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 چکیده
پژوهنده معلمان  اضطراب پژوهش دربا  سواد اطالعاتیو  زمانی مدیریت هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هدف:

  .می باشد شهرستان اردبیل

درسال  پژوهنده شهر اردبیل معلم نفر 344 ی آماری شاملجامعه .توصیفی ازنوع همبستگی است پژوهش: روش

 مورگان تعدادو  ای و براساس جدول کرجسیگیری تصادفی طبقهها به روش نمونهکه از بین آن بود 93-94 تحصیلی

زمان هاشمی زاده و همکاران ی مدیریت ها از پرسشنامهآوری دادهبرای جمع. عنوان نمونه انتخاب شدندبه  نفر 181

 (2006اضطراب پژوهش هیگینز و کوترلیك )ی و پرسشنامه (1994سواد اطالعاتی دوئل ) ی ، پرسشنامه(1385)

از ضریب آلفای با استفاده همچنین میزان پایایی . نظران رسیدها به تأیید اساتید و صاحبروایی پرسشنامه .استفاده شد

 برای ( و./89) سواد اطالعاتیی /. (، برای پرسشنامه83) زمانمدیریت  ی، برای پرسشنامهش حاضرپژوهکرونباخ در 

ها از آزمون کالموگروف برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ./.( به دست آمد35)اضطراب پژوهش ی پرسشنامه

( و  ی، درصد، میانگین و انحراف استانداردفراوان های آمار توصیفی )ها از روشتحلیل داده و اسمیرنف و برای تجزیه

 .ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه( استفاده شدتك نمونه  tهای آمار استنباطی )آزمونروش

از حد متوسط  پژوهنده معلمان سواد اطالعاتی زمان وهای تحقیق نشان داد که میزان مدیریت یافته : ها یافته

 منفیاست و روابط  پایین تردار ای معنیگونهاز حد متوسط به و میزان اضطراب پژوهش آنها االتردار بای معنیگونهبه

نتایج تحلیل  .وجود دارد پژوهنده معلمان اضطراب پژوهشها با و ابعاد آن سواد اطالعاتی، زمانمعناداری بین مدیریت 

از معکوس معنی داری با اضطراب پژوهش دارد. و مدیریت زمان رابطه پیش بینی کننده رگرسیون چندگانه نشان داد 

اضطراب داری با معنیمعکوس ی بینی کنندهی پیشرابطه تعیین اهداف و اولویت بندی ،زمانبعد مدیریت  میان چهار

سواد اطالعاتی رابطه پیش بینی کننده معکوس معنی داری با اضطراب پژوهش  همچنین .دارد پژوهندهمعلمان  پژوهش

معکوس ی بینی کنندهی پیشرابطهتفسیر،ترکیب و استفاده از اطالعات  ،سواد اطالعاتی هفت بعد از دارد. و

 دارد. پژوهندهمعلمان  اضطراب پژوهش داری با معنی

                                                           
 zahed@uma.ac.irدبیل،  دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، ایران، ار.  1

 alikhaleg@gmail.comلیاردب ران،یا ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یلیدانشگاه محقق اردب اریدانش.  2

 mehdihasani1279@gmail.com. دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی از دانشگاه محقق اردبیلی،  3



 1397، بهار 52دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع

 __________________________________________________  

  

58 

 اضطراب پژوهش و معلمان پژوهنده. سواد اطالعاتی، ، زمانمدیریت  :واژهای کلیدی

 

 مقدمه

 در و است برخوردار باالیی اهمیت از که ه،جامع در حساس و مهم بسیار مشاغل از یکی

 تمامی همانند نیز معلمی شغل است. معلمی شغل دارد بسزایی تأثیر جامعه آینده و وضعیت فعلی

(.  1392است ) قاسمی، خود به مخصوص دهنده ارتقاء و تهدیدکننده عوامل دیگر دارای مشاغل

راکز علمی و پژوهشی به دست معلمان و پرداختن به فعالیت های پژوهشی به ویژه در مدرسه و م

پژوهشگران یکی از زیربنایی ترین فعالیت ها در امر پویایی و پیشرفت هر جامعه است. امروزه 

شاهد افزایش روزافزون تاکید بر امر پژوهش و تولید علم در جوامع علمی و دانشگاهی هستیم. 

طور جدی به آن پرداخته اند، توانسته جوامعی که به مسئله تحقیق و پژوهش توجه خاصی داشته و ب

 (.1389اند به رشد اقتصادی، فرهنگی وصنعتی قابل توجهی دست یابند ) نصراللهی، 

بسیاری از معلمانی که در حوزه پژوهشی فعالیت دارند دچار نوعی اضطراب پژوهش می 

ز این شوند. اضطراب پژوهش شکلی از اضطراب خصلتی است. و بنا به تجربه، فشار حاصل ا

اضطراب سالمت روانی معلمان را تهدید می کند و بر کارآمدی، شکوفایی استعداد آنان تاثیر سوء 

روانی  فشارهای از سطحی دارابودن خاطر به جهتی از مضطرب می گذارد چرا که معلم

دهد ) نورزاد  می دست از های پژوهشی فعالیت و پژوهش به نسبت را خود اشتیاق و عالقمندی

 (. 1389،قراملکی

شغل یکی از جنبه های زندگی معلمان است که ممکن است تحت تاثیر اضطراب قرار گیرد و 

بحث اضطراب شغلی در خصوص مشاغل گوناگون از جمله معلمان بارها مورد بررسی قرار گرفته 

است؛ اما اضطراب ناشی از تولید علم و انجام پژوهش در معلمان کمتر مورد توجه بوده است. با 

جه به تاکید روزافزون بر تولیدات علمی و پژوهشی معلمان، تشخیص اینکه چه عواملی باعث تو

اضطراب پژوهش در این افراد می شود، چگونه این اضطراب در طول فعالیت علمی و حرفه ای آن 

ها افزایش می یابد و چگونه می توان آن را کنترل کرد، به پژوهشگران و معلمان کمك می کند تا 

رفع یا کاهش این مشکل گام برداشته و به ارتقا سطح علمی کشور یاری رسانند ) حریری،  درصدد

(. پژوهش حاضر درصدد است تا اضطراب پژوهش را به عنوان یکی از موانع تحقیق و تولید  1388

علم در جوامع علمی، معرفی کند و ارتباط بین اضطراب پژوهش با سواد اطالعاتی و مدیریت زمان 
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د بررسی قرار دهد. همچنین با توجه به اینکه در زمینه اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده در را مور

کشور تحقیق های کمی انجام گرفته است، پژوهش حاضر می تواند راهگشای تحقیق های آینده 

 در این زمینه باشد.

ذهن با شنیدن واژه پژوهش مفاهیمی چون بررسی، مطالعه، و گاهی حقیقت یابی از آن به  

انسان متبادر می شود. همچنین پژوهش به معنی فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به 

تولید و کشف دانش جدید و سازمان یافته برای رسیدن به شناخت آنچه برای انسان ناشناخته است 

 عدم و ترس احساس می توان را پژوهش (. و اضطراب 1392می پردازد ) سرمد و همکاران، 

 بعبارت کرد، تعریف اثرگذار معتبر و علمی تولیدات خلق و پژوهش انجام خصوص در میناناط

 انتخاب از علم، تولید فرآیند طول در پریشانی و ترس احساس هرگونه اضطراب پژوهش دیگر

 علمی جوامع سوی از که بازخوردهایی آن، از پس حتی و علمی جوامع در آن تا انتشار موضوع

 (. 2001، 1الوریچ و اندرسون ا در برمی گیرد) اسمیت،دریافت می شود ر

بر اساس تحقیقات انجام شده عوامل متعددی بر اضطراب پژوهش موثرند که می توان به 

عوامل مربوط به ویژگی های شخصیتی، عوامل مربوط به آمادگی و مهارت های فراگرفته شده و 

(. مثال از جمله عوامل  2002،  2الودعوامل مربوط به جوامع علمی و پژوهشی اشاره کرد ) ک

 عنوان به را زمان ( مدیریت 2000)  3تاثیرگذار که باید آموخته شود مدیریت زمان است. هاینس

 اند: نوشته چنین و اند آوره حساب اضطراب به مقابل در فردی مقابله استراتژی های از یکی

مدیریت خوب زمان کاهش داد و یا از می توان با   را فشارها و اضطراب های روزانه از بسیاری

 بین برد.

اطالعاتی است. در  متغیر دیگری که می تواند در کاهش اضطراب پژوهش موثر باشد سواد

عصر حاضر که امور اطالعات محور و دانش محور در حال توسعه است، اطالعات و فناوری 

فاوتی از سواد نیاز دارند تا اطالعات در تار و پود جامعه ریشه دوانده است و افراد به سطح مت

بتوانند از عهده ی انجام وظایف خود برایند، از این مهارت ها و توانایی ها به سواد اطالعاتی تعبیر 

( در نتایج خود دریافت عدم مهارت در 2004) 4(. اشلی 1390می شود ) علی نژاد و همکاران، 

                                                           
1.Smit, Anderson & Lavriech. 

2 .Clawd. 

3 . Haynes 

4.  Eshli. 
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ع موجود و پیدا کردن و دسترسی به منابع جستجوی منابع اطالعاتی مورد نیاز، ارزیابی کیفیت مناب

مناسب، باعث ایجاد اضطراب کتابخانه ای و اضطراب پژوهش کتابخانه ای در اعضای هیئت علمی 

 پژوهش های ( در2007و همکاران ) 1و در نتیجه تشدید اضطراب پژوهش آنها می شود. تایلر

توانمند  برای الزم بستر می تواند آن واقعی به معنای سواد اطالعاتی به تسلط که خود دریافتند

از آنجایی که  .آورد وجود بهتر، انجام پژوهش و تولید علم را به ریزی برنامه در پژوهشگر سازی

اضطراب پژوهش می تواند به اصطالحاتی چون اضطراب کتابخانه ای، اضطراب اینترنتی یا 

مل موثر بر اضطراب پژوهش یا اضطراب رایانه ای نزدیك باشد پژوهشگر بر آنست تا ارتباط عوا

اضطراب کتابخانه ای و اینترنتی از جمله سواد اطالعاتی و مدیریت زمان را مورد تجزیه و تحلیل 

 اطالعاتی کمك های واسطه و آن ها به معلمان اضطراب پژوهش وضعیت از قرار دهد. آگاهی

 کنند ای هدایت گونه به ، اینترنت طریق از اطالعات جستجوی هنگام در را آنها تا کرد خواهد

 فرد منفی احساسات که می شود باعث ای رایانه اضطراب. یابد کاهش آنها اضطراب میزان که

 آن به مربوط های مهارت یادگیری و آن با از رویارویی و یابد گسترش رایانه به نسبت

 (. 1388کند ) حریری،  خودداری

است که می تواند راهکارهایی برای نتایج حاصل از این پژوهش از آن جهت حائز اهمیت 

بهینه سازی دستیابی معلمان پژوهشگر به اطالعات مورد نیازشان پیشنهاد نماید. همچنین آگاهی از 

وضعیت سواد اطالعاتی و اضطراب کتابخانه ای در بین معلمان به مسؤلین و کتابداران کمك 

الزم جهت استفاده ی مطلوب از خواهد کرد تا از وضعیت کنونی معلمان آگاه شده و امکانات 

 کتابخانه و منابع اطالعاتی موجود در آن را فراهم کنند.

 پژوهش اضطراب
 پردازان نظریه و توجه مکاتب مورد شناسی روان علم پیدایش ابتدای از که مفاهیمی از یکی

شناسی  روان حوزه متخصصان از بسیاری اضطراب است. مفهوم است، بوده رشته این مختلف

 (.  2001، 2است ) کراز مسلم و اند نامیده اضطراب عصر را ما عصر

 اضطراب حالت. و صفت کرده اند: اضطراب تفکیك هم از را نوع اضطراب دو محققان

 با و دارد وجود طوالنی دوره زمانی یك در که است شخصیت از جزئی صفت اضطراب

                                                           
1 . Taylor 

2 . Kraz 
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 شود می گیری اندازه فرد رد شناختی رفتارهای و فیزیولوژیکی، هیجانی حالت های مشاهده

 یافته کاهش هیجاناتش که کنترل فردی در استرس زا موقعیت یك نتیجه در حالت اضطراب.

و  شناختی توانایی و رفتار در را تغییراتی شخص مراحل از این یك هر در می کند. بروز است

دلبستگی  مدناکارآ الگوهای دلیل به مضطرب بنه های می دهد. ایجاد روان نشان خود عاطفی

 احساس پیشرفت اضطراب، به سمت افراد رشد مسیر اصلی دلیل می گوید: همچنین وی است.

(.  2007، 1اند) شیوس داشته خود والدین به ارتباط در در دلبستگی شان که است فقدانی

 یك عنوان به اضطراب نوع این است. یا لحظه ای موقتی هیجانی العمل عکس حالت، اضطراب

زمان  در نوسان نظر از هم و شدت از نظر هم که است، شده تعریف زودگذر و یدارناپا وضعیت

می  محسوب فرد ویژگی دیرپای عنوان به صفت، اضطراب اما است. متفاوت مختلف، های

 که کسانی .می کند فراهم موقعیت ها اکثر در شدید واکنش برای را فرد آمادگی که شود،

موقعیت  روش های مختلف، به دارند آمادگی هستند، صفت اضطراب از باالیی سطح دارای

می  سر به اضطراب وضعیت در اوقات اغلب و کنند برداشت تهدید عنوان به را خطر های بی

 (. 1988، 3به نقل از کینگ 2برند ) اسپیلبرگر

هاى روزمره اضطراب طبیعى که هیچ گونه اختاللى در فعالیت:بنابراین اضطراب دو قسم است

هاى فردى آورد، بلکه بخشى از زندگى هر انسان و آمادگى او براى انجام مسئولیت نمىبه وجود 

اضطراب مرضى که موجب کاهش سطح عملکرد و حتى اختالل در انجام . و و اجتماعى است

هاى متعددى، مانند هراس، اضطراب تعمیم یافته، هاى فردى و اجتماعى است و اختالل مسئولیت

 (. 1392) قاسمی، شودزدگى را موجب مى و اختالل وحشت عملى -وسواس فکرى 

و ضح وامال کا پیامد های و  نتایج یاد می شودشی زموآ محیط های در ابضطراز اقتی و

 مهم ترین متغیر هایاز  یکیاب طرـضا مثال عنوان  . بهی داردگیریادو  تربیت  و بر تعلیم شنیرو

ت طالعاایابی بازو  تمرکز نیز توجه،و  عملکردی، گیریاد کهست ا شناختیو نگیزشی ا

از (.  2008و همکاران،  4به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد) شانك ن راگیرندگایاد

به را یی هاهش وپژخیر احیطه تعلیم و تربیت که در سه دهه اب در ضطراشناخته شده اع وـنا جمله

ن، متحااب اطرـضا ،هـیاناب راطرـض، ایـیاضاب رطرـضا بهان می تو، ندص داده اختصاا خود

                                                           
1  .  Shives 

2  .  spilberger 

3  .  King 

4 . Schunk 
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 هایاب ضطراز ا نوعین ان اهشگرپژوکثر ا .کردره شاا  رمااب آضطرو ا ای کتابخانهاب ضطرا

اب طرـضا(.  2009و همکاران،  1موقعیت عنوان می کنند ) وانگ ابضطرا  ذکر شده را به عنوان

انگیختگی شدید دستگاه عصبی تجارب ناپایدار و موقت تنیدگی، هراس و برره اـشا موقعیتی

 (. 2006و همکاران،  2) تاناکه ه داردیژو خودمختار در یك بافت و شرایط

 انواع اضطراب
اضطراب دارای انواع مختلفی است که از آن جمله می توان به اختالل اضطراب پس از سانحه، 

مچنین در حیطه شیدایی، مانیا، اختالل وسواس و ... اشاره کرد. ه -اختالل اضطراب دوقطبی

آموزشی اضطراب شامل مواردی از جمله: اضطراب امتحان، اضطراب رایانه، اضطراب اطالع یابی، 

 اضطراب پژوهش و ... است که به بررسی اهم آن ها می پردازیم.

 اجتنا امری علمی و صحیح صورت به رایانه طریق از یادگیری و آموزشاضطراب رایانه:  -1

 ادامه برای اهمیت این و است گردیده مهم بسیار آموزش در ها ایانهر نقش و بوده ناپذیر ب

 با مرتبط عوامل به پرداختن رو این از .داشت خواهد ادامه یکم و بیست قرن در توسعه و رشد

 نظر به ضروری یادگیری و آموزش حوزه در خصوصاً آن از گیری بهره افزایش منظور به رایانه

 دالیلی به بنا که دارند وجود متخصصانی حتی و معلمان انشجویان،د وجود، این با اما، .رسد می

 و رایانه با مواجهه در افراد این که گفت توان می و کنند می طرد را آن های قابلیت و رایانه

 رایانه از استفاده به تمایلی افراد این دلیل، همین به .هستند اضطراب و ترس دچار آن از استفاده

 اصلی عامل معتقدند، حوزه این گران پژوهش .ندارند خود شغلی و یرییادگ های موقعیت در

 عنوان به رایانه اضطراب .کرد جو و جست  رایانه اضطراب در باید را رایانه با کار در بازدارنده

 تعریف رایانه با کارکردن از آنها ترس و ناراحتی چنین هم و رایانه با مواجه از افراد اجتناب

 مشکل یك 4امتحان اضطراب امتحان: اضطراب -2(.  2007و همکاران،  3) بوچه است شده

 تحت تأثیر جهان سراسر در را دانشجو و آموز دانش میلیون ها که ساالنه است مهمی آموزشی

 های ویژگی متعددی هم چون عوامل امتحان اضطراب بروز یا و دهد. درکاهش می قرار

                                                           
1 . Wang 

2 . Tanaka 

3 . Boche 

4   . Test anxiety 
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ثباتی  با ،1گرایی برون - درونگرایی هم چون باشند. عوامل شخصیتی موثر تواند می شخصیتی

 بر شخصیت، دهنده های تشکیل مؤلفه به عنوان توانند می (،2خویی رنجور ثباتی )روان بی

 اضطرب آور و زا تنش منابع با مواجهه در سازشی های و مکانیزم امتحان اضطراب و اضطراب

ی در یندآفرن توامی را  یابیع طالا: اضطراب اطالع یابی -3 .( 1382گذارند ) ابوالقاسمی،  اثر

طالعاتی با امنابع ای از حل مختلف مجموعهاطی مره و شدز غاآطالعاتی ز ااـا نیـه بـنظر گرفت ک

ز اـامین نیـت تـجهو ه ـگرفتار یابی قرو ارزیابی زبا، جستجورد معین موی هادهبرده از راستفاا

 پیچیده که حاصلد ـینآفرن ـیدر ا(.  1995، نیچیونیراـم) درـگیی ـمار قرده ستفارد اوـاتی مـطالعا

ی ـمحیطو  فنی، انیـنسن ااگوـل گونـماعو، ستاطالعاتی اامانه ـسو تجوگر ـین جسـب کنش ناـمی

ل ـیگر هرگونه عامی دسواز  .باشندار منفی جستجوگر تاثیرگذو طف مثبت انند بر عوامی تو

ی هامحیطدر چه و محیط کتابخانه در  فرایند اطالع یابی چهین ـحدر جی راـخاب زای طرـضا

س حسا، انیانگرس، منفی مانند ترت حساسااتشدید د و یجادر اند تواپیوسته نیز میو نیکی ولکترا

 تاـطالعا یند جستجویآفراب در ضطرس و اتربه عبارتی  یا موثر باشداب طرـضو اید دتر، نیاناتو

ر فکااتشخیص و سی رجا که برآن از (.2004را اضطراب اطالع یابی میگویند)جیائو و آنوگبوزی، 

مر آن انی و روای ـهنذل سرشت لیدبه ت طالعای ایند جستجوآفران در بررکات اـحساسو ا

ت طالعااعلم زه حوان هشگروتوجه پژرد کمتر موبی یاع الـطایند آفرد از بعااین ، استاری اشود

 شده ظاهر بسیاری مرتبط مسائل ،اینترنت از استفاده افزایش بااضطراب اینترنتی:  -4 .تـسده ابو

 است جدیدی پژوهشی حوزة اینترنتی اضطراب .است اینترنتی اضطراب اه آن از یکی که اند

 و ای کتابخانه اضطراب یعنی اضطراب از نوع این اشکال دیگر ادامة در رسد نظرمی به که

 های زمینه در رنتاینت مهم بسیار نقش به توجه با امروزه .است شده مطرح ای رایانه اضطراب

 برخوردار زیادی اهمیت از اینترنتی اضطراب پژوهش مسئلة امور پژوهشی، جمله از مختلف

 هنگام در پژوهشگران که است هراسی یا ترس به تعریف، بنا اینترنتی اضطراب پژوهش است.

 ردمو اضطراب از نوع این اندکی های پژوهش تاکنون در کنند. می تجربه اینترنت از استفاده

 مرتبط ای رایانه اضطراب با دقیقاً اینترنتی حال، اضطراب پژوهش این با است. گرفته قرار بررسی

 متفاوت ، مفاهیم این اما است؛ گرفته قرار توجه منابع مورد در خوبی به دومی این که است،

 از استفاده علت به وجودآمده به هیجان یا شامل احساس اینترنتی اضطراب پژوهش هستند.

                                                           
1 . Extraversion and Introversion 

2 . Neurotics 
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که اخیرا معلمان پژوهنده به علت استفاده زیاد از اینترنت جهت . است وب به وابسته های ناوریف

اضطراب  اضطراب پژوهش: -5(. 2004، 1دستیابی به منابع پژوهشی خود تجربه کرده اند ) بتل

 که دارد اشاره خاص اجتماعی هراس یا از اضطراب نوعی به که کلی است اصطالحی پژوهش،

 هایی موقعیت مقابله با توان کاهش آن پیامد و کند می تردید دچار هایش باره تواناییدر را فرد

 حل مستلزم و دهند می قرار ارزیابی در معرض را فرد که هایی موقعیت پژوهش است، مانند

 فردی ی منزله را به است پژوهش اضطراب دچار که معلمی توان می بنابراین .هستند اى مسأله

 دانسته که شود می آن از مانع وی اضطراب اما شدت داند می را درسی وادم که کرد توصیف

اضطراب  (. همچنین1382برساند ) سرگلزاری و همکاران،  ظهور به پژوهش هنگام خود را های

 و فیزیولوژیکی ادراکی، های از پاسخ ای مجموعه به علمی سازه و مفهوم یك پژوهش به عنوان

 در پژوهش یا احتمالی شکست یا منفی پیامدهای درباره نگرانی که با شود می اطالق رفتاری

 (.2002، 2است ) ارگن همراه مشابه کننده ارزیابی های موقعیت

رویارویی با انجام پژوهش و  موقعیت به هیجانی ناخوشایند واکنش پژوهش یك اضطراب

 عصبی ستمسی برانگیختگی و تشویش تنش، از احساس نوعی با هیجان این است. تولید علم

 بر و کند مى تهدید را معلمان روانی سالمت پژوهش، شود. اضطراب می خودکار مشخص

 و فراگیر های پدیده از یکی عنوان به گذارد و سوء می تأثیر استعداد آنان شکوفایی کارآمدی،

د منفی گذار اثر ارزشیابی هنگام به ویژه آنان بهینه عملکرد در تواند می معلمان میان مشکل ساز

 فیزیولوژیك، های واکنش عنوان به توان می را پژوهش اضطراب(.  1389) محمودی عالمی، 

 که کرد، تعریف پژوهش طول در شده تجربه استرس ی وسیله به شده ایجاد عاطفی و شناختی

و  3گورسس) کند می ایجاد پژوهش به نسبت معلمان نگرش در را منفی تأثیر احساس این

 (. 2010همکاران،

 اطالعاتی سواد
 می افراد آن اساس بر که شود می اطالق ها توانایی از ای مجموعه به اطالعاتی سواد

 مکان را نظر مورد اطالعات چگونه و داشته نیاز اطالعات به موقع چه که تشخیص دهند توانند،

                                                           
1 . Battle 

2 . Ergene 

3 . Gürses 
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 ما زندگی در قدری به اطالعات دهند. قرار استفاده مورد کارآمد، نحو و به ، یابی ارزش یابی،

 از انبوهی حجم تولید و وجود بریم. می سر به« اطالعاتی محیط» اکنون در که است شده مهم

 ای و پدیده کرده تبدیل« اطالعات عصر»به  را کنونی دوران گوناگون، های زمینه در اطالعات

 دهه چند در که است موضوعی اطالعاتی سواد .است آورده وجود به را «انفجاراطالعات» به نام

 در زیادی و متنوع های پژوهش دلیل همین به گرفته است. قرار محققان توجه مورد بسیار راخی

 (.1،2007کوهلر و گرفته است ) لستر داخل صورت در هم و کشور از خارج در هم باره، این

وجود  نگرش نوع دو حاضر حال در آموزشی، نظام در اطالعاتی سواد در خصوص مفهوم

درصدد  اطالعاتی سواد عملی و کاربردی های مهارت بر تأکید و ودمحد نگرش با برخی دارد.

 عمل گروه این بینش در کنند. تبدیل اطالعاتی با سواد یك به را افراد زمان کمترین در هستند

 فن سواد ، 3ای رسانه سواد ، 2ای رایانه سواد مانند اطالعاتی سواد های جنبه گرا، آموزش

 با آشنایی نظیر آموزشی های دوره که فردی هر معتقدند و ستا اولویت آن در مانند و 4آوری

 نیاز رفع به قادر کند، طی را اطالعاتی های پایگاه و اینترنت با یابی، آشنایی اطالع های مهارت

 دوره گذراندن وجود با فراگیران که شده باعث رویکرد این اتخاذ. باشد می خود اطالعاتی

 نیاز مورد های قابلیت از بخشی به فقط پیشرفته، حتی و یسطح مقدمات در آموزشی مختلف های

 اطالعات کسب برای وجو جست هنگام در عمل در که به طوری یابند، دست اطالعاتی سواد

 سواد برای که است مطرح دیگری نگرش مقابل، در هستند. موفق کمتر مفید، و مرتبط

؛ 2000، 5ن متعددی از جمله )ماکمحققا .قایل است ی تر عمیق و تر گسترده مفهوم اطالعاتی

 حوزه در نظری مبانی آموزش که دارند هایی اشاره خود مطالعات ( در1998، 6فرسون و بروس

 دیدگاه این واقع در دارد. کاربران اطالعاتی سواد ارتقای در مؤثری نقش سواد اطالعاتی

 خالق تفکر و تحلیلی و یانتقاد تفکر مانند، ذهنی های توانایی پرورش یا به آموختن را اولویت

 (. 2008دهند ) غالمی،  استدالل می و

 که می دانند زیرا بگیرند یاد چگونه که اند آموخته هستند که کسانی اطالعاتی سواد با افراد

                                                           
1   . Lester & kohler 

2   . Computer Literacy 

3   . Media Literacy 

4. Technology Literacy 

5   . mak 

6. Ferson & brose 
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 چگونه که می دانند و یافت را اطالعات توان چگونه می می شود، سازماندهی چگونه اطالعات

 افراد این بیاموزند. آنان از نیز دیگران که استفاده کرد عاتاطال از درست ای شیوه به می توان

 برای بیابند تصمیمی یا وظیفه هر در را نیاز خود مورد اطالعات می توانند همواره که آن دلیل به

 (. 1387) داورپناه،  هستند مهیا مادام العمر فراگیری

 اهمیت سواد اطالعاتی

 آزاد دسترسی ملزومات از یکی عنوان به اتیاطالع سواد اطالعاتی، جوامع در امروزه

 واالیی جایگاه از جوامع این کالن سیاست های در و یافته خاصی اهمیت اطالعات شهروندان به

 توسعه، حال در کشورهای گزاران سیاست نزد مقوله این به توجه مقابل در است. برخوردار شده

 واقف توسعه در اطالعاتی سواد همیتا و نقش بر چندان آنان نگرفته، قرار توجه جدی مورد

 از صراحت به ملل سازمان بشر حقوق کنوانسیون 29 ماده در که است در حالی این نیستند.

 اقتصادی رشد نها، سازما کارایی اثربخشی، برای ضروری عنصری عنوان اطالعات به به دسترسی

( بیان می دارند که 2012) 1(. پوش و پاپ 1383) نوروزی، است شده نام برده ملی وری بهره و

 میان به آموزش از سخن وقتی اما .پرداخت دانشجویان اطالعاتی سواد سطح آموزش به بایستی

 سواد سنجش مبنا، همین بر .شود می مطرح ها آموخته کیفیت و کمیت سنجش آید، می

 مختلفی های شیوه از اطالعاتی سواد سنجش برای .است ضروری امری دانشجویان اطالعاتی

 این در که: 2سنجی از خود عبارتند اطالعاتی سواد سنجش اصلی شیوه دو .شود می استفاده

 این طرفداران که: 3واقعی سنجش و پردازند، می خود عملکرد قضاوت به یادگیرندگان، روش

 .پردازند نمی خود های قابلیت بررسی به درستی به همیشه افراد، معتقدند شیوه

 ابعاد سواد اطالعاتی

 شامل اطالعاتی سواد ابعاد آمریکا، کتابداری انجمن سوی از شده ارائه تعریف اساس بر

 (: 1385) نظری، می شود موارد زیر

 اطالعاتی، نیازهای و اطالعات تعریف : شامل 4اطالعاتی نیازهای تشخیص -1

                                                           
1 . Pausch & Popp 

2 . Self-assessment 

3 . Factual Assessment 

4.  Recognition of Information Need 
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 .است اطالعاتی نیازهای اولویت بندی و کارکرد حوزه موضوعی شناخت

 از استفاده نحوه نیاز، مورد اطالعاتی منابع شناسایی : شامل 1تاطالعا مکان یابی -2

 .است  )رایانه ای سواد( جستجو  استراتژی و منابع اطالعاتی

 این بندی اولویت و نتایج، جستجو تحلیل و تجزیه : شامل 2اطالعات ارزیابی -3

 .است نتایج

 میزان اندازه گیری و اطالعات کردن کاربردی شامل :3اطالعات از موثر استفاده -4 

 .است تاثیر اطالعات

 مدیریت زمان
 به دیگر منابع زیرا قرار دارد، انسان اختیار در که است منبعی ارزش ترین با زمان

 است. زا استرس عوامل از یکى می کنند و در عین حال پیدا ارزش زمان وجود شرط

 است. با ارزش وقت امروز کارى دنیاى در آور است. استرس بودن، شتاب حال در دایم

 و ریزى برنامه در قصور .شود مى اجرا فراوان زمان مدیریت هاى دوره دلیل، همین به

هر  دهد. مى افزایش مدیریت حیات در را بحران ها تعداد مشکالت و مسائل انتظار

شود )  مى و استرس روانى فشار میزان افزایش سبب و انجامد مى دیگر بحرانى به بحرانى

 (. 1380 جواهرى زاده، و پورظهیر

مدیریت زمان به فعالیت هایی گفته می شود که به استفاده ی موثر از زمان داللت دارد 

 از یکی زمان، و تصور می شود که بارآوری را آسان و استرس را کم می کند مدیریت

راهی  و منابع و زمان از مؤثر استفاده زمان مدیریت باشد. می مدیریت علم های مؤلفه

 هایی مهارت شامل زمان مدیریت آن، بر عالوه است. شخصی اهداف به رسیدن جهت

 غیره و امور سازماندهی روش ها، وقفه کنترل گذاری، هدف انضباط شخصی، قبیل از

 سازمانی استرس منابع از بسیاری حذف باعث می توانند خوبی به مهارت ها این است.

 (. 1383ادیب راد،  و عزت دهند )با کاهش را آن منفی اثرات و شده

                                                           
1  . Information Routing 

2  . Information Evaluation 

3  . Effective Use of Information 
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 ابعاد مدیریت زمان
 و بندی اهداف اولویت گذاری، هدف بعد چهار شامل زمان فردی مدیریت مهارت

 (. هدف 1980، 1باشد) موت می اجرای برنامه به تعهد و زمانی ریزی برنامه ها، فعالیت

 باشد نظر مورد نتایج به معطوف است که مشخص و دقیق اهداف تعیین معنای به گذاری

 و کنترل استفاده در فرد که است ارزیابی قابل هدف های از هدف، منظور اینجا در و

 و اهداف بندی ازاولویت کند. منظور تعیین می خود ماهانه و هفتگی روزانه، های فعالیت

 یك فعالیت که است اولویتی و اهمیت حسب بر ها فعالیت و تنظیم اهداف ها، فعالیت

 و هفتگی روزانه، اهداف به یابی منظور دست به فعالیت ها و اهداف سایر مقابل در

 درباره تفکر و قابل انجام های فعالیت فهرست تنظیم یعنی زمانی ریزی دارد. برنامه ماهانه

 زمان بندی دیگر عبارت به دارد. اختیار در که فرد زمانی مدت در آنها انجام نحوه

 نظر مد وقت از استفاده بهینه منظور هب انجامشان روش و اولویت حسب فعالیت ها بر

شدن  متعهد و آینده در کاری انجام شدن دار عهده یا برنامه، تقبل اجرای به است. تعهد

 (. 1996است ) سنجری،  باور یك یا مسؤولیت یك به

 اثرات و مزایای مدیریت زمان
 رهو غی محیطی شخصیتی، درونی، عوامل جمله از متعددی عوامل به زمان مدیریت

 آنان در توانایی بر که مدیران وجود در مهم بسیار درونی عوامل از یکی دارد. بستگی

 زمان در از استفاده و مشتریان سرپرستان، همکاران، با مؤثر ارتباط افکار، رفتار، هدایت

)وی  است مدیریت زمان گذارد، می اثر نتایج ارتقای برای کار دادن انجام چگونگی

( روزانه حداقل دو ساعت وقت اضافه 1دیریت درست زمان می توانیم (. بام2000، 2سینگر

( انرژی بیشتر و فشار روانی کمتر 3( کارایی و عملکرد بهتری داشته باشیم، 2داشته باشیم، 

                                                           
1 . Mott 

2 . Weisinger 
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، 1( احساس کنترل بیشتری روی کارها و زندگی داشته باشیم)تریسی4تجربه کنیم و 

 (.1388ترجمه رضا عرب و علیرضا زارع،

 امر در خود وقت از نادرست دانشجویان استفاده چالش با جهان های دانشگاه اکثر

 مشکل اتخاذ این با مقابله منظور به که کارهایی راه جمله از می باشند و مواجه تحصیل

 کوتاه راهبرد نوع یك که است و تحصیلی علمی استانداردهای آوردن پایین گردد، می

 به باید لذا داشته باشد، دنبال به را منفی یامد هایپ بلند مدت در تواند و می است مدت

 عامل از توان می ها پژوهش نتایج به توجه که با بود، دیگری بنیادین راهبرد های دنبال

 بخش اثر استفاده واقع در یا زمان (. مدیریت2002برد ) کنراد،  نام زمان مؤثر از استفاده

 انسان به می شود باعث و ارتقاست و فتپیشر الزمه ی امروز در جهان زمان، از افراد

 با می توانند افراد فردیش می شوند و اهداف به نیل موجب که بپردازد فعالیت هایی انجام

 وظایف فعالیت ها، بندی اولویت و الزم زمان برآورد دقیق با و زمان مدیریت اعمال

(. به 1996، 2اکانبرسند ) م نظمی خود حالت به و رسانند اتمام به موقع را به متعددی

 در کنترل تحت را اعمال آنان و رفتار خارجی، ساز و کارهای آنکه بدون دیگر، عبارت

گیرند )  نظر در را مهم فعالیت های انجام برای زمان الزم نموده، کنترل را آن خود آورد

 (.2008جهان شیر، 

 ارتقای موجب زمان مدیریت ازمهارت های گیری بهره که است داده نشان مطالعات

 و پیشرفت امور در تسریع باالتر، اولویت با وظایف به بیشتر اختصاص زمان عملکرد،

 به زمان، از استفاده نحوه ی جهت، به همین. می شود افراد رضایت افزایش طریق بدین

می شود )ایالم و  گرفته نظر در جامعه یك افراد کارآمدی برای سنجش شاخصی عنوان

 (.2003، 3اهرون

 ت انجام شدهتحقیقا
 اضطراب بر زمان مدیریت ( در پژوهشی تحت عنوان تأثیر آموزش1393یعقوبی و همکاران )

                                                           
1 . Treasi 

2 . Macan 

3 . Eilam & Aharon 
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 موجب زمان مدیریت آموزش که ندداد نشانتحصیلی دانش آموزان  پیشرفت انگیزش و امتحان

 بین .است شده آموزان دانش تحصیلی پیشرفت انگیزش افزایش و امتحان اضطراب کاهش

 وجود دار معنی منفی ی رابطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت انگیزش و امتحان اضطراب

 پیشرفت انگیزش از بیشتر امتحان اضطراب بر زمان مدیریت آموزش تأثیر میزان و داشت

 .بود تحصیلی

 دانشجویان اطالعاتی سواد وضعیت بررسی به پژوهشی در ( 1390) رجبی و بابالن زاهد

 محقق ای نامه پرسش از خود اطالعات آوری جمع برای آنها .دپرداختن اردبیلی محقق دانشگاه

 دانشجویان اطالعاتی سواد میانگین که داد نشان آنها پژوهش های یافته .کردند استفاده ساخته،

 .است بوده متوسط میزان از باالتر شده گیری اندازه استاندارد پنج در

 رابطه افراد اطالعاتی سواد و سن نبی که دادند نشان پژوهشی در (1390و همکاران ) ربانی

 سواد از اند، داشته بیشتری سن که شهروندانی افراد که این یعنی، دارد؛ وجود معنادار و معکوس

 .اند بوده برخوردار تری پایین اطالعاتی

 مثبت نگرش ایجاد در آموزش، که دادند نشان خود تحقیقات در(  2011)  1شی و چوآ

 و اطالعات و ارتباطات آوری فن به نسبت نگرش بینو است  مؤثر هرایان و اینترنت به نسبت

 دارای باالتر تحصیالت سطح دارای افراد .دارد وجود معناداری و منفی رابطه رایانه اضطراب

 و اتخاذ در مهمی نقش اینترنت به نسبت نگرش و هستند رایانه به نسبت تری مثبت نگرش

 .دارد ارتباطات و طالعاتا آوری از فن استفاده چگونگی یادگیری

سواد  وضعیت بررسی به نامه پرسش یك از استفاده ( با2007)2 چن و وانگ چیانگ،

 کلی طور به که، داد نشان آنها پرداختند. نتایج پژوهش تایوان کشور ابتدایی معلمان اطالعاتی

 از تفادهاس ساعت میزان و خدمت معلمان های سال معلمان، سن جنسیت، و اطالعاتی سواد بین

 دارد. وجود معنادار رابطه آنها، سوی از هفته در اینترنت

 اساسی عامل را زمان مدیریت مهارت(  2006) 3هادسون و نونیس چون پژوهشگرانی

( 2002) 4کارترایت و . اسالسکیاند دانسته تحصیل و کار جمله از زندگی امور در موفقیت

                                                           
1 . Chou & Shieh 

2 Chiang, wong & chen 

3 . Nonis & Hudson 

4 . Slaski & Cartwright 
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 باعث همچنین و دارد ای مالحظه قابل و تقیممس رابطة مدیریت زمان با هیجانی هوش معتقدند

 .شود می گروه عملکرد بهبود

 

 روش پژوهش
این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. از آنجا که محقق بدون اینکه قصد تغییر در هیچ 

یك از متغیرها را داشته باشد، ارتباط بین متغیر ها را با هم بررسی می کند. بنابراین تحقیق در 

طبیعی و به دور از هر گونه دستکاری میدانی و آزمایشگاهی انجام می شود. در این موقعیت 

پژوهش متغیر های سواد اطالعاتی و مدیریت زمان بعنوان متغیر های پیش بین و اضطراب پژوهش 

بعنوان متغیر مالک در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق را همه ی معلمان پژوهنده 

مشغول به  1394-95شهرستان اردبیل که در سال   2و ناحیه  1و پرورش ناحیه  اداره آموزش

نفر می  344نفر زن و جمعا  185نفر مرد و  159تدریس می باشند ، تشکیل می دهد که شامل 

نفر زن  193نفر مربوط به ناحیه دو ) شامل  153نفر مربوط به ناحیه یك و  191باشد. از این تعداد 

و با سطح  1( بودند. با توجه به تعداد جامعه و بر اساس جدول کرجسی و مورگاننفر مرد  151و 

نفر از ناحیه دو  77نفر از از ناحیه یك و  104نفر که  181درصد نمونه ای به حجم  99اطمینان 

 نفر مرد( به روش نمونه گیری طبقاتی متناسب انتخاب شده است. 84نفر زن و  97)شامل 

( 1385ر این پژوهش پرسشنامه مدیریت زمان هاشمی زاده و همکاران )ابزار اندازه گیری د

سوال با چهار بعد ) تعیین اهداف و اولویت بندی، مکانیك مدیریت زمان، کنترل بر  20دارای 

/ به دست آمده است. در 81زمان و برقراری نظم و سازماندهی ( می باشد که پایایی کلی آن برابر 

/ به دست آمده است. و پرسشنامه سود 83کرونباخ مدیریت زمان برابر  نمونه ی این پژوهش آلفای

سوال با هفت بعد ) تعریف نیاز به اطالعات، استراتژی شروع  28( شامل 1994) 2اطالعاتی دوئل

جستجو، محل و دسترسی به منابع، بررسی و درک اطالعات، تفسیر؛ ترکیب و استفاده از 

محصول و فرایند ( می باشد که پایایی کلی آن در پژوهش  اطالعات، ارتباط اطالعات و بررسی

/ به دست آمده است. در نمونه ی این پژوهش آلفای 92( برابر 2004و همکاران ) 3قربان اغلو

/ برآورد شده است. و پرسشنامه اضطراب پژوهش هیگینز و 89کرونباخ سود اطالعاتی  برابر 

                                                           
1 . Kerjci & morgan 

2 . Doyle 

3 Kurbanoglu 
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 2پایایی کلی آن در پژوهش رضایی و زمانی سوال می باشد. که 15( شامل 2006) 1کوترلیك

/ به دست آمده است. به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی ) 85( برابر 2013)

نظرات متخصصین ( استفاده شده است. در این پژوهش روایی این پرسشنامه به تأیید صاحبنظران 

یی این پرسشنامه ها از نوع لیکرت با درجه )اساتید راهنما و مشاور( رسیده است. طیف پاسخگو

 های کامال موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کامال مخالفم می باشد.

 یافته های پژوهش
اطالعات توصیفی: طبق اطالعات جمع آوری شده در مورد وضعیت جمعیت شناختی 

 46.4اند که به ترتیب زن بوده نفر 97نفر مرد و  84نفر نمونه،  181آزمودنی ها نشان داد که از بین 

 37.6) اند، همچنین به لحاظ سطح تحصیالت بیشتر معلماندرصد از نمونه را تشکیل داده 53.6و 

سال نسبت به سایر  40تا  30ی سنی از لحاظ سن دامنه درصد ( دارای تحصیالت لیسانس بودند.

سال  15تا  10یشتر افراد  نمونه بین ی خدمت بها دارای فراوانی بیشتری است. به لحاظ سابقهگروه

 ی خدمت دارند.سابقه

 یافته های استنباطی
 وضعیت متغیرهای پژوهش و ابعاد آن ها.1جدول 

انحراف  (5میانگین محاسبه شده )میانگین از  متغیر
 معیار

t sig 

اضطراب 
 پژوهش

37.34 (2.48) 0.29 24.44- 0.001 

 اهداف و اولویت بندی تعیین (4.10) 20.54 0.51 28.76 0.001

 مکانیك مدیریت زمان (4.09) 20.45 0.60 24.53 0.001

 کنترل بر زمان (3.90) 19.50 0.76 16.25 0.001

 برقراری نظم و سازماندهی (4.80) 24.00 0.15 15.72 0.001

 مدیریت زمان (4.04) 20.20 0.33 42.20 0.001

 ه اطالعاتتعریف نیاز ب (4.24) 4.24 0.77 21.91 0.001

                                                           
1 Higgins and Kotrlik 

2 Rezaei & Zamani 
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انحراف  (5میانگین محاسبه شده )میانگین از  متغیر
 معیار

t sig 

 استراتژی شروع جستجو (4.05) 12.15 0.87 16.24 0.001

 محل و دسترسی به منابع (4.09) 32.72 0.91 16.19 0.001

 بررسی و درک اطالعات (4.06) 20.30 1.01 14.10 0.001

تفسیر ؛ ترکیب و استفاده از  (4.22) 8.44 0.95 17.40 0.001
 اطالعات

 ارتباط اطالعات (4.04) 28.28 0.97 14.50 0.001

 بررسی محصول و فرایند (4.13) 8.26 1.04 14.76 0.001

 سواد اطالعاتی (4.07) 114.17 0.50 29.21 0.001

 (3*میانگین مفهومی یا نقطه وسط طیف پرسشنامه )

و انحراف  2.48دهد که مقدار میانگین کلی اضطراب پژوهش برابر نشان می 1ی جدول شماره

و   t (180= ) -24.44به دست آمد. همچنین با توجه به مقدار  0.29ه شده برابر معیار محاسب

(001/0 p ≤ معنی دار است. یعنی میزان اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده به گونه ی معنی داری )

طبق میانگین مفهومی از حد متوسط پایین تر است. میانگین کلی ابعاد مدیریت زمان به ترتیب برابر 

(، مکانیك مدیریت زمان 4.10(، تعیین اهداف و اولویت بندی )4.04مدیریت زمان کل )است با: 

(. نتایج حاصل بیانگر آن است 4.80( و برقراری نظم و سازماندهی )3.90(، کنترل بر زمان )4.09)

( معنادار است و > 001/0pبرای همه ابعاد مدیریت زمان در سطح خطای )  tیکه مقدار آماره

ترین میانگین یعنی ( مربوط به بعد برقراری نظم و سازماندهی و پایین4.80میانگین یعنی )باالترین 

ی دهد میانگین مفهومی همه( مربوط به بعد کنترل بر زمان می باشد. همچنین نتایج نشان می3.90)

انحراف و با  4.04ابعاد مدیریت زمان از حد متوسط باالتر است. مقدار میانگین مدیریت زمان برابر 

( ≥ p 001/0و سطح معناداری )t (180= )42.20به دست آمد. همچنین با توجه به  0.33معیار 

معنی دار است. یعنی میزان مدیریت زمان معلمان پژوهنده شهر اردبیل به گونه ی معنی داری طبق 

تیب برابر میانگین مفهومی از حد متوسط باالتر می باشد. میانگین کلی ابعاد سواد اطالعاتی به تر

(، استراتژی شروع جستجو 4.24(، تعریف نیاز به اطالعات )4.07است با: سواد اطالعاتی کل )

(، تفسیر؛ ترکیب و 4.06(، بررسی و درک اطالعات)4.09(، محل و دسترسی به منابع)4.05)

(. نتایج 4.13( و بررسی محصول و فرایند)4.04(، ارتباط اطالعات)4.22استفاده از اطالعات)
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 001/0برای ابعاد سواد اطالعاتی در سطح خطای   tیاصل بیانگر آن است که مقدار آمارهح

( مربوط به بعد تعریف نیاز به اطالعات و پایین ترین 4.24معنادار است و باالترین میانگین یعنی )

نگین دهد میاباشد. همچنین نتایج نشان می( مربوط به بعد ارتباط اطالعات می4.04میانگین یعنی )

  4.07ی ابعاد سواد اطالعاتی باالتر از حد متوسط است. مقدار میانگین سواد اطالعاتی برابر همه

( معنی ≥ p 001/0و )  t (180= )29.21به دست آمد که با توجه به  0.50و انحراف معیار آن 

مفهومی از  دار است. یعنی میزان سواد اطالعاتی معلمان پژوهنده به گونه معنی داری طبق میانگین

حد متوسط بیشتر است. که در این وضعیت ها معلمان پژوهنده اردبیل از شرایط مساعدی 

 برخوردار هستند ولی می توانند شرایط بهتری هم داشته باشند.
 

 ماتریس همبستگی بین سواد اطالعاتی و ابعاد آن با اضطراب پژوهش 2جدول شماره 
انحراف  میانگین متغیر ها

 استاندارد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

تعریف  -1
نیاز به 
 اطالعات

4.
24 

0.76 1         

2-
استراتژی 
شروع 
 جستجو

12
.3
7 

2.26 0.129 1        

محل و -3
دسترسی 
 به منابع

32
.3
4 

5.01 0.083 0.091 1       

بررسی -4
و درك 
 اطالعات

20
.0
4 

3.38 **

0.188 

**

0.210 

**

0.300 

1      

5-
تفسیر،تر
کیب و 

از استفاده 
 اطالعات

8.
13 

1.60 0.067 0.139 *0.173 **

0.3
45 

1     

ارتباط -6
 اطالعات

29
.0
0 

3.88 *0.184 0.108 *0.151 **

0.3
55 

**

0.223 
1    

بررسی -7
محصول و 
 فرایند

8.
03 

1.50 **

0.215 

**

0.206 

**

0.255 
0.1
30 

**

0.228 

**

0.3
12 

1   

سواد  -8
 اطالعاتی

11
4.

13.89 **

0.447 

**

0.421 

**

0.474 

**

0.7

**

0.522 

**

0.5

**

0.433 
1  
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انحراف  میانگین متغیر ها
 استاندارد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 26 23 

9- 
اضطراب 
 پژوهش

37
.3
4 

4.53 **

0.224- 

**

0.274- 

**

0.253- 

**

0.2
74- 

**

0.318- 

**

0.3
12- 

**

0.228
- 

**

0.479
- 

1 

    *05/0>P  **01/0>P   

 
همبستگی بین سواد اطالعاتی و ابعاد آن با اضطراب پژوهش را نشان می دهد.  2جدول شماره 

ستگی سواد اطالعاتی و ابعاد آن با اضطراب پژوهش به ترتیب عبارت از: بعد تعریف نیاز به همب

(، بعد محل و دسترسی به منابع -0.274(، بعد استراتژی شروع جستجو )-0.224اطالعات )

(، بعد تفسیر،ترکیب و استفاده از -0.274(، بعد بررسی و درک اطالعات)-0.253)

( و خود -0.228(، بعد بررسی محصول و فرایند)-0.312تباط اطالعات)(، بعد ار-0.318اطالعات)

( می باشد. که بیشترین ارتباط مربوط به بعد تفسیر، ترکیب و استفاده از -0.479سواد اطالعاتی )

اطالعات و کمترین ارتباط مربوط به بعد تعریف نیاز به اطالعات است. بدین ترتیب با توجه به 

01/0>P ی بین سواد اط کرد که رابطهمی توان استنب 

اطالعاتی و ابعاد آن با اضطراب پژوهش رابطه ای منفی و معنادار می باشد. یعنی با افزایش 

نمره سواد اطالعاتی و ابعاد آن نمره اضطراب پژوهش در معلمان پژوهنده کاهش می یابد. به بیان 

راب پژوهش آنان کمتر خواهد دیگر هرچه سواد اطالعاتی در معلمان پژوهنده بیشتر باشد اضط

 بود.

انحراف  میانگین متغیرها
 استاندارد

1 2 3 4 5 6 

تعیین 
اهداف و 

 اولویت بندی

20.54 2.59 1      

مکانیک 
 مدیریت زمان

20.35 2.92 *

*0.461 
1     

کنترل 
 بر زمان

20.24 2.79 *

*0.535
- 

0.061- 1    

برقراری 
نظم و 

 سازماندهی

20.28 2.73 *

*0.379 

**0.484 0.088- 1   
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  ماتریس همبستگی بین مدیریت زمان و ابعاد آن با اضطراب پژوهش  3جدول شماره 
همبستگی بین مدیریت زمان و ابعاد آن با اضطراب پژوهش را نشان می دهد.  3 جدول شماره

همبستگی مدیریت زمان و ابعاد آن با اضطراب پژوهش به ترتیب عبارت از: بعد تعیین اهداف و 

(، بعد -0.014(، بعد کنترل بر زمان )-0.270(، بعد مکانیك مدیریت زمان )-0.259اولویت بندی )

(  می باشد. که بیشترین -0.297( و خود مدیریت زمان )-0.164ازماندهی )برقراری نظم و س

ارتباط مربوط به بعد مکانیك مدیریت زمان و کمترین ارتباط مربوط به بعد کنترل بر زمان است. 

ی بین مدیریت زمان و ابعاد آن با می توان استنباط کرد که رابطه P<05/0بدین ترتیب با توجه به 

رابطه ای منفی و معنادار می باشد. یعنی با افزایش مدیریت زمان و ابعاد آن اضطراب پژوهش 

اضطراب پژوهش در معلمان پژوهنده کاهش می یابد. به بیان دیگر هرچه مدیریت زمان در معلمان 

 پژوهنده بیشتر باشد اضطراب پژوهش آنان کمتر خواهد بود.

 ت زمان در تعیین اضطراب پژوهشپیش بینی سهم سواد اطالعاتی و مدیری 4 جدول شماره

 

ی درصد به گونه 95متغیرهای سواد اطالعاتی و مدیریت زمان با اطمینان  4بر اساس جدول 

درصد دارا هستند. سهم هر دو  25داری توان تبیین واریانس اضطراب پژوهش را به میزان معنی

درصد در معادله  95در سطح اطمینان   βمدیریت زمان با توجه به مقدارمتغیر سواد اطالعاتی و 

مدیریت 
 زمان

77.21 8.01 *

*0.446 

**0.793 **0.301 **0.725 1  

اظطراب 
 پژوهش

37.34 4.53 *

*0.259
- 

**0.270
- 

0.014- *0.164
- 

**0.297
- 

1 

  >0/05*P  >0/01**P    

R2 تعدیل شده R2 R Sig F   

0.245 0.2
53 

0.503 0.001 30.
149 

  رگرسیون

s
ig 

t بینمتغیرهای پیش ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد  

Beta  خطای
 معیار

B  

0.
001 

13.04
4 

.64 4.950 ـــــــــ
562 

  مقدار ثابت

0.
018 

2.390
- 

0.230- 0.049 0.1
16- 

  مدیریت زمان

0.
001 

6.745 0.648- 0.030 2.0
0- 

  سواد اطالعاتی
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 بعاد سواد اطالعاتی در تعیین اضطراب پژوهشپیش بینی سهم ا  5جدول شماره 



نشان می دهد که ابعاد متغیر سواد اطالعاتی با اطمینان   5نتایج بدست آمده از جدول شماره 

درصد دارا  25پژوهش را به میزان داری توان تبیین واریانس اضطراب ی معنیدرصد به گونه 95

هستند. از بین ابعاد سواد اطالعاتی ، ابعاد ارتباط اطالعات، استراتژی شروع جستجو، محل و 

دار درصد معنی 95دسترسی به منابع و تفسیر،ترکیب و استفاده از اطالعات در سطح اطمینان 

ز میان ابعاد سواد اطالعاتی، بعد دار نمی باشند. اهستند ولی بقیه ابعاد سواد اطالعاتی  معنی

تفسیر،ترکیب و استفاده از اطالعات بیشترین سهم و بعد بررسی محصول و فرایند کمترین سهم را 

 در پیش بینی اضطراب پژوهش دارند.
 پیش بینی سهم ابعاد مدیریت زمان در تعیین اضطراب پژوهش 6ی جدول شماره

 

R2 تعدیل شده R2 R Sig F  

 رگرسیون 836.014 0.001 0.501 0.25 0.221

sig t بینمتغیرهای پیش ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد 

Beta خطای معیار B 

 مقدار ثابت 54.855 2.435 ـــــــــ 22.526 0.001
 تعریف نیاز به اطالعات -0.731 0.385 -0.130 -1.898 0.059
 استراتژی شروع جستجو -0.304 0.113 -0.185 -2.701 0.008
 محل و دسترسی به منابع -0.087 0.042 -0.149 -2.096 0.038
 بررسی و درک اطالعات -0.027 0.065 -0.032 -0.416 0.687
 از اطالعاتتفسیر،ترکیب و استفاده  -0.457 0.163 -0.202 -2.808 0.006
 ارتباط اطالعات -0.117 0.046 -0.185 -2.519 0.013
 بررسی محصول و فرایند -0.033 0.153 -0.016 -0.215 0.830

R2 تعدیل شده R2 R Sig F  

 رگرسیون 483.138 0.001 0.381 0.145 0.126

sig t بینمتغیرهای پیش ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد 

Beta خطای معیار B 

 مقدار ثابت 104.560 20.596 ـــــــــ 5.077 0.001
 تعیین اهداف و اولویت بندی -0.904 0.238 -0.545 -3.798 0.001
 نیك مدیریت زمانمکا -0.220 0.116 -0.154 -1.894 0.060
 کنترل بر زمان -0.286 0.103 -0.254 -2.790 0.006

 برقراری نظم و سازماندهی -1.616 0.659 -0.288 -2.451 0.015
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نشان می   P< 05/0و  F(4و 176= )R ،7.482= 381/0،  6نتایج بدست آمده از جدول شماره 

داری توان تبیین واریانس ی معنیه گونهدرصد ب 95دهد که ابعاد متغیر مدیریت زمان با اطمینان 

درصد دارا هستند. از میان ابعاد مدیریت زمان ابعاد تعیین اهداف  14اضطراب پژوهش را به میزان 

دار درصد معنی 95و اولویت بندی، کنترل بر زمان و برقراری نظم و سازماندهی در سطح اطمینان 

می باشد. همچنین از میان ابعاد مدیریت زمان بعد هستند ولی بعد مکانیك مدیریت زمان معنادار ن

 -0.154( بیشترین سهم و بعد مکانیك مدیریت زمان )=β -0.545تعیین اهداف و اولویت بندی)

β=.کمترین سهم را در پیش بینی اضطراب پژوهش دارند ) 

 گیریبحث و نتیجه
زمان و سواد اطالعاتی نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که میانگین مفهومی مدیریت 

ی ابعاد آن ها از حد متوسط باالتر و میانگین مفهومی اضطراب پژوهش از حد متوسط پایین و همه

تر است که این شرایط حاکی از وضعیت نسبتا خوب معلمان شهر اردبیل از این حیث می باشد. 

ه ما با توجه به ویژگی ولی می توانند شرایط بهتری هم داشته باشند. در این نتایج معلمان نمون

پژوهنده بودن در مدیریت کردن زمان و سطح سواد اطالعاتی نمره باالیی دارند در صورتی که 

( در 2007( و ایسنبرگ )  2005( ، مارلین ) 1383معلمان عادی با توجه به نتایج تحقیق دهشیری ) 

مان نمونه ما با توجه به ویژگی مدیریت زمان و سواد اطالعاتی نمره پایینی دارند. همچنین شاید معل

معلمان پژوهنده بودن در این زمینه ها تجربه کافی داشته اند و همین امر سبب اضطراب پژوهشی 

پایین در آن ها بوده است. ولی نمونه پژوهش های دیگر دارای اضطراب باال و مربوط به معلمان 

ن نشان داد که رابطه بین سواد عادی بوده اند. نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسو

اطالعاتی و اضطراب پژوهش منفی و معنادار است. یعنی با افزایش سواد اطالعاتی و ابعاد آن 

اضطراب پژوهش در معلمان پژوهنده کاهش می یابد. به بیان دیگر هرچه سواد اطالعاتی در 

ین نتایج نشان دهنده معلمان پژوهنده افزایش یابد اضطراب پژوهش آنان کاهش می یابد. همچن

رابطه منفی و معنادار بین مدیریت زمان و ابعاد آن با اضطراب پژوهش می باشد. یعنی با افزایش 

مدیریت زمان و ابعاد آن اضطراب پژوهش در معلمان پژوهنده کاهش می یابد. که این نتایج با 

 و (2010بارد )لم و استوارت (،2007گاردینر ) و نتایج بدست آمده از پژوهش های کرنز

( ، از جهت تاثیر مدیریت زمان و مولفه های آن با متغیرهایی همچون 2007کالسنس و همکاران )

خودکارآمدی، خودشکوفایی، کاهش اضطراب پژوهش و... همخوانی دارد.نتایج تحلیل 
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ی معنی داری توان رگرسیون چند متغیره نشان داد که مدیریت زمان و سواد اطالعاتی به گونه

بیین واریانس اضطراب پژوهش را دارند. از بین متغیر های سواد اطالعاتی و مدیریت زمان، متغیر ت

بینی اضطراب پژوهش دارد. همچنین سواد اطالعاتی سهم بیشتری نسبت به مدیریت زمان در پیش

ژوهش ی معنی داری توان تبیین واریانس اضطراب پنشان داد که ابعاد متغیر سواد اطالعاتی به گونه

( که دسترسی به منابع 2001( و موقان )2007) چن و وانگ را دارند. این نتایج با نتایج ، چیانگ،

اطالعاتی، نیاز به بررسی همه جانبه اطالعات و استفاده موثر از اطالعات را در کاهش اضطراب 

توان تبیین داری ی معنیموثر می دانند همخوانی دارد. ابعاد متغیر مدیریت زمان نیز به گونه

واریانس اضطراب پژوهش را دارند. پس می توان به این نتیجه دست یافت که احتماال ابعاد 

مدیریت زمان می تواند پیش بینی کننده اضطراب پژوهش باشد. این نتایج با نتایج یعقوبی و 

 (،2007گاردینر ) و (، کرنز1385) (، مهبودی1388(، رسولی و همکاران )1393همکاران )

( که تعیین هدف، توجه به زمان و 2007کالسنز و همکاران ) و (2010لمبارد ) و وارتاست

 مدیریت کردن زمان را جزء عوامل کاهش دهنده اضطراب می دانند همسو است.

  منابع
 آموز. نیك اردبیل: انتشارات امتحان، اضطراب (.1382عباس ) ابوالقاسمی،

زن  کارکنان شغلی استرس با زمان مدیریت رابطه . بررسی(1383)  نسترن راد، ادیب و فرشته عزت، با
 دانشگاه الزهرا، طرح پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی.

 (. تهران، بوم رنگ.1388(. مدیریت زمان. ترجمه: رضا عرب و علی رضا زارع)2008تریسی، برایان )
مقطع  مدیران بهینه استفاده جهت الگویی (. ارائه1380ناصر ) زاده، جواهری و علی ظهیر، پور تقی

 . 3-16(: 61) 3راهنمایی از مدیریت زمان، فصلنامه اقتصاد و مدیریت، 

 کارشناسی و کارشناسی مقاطع دانشجویان در پژوهش اضطراب سنجش (.1388) سمیه نعمتی،، حریری

 نامه پایان .ایران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی و دانشکده علوم ارشد

 .تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی
 سواد اطالعاتی سنجش نامه پرسش اعتباریابی و ساخت (.1388) مرضیه سیامك، و رضا محمد داورپناه،

 .119-146(:1)12رسانی،  اطالع و فصلنامه کتابداری  .کارشناسی مقطع دانشجویان واقعی و پایه
 رشد. انتشارات :تهران .اجتماعی و انسانی علوم در پژوهش عملی و ظرین مبانی (.1384علی) دالور،

 مقطع . معلمان شغلی استرس با زمان مدیریت و هیجانی هوش رابطه بررسی" ( 1383غالمرضا.) دهشیری،

 .53 -65(:12) 3، مشاوره پژوهشهای و ها تازه مجله ،"یزد شهرستان متوسطه



 رابطه بین سواد اطالعاتی و مدیریت زمان با اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده اردبیل

 ________________________________________________________  

  

  

81 

آموزش  (. تأثیر1388،)مهدی،  رهگذر .مسعود ،ی خشکنابفالح.  حمیدرضا، خانکهرسولی، پریسا.
 علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده پرستاران، مجله در زندگی - کار تعارض بر زمان مدیریت

 .5-11 (:3) 15 تهران)حیات( پزشکی
 ققدانشگاه مح دانشجویان اطالعاتی سواد وضعیت بررسی (.1390سوران ) رجبی، و عادل زاهدبابالن،

 .309-317(: 4)5آموزش  آوری فن .اردبیلی

 (. روش های تحقیق در علوم رفتاری ؛ تهران : آگاه . 1392سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه )
سواد  سطح (.1390سیدمحمد ) شبیری، و بهمن زندی، رضا، محمد سرمدی، مهرانگیز، نژاد، علی

 پژوهشی– علمی فصلنامه دانشجویان. الکترونیکی یرییادگ آموزش فرایند در آن نقش و اطالعاتی

 .337-371(: 2)17عمومی،  های کتابخانه و رسانی اطالع تحقیقات
معلمان، پایان نامه کارشناسی ارشد  زندگی کیفیت با زمان مدیریت و استرس (. رابطه1392قاسمی، رفعت )

 روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد تهران.
 آموزان دانش تحصیلی میزان اضطراب بر درمانی قاطعیت تأثیر بررسی (.1389ن )قهرما عالمی، محمودی

 نشده چاپ نامه پایان . 1389 سال شهر قائم دولتی شهرستان های دبیرستان و راهنمایی مدارس

  ایران. پزشکی علوم ارشد، دانشگاه کارشناسی
داران عضو هیئت علمی. کتابداری واطالع (. عوامل بازدارنده و مشوق پژوهش کتاب1389نصراللهی، نوراهلل )

 .68-53(: 4)4رسانی،
(. نقش هوش معنوی و شیوه های مقابله مذهبی در اضطراب امتحان 1389نورزاد قراملکی، فاطمه )

 دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز.
همایش  مقاالت مجموعه اطالعاتی. جوامع در یاطالعات سواد سیاست های (.1383) عبدالرضا نوروزی،
 .شهریور12مشهد، 

(. 1393؛ ناهید )، الفتی؛ کامران، گنجی؛ محمدرضا، یوسف زاده؛ حسینمحققییعقوبی؛ ابوالقاسم، 
 ی تحصیلی دانش آموزان، مجله پیشرفت انگیزش و امتحان اضطراب بر زمان مدیریت تأثیرآموزش

 .131-146(: 1) 3مدرسه، شناسی روان
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