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 چکیده
دانشگاه شاهد   هدف این پژوهش مطالعه راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات توسط دانشجویان  هدف:

است. لذا در این پژوهش، تبیین ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات میان دانشجویان دانشگاه شاهد  

 شود.گیری این راهبردها پیگیری میسنجی ابزاری برای اندازه و نیز اعتبار

پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان کارشناسی    پژوهش از نوع  نیا  شناسی:روش

اند. برای گردآوری  صورت تصادفی انتخاب شده نفر از آنها به  386و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد است که  

پرسشنامه اصالحداده  از  پژوهش  این  فراشناختی  ها در  ای و  های جستجوی کتابخانهمهارتشده راهبردهای 

 استفاده شده است.  ( AMOS) و آموس  (SPSS)اس اسپیافزار اسوتحلیل اطالعات از نرمبرای تجزیه

ریزی، راهبرد شناختی، خطازدایی و خودکنترلی از مهمترین ابعاد  ها نشان داد که آگاهی، برنامهیافته   ها:یافته 

-عات دانشجویان دانشگاه شاهد است و تمامی ابعاد رابطه مثبت و معنیراهبردهای فراشناختی جستجوی اطال

مقایسه راهبردهای فراشناختی جستجوی  وضعیت مطلوبی برخوردار هستند. همچنین  داری با هم داشته و از  

ریزی، شناختی و خودکنترلی در  برنامهابعاد  نشان داد که  اطالعات دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، 

 طور معناداری بیشتر از دانشجویان کارشناسی است. جویان ارشد بهدانش

راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات در میان دانشجویان دانشگاه شاهد دارای  نتایج نشان داد که    :نتیجه 

ی این  گیرشده برای اندازه این، نتایج نشان داد که روایی و پایایی ابزار بررسی ابعاد گوناگونی است. افزون بر

باشد؛ از آن رو که راهبردهای فراشناختی در موفقیت فرآیند جستجو اثرگذار است و باید  ابعاد قابل دفاع می

 های الزم برای تقویت این راهبردها از طریق آموزش فراهم شود. زمینه
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 مقدمه 

های ذهنی  کارگیری تواناییشده پیشین و بهرفع نیاز اطالعاتی بدون استفاده از دانش و اصول آموخته 

 2فراشناختی  و  1یابی افراد تا حد بسیار زیادی وابسته به دانش شناختیامری غیرممکن است؛ چراکه رفتار اطالع 

هدف آن مشاهده و توضیح رفتار اطالعاتی   و  رفتاریطالعات بیشتر  جستجوی ا رویکرد  آنها است. در گذشته  

رفتارهای    یابی تنها بر پایه مشاهده ن رفتارهای اطالع یتبی  امروزه اما  مختلف بود.  های  در بافت گران  جستجو

امکان امکانآنها  هایی وجود دارد که مشاهده مستقیم  زیرا جنبه   ؛باشدپذیر نمیعینی  پذیر برای پژوهشگر 

.  (Ingwersen & Järvelin, 2006; Belkin, 1990; Ford, Wilson, Foster, Ellis, & Spink, 2002)  نیست

از  جستجوی اطالعات  افراد دراست که  3ذهنی  های واره طرحبحث شناخت و ،  هاهمترین این جنبه یکی از م

 کنند.استفاده میآنها  

ای است که از طریق آنها اطالعات دریافت شده از راه حواس  منظور از شناخت، فرآیندهای ذهنی

 ,Eich)های بعدی بازیابی گردد  و در استفاده   شده  های مختلفی در حافظه تغییر، رمزگذاری و ذخیره به روش

Kihlstrom, Bower, Forgas, & Niedenthal, 2000).    برای شناختی  راهبردهای  از  ماهر  یادگیرندگان 

(. اما منظور از فراشناخت  1389کنند )سیف،  دستیابی به پیشرفت شناختی و نظارت و کنترل بر آن استفاده می

یا دانستن درباره در اصطالح روانشناسی و رفتارشناسی، الیه انسان یعنی شناخت شناخت  باالتر ذهن  های 

. به بیان دیگر، فراشناخت عبارت است از دانش فرد درباره (Van Overschelde, 2008, p.47)است  دانستن  

چگونگی یادگیری خودش و آن دسته از اعمال ذهنی که معانی تولیدشده و راهبردهای شناختی را کنترل و  

کلی دریافت، پردازش، نگهداری و    طور به .  (8Van Overschelde, 2008; Lajoie, 200)کند  هدایت می

اطالعات   اصلی  ( Adams & Aizawa, 2008)انتقال  با  از  مقایسه  در  و  هستند  انسان  شناخت  ترین جریان 

. همچنین راهبردهای شناختی در خصوص یک موضوع  (Akturk & Shahin, 2011)ترند فراشناخت خاص

 (. Ku & Ho, 2010)ها عمومیت دارند ا و حیطه هحالی که راهبردهای فراشناختی در تمام موضوع  هستند در 

فراشناختی  بازبینی   4راهبردهای  فعال  کننده راهبردهای  اطالعات  هستند که در خالل جستجوی  ای 

( و برای نظارت، هدایت، کنترل و کسب اطمینان از تحقق اهداف شناختی 1377شوند )آقازاده و احدیان،  می

های  ریزی و نظارت بر فعالیت گیرند. این راهبردها شامل برنامه رار میو راهبردهای شناختی مورد استفاده ق

 
1. Cognition 
2. Metacognition 

3. Mental Schemas 

4. Metacognitive Strategies 
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 ,Flavell)ها جهت کمک به تنظیم و بازبینی جستجوی اطالعات هستند شناختی و بررسی بازده این فعالیت

Hacker, Dunlosky, & Graesser, 19981976; )  زمینه در  موجود  ابزارهای  مهمترین  از  راهبردهای  . 

  1ای کتابخانه های جستجوی  راهبردهای فراشناختی مهارتمقیاس    در زمینه جستجوی اطالعات،  فراشناختی

(Catalano, 2017 )   که کتابخانه به   است  کاربران  فراشناختی  راهبردهای  سنجش  دانشگاهی منظور  های 

 است. شده متحده آمریکا طراحی ایاالت

یک رخداد،    وتحلیل و چگونگی دستیابی به نتیجه تجزیه   زمینه  طور کلی راهبردهای فراشناختی به  

کارگیری و آگاهی  هایی درباره محتوا و خارج از محتوا، به های گوناگون، طرح سؤالاستدالل برای انتخاب 

فراگرفته راه از  پیشین،  مفهومهای  برای  اطالعات جدید  از  استفاده  به چشم های  انداز کلی سازی، دستیابی 

تجزیه    به محتوا، شیوه تشخیص و حذف اطالعات اضافی، مربوط    های پایه ، واژگان کلیدی و مفهوم مباحث

مسئله  ترکیب  عرضه و  امکان  گوناگون،  مسئله چشم  های  حل  برای  متفاوت  و  متعدد  شیوه اندازهای   ها، 

مربوط به درک و فهم   هایآغاز فعالیت   حل مسئله، نحوه   بازنگری به جریان حل مسئله و به یادسپاری نحوه 

 کنند.های جستجوی اطالعات را مشخص و توجیه میها و هدف مسئله 

نیاز دارند اطالعات بیشتری را جهت درک و   با توجه به افزایش روزافزون اطالعات، دانشجویان 

 بسط موضوع درسی یا تحقیقاتی خود جستجو کنند. در این میان عوامل روانشناختی که در مواجهه و تعامل

خصوصیت  با  ویژگیاطالعات  و  شناختی  فرآیندهای  شخصیتی،  ارتباط  های  در  جستجوگر  درونی  های 

گیری از منابع و خدمات اطالعاتی باشند اهمیت بسزایی جهت شناخت راهبردهای فراشناختی جهت بهره می

انجام (Catalano, 2017)دارند   ابعاد2017)  2شده توسط کاتاالنو . پژوهش  نشان داد که  ی مانند آگاهی، ( 

ریزی، راهبرد شناختی، و خودکنترلی از عناصر اصلی راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات هستند  برنامه

رو، هدف از انجام این پژوهش تعیین  این توانند به بهبود جستجو و بازیابی بهتر اطالعات منجر شوند. ازکه می

طالعات درباره راهبردهای فراشناختی جستجوی  راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات جهت کسب ا 

شاهد است دانشگاه  دانشجویان  به  اطالعات  امر  این  برای  .  ابزاری  معرفی  راهبردها،  این  از  استفاده  و  فهم 

جستجوی  در    آن استفاده از  فراشناخت و    گیری آنها، و افزایش دانش نظری در ارتباط باشناسایی و اندازه 

 د.کنکمک شایانی میاطالعات 

ای هستند؛ لذا شناسایی از آنجا که دانشجویان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه علم در هر جامعه

 
1. Metacognitive Strategies for Library Research Skills Scale 

2. Catalano 
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تواند به ارتقای عملکرد علمی و روند توسعه علمی آنان کمک کند.  و شناخت راهبردهای فراشناختی می

نقش مؤثری که در فرایند  رغم  دهد که راهبردهای فراشناختی دانشجویان علیشده نشان می های انجام بررسی

جویی آنان دارد، کمتر مورد پژوهش و بررسی توسط  یابی و اطالع جستجو و بازیابی اطالعات و رفتار اطالع 

قرار گرفته  را می پژوهشگران  امر  این  راهبردهای  اند. دالیل  به موضوع  پژوهشگران  ناکافی  توان در توجه 

واهد تجربی کافی در دستیابی به ابزاری معتبر و پایا جهت  در ایران و نبود ش  جستجوی اطالعاتفراشناختی  

به  پژوهش در نظر دارد    ، اینچنین ابزاری  نیاز به وجود راستای  درلذا  سنجش این راهبردها جستجو کرد.  

 ایکتابخانه  های جستجویپرسشنامه راهبردهای فراشناختی مهارتنسخه فارسی  مسئله که آیا    اینبررسی  

(Catalano, 2017)  از معدود  (  2017کاتاالنو )پرسشنامه    .بپردازد  از اعتبار و پایایی مناسب برخوردار است

که به پژوهشگران این حوزه اجازه است  شناسی  و موجود در علم اطالعات و دانش  شده ابزارهای طراحی 

از   را  تواند اطمینان ماوردنظر میاعتبارسنجی ابزار م  رون یاز ا  دهد؛می  را  شناختیفراهای  دسترسی به پدیده 

 . افزایش دهد یابیفراشناخت در فرآیند اطالع های پژوهشی حوزه یافته

 

 پژوهش  یهاپرسش
 ؟ کدامند  ای کتابخانهراهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات بعاد ا .1

 همبستگی وجود دارد؟ میان راهبردهای مختلف فراشناختی جستجوی اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد رابطه   .2

از  وضعیت  .3 ابعاد  راهبردهای    استفاده  دانشگاه شاهد در  دانشجویان  فراشناختی جستجوی اطالعات 

 چگونه است؟  مختلف

ارشد میان   .4 کارشناسی  و  کارشناسی  از    دانشجویان  استفاده  جستجوی  ی  فراشناختراهبردهای  در 

 تفاوت وجود دارد؟  اطالعات

 

 پیشینه پژوهش

( با بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی دانشجویان نشان داد که دانشجویانی  2002) 1کارترایت

تر هستند و برای فهم بهتر کنند در یادگیری و مطالعه دقیق که از راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده می

بندی  ( با طبقه 2010)  2همچنین بولرمطالب نیاز به آموزش در استفاده از راهبردهای فراشناختی مناسب دارند.  

میان    تعادل  عواملی ماننددر مونترال کانادا  دانش فراشناختی نوجوانان در طول فرآیند جستجوی اطالعات  

 
1. Cartwright 

2. Bowler 
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دانید،  برقراری ارتباط، دانستن اینکه شما نمیو    ، اتصال فرآیند  ، تغییر مسیرهدف و فرآیند جستجوی اطالعات

را در   ، درک حافظه، درک زمان و تالش بندیطبقه ،  ازتاببدانستن نقاط قوت و ضعف خود، تفکر موازی،  

را    2( در پژوهش خود استفاده از وب 2011) 1کینگ بر اینفرآیند جستجوی اطالعات مؤثر دانست. عالوه  

در به  افراد  توانمندسازی  برای  عنوان کرد که  فراشناختی  اطالعاتی  پرورش سواد  ابزار آموزشی در  عنوان 

دانش فراشناختی و تنظیم فراشناختی جستجوی اطالعات در زمان   ؤثر است. بررسیهای آموزشی ممحیط

در دانش مفهومی و    تیتواند تغییرایادگیری در جستجو می ( نشان داد که2016)  2محدود توسط کرسنزی

 روند و نتایج جستجو تأثیر بگذارد.  ،بینش ایجاد کند و بر و فراشناختی  ای در سطح شناختیدانش رویه 

دانشجویان  ب علمی  اطالعات  بازیابی  چگونگی  بر  فراشناختی  راهبردهای  آموزش  تأثیر  ررسی 

(  1388محمدی )شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی توسط سلطانکارشناسی ارشد دانشکده روان 

بازیابی اطالعات علمی از طریق موتور جستجوگر    نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی گوگل بر 

شناختی ( با بررسی همبستگی باورهای معرفت1390در پژوهش دیگری مختاری )  پژوهشگر اثرگذار است. 

و نیاز به شناخت رفتار اطالعاتی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نشان داد که دانشجویان دارای باورهای  

معرفتمعرفت باورهای  دارای  دانشجویان  با  مقایسه  در  باال  سطح  محیط  شناختی  در  پایین  سطح  شناختی 

اطالعاتیا رفتار  و  کارآمدتر  خود  )طالعاتی  کوارویی  همچنین  است.  بهتر  رابطه  1392شان  بررسی  با   )

ی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج علم ئت یهجویی اعضای  راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطالع

افزایش راهبردهای فراشناختی اعضای   نشان داد که  باعث بهبو علمئت ی هکشاورزی  جویی د رفتار اطالع ی 

ی رابطه معناداری وجود ندارد علمئتیهجویی اعضای شود و بین راهبردهای شناختی با رفتار اطالع آنها می

جویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت در حالی که بین راهبردهای فراشناختی و رفتار اطالع 

 جویی و بهبود آن اثرگذار هستند. وی رفتار اطالع توان گفت که راهبردهای فراشناختی بر ردیگر می

حوزه   در  مدل ساختاری سازه فراشناخت  واداشت تارا  (  2017)  اهمیت موضوع فراشناخت کاتاالنو 

راهبردهای    ت حاضر در مورد بیامرور اد   هی بر پادهد. او همچنین  مورد بررسی قرار    اطالعات را  جستجوی

جستجوی    راهبردهای فراشناختیپرسشنامه  ،  کتابداریلوم تربیتی و  ع  روانشناسی،  هایفراشناختی در حوزه 

کتابخانه  در  آن   های اطالعات  و  نموده  طراحی  را  بافت  رادانشگاهی  کتابخانه مراجعه  در    های کنندگان 

. گویه بود  30از    نسخه ابتدایی پرسشنامه متشکل.  داد  متحده آمریکا مورد تحلیل قراردانشگاهی در ایاالت 

 
1.  King 

2. Crescenzi 
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نشان داد که    کرویت بارتلت و    1الکینـمییرـ برداری کیزرکفایت نمونه ی  هانتایج آزمون   ، کاتاالنودر مطالعه  

-می    157/2925  2و میزان مقیاس کرویت بارتلت   0/91شده    های گردآوریبرای داده   KMOمیزان مقیاس  

  مناسب شده  های گردآوری اد داده دمی   معنادار بودند که نشان  05/0  سطح  ها درهر دوی این مقیاس اشد.  ب

نشان    نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  .(Fabrigar & Wegener, 2011)  بوده است  اکتشافی  یبرای تحلیل عامل

 عبارت   بعد   4  این   .کنندگان پرسشنامه طراحی شده کمک کرده استبه واریانس پاسخ شرکت  بعد   4داد که  

  یک مدل ساختاری توانستند عنوان  کنترلی« که به ود«، و »خراهبرد شناختیریزی«، » امهرن»ب  ،«آگاهی» از    بودند 

گویه در   30  از  پرسشنامه را تبیین نماید.  هایکنندگان به گویه شرکت  یهااز واریانس پاسخ درصد    68/58

پرسشنامه  داشتند و بنابراین در نسخه نهایی    4ر از نقطه برشباالت  3بارعاملی  گویه  21  نسخه ابتدایی پرسشنامه،

 . (See Fabrigar & Wegener, 2011)داشته شدند نگه 

 

 شناسی پژوهشروش
این پژوهش از لحاظ روش پیمایشی است که با رویکرد توصیفی و همبستگی )با استفاده از تحلیل  

آماری جامعه  است.  شده  انجام  مقاطع    عامل(  در  تحصیل  به  مشغول  دانشجویان  تمام  شامل  پژوهش  این 

دانشگاه شاهد است. با    1397-98نفر( در سال تحصیلی    1942نفر( و کارشناسی ارشد )  2303کارشناسی )

مرد(    148زن و    238)  دانشجو   نفر  386  ، از میان این جامعه آماری5گیری در دسترساستفاده از روش نمونه

نفر کارشناسی ارشد    127اسی و  نفر دانشجوی کارشن  259  عنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند. در این نمونه، به 

دانشکده  در  که  علوم  بودند  پایه  ، نفر(  70)  مهندسیو  فنی    ،نفر(  224)  انسانیهای  علوم    47)  علوم  نفر( 

 بودند. به تحصیل مشغول   نفر(  16و هنر ) نفر(  29) کشاورزی

حاضر   پژوهش  در  اطالعات  گردآوری  پرسشنامه  برای  فراشناختی  از  های  مهارت راهبردهای 

= 1های آن از مقیاس سنجش نگرش لیکرت   ) ( و برای سنجش گویه 2017کاتاالنو )ای جستجوی کتابخانه

های  پرسشنامه در بافت کتابخانه   نسخه اصلی  از آنجا که   = کامالً موافقم( استفاده شده است.5کامالً مخالفم تا  

تا   گرفت صورت  در آن وتعدیلت، کمی جرحمتحده آمریکا اجرا و اعتبارسنجی شده اسدانشگاهی ایاالت 

سؤال    21( دارای  2017بتواند منطبق با سؤاالت تحقیق حاضر باشد. نسخه اصلی پرسشنامه در مطالعه کاتاالنو )

 
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

2. Bartlett’s Test of Sphericity 
3. Factor Loading 

4. Cut-off Point 

5. Convenience Sampling 
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ای وجود دارد که در پرسشنامه  مربوطه نشان داد که راهبردهای فراشناختی  و متون باشد. اما مرور ادبیات  می

واقع شده است.   پرسشنامهمغفول  ابزارها و  منظور،  فراشناختی در شاخهبدین  های  های موجود راهبردهای 

گیری شناسی مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان سؤاالتی را که به جامعیت پرسشنامه در اندازه آموزش و روان

نسخه    سؤال جدید در  8کند، در آن گنجاند. این مرحله به اضافه نمودن  راهبردهای فراشناختی کمک می

 منجر شد.  فارسی پرسشنامه

ارزیابی روایی محتوا  از متخصصان  3از    1برای  و   نفر  و روانشناسی  کتابداری  اعتبار    رشته  ارزیابی 

کل   4پایایی  داد کهنشان    3بر این، آزمون آلفای کرونباخنفر دانشجو کمک گرفته شد. افزون    10از    2صوری 

آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی نتایج  باشد.  آن می  لوبمط  پایایی  انگریب  که  است  87/0  پرسشنامه

 نمایش داده شده است.  1پرسشنامه و ابعاد آن در جدول 
 

 . ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه و ابعاد آن  1جدول 

 آلفا ابعاد 

 78/0 آگاهی

 71/0 یزیربرنامه

 70/0 راهبرد شناختی 

 67/0 خطازدایی

 75/0 خودکنترلی 

 87/0 کل

 

ها از آمار توصیفی میانگین نمره، واریانس، حداقل و حداکثر نمره و از آمار استنباطی  داده   ل ی وتحل  ه ی تجز برای  

بررسی وضعیت کنونی  ـ مانند همبستگی، رگرسیون، آزمون کالموگروف  اسمیرنوف، آزمون ویلکاکسون جهت 

یومان  آزمون  و  اطالعات  جستجوی  فراشناختی  فراشناختی  ویتن ـ راهبردهای  راهبردهای  وضعیت  مقایسه  برای  ی 

عاملی  بر این، برای تحلیل   جستجوی اطالعات میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده شد. افزون 

 استفاده شده است.   8ایموس افزار  از نرم   7تائیدی عاملی  و تحلیل   23نسخه    6اس س ا پی اس   افزار ز نرم ا   5اکتشافی 

 
1.Content Validity 

2. Face Validity 
3. Cronbach's Alpha 

4. Reliability 

5. Exploratory Factor Analysis 
6. SPSS 

7. Confirmatory Factor Analysis 

8. AMOS 
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 ی پژوهشهاافتهی 
 ؟ کدامند ایکتابخانهراهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات پرسش اول: ابعاد 

ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات کتابخانه  های  ای از روش تحلیل مؤلفه برای تعیین 

کرد. بنابراین تمام  هایی استخراج  توان مؤلفه استفاده شده است. به این معنی که به تعداد متغیرها می  1اصلی

می تبیین  ماتریس  واریانس  تبیین  اکتشافی،  عاملی  تحلیل  اهداف  از  یکی  که  آنجا  از  وجود  این  با  شود. 

هاست، صرفاً ابعادی استخراج شدند که بیشترین مقدار واریانس را تبیین  همبستگی با تعداد اندکی از عامل

به این معنی؛ ابعادی که ارزش ویژه   ، استفاده شده است  2از مالک کیسر  کنند. برای استخراج ابعاد مناسب 

نشان داده شده است. الزم    2در جدول شماره  آنها  اند که اطالعات  آنها بیشتر از عدد یک بوده استخراج شده 

منظور اجتناب از حشو، نتایج مرتبط به ابعاد با ارزش ویژه کمتر از یک از جدول حذف  به ذکر است که به 

 شده است. 
 یاصل یهامؤلفه  روش به  پرسشنامه  ه یاول یآمار یهامشخصه . 2 جدول

 های ویژه آغازین ارزش 
مجموع مجذور بارهای 

 استخراج شده

مجموع مجذور  

 بارهای چرخش یافته

 کل ابعاد
 درصد

 واریانس

درصد  

 تراکمی
 کل

 درصد

 واریانس

درصد  

 تراکمی
 کل

1 026 /7 229 /24 229 /24 026 /7 229 /24 229 /24 863 /2 

2 748 /1 029 /6 258 /30 748 /1 029 /6 258 /30 759 /2 

3 466 /1 986 /4 244 /35 446 /1 986 /4 244 /35 599 /2 

4 331 /1 590 /4 835 /39 331 /1 590 /4 835 /39 398 /2 

5 196 /1 126 /4 960 /43 196 /1 126 /4 960 /43 130 /2 

شده توسط هریک از  واریانس تبیین اند. درصد  های ویژه مشخص شده ارزش   2در ستون دوم جدول  

و    های پنجم، شده در ستون چهارم آمده است. در ستون ابعاد در ستون سوم و درصد تراکمی واریانس تبیین 

به ترتیب ارزش نیز  شده و درصد تراکمی واریانس تبیین شده برای  های ویژه، درصد واریانس تبیین هفتم 

باشد، نشان داده شده است. همانطور که گفته شد  یا مساوی یک میبزرگتر  آنها    هایی که ارزش ویژه مؤلفه 

ها را تبیین  درصد از واریانس کل داده  96/43بعد دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک هستند که در مجموع  5

ی  ها ارزشنمایش داده شده است. نمودار اسکری نموداری از    1باال در شکل    نتایج  3نمودار اسکری.  کنندمی

 
1. Principal  Component Analysis 

2.  Kaiser Criterion 

3. Scree plot 
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ابعاد جایی است که شیب خط تغییر   1باشد. نقطة برش برای چرخشمیسازه  های اصلی یک  ه و مؤلفه ویژ

های  بزرگترین مقدار ویژه را در نظر بگیرید و بر روی خطی که ارزش  در نمودار.  (Byrne, 2012)کند  می

یند. ابعادی که باالی بازو  گویک شکستگی باشید که به آن آرنج نیز می  دنبالبه کند  ویژه را به هم متصل می

.  (Brown, 2006)  شوندباشند برای استخراج انتخاب میقرار دارند و دارای ارزش ویژه باالتر از عدد یک می

شود. بنابراین نمودار یابیم که نمودار اسکری پس از بعد پنجم دچار شکستگی میدرمی  1با نگاه به شکل  

 کند.بعدی را پیشنهاد می 5اسکری نیز ساختار 

 
 نمودار اسکری پرسشنامه .1شکل 

 

 عاملی اکتشافی پس از چرخش واریماکس  های پرسشنامه در تحلیل بارعاملی گویه  .۳جدول 

 شماره گویه
 ابعاد 

 خودکنترلی  خطازدایی راهبرد شناختی  ریزیبرنامه آگاهی

1 087 /0 292 /0 483 /0 142 /0 004 /0 

2 107 /0 208 /0 009 /0 554 /0 090 /0 

3 011 /0 644 /0 207 /0 118 /0 214 /0 

4 082 /0 051 /0 335 /0 467 /0 244 /0 

5 230 /0 232 /0 049 /0 078 /0 673 /0 

 
1. Rotation 
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6 200 /0 007 /0 252 /0 557 /0 211 /0 

7 090 /0 676 /0 125 /0 205 /0 154 /0 

8 617 /0 150 /0 007 /0 135 /0 003 /0 

9 070 /0 620 /0 089 /0 065 /0 095 /0 

10 149 /0 133 /0 319 /0 185 /0 115 /0 

11 249 /0 221 /0 230 /0 502 /0 141 /0 

12 144 /0 097 /0 575 /0 283 /0 020 /0 

13 171 /0 155 /0 256 /0 042 /0 683 /0 

14 235 /0 057 /0 184 /0 588 /0 263 /0 

15 350 /0 051 /0 524 /0 144 /0 139 /0 

16 562 /0 210 /0 075 /0 087 /0 245 /0 

17 173 /0 194 /0 124 /0 158 /0 634 /0 

18 293 /0 631 /0 009 /0 063 /0 021 /0 

19 188 /0 244 /0 206 /0 139 /0 542 /0 

20 187 /0 004 /0 245 /0 435 /0 363 /0 

21 337 /0 002 /0 596 /0 094 /0 125 /0 

22 056 /0 014 /0 049 /0 189 /0 469 /0 

23 609 /0 101 /0 209 /0 156 /0 202 /0 

24 193 /0 623 /0 152 /0 022 /0 140 /0 

25 602 /0 040 /0 181 /0 092 /0 236 /0 

26 267 /0 029 /0 520 /0 127 /0 198 /0 

27 265 /0 511 /0 159 /0 312 /0 292 /0 

28 630 /0 219 /0 092 /0 134 /0 021 /0 

29 092 /0 211 /0 419 /0 035 /0 040 /0 

 

عنوان یک  . به دهدرا نمایش می  1، بارهای عاملی استخراج یافته از طریق چرخش پرومکس3جدول  

منظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرها و دستیابی به تعاریف قاعده اختیاری برخی از پژوهشگران به 

را مهم و بامعنا دانسته و ضرایب کمتر از این حدود را    40/0و گاه باالتر از    30/0ها، ضرایب باالتر از  عامل

 
1. Promax Rotation 
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   .(Tabachnick & Fidell, 2013) گیرندمیعنوان صفر )عامل تصادفی( در نظر به 

شود، و این قاعده برازنده همه  درصد واریانس متغیر تبیین می  9دهد که فقط  نشان می  3/0بار عاملی  

اما شواهد تجربی متعدد نشان داده است که    ( Tabachnick & Fidell, 2013)  های پژوهشی نیست موقعیت

ها دارند، در حالی که این مطلب درباره یی در تعریف عاملباالتر سهم بامعنا  یا  40/0  ب یبا ضرامتغیرهای  

 (.1384متغیرهای با ضرایب کمتر صادق نیست )هومن، 

بارهای    ( Catalano, 2017) به معیار استفاده شده در ساخت نسخه اصلی پرسشنامه    با توجه در این تحقیق  

  3. همانطورکه در جدول اند شده پررنگ  0/ 5معنادار تلقی شدند. بارهای عاملی بزرگتر از  5/0عاملی باالتر از  

گویه در    6هستند. بنابراین این    0/ 5گویه از نسخه ابتدایی پرسشنامه فاقد بار عاملی بیشتر از    6شود  مشاهده می 

داشته شدند. ابعاد پرسشنامه و  ه نهایی پرسشنامه فارسی نگه گویه در نسخ   23های بعدی کنار گذاشته و  تحلیل 

منظور اجتناب  نمایش داده شده است. به   4های مربوط به هر بعد در نسخه نهایی پرسشنامه فارسی در جدول  گویه 

 اند. ( شده 23تا    1گذاری مجدد )از  شماره   4های پرسشنامه نهایی در جدول  از سردرگمی، گویه 

 
 گانه حاصل از مدل اکتشافی  5ه راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات براساس ابعاد پرسشنام .۴جدول

 راهبردها ابعاد 

 آگاهی

 ثمر بوده است. دانم که چه هنگام جستجوی من بیمی -1

 مورد ارزیابی قرار گیرد.  شده افتهدانم نیاز است پیش از استفاده، اعتبار منابع یمی -2

 دانم.های خود را میپروژه  ازیموردنمراحل یافتن منابع  -3

 دانم چگونه راهبردهای مؤثری برای جستجوی منابع اطالعاتی خلق نمایم. می -4

 دانم نیاز است که پیش از شروع جستجو تکلیف درسی موردنظر را بفهمم. می -5

 دانم چگونه اعتبار یک منبع را مشخص نمایم.می -6

 ریزیبرنامه

 کنم پیش از شروع جستجو، تکلیف درسی خود را بفهمم. میسعی  -7

 دانم برای جستجوی منابع چه کاری و چگونه باید انجام شود.کنم که میاطمینان حاصل می -8

 کنم پیش از شروع جستجو، انتظارات استادم را مشخص نمایم.سعی می -9

 کنم.بع انجام گیرد، فکر میدر مورد آنچه الزم است پیش از شروع جستجوی منا  -10

 راهبرد شناختی 

 اندازم. بعد از دستیابی به یک منبع، مروری اجمالی به مطالب داخل آن می -11

 دیگر هدایت کند.  ی یافتن منابع سو به کنم بدین منظور که من را  های داخل منابع را بررسی می من نشانه   - 12

 دهم. ارزیابی قرار مییابم مورد مطالبی را که بدان دست می -13

 .نمایمهای کلیدی را در ذهن خود تکرار میهنگام جستجوی اطالعات، واژه  -14

 را تغییر خواهم داد.  اگر در هنگام جستجو به نتایج نامرتبط زیادی برخورد کنم، راهبرد جستجوی خود   - 15
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 خطازدایی

ی خود رجوع  هاادداشتشوم، به تکالیف درسی و یدر یافتن یک منبع دچار مشکل می کهیهنگام -16

 کنم تا من را در امر جستجو یاری کند. می

کنم اما از اعتبار آن مطمئن نیستم، به جستجوی منبعی دیگر که اعتبار  یک منبع را پیدا می کهیهنگام -17

 پردازم.منبع اول را تائید کند می

 گیرم. توانم منبعی را که بدان نیاز دارم پیدا کنم، از دیگران کمک مینمی هکیهنگام -18

دوباره ذهن خود را بر امر جستجو   عاًیسراگر حواسم در هنگام جستجوی اطالعات پرت شود،  -19

 کنم.متمرکز می

 خودکنترلی 

 دهم.میمند بودن راهبردهای خود برای جستجوی منابع را مورد بررسی قرار من فایده  -20

 دهم. راهبردهای خود برای جستجوی منابع را پیوسته مورد ارزیابی قرار می -21

 دهم.بعد از پایان جستجو، رضایت خود از نتایج جستجو را مورد ارزیابی قرار می -22

 ام.پرسم که آیا به تمام منابع اطالعاتی ممکن رجوع کرده در هنگام جستجو، از خود می -23

 

های  دهد. اما با توجه به محتوای  گویه ، تعریف دقیقی از ابعاد پرسشنامه خود ارائه نمی( 2017) کاتاالنو  

 :توان به شکل زیر تعریف کردبعد استخراج شده را می   5و ادبیات موجود در مورد فراشناخت،  پرسشنامه  

توانایی  آگاهی: از  فرد  هوشیار  دانش  برنامهبه  اطالعات،  جستجوی  برای  خود  برای  های  ریزی 

ها، و نیز آگاهی از ارزش استفاده از راهبردهای مؤثر برای  دسترسی به اهداف اطالعاتی براساس این توانایی

 دسترسی به اهداف موردنظر اشاره دارد.

اطال  ریزی:برنامه  در جستجوی  فراشناخت  بعد  راهبردهای جستجو این  اعمال  برای  راه  نقشه    عات 

ریزی نقشی مؤثر در تعیین نیازها و اهداف برای جستجوی اطالعات، انتخاب اطالعاتی آورد. برنامهفراهم می

و زمانی که باید به پردازش آنها اختصاص داده شود، و نیز فهم تکالیفی   رند یقرار گ که باید مورد پردازش  

 کند. آنها به اطالعات نیاز دارد، ایفا میکه دانشجو برای انجام  

ای از راهبردهاست که تماس مستقیم با فرآیند جستجوی اطالعات دربرگیرنده دسته   راهبرد شناختی:   

 باشد. آمده نتیجه اعمال این دسته از راهبردهای فراشناختی می   دست به دارند. به عبارت دیگر، اطالعات  

شود که وظیفه آنها  به آن دسته از راهبردهای فراشناختی در جستجوی اطالعات گفته می  خطازدایی:

 ای است که نتایج آنها طی فرآیند اطالعات مطلوب جستجوگر نبوده است.تصحیح راهبردهای اعمال شده 

بررسی  خودکنترلی: نتایج تنظیم  نتایج جستجو می  به  این  پردازد و راهبردهای جستجو را براساس 

این دید کند.می ایفا میاز  اطالعات  فرآیند جستجوی  ناظر در  نقشی  بعد خودکنترلی  ناظر گاه،  این  کند. 

 نظر در فرآیند جستجوی اطالعات تعامالت میان دانش و تجارب فراشناختی را در مقابل اهداف و تکالیف مد
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 گیرد. عنوان شاخص تنظیم راهبردها مورد استفاده قرار میارزیابی کرده و نتایج ارزیابی به 

کاتاالنو  در مطالعه    آنچهبندی ابعاد، و نه کیفیت آنها، میان  با این حال، تفاوت اندکی در تعداد و دسته 

حاضر  2017) مطالعه  در  آنچه  با  است  شده  گزارش  دارد.  دستبه (  وجود  پیشینه   آمده،  در  که  همانطور 

باشد در حالی که تحلیل مؤلفه در پرسشنامه خود می  4( قائل به وجود  2017)کاتاالنو  پژوهش اشاره شد،  

بعد داللت دارد. برای بررسی این امر که کدام تفسیر در   5عاملی اکتشافی در این پژوهش به امکان وجود  

بعدی )پژوهش حاضر( از طریق    5( و  کاتاالنو بعدی )  4است، دو مدل    ترق یدقمورد تعداد ابعاد پرسشنامه  

استفاده   1های برازشعاملی تأییدی مورد مقایسه قرار گرفت و برای مقایسه دو مدل مذکور از شاخص تحلیل

برای این امر عبارتند از  شد. شاخص  بر درجه آزادی(،  )  df/χ2های برازش  )شاخص   2GFIخی دو بخش 

برازش خوبی  یا  هنجارنشده(،    3NNFI(،نیکویی  برازش  تطبیقی(،    4CFI)شاخص  برازش   و)شاخص 

 5RMSEA  )تقریب خطای  مجذورات  میانگین  دوم  جدول  (Harrington, 2009))ریشه  های  شاخص  5. 

 دهد.را نشان می  آزموده شده برازش 

 بعد(  5بعد( و پژوهش حاضر )  ۴) کاتاالنوهای برازش مدل مقایسه شاخص .5جدول 

 بعدی  5مدل  بعدی  ۴مدل  نقطه برش  شاخص برازش 

df/χ2 3≥ 25/2 65/1 

GFI 9/0< 98/0 98/0 

NNFI 9/0< 98/0 99/0 

CFI 9/0< 98/0 00/1 

RMSEA 08/0> 039 /0 020 /0 

 

نتایج نشان  باشد. با در نظر گرفتن نقاط برش در ستون دوم،  زیر می   شرح به   5تفسیر آماری نتایج جدول  

  4بعدی در مقایسه با مدل    5باشند، اما مدل  بعدی مناسب می   5و    4  های مدل های برازش برای  داد که شاخص 

  شود که ی دارد. بنابراین براساس این نتایج ادعا می تر مطلوب های برازش موقعیت  بعدی از نظر کلیه شاخص 

 .است بعد    5گان در این مطالعه دارای  کنند میان شرکت   ای راهبردهای فراشناختی جستجوی کتابخانه 
میان راهبردهای مختلف فراشناختی جستجوی اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد رابطه    پرسش دوم:

 همبستگی وجود دارد؟ 

 
1. Fit indexes 

2. Goodness of Fit Index 
3. Non- Normed Fit Index 

4. Comparative Fit Index 

5. Root Mean Square Error of Approximation 



 251 .. .اطالعات در یجستجو  یفراشناخت یابعاد راهبردها                                       1400، بهار و تابستان 1، شماره  11سال 

 

اساس  جدول  یافته   بر  بین    6های  همبستگی  جستجوی  مؤلفهماتریس  فراشناختی  راهبردهای  های 

نشان می پیرسون  از آزمون  با استفاده  همه    جود دارد وها همبستگی ودهد که میان تمامی مؤلفه اطالعات 

دارند و تمامی ضرایب در سطح   01/0رابطه مثبت معناداری در سطح اطمینان    هامؤلفه ضرایب همبستگی بین  

-مؤلفهدهند که ها نشان میاند. همچنین یافتهدرصد معنادار بوده و با عالمت )**( مشخص شده  99اطمینان 

( دارای کمترین  r=53/0آگاهی و خطازدایی با )  ( دارای بیشترین و r=  71/0شناختی و خطازدایی با )  ایه

 همبستگی هستند. 
 . ضرایب همبستگی بین ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات ۶جدول 

 خودکنترلی  خطازدایی  راهبرد شناختی  ریزی برنامه  آگاهی  

     1 آگاهی

    1 63/0** ریزیبرنامه

   1 67/0** 64/0** راهبرد شناختی 

  1 71/0** 65/0** 53/0** خطازدایی

 1 65/0** 68/0** 70/0** 67/0** خودکنترلی 

**   p<0.01*p<0.05 

فراشناختی جستجوی اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد  راهبردهای    استفاده از  وضعیتپرسش سوم:  

 چگونه است؟  مختلفدر ابعاد 

دهنده  است که نشان   0/ 05کمتر از    ها مؤلفه داری برای  دهد که سطح معنی نشان می   7های جدول  یافته 

  3/ 67  شده برای نمره کل دهد که میانه مشاهده نشان می   8های جدول  یافته نرمال نبودن توزیع همه متغیرها است.  

توان گفت سطح  می ( است که  P= 0/ 001= آماره آزمون،    15/ 53) از میانه نظری    شتر ی ب طور معناداری  است که به 

پاسخ  اطالعات  فراشناختی جستجوی  راهبردهای  از  میانه    ها دهنده استفاده  همچنین  دارد.  قرار  باالیی  در سطح 

دهنده وضعیت  است که نشان   3طور معناداری بیشتر از  فراشناختی نیز به راهبردهای  های  شده تمام مؤلفه مشاهده 

 . ( Norusis, 2005)   عات در میان دانشجویان است فراشناختی جستجوی اطال راهبردهای  مطلوب همه  

 
 اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع ابعاد پرسشنامهـ. نتایج آزمون کالموگروف۷جدول 

 داری سطح معنی درجه آزادی  آماره  ابعاد 

 0/001 386 08/0 آگاهی

 0/001 386 09/0 ریزیبرنامه

 0/ 001 386 10/0 راهبرد شناختی 
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 0/ 001 386 12/0 خطازدایی

 0/001 386 09/0 خودکنترلی 

 0/049 386 05/0 کل

 

 ای برای وضعیت راهبردهای فراشناختی . آزمون ویلکاکسون یک نمونه ۸جدول 

 سطح معناداری  آماره آزمون میانه نظری  میانه مشاهده شده ابعاد 

 0/ 001 45/12 3 50/3 آگاهی

 0/ 001 14/14 3 50/3 ریزیبرنامه

 0/ 001 22/15 3 80/3 راهبرد شناختی 

 0/ 001 85/13 3 75/3 خطازدایی

 0/ 001 01/12 3 50/3 خودکنترلی 

 0/ 001 53/15 3 67/3 کل

ی  فراشناختدر استفاده از راهبردهای    دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرسش چهارم: میان  

 تفاوت وجود دارد؟  جستجوی اطالعات

فراشــناختی جســتجوی اطالعات دانشــجویان  راهبردهای  نتایج مقایســه  9های جدول  براســاس یافته

ریزی، شــناختی و  های برنامهکارشــناســی و کارشــناســی ارشــد نشــان داد که نمره کل فراشــناخت در مؤلفه

( بیشـتر از دانشـجویان کارشـناسـی >05/0Pطور معناداری )خودکنترلی در دانشـجویان کارشـناسـی ارشـد به

های سـواد اطالعاتی و یا کالستواند در شـرکت دانشـجویان کارشـناسـی ارشـد در  یشـه آن میاسـت که ر

همچنین سطح معناداری برای دو بعد  های اطالعاتی نهفته باشد.  گیری از پایگاه تر آنها در بهره تجربه طوالنی

ــتر از  ــت ـکه ـبه معـنای ـعدم تـفاوت    05/0آـگاهی و خـطازدایی بیشـ ـــناختیراهبردـهای  اسـ ــتجوی    فراشـ جسـ

 اطالعات دانشجویان ارشد و کارشناسی در آنها است.

 
 های فراشناختی مهارت استفاده از ویتنی برای مقایسه وضعیتـ. آزمون یومان۹جدول 

 سطح معناداری  آماره آزمون میانگین رتبه کارشناسی ارشد  میانگین رتبه کارشناسی  ابعاد

 0/ 883 14/0 31/192 08/194 آگاهی

 0/ 024 26/2 69/211 58/184 ریزیبرنامه

 0/ 041 03/2 95/209 43/185 راهبرد شناختی 

 0/ 264 11/1 49/202 09/189 خطازدایی

 0/ 003 96/2 42/217 77/181 خودکنترلی 

 0/ 027 02/2 46/211 69/184 کل
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 نتیجه

سـازی،  برای مفهومهای اسـتفاده از اطالعات جدید  راه راهبردهای فراشـناختی جسـتجوی اطالعات  

ته در حوزه  تر، مفاهیم هـس تیابی به اطالعات بیـش یوه دـس خیص و حذف اطالعات اضـافی،   های مختلف، ـش تـش

آغاز   های گوناگون، حل مســئله، نحوه دریافت و پردازش مطالب، تولید، بازســازی، تجزیه و ترکیب مســئله

کنند. اطالعات را مشـخص و توجیه میهای جسـتجوی  ها و هدفهای مربوط به درک و فهم مسـئلهفعالیت

ناختینتایج تحلیل   تجوی کتابخانه راهبردهای فراـش ان داد که آگاهی،    ایجـس اهد نـش گاه ـش جویان دانـش دانـش

ــتجوی اطالـعات در مـیان برـناـمه ـــناختی جسـ ـــناختی، خـطازدایی، و خودکنترلی ابـعاد فراشـ ریزی، راهبرد شـ

 دانشجویان این دانشگاه در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.

کنند توـسط دانـشجویان ایفا می  راهبردهای فراـشناختی نقش مؤثری در موفقیت جـستجوی اطالعات

توانند با  برای مثال، دانشـــجویان می.  (Catalano, 2017)و بنابراین شـــناســـایی ابعاد آن حائز اهمیت اســـت  

ــتجوی اطالعات، برنامهآگاهی بهتر از توانایی ــی به اهداف  های خود برای جس ــترس ــتی برای دس ریزی درس

ــند.   ــته باشـ ــرفت خود و تعامالت میان تهمچنین آنها میاطالعاتی خود داشـ وانند به ارزیابی چگونگی پیشـ

ــناختی در مقابل اهداف و تکالیف مد ــتجوی اطالعات بپردازند و  دانش و تجارب فراشـ نظر در فرآیند جسـ

عنوان شــاخص تنظیم راهبردها مورد اســتفاده قرار دهند و از طریق خطازدایی به تصــحیح  نتایج ارزیابی را به

ــده راهبردهای اعمال ــتفاده از راهبردهای    ش ــان داد که میزان اس ــبختانه، نتایج این پژوهش نش بپردازند. خوش

تجوی اطالعات در کتابخانه ناختی جـس طح باال و مطلوبی قرار فراـش جویان در ـس ط دانـش گاهی توـس های دانـش

ه افـت ایج ـی ای پژوهشدارد و این نـت انـه ــلـط ای سـ دی )ـه اری )1388محـم (، 1392کوارویی ) (،1390(، مخـت

کنند. با توجه به اینکه راهبردهای فراشــناختی اکتســابی  ( را تأیید می2016(، و کرســنزی )2002کارترایت )

تند بنابراین، می ناختی میان ـشرکتهـس تفاده از راهبردهای فراـش ه در تجارب توان گفت که اـس کنندگان ریـش

ان آنها را در کســـب آنها در جســـتجوی اطالعات دارد، چراکه نیازهای آموزشـــی و پژوهشـــی دانشـــجوی

 کند.راهبردهای جدید جستجوی اطالعات یاری می

عالوه بر این نتایج نشــان داد که میان دانشــجویان مقاطع کارشــناســی و کارشــناســی ارشــد تفاوت  

دانشـجویان    معناداری در اسـتفاده از برخی ابعاد فراشـناختی وجود دارد و دانشـجویان کارشـناسـی نسـبت به

برند و نمره کل فراشناخت، کمتری از راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات می  کارشناسی ارشد، بهره 

طور معناداری بیشـتر از دانشـجویان  ریزی، خودکنترلی و شـناختی در دانشـجویان کارشـناسـی ارشـد بهبرنامه

اسـت.  همسـو    (Barrett, 2005; Fidzani, 1998) های پیشـینهای پژوهشکارشـناسـی بود. این نتایج با یافته
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ور طوالنی اید دالیل این تفاوت را بتوان در حـض گاهی،  ـش د در بافت دانـش ناـسی ارـش جویان کارـش مدت دانـش

ــنایی با پایگاه  ــواد اطالعاتی باال، آش ــطح س ــتر  س منظور انجام  بهآنها  های اطالعاتی و نیازهای اطالعاتی بیش

برای یادگیری راهبردهای جســـتجوی اطالعات از طریق فرآیند آنها  فرصـــت بیشـــتر   تکالیف درســـی و یا

 جستجو کرد. وخطاآزمون

ــاس یافته  ــنهادتوان چندین  میهای این مطالعه  براسـ ــی  پیشـ ــنهاد  . ارائه داد  کاربردی و پژوهشـ پیشـ

ای در ابتدای ورود آنها به مقاطع راهبردهای فراشــناختی دانشــجویان برای جســتجوی کتابخانه شــود کهمی

نـشان داد که، در در واقع، پژوهش حاـضر ـسنجیده ـشود. مطالعه ـشده در این مقاله  توـسط پرـسـشنامه   حـصیلیت

د، اسیق ی ارـش ناـس جویان مقطع کارـش ی بهره کمتری از راهبردهای  با دانـش ناـس جویان کارـش ناختی   دانـش فراـش

ردهای فراشــناختی های آموزشــی برای تدریس راهبطراحی برنامه  . این تفاوتبرندیجســتجوی اطالعات م

 محورعرصه  هامطلوب است که این برنامه .سازددانشجویان را الزامی می  جستجوی اطالعات به این گروه از

گیرد که قرار اســـت راهبردها در آن مورد   باشـــند بدین معنا که آموزش راهبردها در همان بافتی صـــورت

ــتفاده قرار گیر ــر این بافت، د، در مطالعهناسـ ــگاهی  کتابخانه  حاضـ ــتهای دانشـ به عبارت دیگر،   .بوده اسـ

ــجوـیان ـباـید این ــا    راهبردـها را طی فرآیـند دانشـ ــتجو فراگیرـند زیرا ـتدریس نظری آنـها چـندان راهگشـ جسـ

ــتـفاده از  .نخواـهد بود ــت از رفـتار اطالـعاتی، اسـ ــمن درک درسـ اـید ضـ ـــگاهی ـب همچنین کـتاـبداران دانشـ

های روانشــناختی  ن را هدفمندتر کرده و توجه بیشــتری به جنبهراهبردهای فراشــناختی توســط دانشــجویا

ــند.   ــته باشـ ــتجوگران اطالعات داشـ ــتجوی اطالعات در میان جسـ از آنجایی که فرآیندهای  ،  انیدر پاجسـ

ــناختی ــناخت،) شـ ــناخت، فراشـ ــتقراو، و غیره  برای مثال، شـ ــتقل از یکدیگر نبوده، وجود (حافظه، اسـ   مسـ

نام ـش ده در ایپرـس گران را   تواندیخواهد بود زیرا م نیز مفیدآتی    هایپژوهش  ن مقاله برایه مطالعه ـش پژوهـش

 .در جستجوی اطالعات یاری نماید در جایابی نقش فراشناخت در مدل جامع فرآیندهای شناختی

نهادپایان   در نجیمی  پیـش ود که اعتبارـس ناختی  ـش نامه راهبردهای فراـش ـش تجویمهارت  پرـس   های جـس

ابـخاـنه ـــگاهی دیگر در ایران نیز  یـهادر ـباـفت(  2017ـکاـتاالنو )  یاکـت ــورت گیرد زیرا نمی  دانشـ  توان ـباصـ

بنابراین  ؛  باشنددانشجویی سراسر کشور می کنندگان در این مطالعه نمایانگر جامعهاطمینان گفت که شرکت

ــواهدی برای تعمیم یافـته کهی  تا مادام ـــگاهی ایرانمـطالـعه به بقـیه بافت این هایشـ ــط دیگر  های دانشـ توسـ

ــود، نمی ــگران گردآوری نشـ ــنـهاد میهمچنین پ  .ها را با اطمیـنان تعمیم دادتوان این یافـتهپژوهشـ ــود  یشـ شـ

پرسـشـنامه راهبردهای جسـتجوی   هایی نظیردر کنار پرسـشـنامه( را 2017کاتاالنو )پژوهشـگران، پرسـشـنامه  

ــواد اطالـعاتیو   (Tsai, Liang, Hou, & Tsai, 2012) آنالین اطالـعات اـمه خودـکارآـمدی سـ ـــن ــشـ   پرسـ
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(Kurbanoglu, Akkoyunlu, & Umay, 2006)    ــنامهو ــش ــطراب در کتابخانهدر مقابل پرس   هایی نظیر اض

(Bostick, 1992)   روایی افتراقی   و تا بتوان شــواهدی مبنی بر تأیید و یا رد روایی همگرا  اعتبارســنجی کرده

 .م آوردفراه( 2017) پرسشنامه کاتاالنو

 

 منابع 
 . تهران: نوپردازان.مبانی نظری و کاربردهای آموزشی نظریه فراشناخت(. 1377آقازاده، محرم؛ احدیان، محمد )
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نامه کارـشناـسی ارـشد تکنولوژی آموزـشی، دانـشکده  . پایان86-87دانـشگاه عالمه طباطبایی در ـسال تحـصیلی 

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.روان

 ران.. دوران: تهشناسی پرورشی نوینروان(. 1389) اکبری علسیف، 

ــناختی با رفتار اطالع(.  1392کوارویی، رعنا ) ــناختی و فراش ــی رابطه راهبردهای ش ــای هیات علمی بررس جویی اعض
ی، شـناسـو دانشنامه کارشـناسـی ارشـد علم اطالعات . پایانسـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.دانشکده روان
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 دانشگاه فردوسی مشهد.

 . تهران: سمت.افزار لیزرلساختاری با کاربرد نرمیابی معادالت مدل(. 1384هومن، حیدرعلی )
Adams, F. & Aizawa, K. (2008). The bounds of cognition. Amsterdam: John Wiley & Sons. 

Akturk, A. O., & Shahin, I. (2011). Literature review on metacognition and its 

measurement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 3731-3736. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.364 

Barrett, A. (2005). The information-seeking habits of graduate student researchers in the 

humanities. The Journal of Academic Librarianship, 31(4), 324-331. 

https://doi.org/10.1016/j.acalib.2005.04.005 

Belkin, N. J. (1990). The cognitive viewpoint in information science. Journal of  Information 

Science, 16(1), 11-15. https://doi.org/10.1177/016555159001600104 

Bowler, Leanne (2010). A taxonomy of adolescent metacognitive knowledge during the 

information search process. Library & Information Science Research, 32(1), 27-42. 

https://doi.org/10.1016/j.lisr.2009.09.005 

Bostick, S. L. (1992). The development and validation of the Library Anxiety Scale. PhD 

dissertation, Wayne State University. 

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Press. 

Byrne, B. (2012). Structural equation modeling with Mplus: Basic concepts, applications, and 

programming. New York: Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9780203807644 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.364
https://doi.org/10.1016/j.acalib.2005.04.005
https://doi.org/10.1177/016555159001600104
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07408188
https://doi.org/10.1016/j.lisr.2009.09.005
https://doi.org/10.4324/9780203807644


  1400، بهار و تابستان  1، شماره 11سال                    دانشگاه فردوسی مشهد          پژوهش نامه کتابداری و اطالع رسانی،    256

 
Cartwright, B. (2002). Cognitive development and reading: the relation of reading specific 

multiple skill to reading comprehension in elementary school children. Journal of 

Educational Psychology, 94, 610- 630. https://doi.org/10.1037/0022-0663.94.1.56 

Catalano, A. (2017). Development and validation of the Metacognitive Strategies for Library 

Research Skills Scale (MS-LRSS). The Journal of Academic Librarianship, 43(3), 178-

183. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2017.02.017 

Crescenzi, A. (2016). Metacognitive knowledge and metacognitive regulation in time-

constrained in information search (vol. 1647). Proceedings of the 2nd International 

Workshop on Search as Learning. Pisa, Italy. 

Eich, E., Kihlstrom, J. F., Bower, G. H., Forgas, J. P., & Niedenthal, P. M. (2000). Cognition 

and emotion. Oxford: Oxford University Press. 

Fabrigar, L. R., & Wegener, D. T. (2011). Exploratory factor analysis. Oxford: Oxford 

University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199734177.001.0001 

Fidzani, B. T. (1998). Information needs and information-seeking behaviour of graduate 

students at the University of Botswana. Library Review, 47(7), 329-340. 

https://doi.org/10.1108/00242539810233459 

Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L.B. Resnick (Ed.), The 

nature of intelligence (pp. 231-235). New York Erlbaum Associates. 

Ford, N., Wilson, T., Foster, A., Ellis, D., & Spink, A. (2002). Information seeking and 

mediated searching. Part 4. Cognitive styles in information seeking. Journal of the 

American Society for Information Science and Technology, 53(9), 728-735. 

https://doi.org/10.1002/asi.10084 

Hacker, D.J., Dunlosky, J., & Graesser, A.C. (1998). Metacognition in educational theory and 

practice. Mahwah, NJ: Erlbaum. https://doi.org/10.4324/9781410602350 

Harrington, D. (2009). Confirmatory factor analysis. Oxford: Oxford University Press. 

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195339888.001.0001 

Ingwersen, P., & Järvelin, K. (2006). The turn: Integration of information seeking and retrieval 

in context. Amsterdam: Springer. 

King, Raebaka (2011). Metacognition: Information literacy and Web 2.0 as an instructional 

tool. Currents in Teaching and Learning, 3(2), 22-32. 

Ku, K. Y., & Ho, I. T. (2010). Metacognitive strategies that enhance critical thinking. Metacognition 

and Learning, 5(3), 251-267. https://doi.org/10.1007/s11409-010-9060-6 

Kurbanoglu, S. S., Akkoyunlu, B., & Umay, A. (2006). Developing the information literacy 

self-efficacy scale. Journal of Documentation, 62(6), 730–743. 

https://doi.org/10.1108/00220410610714949 

Lajoie, S. P. (2008). Metacognition, self regulation, and self-regulated learning: A rose by any 

other name? Educational Psychology Review, 20(4), 469-475. 

https://doi.org/10.1007/s10648-008-9088-1 

Norusis, M. J. (2005). SPSS 13.0 Statistical procedures companion. Chicago: SPSS. 

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). New York: 

HarperCollins. 

Tsai, M. J., Liang, J. C., Hou, H. T., & Tsai, C. C. (2012). University students' online 

information searching strategies in different search contexts. Australasian Journal of 

Educational Technology, 28(5), 881-895. https://doi.org/10.14742/ajet.822 

Van Overschelde, J. P. (2008). Metacognition: Knowing about knowing. In J. Dunlosky & R. 

A. Bjork (Eds.), Handbook of metamemory and memory. New York: Psychology Press. 

https://doi.org/10.1037/0022-0663.94.1.56
https://doi.org/10.1016/j.acalib.2017.02.017
https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199734177.001.0001
https://doi.org/10.1108/00242539810233459
https://doi.org/10.1002/asi.10084
https://doi.org/10.4324/9781410602350
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195339888.001.0001
https://doi.org/10.1007/s11409-010-9060-6
https://doi.org/10.1108/00220410610714949
https://doi.org/10.1007/s10648-008-9088-1
https://doi.org/10.14742/ajet.822


 257 .. .اطالعات در یجستجو  یفراشناخت یابعاد راهبردها                                       1400، بهار و تابستان 1، شماره  11سال 

 
 

 

Dimensions of Metacognitive Strategies of Information Search in BA and MA Students of 

Shahed University 

 

Akram Nourzadeh 

 Hamzehali Nourmohammadi 

 

Shahed University 

 

Abstract 
Introduction: The purpose of this study is to study the metacognitive strategies of 

information search skills of the students. This purpose is followed in order to explore 

the dimensions of metacognitive strategies of information search among students in 

Shahed University and validate an instrument for measuring these strategies. 
Methodology: This research is a survey research. The statistical population of this research 

included all undergraduate and postgraduate students of Shahed University that 386 

numbers of them randomly selected, who were requested to complete a modified 

version of the Metacognitive Strategies for Library Research Skills Scale (Catalano, 

2017) with 29 items. The collected questionnaire data were analyzed via the SPSS and 

AMOS software. 

Findings: Findings showed that awareness, planning, cognitive strategy, debugging and self-

checking are the most important dimensions of meta-cognitive skills of information 

search of Shahed University students. And all dimensions have a positive and 

significant relationship with each other and have a desirable situation. Also, 

comparison of metacognitive skills of information search among bachelor and master 

students showed that planning, cognitive and self-checking factors in senior students 

were significantly higher than undergraduate students. 
Conclusion: The results showed that the metacognitive of information search among Shahed 

University students have different dimensions, and that the reliability and validity of 

the examined questionnaire are established. Since, metacognitive strategies are 

important in information search success, it is recommended that these strategies are 

instructionally strenghthened in university students. 
Keywords: Metacognitive Strategies, Information Search, Information Behavior, Research 

Skills, Shahed University 
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