - Hahcock
5 -Faest
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اطالعاتی پلی میان استفادهکنندگان و اطالعات به شمار میآید .بریواک 1با ارائه چتر سواد اطالعاتی انگاره خوبی از مفهوم سواد
اطالعاتی ارائه میدهد .چتر وی نشان میدهد که سواد اطالعاتی محل همپوشانی سواد سنتی ،سواد کتابخانهای ،سواد رایانهای،
سواد شبکهای و سواد چند رسانهای است(میر جلیلی.)0698 ،
واژه فرهنگ از مردمشناسی اجتماعی أخذ شده است .فرهنگ مجموعه پیچیدهای هستند که شامل معارف ،معتقدات،
هنرها ،صنایع ،فنون ،اخالق ،قوانین ،سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به عنوان عضو جامعه خود فرا
می گیرد .در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را بر عهده دارد(مارکوت .)0698 ،فرهنگ را میتوان به عنوان فلسفهها،
ایدئولوژیها ،ارزشها ،مفروضات مسلم ،باورها ،انتظارات ،نگرشها و هنجارهای مشترک جمعی تعریف کرد که افراد را با هم
یکپارچه میکند (بست.)0696 ،
فرهنگ یادگیری :این فرهنگ عبارت است از وجود یک دسته ارزشها و نگرشها در سازمان که جریان مستمر یادگیری را
تسهیل میکنند(جانسون و هوک.)2112 ،
ارتنبلید معتقد است  1نوع یادگیری وجود دارد:
 -1یادگیری سازمانی :سازمانها باید سه روش یادگیری را مدنظر داشته باشند :الف -یادگیری نحوه انجام کارها  ،ب-
یادگیری نحوه بهبود و اصالح امور و ج -یادگیری نحوه توسعه این مهارتها
 -2یادگیری حین کار :این یادگیری کارکنان را قادر می سازد وظایف محوله را بهتر یاد بگیرند و قادر خواهند بود از دانش و
اطالعات خود برای بهبود و ارتقاء شرایط کاری بهره بگیرند.
 -3فرهنگ یادگیری :سازمان باید مکانی مساعد برای یادگیری باشد.
 -4ساختار یادگیری :سازمانها باید دارای ساختاری مسطح باشند .کار تیمی را تشویق نمایند و غیر بوروکراتیک باشند.
ارتنبیلد معتقد است این  1نوع یادگ یری باید تؤام با هم و در ترکیبات متنوع در سازمان وجود داشته باشند(رهنورد،
(.)0609
ویژگیهایی که هیل( )0220برای سنجش فرهنگ یادگیری مطرح کرده است عبارتند از:
مشتریمداری،دارا بودن افرادی با شوق فراوان برای خودتوسعگی و آموختن مهارتهای یادگیری ،زیر سؤال بردن و به
چالش کشیدن هنجارها بطور مداوم ،خالق ،تجربهگرا و عملمدار بودن،دادن اشتباه کردن به افراد بدون ترس از مالمت ،بهره-
گیری از فعالیتهای کشف و اصالح خطا به عنوان تجربه یادگیری و به عنوان مکانیسم ایجاد تحول در ارزشها و اعمال ،داشتن
چشم انداز ،مرتبط ساخت ن آن با افراد سازمان به طور مؤثر و کار بر روی اهداف مشترک و عمومی ،ایجاد فرصت برای همگان
برای یادگیری استراتژی سازمان ،.فراهم آوردن محیط و شرایطی که با انگیزشی مثبت افراد را به پیگیری و توسعه شخصی
تشویق کند(مرتبط با فرهنگ ،شناخت و شرایط) ،یافتن راهی برای انتقال و فراهم ساختن یادگیری فردی اعضای سازمان در
یک مجموعه مفید و منسجم وارتباطات آزاد و باز با مشتریها ،افراد سازمان ،عرضهکنندگان ،و تمام دیگر ذینفعان و حتی
رقبا.
شاید اولین مفهومی که از آغاز پیدایش سازمانها تا به امروز مورد توجه قرار گرفته و میگیرد مفهوم عملکرد سازمانها
است .زیرا تمامی سازمانها در جهت تحقق اهداف به وجود آمدهاند .و تحقق هدف در فرایندی انجام میشود که می توان آن را
عملکرد سازمان نامید .عملکرد سازمانها تابعی از عملکرد نیروی انسانی ،امکانات و تجهیزات ،سیاستها ،خط مشیهاست.
پیرامون عملکرد در طی دهههای گذشته بررسیهای قابل توجهی انجام گرفته است که برخی از این تعاریف به شرح زیر است:
 از نظر کاسیو 2عملکرد اشاره به اجرای وظایف محوله به فرد دارد و ارزیابی عملکرد را توصیف نظامدار قوت و ضعف فرد یاگروه در ارتباط وظایف محوله تعریف میکند.
1 -Breivik
Cascio
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صافی( )0600عملکرد را چنین تعریف مینماید :عملکرد عبارت است از و ظایف عمده با ابعاد مهم شغل یا فعالیتها و
طرحهایی که فرد باید انجام بدهد.
 پیتر دراکرعملکرد مدیر را با توجه به دو معیار اثربخشی و کارایی تعریف میکند اثربخشی یعنی انجام دادن کارهایدرست و کارایی یعنی درست انجام دادن کارها.
 شعبانی( )0609در زمینه عملکرد چنین اظهار نظر نموده است:مقداری از تغییرات حاصل از یادگیری ممکن است به علت مساعد بودن شرایط به رفتار بالفعل تبدیل شود که در اصطالح
به آن عملکرد میگویند.
از آنجا که منابع انسانی شایسته ،با ارزشترین سرمایه سازمانها و شرکتهای امروزی هستند مدیریت عملکرد آنها می
تواند به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی و هم چنین تحقق عملکرد سازمانی کمک اساسی کند .طراحی و استقرار از نظام مدیریت
عملکرد یکی از مکانیزمهای مؤثر توسعه عملکرد کارکنان و سازمان است .مدیریت عملکرد با تعیین اهداف سازمانی واضح و
روشن ،تبدیل آنها به اهداف واحدی ،تیمی ،فردی واضح ،بازنگری آنها به طور منظم ابزاری مدیریتی ساختارمند و مؤثری
فراهم میکند(آرمسترانگ.)0698 ،1
پیشینه پژوهش
در تحقیق اصفهانی ( ،) 0699با عنوان بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی و انگیزش شغلی دبیران زن هنرستان های فنی و
حرفهای استان قزوین بود که با تبین مؤلفه های سواد اطالعاتی و تأثیر آن بر انگیزش شغلی مشخص گردید .بین احساس نیاز
به اطالعات دبیران و توانایی جمعآوری اطالعات و انگیزش شغلی آنان رابطه معنیداری وجود دارد .و همچنین نشان داد که
بین توانایی ثبت الکترونیکی و ساماندهی اطالعات دبیران و انگیزش شغلی آنان رابطه معنیداری وجود دارد .و هرچه توانایی و
ارزیابی و تجزیه و تحلیل دبیران بیشتر باشد انگیزش شغلی آنان افزایش مییابد .و نشان داد که بین کاربرد صحیح اطالعات و
سواد اطالعاتی و آگاهی از میزان مسایل اخالقی و قانونی دسترسی به اطالعات رابطه هست.ایشان همچنین اشاره به کامیابی
دبیران دارد که بین کامیابی با انگیزش شغلی رابطه هست.
رهنورد آهن( ، ) 0621فرهنگ یادگیری در صنایع کشور را مورد مطالعه قرار داد .جامعه مورد مطالعه این پژوهش شرکت
های برتر صنعت پتروشیمی است و در پایان تحلیل دادهها نشان دهنده پایین بودن فرهنگ یادگیری در صنعت پتروشیمی
کشور است .همچنین میان دو دسته شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای پیمانکاری تفاوت معناداری از نظر سطح فرهنگ
یادگیری وجود نداشت.
دیموسکی 2و همکاران ( )2110طی پژوهشی به بررسی نیازهای اطالعاتی دانشمندان علوم اجتماعی پرداختند .هدف این
پژوهش اصالح نظام اطالعاتی بود .یافته ها نشان داد که از منابع رسمی اطالعات بیشتر از منابع دیگر استفاده میشود و مهم
ترین منبع ،کتاب و مجالت علمی است (عینی .)0691،کلوزز )0222(3نیاز اطالعاتی دبیران متوسطه هنرستان های حرفهای
را بررسی کرد .این تحقیق در کشور مجارستان انجام شد یافتهها نشان داد اولویت اول موضوعات مورد نیاز معلمان موضوعهایی
است که آنها تدریس میکنند و اولویت دوم اطالعات در خصوص روشهای یاددهی است.کتابخانه مدرسه اولین منبع برای
ارضاء نیازهای اطالعاتی دبیران به ویژه در حوزه متون تخصصی است که نیمی از تقاضاهای اطاعاتی آنها را برآورده میکند.

1- Armestrong
2- Dimovski
3- Kolozs
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امت و امده ، )2110(1در پژوهشی با عنوانارزیابی مهارت های سواد اطالعاتی با استفاده از استاندارد  ،ACRLسطح سواد
اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تک میلی رشته شیمی را در طول سه سال آخر آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی مورد ارزیابی
قرار دادند .استاندارد قابلیتهای سواد اطالعاتی برای آموزش عالی( )ACRLبه عنوان ابزاری پایه برای این ارزیابی مدنظر
محققان قرار گرفت .یافتههای این تحقیق پیشرفت قابل توجهی را در طی سه سال آموزش ،در میانگین نمره دانشجویان نشان
داد .همچنین به کاربردن استانداردهای  ACRLبرای سنجش مهارتهای سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته
شیمی مورد تایید قرار گرفت.
بایرام ( ،)2112نشان میدهد فاکتورهای مهمی چون روش آموزش جمعی و توانایی تفکر منطقی و خود سودمندی سواد
اطالعاتی روی پیشرفت معلمان تاثیر میگذارند .این یافتهها میتوانند محققان و سازندههای برنامهها در داشتن درک بهتری از
معلمان کسب کنند از نظر ایشان نیاز به استفاده از اینترنت در تمرینهای آموزشی خود احساس می نمایند.الئو( ،)2101در
دانشگاه سن جوز استیت صورت گرفته به این نتیجه رسیده است که مشکل عمده معلمان در تحقیق ،عدم آشنایی کافی با وب
و مهارت الزم می باشد آن ها دارای سواد کامپیوتری باالیی نیستند به همین دلیل از کار خود راضی نیستند و راه حل این
مشکل تدریس درباره ابزار اجتماعی و آموزشی آن میباشد.
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی  :بین سواد اطالعاتی  ،فرهنگ یادگیری و عملکرد شغلی مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان رابطه
معنی دار وجود دارد.
فرضیههای فرعی
فرضیه فرعی اول :بین احساس نیاز به اطالعات و عملکرد شغلی مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان رابطه
معنیداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم :بین توانایی جمعآوری اطالعات و عملکرد شغلی مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان
رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم :بین توانایی ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات و عملکرد شغلی مربیان آموزش فنی و حرفه ای
استان لرستان رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم :بین کاربرد صحیح و مؤثر اطالعات و عملکرد شغلی مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان
لرستان رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم  :بین آگاهی مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان از دسترسی به اطالعات و عملکرد
شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری اطالعات از نوع توصیفی همبستگی
است .جامعه آماری در این پژوهش مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان که تعداد آنها  021میباشد .برای تعیین
حجم نمونه از روش نمونهگیری طبقه ای تصادفی استفاده شدکه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه مورد
مطالعه  22نفر برآورد گردید .برای اندازهگیری و سنجش متغیرهای این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شده است 0 ،لف)
پرسشنامه سواد اطالعاتی بر مبنای استاندارد و قابلیتهای سواد اطالعاتی مصوب ای ،سی  ،آر ،ال( )2111تهیه شده
1- Emmett & Emde

5

پنجمین همايش ملي و چهارمین همايش بین المللي

مهارت آموزي و اشتغال
است1.ب) پرسش نامه عملکرد مدیران این پرسشنامه مرکب از  22سوال و بر گرفته از پایان نامه(قدیری )0832،میباشد .ج)
پرسشنامه فرهنگ یادگیری این پرسشنامه ترجمه شده یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده
شده است.
در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامهها از آلفای کرانباخ استفاده شده است .ضریب آلفای کرانباخ با استفاده از نرم
افزار  SPSSمحاسبه گردید که به ترتیب برای پرسشنامه سواد اطالعاتی  ٪29و برای پرسشنامه عملکردشغلی  ٪22و برای
پرسشنامه فرهنگ یادگیری  ٪98به دست آمد که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه میباشد .برای بدست آوردن روایی
آزمون در این پژوهش با بهرهگیری از نظرات خبرگان و اساتید صاحبنظر سؤاالت و آزمون مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات آن
برطرف گردید  .برای تجزیه و تحلیل آماری یافتهها از روشهای آمار استنباطی ،رگرسیون تحلیل رگرسیون چندگانه به روش
گام به گام و همبستگی پیرسون استفاده شد استفاده شد.
یافتههای پژوهش
در اولین گام برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق از آزمون کلموگراف -اسمیرنف استفاده شده است که نتایج
آن در جدول زیر آمده است.
جدول -1نتایج آزمون کلموگراف -اسمیرنف
متغیرها

فرهنگ
یادگیری

Zکولموگروف-اسمیرنف

2/980

سطح معنی داری

1/120

عملکرد

احساس
نیاز به
اطالعات

توانایی جمع
آوری اطالعات

توانایی ارزیابی
و تجزیه و
تحلیل اطالعات

کاربرد صحیح
و مؤثر
اطالعات

آگاهی از
دسترسی به
اطالعات

04116
/108

24020
/102

04089
/196

24088
/180

24229
/190

04600
/120

از آنجاییکه سطح معنی داری برای اکثر متغیرها بیشتر از  1/18درصد است ،پس فرض ( H0نرمال بودن) پذیرفته و
فرض ( H1غیر نرمال بودن )رد می شود ،بنابراین توزیع متغیرهای تحقیق نرمال می باشد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از
آزمون های پارامتریک استفاده می شود .بدین خاطر است که در آزمون فرضها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده که
نتایج آن در جدول شماره  ،2آمده است
فرضیه اصلی پژوهش :بین سواد اطالعاتی و فرهنگ یادگیری و عملکرد شغلی مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان
رابطه معنیدار وجود دارد.
جدول  -2ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین سواد اطالعاتی و فرهنگ یادگیری با عملکرد شغلی
فرهنگ یادگیری

متغیرهای مورد مطالعه

سواد اطالعاتی

سواد اطالعاتی

1

فرهنگ یادگیری

0/181

1

عملکرد شغلی

**0/441

**0/211

عملکرد شغلی

1

**P<0/01 n=92
همانطوری که نتایج جدول شماره  ،1نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون بین سواد اطالعاتی و عملکرد شغلی
( )r=0/441در سطح آلفای  0/01معنیدار است ،همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین فرهنگ یادگیری و عملکرد شغلی
( )r=0/221در سطح آلفای  0/01معنیدار است .لذا چنین استنباط میشود که با اطمینان  99درصد بین سواد اطالعاتی و
فرهنگ یادگیری و عملکرد شغلی ،رابطهی مثبت و معنیدار وجود دارد ،بنابراین فرضیه فوق مورد تأیید قرار میگیرد.
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فرضیههای فرعی پژوهش:
با توجه به جدول شماره  ،6یافته های مربوط به فرضیه های فرعی به شرح زیر است
جدول  -3ضریب همبستگی پیرسون بین مولفه های سواد اطالعاتی و عملکرد شغلی
فرضیه های فرعی

ضریب همبستگی پیرسون
() r

تعداد
()n

سطح معنیداری
()sig

نتیجه آزمون

فرضیه اول  :بین احساس نیاز به اطالعات و عملکرد شغلی مربیان
آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان رابطه معنیداری وجود دارد.

**0/220

91

0/001

تایید

فرضیه دوم :بین توانایی جمعآوری اطالعات و عملکرد شغلی
مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان رابطه معنی-
داری وجود دارد.

**0/196

فرضیه سوم :بین توانایی ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات و
عملکرد شغلی مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان رابطه
معنیداری وجود دارد.

**0/223

فرضیه چهارم  :بین کاربرد صحیح و مؤثر اطالعات و عملکرد
شغلی مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان رابطه
معنیداری وجود دارد.

**0/252

فرضیه پنجم  :بین آگاهی مربیان آموزش فنی و حرفه ای
استان لرستان از دسترسی به اطالعات و عملکرد شغلی آنان
رابطه معنی داری وجود دارد.

**0/419

91

91

91

91

0/010

0/001

0/001

0/001

تایید

تایید

تایید

تایید

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون که در جدول شماره  ،6آمده است  ،تمامی فرضیه های مطرح
شده در این پژوهش تایید گردید.
تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی از روی مؤلفههای سواد اطالعاتی و فرهنگ یادگیری
جدول .4ضرایب همبستگی چندگانه( ،)Rضرایب تعیین( )R2و آزمونهای معنیداری مربوطه()F
مدل

متغیر مالک

بین باقیماندهمتغیرهای پیش بین
در تحلیل

ضریب همبستگی
(Rچندگانه)

ضریب تعیین
()R2

F

داریمعنیسطح
()Sig

1

عملکرد
شغلی

آگاهی مدیران از دسترسی به اطالعات

0/419

0/184

10/229

0/001

1

عملکرد
شغلی

آگاهی مدیران از دسترسی به اطالعات
و فرهنگ یادگیری

0/490

0/140

14/063

0/001

2

عملکرد
شغلی

آگاهی مدیران از دسترسی به اطالعات،
فرهنگ یادگیری و توانایی ارزیابی و
تحلیل اطالعات

0/523

0/189

11/895

0/001

همانطوری که نتایج جدول شماره  ،4نشان میدهند ،تحلیل رگرسیون اجرا شده در سه گام صوورت گرفتوه اسوت .در گوام
اول از بین متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل(مؤلفههای سواد اطالعاتی و فرهنگ یادگیری) ،بر اسواس بیشوترین سوطح
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معناداری تنها بعد آگاهی مدیران از دسترسی به اطالعات ،در تحلیل باقی مانده است که حدود  18درصود از واریوانس نمورات
عملکرد شغلی را تبیین میکند ( ،)R2=0/184 ،sig>0/01در گام دوم ،عالوه بر بعد آگاهی مدیران از دسترسی به اطالعات ،
متغیر فرهنگ یادگیری ،نیز وارد تحلیل شده است که در مجموع این دو متغیر ،حدود  14درصود از واریوانس نمورات عملکورد
شغلی را به خود اختصاص دادهاند( ،)R2=0/140 ،sig>0/01در گام سوم ،عالوه بر دو متغیر مذکور ،بعد توانایی ارزیوابی و
تحلیل اطالعات نیز وارد تحلیل شده است که در مجموع این سه متغیر ،حدود  19درصد از واریانس نمرات عملکورد شوغلی را
تبیین کردهاند() R2=0/189 ،sig>0/01
جدول .5ضرایب رگرسیونی استاندارد شده( )βو آزمونهای معنیداری مربوطه()t
گام های
رگرسیونی

بینمتغیرهای پیش

ضرایب استاندارد
(ا)β

t

داریسطح معنی
()Sig

1

آگاهی از دسترسی به اطالعات و فرهنگ یادگیری

0/419

4/510

0/001

آگاهی از دسترسی به اطالعات

0/238

4/001

0/001

فرهنگ یادگیری

0/141

1/558

0/011

آگاهی از دسترسی به اطالعات و فرهنگ یادگیری

0/214

2/188

0/001

فرهنگ یادگیری

0/123

1/580

0/011

توانایی ارزیابی و تحلیل اطالعات

0/119

1/445

0/016

احساس نیاز به اطالعات

0/001

0/011

0/990

توانایی جمع آوری اطالعات

-0/129

-1/090

0/139

کاربرد صحیح و مؤثر اطالعات

0/093

0/855

0/295

1

2

متغیرهای
خارج شده از
تحلیل

براساس اطالعات جدول شماره  ،5ضرایب رگرسیونی بتا( ،)βنشان میدهند که در گام اول ،آگاهی از دسترسی به اطالعات
و فرهنگ یادگیری ( )β=0/419 ، sig >0/01از قابلیت پیشبینی کنندگی نمرات عملکرد شغلی برخوردار است ،در گام دوم،
بعد از بعد آگاهی از دسترسی به اطالعات و فرهنگ یادگیری  ،متغیر فرهنگ یادگیری ( ،)β=0/238 ، sig >0/01از قابلیوت
پیشبینی کنندگی نمرات عملکرد شغلی برخوردار میباشد ،در گام سوم ،بعد از بعد متغیرهای موذکور ،بعود توانوایی ارزیوابی و
تحلیل اطالعات ( )β=0/123 ، sig >0/01از قابلیت پیشبینی کنندگی نمرات عملکرد شغلی برخوردار میباشد .الزم به ذکر
است که ابعاد احساس نیاز به اطالعات  ،توانایی جمع آوری اطالعات و کاربرد صحیح و مؤثر اطالعات  ،بوه دلیول عودم قابلیوت
پیشبنی کنندگی ،از تحلیل کنار گذاشته شدهاند( .) sig<0/05لذا معادله رگرسیون را میتوان به صورت زیر نوشت:
(فرهنگ یادگیری)× ( +0/232آگاهی از دسترسی به اطالعات و فرهنگ یادگیری )×  =0/314عملکرد شغلی
(توانایی ارزیابی و تحلیل اطالعات )× +0/222

ی عنی به ازای یک انحراف معیار تغییر در نمرات آگاهی از دسترسی به اطالعات و فرهنگ یادگیری ،فرهنوگ یوادگیری و
توانایی ارزیابی و تحلیل اطالعات ،نمرات عملکرد شغلی به ترتیب به اندازهی  0/123 ،0/214و  0/119انحرافمعیار افزایش
مییابد.
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نتیجهگیری و پیشنهاد ها
با توجه به یافته های تحقیق فرضیه اصلی این تحقیق یعنی بین سواد اطالعاتی  ،فرهنگ یادگیری و عملکرد شغلی مربیان
آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان تایید شد .که یافتههای این پژوهش با پژوهش بایرام( ،)2112اصفهانی( ،)0699یانگ و
همکاران( ،)2111الئو( ،)2101کیدروسکی( )2111همسو میباشد .همچنین فرضیه های فرعی این پژوهش با توجه به یافته
ها نیز تایید گش تند یافته های این تحقیق در مورد فرضیه فرعی اول با پژوهشهای ملکی زاده تفتی(،)0600
اصفهانی( ،)0699شرگ( ،)0228کلوزز( ،)0222وایت و ویلسون( ،)0299یانگ و همکاران( ،)2111که در حوزه سواد
اطالعاتی میباشند همسو هستند .یافته های این تحقیق در مورد فرضیه فرعی دوم با نتایج پژوهشهای دیموسکیو همکارانش
( ، )2110ویلسون ( )0220و اصفهانی( ،)0692الئو( )2101همسو میباشد .یافته های این تحقیق در مورد فرضیه فرعی
سوم با نتایج پژوهش اصفهانی همسو است .یافته های این تحقیق در مورد فرضیه فرعی چهارم با نتایج پژوهش ،مکیزاده
تفتی( ،)0600یانگ و همکاران ( ،)2111اصفهانی( ) 0699همسو است .یافته های این تحقیق در مورد فرضیه فرعی پنجم با
نتایج حاصل از این فرضیه با پژوهش فریدمن( ،)211و اصفهانی( )0699همسو میباشد.
با توجه به یافته ها و نتایج این پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میگردد
-0پیشنهاد می شود با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش تنها به نیاز سواد اطالعاتی مربیان توجه نشود بلکه به نیاز
سواد اطالعاتی سایر کارکنان نیز توجه شود.
-2پیشنهاد میشود نظرسنجی ساالنه برای تعیین نیازهای آموزشی مربیان و برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت تمرین
عملی جستجو ،بازیابی ،و ارزیابی اطالعات برای مدیران و معلمین صورت گیرد.
-8آگاه ساختن مدیران از اینکه اگر در پی افزایش عملکرد مربیان هستند به سواد اطالعاتی و فرهنگ یادگیری توجه ویژه ای
داشته باشند
منابع و مأخذ:
آرمسترانگ ،م .)0831( .مدیریتی عملکرد ،ترجمه بهروز قلیچ لی و داریوش غالم زاده
اصفهانی ،ن .)0699(.بررسی رابطه بین سواد اطالعات و انگیزه شغلی دبیران زن هنرستان فنی و حرفهای استان قزوین  ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
بست ،ج .)3131(.روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری  ،ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی ،تهران :انتشارات رشد.
بیابانگرد ،ا .)0691( .روانشناسی تربیتی ،تهران :نشر ویرایش.
پریرخ ،م .)0690(.آموزش سواد اطالعاتی ،تهران :نشر کتابدار.
پریرخ ،مهری( .)0690آموزش سواد اطالعاتی :مفاهیم ،روشها و برنامهها،تهران :نشر کتابدار.
رحیمنیا ،ف .) 0621(.تأثیر فرهنگ یادگیری بر یادگیری کارکنان در محیط کار به واسطه توانمندسازی روانشناختی و اثربخشی
مدیریتی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
رهنوردآهن ،ف .)0621( .ارزیابی فرهنگ یادگیری در صنایع کشور ،ماهنامه مهندسی فرهنگی  ،شماره  80و ،82صفحه .20-62
رهنوردآهن ،ف .)0609( .یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ،مجله مدیریت دولتی ،شماره  ، 16صفحه.00-22
سیف ،ع.ا .)0690(.اندازهگیری ،سنجش و ارزشیابی آموزشی ،تهران :انتشارات دوران.
شعبانی ،ح .)0609(.مهارت های آموزش و پرورش،تهران :انتشارات سمت.
صافی ،ا .)6831( .مدیریت و نوآوری در مدارس،تهران :انتشارات انجمن و اولیا و مربیان.
فرخزاد ،ن .و خانی ،م .)0691( .دستنامه روش تحقیق ،تهران :سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج.
فرهنگ ،ع .ا .)0600(.نقش ارزشیابی عملکرد کارکنان در بهسازی نیروی انسانی ،مجله دانش مدیریت ،شماره  68و، 60صفحه 66-12
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