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چکیده
هدف :هدف این پژوهش مطالعه راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات توسط دانشجویان دانشگاه شاهد
است .لذا در این پژوهش ،تبیین ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات میان دانشجویان دانشگاه شاهد
و نیز اعتبارسنجی ابزاری برای اندازهگیری این راهبردها پیگیری میشود.
روششناسی :این پژوهش از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان کارشناسی
و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد است که  386نفر از آنها بهصورت تصادفی انتخاب شدهاند .برای گردآوری
دادهها در این پژوهش از پرسشنامه اصالحشده راهبردهای فراشناختی مهارتهای جستجوی کتابخانهای و
برای تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار اسپیاساس ( )SPSSو آموس ( )AMOSاستفاده شده است.
یافتهها :یافتهها نشان داد که آگاهی ،برنامهریزی ،راهبرد شناختی ،خطازدایی و خودکنترلی از مهمترین ابعاد
راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد است و تمامی ابعاد رابطه مثبت و معنی-
داری با هم داشته و از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند .همچنین مقایسه راهبردهای فراشناختی جستجوی
اطالعات دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ،نشان داد که ابعاد برنامهریزی ،شناختی و خودکنترلی در
دانشجویان ارشد بهطور معناداری بیشتر از دانشجویان کارشناسی است.
نتیجه :نتایج نشان داد که راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات در میان دانشجویان دانشگاه شاهد دارای
ابعاد گوناگونی است .افزون بر این ،نتایج نشان داد که روایی و پایایی ابزار بررسیشده برای اندازهگیری این
ابعاد قابل دفاع می باشد؛ از آن رو که راهبردهای فراشناختی در موفقیت فرآیند جستجو اثرگذار است و باید
زمینههای الزم برای تقویت این راهبردها از طریق آموزش فراهم شود.
کلیدواژهها :راهبردهای فراشناختی ،جستجوی اطالعات ،رفتار اطالعاتی ،مهارتهای جستجو ،دانشگاه شاهد

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایرانakramnourzadeh@gmail.com ،
 .2دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایرانnourmohammadi@shahed.ac.ir ،
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مقدمه
رفع نیاز اطالعاتی بدون استفاده از دانش و اصول آموختهشده پیشین و بهکارگیری تواناییهای ذهنی
امری غیرممکن است؛ چراکه رفتار اطالعیابی افراد تا حد بسیار زیادی وابسته به دانش شناختی 1و فراشناختی2

آنها است .در گذشته رویکرد جستجوی اطالعات بیشتر رفتاری و هدف آن مشاهده و توضیح رفتار اطالعاتی
جستجوگران در بافتهای مختلف بود .اما امروزه تبیین رفتارهای اطالعیابی تنها بر پایه مشاهده رفتارهای
عینی امکانپذیر نمیباشد؛ زیرا جنبههایی وجود دارد که مشاهده مستقیم آنها برای پژوهشگر امکانپذیر
نیست ( .)Ingwersen & Järvelin, 2006; Belkin, 1990; Ford, Wilson, Foster, Ellis, & Spink, 2002
یکی از مهمترین این جنبهها ،بحث شناخت و طرحوارههای ذهنی 3است که افراد در جستجوی اطالعات از
آنها استفاده میکنند.
منظور از شناخت ،فرآیندهای ذهنی ای است که از طریق آنها اطالعات دریافت شده از راه حواس
به روشهای مختلفی در حافظه تغییر ،رمزگذاری و ذخیره شده و در استفادههای بعدی بازیابی گردد ( Eich,

 .)Kihlstrom, Bower, Forgas, & Niedenthal, 2000یادگیرندگان ماهر از راهبردهای شناختی برای
دستیابی به پیشرفت شناختی و نظارت و کنترل بر آن استفاده میکنند (سیف .)1389 ،اما منظور از فراشناخت
در اصطالح روانشناسی و رفتارشناسی ،الیه های باالتر ذهن انسان یعنی شناخت شناخت یا دانستن درباره
دانستن است ( .)Van Overschelde, 2008, p.47به بیان دیگر ،فراشناخت عبارت است از دانش فرد درباره
چگونگی یادگیری خودش و آن دسته از اعمال ذهنی که معانی تولیدشده و راهبردهای شناختی را کنترل و
هدایت میکند ( .)Van Overschelde, 2008; Lajoie, 2008بهطور کلی دریافت ،پردازش ،نگهداری و
انتقال اطالعات ( )Adams & Aizawa, 2008از اصلیترین جریان شناخت انسان هستند و در مقایسه با
فراشناخت خاصترند ( .)Akturk & Shahin, 2011همچنین راهبردهای شناختی در خصوص یک موضوع
هستند در حالی که راهبردهای فراشناختی در تمام موضوعها و حیطهها عمومیت دارند (.)Ku & Ho, 2010

راهبردهای فراشناختی 4راهبردهای بازبینیکنندهای هستند که در خالل جستجوی اطالعات فعال
میشوند (آقازاده و احدیان )1377 ،و برای نظارت ،هدایت ،کنترل و کسب اطمینان از تحقق اهداف شناختی
و راهبردهای شناختی مورد استفاده قرار میگیرند .این راهبردها شامل برنامهریزی و نظارت بر فعالیتهای

1. Cognition
2. Metacognition
3. Mental Schemas
4. Metacognitive Strategies
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شناختی و بررسی بازده این فعالیت ها جهت کمک به تنظیم و بازبینی جستجوی اطالعات هستند ( Flavell,

 .)1976; Hacker, Dunlosky, & Graesser, 1998از مهمترین ابزارهای موجود در زمینه راهبردهای
فراشناختی در زمینه جستجوی اطالعات ،مقیاس راهبردهای فراشناختی مهارتهای جستجوی

کتابخانهای1

( )Catalano, 2017است که بهمنظور سنجش راهبردهای فراشناختی کاربران کتابخانههای دانشگاهی
ایاالتمتحده آمریکا طراحی شده است.
بهطور کلی راهبردهای فراشناختی زمینه تجزیهوتحلیل و چگونگی دستیابی به نتیجه یک رخداد،
استدالل برای انتخابهای گوناگون ،طرح سؤالهایی درباره محتوا و خارج از محتوا ،بهکارگیری و آگاهی
از فراگرفتههای پیشین ،راههای استفاده از اطالعات جدید برای مفهومسازی ،دستیابی به چشمانداز کلی
مباحث ،واژگان کلیدی و مفهومهای پایه مربوط به محتوا ،شیوه تشخیص و حذف اطالعات اضافی ،تجزیه
و ترکیب مسئلههای گوناگون ،امکان عرضه چشماندازهای متعدد و متفاوت برای حل مسئلهها ،شیوه
بازنگری به جریان حل مسئله و به یادسپاری نحوه حل مسئله ،نحوه آغاز فعالیتهای مربوط به درک و فهم
مسئلهها و هدفهای جستجوی اطالعات را مشخص و توجیه میکنند.
با توجه به افزایش روزافزون اطالعات ،دانشجویان نیاز دارند اطالعات بیشتری را جهت درک و
بسط موضوع درسی یا تحقیقاتی خود جستجو کنند .در این میان عوامل روانشناختی که در مواجهه و تعامل
اطالعات با خصوصیتهای شخصیتی ،فرآیندهای شناختی و ویژگیهای درونی جستجوگر در ارتباط
میباشند اهمیت بسزایی جهت شناخت راهبردهای فراشناختی جهت بهرهگیری از منابع و خدمات اطالعاتی
دارند ( .)Catalano, 2017پژوهش انجامشده توسط کاتاالنو )2017( 2نشان داد که ابعادی مانند آگاهی،
برنامهریزی ،راهبرد شناختی ،و خودکنترلی از عناصر اصلی راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات هستند
که میتوانند به بهبود جستجو و بازیابی بهتر اطالعات منجر شوند .ازاینرو ،هدف از انجام این پژوهش تعیین
راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات جهت کسب اطالعات درباره راهبردهای فراشناختی جستجوی
اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد است .این امر به فهم و استفاده از این راهبردها ،معرفی ابزاری برای
شناسایی و اندازهگیری آنها ،و افزایش دانش نظری در ارتباط با فراشناخت و استفاده از آن در جستجوی
اطالعات کمک شایانی میکند.
از آنجا که دانشجویان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه علم در هر جامعهای هستند؛ لذا شناسایی

1. Metacognitive Strategies for Library Research Skills Scale
2. Catalano
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و شناخت راهبردهای فراشناختی می تواند به ارتقای عملکرد علمی و روند توسعه علمی آنان کمک کند.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که راهبردهای فراشناختی دانشجویان علیرغم نقش مؤثری که در فرایند
جستجو و بازیابی اطالعات و رفتار اطالعیابی و اطالعجویی آنان دارد ،کمتر مورد پژوهش و بررسی توسط
پژوهشگران قرار گرفتهاند .دالیل این امر را میتوان در توجه ناکافی پژوهشگران به موضوع راهبردهای
فراشناختی جستجوی اطالعات در ایران و نبود ش واهد تجربی کافی در دستیابی به ابزاری معتبر و پایا جهت
سنجش این راهبردها جستجو کرد .لذا در راستای نیاز به وجود چنین ابزاری ،این پژوهش در نظر دارد به
بررسی این مسئله که آیا نسخه فارسی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی مهارتهای جستجوی کتابخانهای
( )Catalano, 2017از اعتبار و پایایی مناسب برخوردار است بپردازد .پرسشنامه کاتاالنو ( )2017از معدود
ابزارهای طراحیشده و موجود در علم اطالعات و دانششناسی است که به پژوهشگران این حوزه اجازه
دسترسی به پدیدههای فراشناختی را میدهد؛ از اینرو اعتبارسنجی ابزار موردنظر میتواند اطمینان ما را از
یافتههای پژوهشی حوزه فراشناخت در فرآیند اطالعیابی افزایش دهد.
پرسشهای پژوهش
 .1ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات کتابخانهای کدامند؟
 .2میان راهبردهای مختلف فراشناختی جستجوی اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد رابطه همبستگی وجود دارد؟
 .3وضعیت استفاده از راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد در ابعاد
مختلف چگونه است؟
 .4میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در استفاده از راهبردهای فراشناختی جستجوی
اطالعات تفاوت وجود دارد؟
پیشینه پژوهش
کارترایت)2002( 1

با بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی دانشجویان نشان داد که دانشجویانی

که از راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده میکنند در یادگیری و مطالعه دقیقتر هستند و برای فهم بهتر
مطالب نیاز به آموزش در استفاده از راهبردهای فراشناختی مناسب دارند .همچنین بولر )2010( 2با طبقهبندی
دانش فراشناختی نوجوانان در طول فرآیند جستجوی اطالعات در مونترال کانادا عواملی مانند تعادل میان
1. Cartwright
2. Bowler
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هدف و فرآیند جستجوی اطالعات ،تغییر مسیر فرآیند ،اتصال و برقراری ارتباط ،دانستن اینکه شما نمیدانید،
دانستن نقاط قوت و ضعف خود ،تفکر موازی ،بازتاب ،طبقهبندی ،درک حافظه ،درک زمان و تالش را در
فرآیند جستجوی اطالعات مؤثر دانست .عالوه بر این کینگ )2011( 1در پژوهش خود استفاده از وب  2را
به عنوان ابزار آموزشی در پرورش سواد اطالعاتی فراشناختی عنوان کرد که برای توانمندسازی افراد در
محیطهای آموزشی مؤثر است .بررسی دانش فراشناختی و تنظیم فراشناختی جستجوی اطالعات در زمان
محدود توسط کرسنزی )2016( 2نشان داد که یادگیری در جستجو میتواند تغییراتی در دانش مفهومی و
دانش رویهای در سطح شناختی و فراشناختی ایجاد کند و بر بینش ،روند و نتایج جستجو تأثیر بگذارد.
ب ررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر چگونگی بازیابی اطالعات علمی دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی توسط سلطانمحمدی ()1388
نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بر بازیابی اطالعات علمی از طریق موتور جستجوگر گوگل
پژوهشگر اثرگذار است .در پژوهش دیگری مختاری ( )1390با بررسی همبستگی باورهای معرفتشناختی
و نیاز به شناخت رفتار اطالعاتی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نشان داد که دانشجویان دارای باورهای
معرفتشناختی سطح باال در مقایسه با دانشجویان دارای باورهای معرفتشناختی سطح پایین در محیط
اطالعاتی خود کارآمدتر و رفتار اطالعاتیشان بهتر است .همچنین کوارویی ( )1392با بررسی رابطه
راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطالعجویی اعضای هیئتعلمی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی نشان داد که افزایش راهبردهای فراشناختی اعضای هیئتعلمی باعث بهبود رفتار اطالعجویی
آنها میشود و بین راهبردهای شناختی با رفتار اطالعجویی اعضای هیئتعلمی رابطه معناداری وجود ندارد
در حالی که بین راهبردهای فراشناختی و رفتار اطالعجویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به عبارت
دیگر میتوان گفت که راهبردهای فراشناختی بر روی رفتار اطالعجویی و بهبود آن اثرگذار هستند.
اهمیت موضوع فراشناخت کاتاالنو ( )2017را واداشت تا مدل ساختاری سازه فراشناخت در حوزه
جستجوی اطالعات را مورد بررسی قرار دهد .او همچنین بر پایه مرور ادبیات حاضر در مورد راهبردهای
فراشناختی در حوزههای روانشناسی ،علوم تربیتی و کتابداری ،پرسشنامه راهبردهای فراشناختی جستجوی
اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی را طراحی نموده و آنرا در بافت مراجعهکنندگان کتابخانههای
دانشگاهی در ایاالتمتحده آمریکا مورد تحلیل قرار داد .نسخه ابتدایی پرسشنامه متشکل از  30گویه بود.

1. King
2. Crescenzi

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات در243 ...

در مطالعه کاتاالنو ،نتایج آزمونهای کفایت نمونهبرداری کیزرـمییرـالکین 1و کرویت بارتلت نشان داد که
میزان مقیاس  KMOبرای دادههای گردآوری شده  91/0و میزان مقیاس کرویت بارتلت 2925/157 2می-
باشد .هر دوی این مقیاسها در سطح  0/05معنادار بودند که نشان میداد دادههای گردآوریشده مناسب
برای تحلیل عاملی اکتشافی بوده است ( .)Fabrigar & Wegener, 2011نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان
داد که  4بعد به واریانس پاسخ شرکتکنندگان پرسشنامه طراحی شده کمک کرده است .این  4بعد عبارت
بودند از «آگاهی»« ،برنامهریزی»« ،راهبرد شناختی» ،و «خودکنترلی» که بهعنوان یک مدل ساختاری توانستند
 58/68درصد از واریانس پاسخهای شرکتکنندگان به گویههای پرسشنامه را تبیین نماید .از  30گویه در
نسخه ابتدایی پرسشنامه 21 ،گویه بارعاملی 3باالتر از نقطه برش 4داشتند و بنابراین در نسخه نهایی پرسشنامه
نگهداشته شدند (.)See Fabrigar & Wegener, 2011
روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ روش پیمایشی است که با رویکرد توصیفی و همبستگی (با استفاده از تحلیل
عامل) انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع
کارشناسی ( 2303نفر) و کارشناسی ارشد ( 1942نفر) در سال تحصیلی  1397-98دانشگاه شاهد است .با
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،5از میان این جامعه آماری  386نفر دانشجو ( 238زن و  148مرد)
بهعنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند .در این نمونه 259 ،نفر دانشجوی کارشناسی و  127نفر کارشناسی ارشد
بودند که در دانشکدههای علوم انسانی ( 224نفر) ،فنی و مهندسی ( 70نفر) ،علوم پایه ( 47نفر) علوم
کشاورزی ( 29نفر) و هنر ( 16نفر) به تحصیل مشغول بودند.
برای گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه راهبردهای فراشناختی مهارتهای
جستجوی کتابخانهای کاتاالنو ( )2017و برای سنجش گویههای آن از مقیاس سنجش نگرش لیکرت (=1
کامالً مخالفم تا  =5کامالً موافقم) استفاده شده است .از آنجا که نسخه اصلی پرسشنامه در بافت کتابخانههای
دانشگاهی ایاالتمتحده آمریکا اجرا و اعتبارسنجی شده است ،کمی جرحوتعدیل در آن صورت گرفت تا
بتواند منطبق با سؤاالت تحقیق حاضر باشد .نسخه اصلی پرسشنامه در مطالعه کاتاالنو ( )2017دارای  21سؤال

1. Kaiser-Meyer-Olkin
2. Bartlett’s Test of Sphericity
3. Factor Loading
4. Cut-off Point
5. Convenience Sampling
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میباشد .اما مرور ادبیات و متون مربوطه نشان داد که راهبردهای فراشناختیای وجود دارد که در پرسشنامه
مغفول واقع شده است .بدین منظور ،ابزارها و پرسشنامههای موجود راهبردهای فراشناختی در شاخههای
آموزش و روان شناسی مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان سؤاالتی را که به جامعیت پرسشنامه در اندازهگیری
راهبردهای فراشناختی کمک میکند ،در آن گنجاند .این مرحله به اضافه نمودن  8سؤال جدید در نسخه
فارسی پرسشنامه منجر شد.
برای ارزیابی روایی محتوا 1از  3نفر از متخصصان رشته کتابداری و روانشناسی و ارزیابی اعتبار
صوری 2از  10نفر دانشجو کمک گرفته شد .افزون بر این ،آزمون آلفای کرونباخ 3نشان داد که پایایی 4کل
پرسشنامه  0/87است که بیانگر پایایی مطلوب آن میباشد .نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی
پرسشنامه و ابعاد آن در جدول  1نمایش داده شده است.
جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه و ابعاد آن
ابعاد

آلفا

آگاهی

0/78

برنامهریزی

0/71

راهبرد شناختی

0/70

خطازدایی

0/67

خودکنترلی

0/75

کل

0/87

برای تجزیه وتحلیل دادهها از آمار توصیفی میانگین نمره ،واریانس ،حداقل و حداکثر نمره و از آمار استنباطی
مانند همبستگی ،رگرسیون ،آزمون کالموگروفـاسمیرنوف ،آزمون ویلکاکسون جهت بررسی وضعیت کنونی
راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات و آزمون یومانـویتنی برای مقایسه وضعیت راهبردهای فراشناختی
جستجوی اطالعات میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده شد .افزون بر این ،برای تحلیلعاملی
اکتشافی 5از نرمافزار اسپیاساس 6نسخه  23و تحلیلعاملی تائیدی 7از نرمافزار ایموس 8استفاده شده است.
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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یافتههای پژوهش
پرسش اول :ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات کتابخانهای کدامند؟

برای تعیین ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات کتابخانهای از روش تحلیل مؤلفههای
اصلی 1استفاده شده است .به این معنی که به تعداد متغیرها میتوان مؤلفههایی استخراج کرد .بنابراین تمام
واریانس تبیین می شود .با این وجود از آنجا که یکی از اهداف تحلیل عاملی اکتشافی ،تبیین ماتریس
همبستگی با تعداد اندکی از عامل هاست ،صرفاً ابعادی استخراج شدند که بیشترین مقدار واریانس را تبیین
کنند .برای استخراج ابعاد مناسب از مالک کیسر 2استفاده شده است ،به این معنی؛ ابعادی که ارزش ویژه
آنها بیشتر از عدد یک بوده استخراج شدهاند که اطالعات آنها در جدول شماره  2نشان داده شده است .الزم
به ذکر است که بهمنظور اجتناب از حشو ،نتایج مرتبط به ابعاد با ارزش ویژه کمتر از یک از جدول حذف
شده است.
جدول  .2مشخصههای آماری اولیه پرسشنامه به روش مؤلفههای اصلی
ارزشهای ویژه آغازین

مجموع مجذور بارهای

مجموع مجذور

استخراج شده

بارهای چرخش یافته

درصد

درصد

واریانس

تراکمی
24/229

7/026
1/748

6/029
4/986

35/244
39/835

2/398

43/960

2/130

کل

درصد

درصد

واریانس

تراکمی

24/229

24/229

2/863

30/258

2/759
2/599

ابعاد

کل

1

7/026

24/229

2

1/748

6/029

30/258

3

1/466

4/986

35/244

1/446

4

1/331

4/590

39/835

1/331

4/590

5

1/196

4/126

43/960

1/196

4/126

کل

در ستون دوم جدول  2ارزشهای ویژه مشخص شدهاند .درصد واریانس تبیینشده توسط هریک از
ابعاد در ستون سوم و درصد تراکمی واریانس تبیینشده در ستون چهارم آمده است .در ستونهای پنجم ،و
هفتم نیز به ترتیب ارزشهای ویژه ،درصد واریانس تبیینشده و درصد تراکمی واریانس تبیین شده برای
مؤلفههایی که ارزش ویژه آنها بزرگتر یا مساوی یک میباشد ،نشان داده شده است .همانطور که گفته شد
 5بعد دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک هستند که در مجموع  43/96درصد از واریانس کل دادهها را تبیین
میکنند .نمودار اسکری 3نتایج باال در شکل  1نمایش داده شده است .نمودار اسکری نموداری از ارزشهای
1. Principal Component Analysis
2. Kaiser Criterion
3. Scree plot
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ویژه و مؤلفههای اصلی یک سازه میباشد .نقطة برش برای چرخش 1ابعاد جایی است که شیب خط تغییر
میکند ( .)Byrne, 2012در نمودار بزرگترین مقدار ویژه را در نظر بگیرید و بر روی خطی که ارزشهای
ویژه را به هم متصل میکند بهدنبال یک شکستگی باشید که به آن آرنج نیز میگویند .ابعادی که باالی بازو
قرار دارند و دارای ارزش ویژه باالتر از عدد یک میباشند برای استخراج انتخاب میشوند (.)Brown, 2006
با نگاه به شکل  1درمییابیم که نمودار اسکری پس از بعد پنجم دچار شکستگی میشود .بنابراین نمودار
اسکری نیز ساختار  5بعدی را پیشنهاد میکند.

شکل  .1نمودار اسکری پرسشنامه
جدول  .۳بارعاملی گویههای پرسشنامه در تحلیل عاملی اکتشافی پس از چرخش واریماکس
شماره گویه

ابعاد
آگاهی

برنامهریزی

راهبرد شناختی

خطازدایی

خودکنترلی

1

0/087

0/292

0/483

0/142

0/004

2

0/107

0/208

0/009

0/554

0/090

3

0/011

0/644

0/207

0/118

0/214

4

0/082

0/051

0/335

0/467

0/244

5

0/230

0/232

0/049

0/078

0/673

1. Rotation
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6

0/200

0/007

0/252

0/557

0/211

7

0/090

0/676

0/125

0/205

0/154

8

0/617

0/150

0/007

0/135

0/003

9

0/070

0/620

0/089

0/065

0/095

10

0/149

0/133

0/319

0/185

0/115

11

0/249

0/221

0/230

0/502

0/141

12

0/144

0/097

0/575

0/283

0/020

13

0/171

0/155

0/256

0/042

0/683

14

0/235

0/057

0/184

0/588

0/263

15

0/350

0/051

0/524

0/144

0/139

16

0/562

0/210

0/075

0/087

0/245

17

0/173

0/194

0/124

0/158

0/634

18

0/293

0/631

0/009

0/063

0/021

19

0/188

0/244

0/206

0/139

0/542

20

0/187

0/004

0/245

0/435

0/363

21

0/337

0/002

0/596

0/094

0/125

22

0/056

0/014

0/049

0/189

0/469

23

0/609

0/101

0/209

0/156

0/202

24

0/193

0/623

0/152

0/022

0/140

25

0/602

0/040

0/181

0/092

0/236

26

0/267

0/029

0/520

0/127

0/198

27

0/265

0/511

0/159

0/312

0/292

28

0/630

0/219

0/092

0/134

0/021

29

0/092

0/211

0/419

0/035

0/040

جدول  ،3بارهای عاملی استخراج یافته از طریق چرخش پرومکس 1را نمایش میدهد .بهعنوان یک
قاعده اختیاری برخی از پژوهشگران بهمنظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرها و دستیابی به تعاریف
عاملها ،ضرایب باالتر از  0/30و گاه باالتر از  0/40را مهم و بامعنا دانسته و ضرایب کمتر از این حدود را

1. Promax Rotation
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بهعنوان صفر (عامل تصادفی) در نظر میگیرند (.)Tabachnick & Fidell, 2013
بار عاملی  0/3نشان میدهد که فقط  9درصد واریانس متغیر تبیین میشود ،و این قاعده برازنده همه
موقعیتهای پژوهشی نیست ( )Tabachnick & Fidell, 2013اما شواهد تجربی متعدد نشان داده است که
متغیرهای با ضرایب  0/40یا باالتر سهم بامعنایی در تعریف عاملها دارند ،در حالی که این مطلب درباره
متغیرهای با ضرایب کمتر صادق نیست (هومن.)1384 ،
در این تحقیق با توجه به معیار استفاده شده در ساخت نسخه اصلی پرسشنامه ( )Catalano, 2017بارهای
عاملی باالتر از  0/5معنادار تلقی شدند .بارهای عاملی بزرگتر از  0/5پررنگ شدهاند .همانطورکه در جدول 3
مشاهده میشود  6گویه از نسخه ابتدایی پرسشنامه فاقد بار عاملی بیشتر از  0/5هستند .بنابراین این  6گویه در
تحلیلهای بعدی کنار گذاشته و  23گویه در نسخه نهایی پرسشنامه فارسی نگهداشته شدند .ابعاد پرسشنامه و
گویههای مربوط به هر بعد در نسخه نهایی پرسشنامه فارسی در جدول  4نمایش داده شده است .بهمنظور اجتناب
از سردرگمی ،گویههای پرسشنامه نهایی در جدول  4شمارهگذاری مجدد (از  1تا  )23شدهاند.
جدول .۴پرسشنامه راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات براساس ابعاد  5گانه حاصل از مدل اکتشافی
ابعاد

راهبردها
 -1میدانم که چه هنگام جستجوی من بیثمر بوده است.
 -2میدانم نیاز است پیش از استفاده ،اعتبار منابع یافته شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

آگاهی

 -3مراحل یافتن منابع موردنیاز پروژههای خود را میدانم.
 -4میدانم چگونه راهبردهای مؤثری برای جستجوی منابع اطالعاتی خلق نمایم.
 -5میدانم نیاز است که پیش از شروع جستجو تکلیف درسی موردنظر را بفهمم.
 -6میدانم چگونه اعتبار یک منبع را مشخص نمایم.
 -7سعی میکنم پیش از شروع جستجو ،تکلیف درسی خود را بفهمم.

برنامهریزی

 -8اطمینان حاصل میکنم که میدانم برای جستجوی منابع چه کاری و چگونه باید انجام شود.
 -9سعی میکنم پیش از شروع جستجو ،انتظارات استادم را مشخص نمایم.
 -10در مورد آنچه الزم است پیش از شروع جستجوی منابع انجام گیرد ،فکر میکنم.
 -11بعد از دستیابی به یک منبع ،مروری اجمالی به مطالب داخل آن میاندازم.
 -12من نشانههای داخل منابع را بررسی میکنم بدین منظور که من را بهسوی یافتن منابع دیگر هدایت کند.

راهبرد شناختی

 -13مطالبی را که بدان دست مییابم مورد ارزیابی قرار میدهم.
 -14هنگام جستجوی اطالعات ،واژههای کلیدی را در ذهن خود تکرار مینمایم.

 -15اگر در هنگام جستجو به نتایج نامرتبط زیادی برخورد کنم ،راهبرد جستجوی خود را تغییر خواهم داد.
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 -16هنگامیکه در یافتن یک منبع دچار مشکل میشوم ،به تکالیف درسی و یادداشتهای خود رجوع
میکنم تا من را در امر جستجو یاری کند.
 -17هنگامیکه یک منبع را پیدا می کنم اما از اعتبار آن مطمئن نیستم ،به جستجوی منبعی دیگر که اعتبار
خطازدایی

منبع اول را تائید کند میپردازم.
 -18هنگامیکه نمیتوانم منبعی را که بدان نیاز دارم پیدا کنم ،از دیگران کمک میگیرم.
 -19اگر حواسم در هنگام جستجوی اطالعات پرت شود ،سریعاً دوباره ذهن خود را بر امر جستجو
متمرکز میکنم.
 -20من فایدهمند بودن راهبردهای خود برای جستجوی منابع را مورد بررسی قرار میدهم.

خودکنترلی

 -21راهبردهای خود برای جستجوی منابع را پیوسته مورد ارزیابی قرار میدهم.
 -22بعد از پایان جستجو ،رضایت خود از نتایج جستجو را مورد ارزیابی قرار میدهم.
 -23در هنگام جستجو ،از خود میپرسم که آیا به تمام منابع اطالعاتی ممکن رجوع کردهام.

کاتاالنو ( ،)2017تعریف دقیقی از ابعاد پرسشنامه خود ارائه نمیدهد .اما با توجه به محتوای گویههای
پرسشنامه و ادبیات موجود در مورد فراشناخت 5 ،بعد استخراج شده را میتوان به شکل زیر تعریف کرد:

آگاهی :به دانش هوشیار فرد از تواناییهای خود برای جستجوی اطالعات ،برنامهریزی برای
دسترسی به اهداف اطالعاتی براساس این تواناییها ،و نیز آگاهی از ارزش استفاده از راهبردهای مؤثر برای
دسترسی به اهداف موردنظر اشاره دارد.
برنامهریزی :این بعد فراشناخت در جستجوی اطالعات نقشه راه برای اعمال راهبردهای جستجو
فراهم میآورد .برنامهریزی نقشی مؤثر در تعیین نیازها و اهداف برای جستجوی اطالعات ،انتخاب اطالعاتی
که باید مورد پردازش قرار گیرند و زمانی که باید به پردازش آنها اختصاص داده شود ،و نیز فهم تکالیفی
که دانشجو برای انجام آنها به اطالعات نیاز دارد ،ایفا میکند.
راهبرد شناختی :دربرگیرنده دستهای از راهبردهاست که تماس مستقیم با فرآیند جستجوی اطالعات
دارند .به عبارت دیگر ،اطالعات بهدست آمده نتیجه اعمال این دسته از راهبردهای فراشناختی میباشد.
خطازدایی :به آن دسته از راهبردهای فراشناختی در جستجوی اطالعات گفته میشود که وظیفه آنها
تصحیح راهبردهای اعمال شدهای است که نتایج آنها طی فرآیند اطالعات مطلوب جستجوگر نبوده است.
خودکنترلی :به بررسی نتایج جستجو میپردازد و راهبردهای جستجو را براساس این نتایج تنظیم
میکند .از این دیدگاه ،بعد خودکنترلی نقشی ناظر در فرآیند جستجوی اطالعات ایفا میکند .این ناظر
تعامالت میان دانش و تجارب فراشناختی را در مقابل اهداف و تکالیف مدنظر در فرآیند جستجوی اطالعات
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ارزیابی کرده و نتایج ارزیابی بهعنوان شاخص تنظیم راهبردها مورد استفاده قرار میگیرد.
با این حال ،تفاوت اندکی در تعداد و دستهبندی ابعاد ،و نه کیفیت آنها ،میان آنچه در مطالعه کاتاالنو
( ) 2017گزارش شده است با آنچه در مطالعه حاضر بهدست آمده ،وجود دارد .همانطور که در پیشینه
پژوهش اشاره شد ،کاتاالنو ( )2017قائل به وجود  4مؤلفه در پرسشنامه خود میباشد در حالی که تحلیل
عاملی اکتشافی در این پژوهش به امکان وجود  5بعد داللت دارد .برای بررسی این امر که کدام تفسیر در
مورد تعداد ابعاد پرسشنامه دقیقتر است ،دو مدل  4بعدی (کاتاالنو) و  5بعدی (پژوهش حاضر) از طریق
تحلیلعاملی تأییدی مورد مقایسه قرار گرفت و برای مقایسه دو مدل مذکور از شاخصهای برازش 1استفاده
شد .شاخصهای برازش برای این امر عبارتند از ( 2χ/dfخی دو بخش بر درجه آزادی)( GFI2 ،شاخص
نیکویی یا خوبی برازش)( NNFI3،شاخص برازش هنجارنشده)( CFI4 ،شاخص برازش تطبیقی) ،و
(RMSEA5ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب) ( .)Harrington, 2009جدول  5شاخصهای
برازش آزموده شده را نشان میدهد.
جدول  .5مقایسه شاخصهای برازش مدل کاتاالنو ( ۴بعد) و پژوهش حاضر ( 5بعد)
نقطه برش

مدل  ۴بعدی

مدل  5بعدی

شاخص برازش

≥3

2/25

1/65

GFI

<0/9

0/98

0/98

NNFI

<0/9

0/98

0/99

CFI

<0/9

0/98

1/00

RMSEA

>0/08

0/039

0/020

χ/df

2

تفسیر آماری نتایج جدول  5بهشرح زیر میباشد .با در نظر گرفتن نقاط برش در ستون دوم ،نتایج نشان
داد که شاخصهای برازش برای مدلهای  4و  5بعدی مناسب میباشند ،اما مدل  5بعدی در مقایسه با مدل 4
بعدی از نظر کلیه شاخصهای برازش موقعیت مطلوبتری دارد .بنابراین براساس این نتایج ادعا میشود که
راهبردهای فراشناختی جستجوی کتابخانهای میان شرکتکنندگان در این مطالعه دارای  5بعد است.
پرسش دوم :میان راهبردهای مختلف فراشناختی جستجوی اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد رابطه
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
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بر اساس یافتههای جدول  6ماتریس همبستگی بین مؤلفههای راهبردهای فراشناختی جستجوی
اطالعات با استفاده از آزمون پیرسون نشان میدهد که میان تمامی مؤلفهها همبستگی وجود دارد و همه
ضرایب همبستگی بین مؤلفهها رابطه مثبت معناداری در سطح اطمینان  0/01دارند و تمامی ضرایب در سطح
اطمینان  99درصد معنادار بوده و با عالمت (**) مشخص شدهاند .همچنین یافتهها نشان میدهند که مؤلفه-
های شناختی و خطازدایی با ( )r= 0/71دارای بیشترین و آگاهی و خطازدایی با ( )r=0/53دارای کمترین
همبستگی هستند.
جدول  .۶ضرایب همبستگی بین ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات
آگاهی
آگاهی
برنامهریزی

برنامهریزی

راهبرد شناختی

1
**

1

0/63

راهبرد شناختی

**0/64

**0/67

1

خطازدایی

**0/53

**0/65

**0/71

**

**

**

خودکنترلی

خطازدایی

خودکنترلی

0/67

0/70

0/68

1
**

1

0/65

**p<0.05* p<0.01
پرسش سوم :وضعیت استفاده از راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد
در ابعاد مختلف چگونه است؟

یافتههای جدول  7نشان میدهد که سطح معنیداری برای مؤلفهها کمتر از  0/05است که نشاندهنده
نرمال نبودن توزیع همه متغیرها است .یافتههای جدول  8نشان میدهد که میانه مشاهدهشده برای نمره کل 3/67
است که بهطور معناداری بیشتر از میانه نظری ( = 15/53آماره آزمون )P=0/001 ،است که میتوان گفت سطح
استفاده از راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات پاسخدهندهها در سطح باالیی قرار دارد .همچنین میانه
مشاهدهشده تمام مؤلفههای راهبردهای فراشناختی نیز بهطور معناداری بیشتر از  3است که نشاندهنده وضعیت
مطلوب همه راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات در میان دانشجویان است (.)Norusis, 2005
جدول  .۷نتایج آزمون کالموگروفـاسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع ابعاد پرسشنامه
ابعاد

آماره

درجه آزادی

سطح معنیداری

آگاهی

0/08

386

001/0

برنامهریزی

0/09

386

001/0

راهبرد شناختی

0/10

386

0/001
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خطازدایی

0/12

386

0/001

خودکنترلی

0/09

386

001/0

کل

0/05

386

049/0

جدول  .۸آزمون ویلکاکسون یک نمونهای برای وضعیت راهبردهای فراشناختی
ابعاد

میانه مشاهده شده

میانه نظری

آماره آزمون

سطح معناداری

آگاهی

3/50

3

12/45

0/001

برنامهریزی

3/50

3

14/14

0/001

راهبرد شناختی

3/80

3

15/22

0/001

خطازدایی

3/75

3

13/85

0/001

خودکنترلی

3/50

3

12/01

0/001

کل

3/67

3

15/53

0/001

پرسش چهارم :میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در استفاده از راهبردهای فراشناختی
جستجوی اطالعات تفاوت وجود دارد؟

براســاس یافتههای جدول  9نتایج مقایســه راهبردهای فراشــناختی جســتجوی اطالعات دانشــجویان
کارشــناســی و کارشــناســی ارشــد نشــان داد که نمره کل فراشــناخت در مؤلفههای برنامهریزی ،شــناختی و
خودکنترلی در دانشـجویان کارشـناسـی ارشـد بهطور معناداری ( )P<0/05بیشـتر از دانشـجویان کارشـناسـی
اسـت که ریشـه آن میتواند در شـرکت دانشـجویان کارشـناسـی ارشـد در کالسهای سـواد اطالعاتی و یا
تجربه طوالنیتر آنها در بهرهگیری از پایگاههای اطالعاتی نهفته باشد .همچنین سطح معناداری برای دو بعد
آگـاهی و خطـازدایی بیشـــتر از  0/05اســـت کـه بـه معنـای عـدم تفـاوت راهبردهـای فراشـــنـاختی جســـتجوی
اطالعات دانشجویان ارشد و کارشناسی در آنها است.
جدول  .۹آزمون یومانـویتنی برای مقایسه وضعیت استفاده از مهارتهای فراشناختی
ابعاد

میانگین رتبه کارشناسی

میانگین رتبه کارشناسی ارشد

آماره آزمون

سطح معناداری

آگاهی

194/08

192/31

0/14

0/883

برنامهریزی

184/58

211/69

2/26

0/024

راهبرد شناختی

185/43

209/95

2/03

0/041

خطازدایی

189/09

202/49

1/11

0/264

خودکنترلی

181/77

217/42

2/96

0/003

کل

184/69

211/46

2/02

0/027
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نتیجه
راهبردهای فراشـناختی جسـتجوی اطالعات راههای اسـتفاده از اطالعات جدید برای مفهومسـازی،
دسـتیابی به اطالعات بیشـتر ،مفاهیم هسـته در حوزههای مختلف ،شـیوه تشـخیص و حذف اطالعات اضـافی،
دریافت و پردازش مطالب ،تولید ،بازســازی ،تجزیه و ترکیب مســئلههای گوناگون ،حل مســئله ،نحوه آغاز
فعالیتهای مربوط به درک و فهم مسـئلهها و هدفهای جسـتجوی اطالعات را مشـخص و توجیه میکنند.
نتایج تحلیل راهبردهای فراشـناختی جسـتجوی کتابخانهای دانشـجویان دانشـگاه شـاهد نشـان داد که آگاهی،
برنـامـه ریزی ،راهبرد شـــنـاختی ،خطـازدایی ،و خودکنترلی ابعـاد فراشـــنـاختی جســـتجوی اطالعـات در میـان
دانشجویان این دانشگاه در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.
راهبردهای فراشـناختی نقش مؤثری در موفقیت جسـتجوی اطالعات توسـط دانشـجویان ایفا میکنند
و بنابراین شـــناســـایی ابعاد آن حائز اهمیت اســـت ( .)Catalano, 2017برای مثال ،دانشـــجویان میتوانند با
آگاهی بهتر از تواناییهای خود برای جســتجوی اطالعات ،برنامهریزی درســتی برای دســترســی به اهداف
اطالعاتی خود داشـــته باشـــند .همچنین آنها میتوانند به ارزیابی چگونگی پیشـــرفت خود و تعامالت میان
دانش و تجارب فراشـــناختی در مقابل اهداف و تکالیف مدنظر در فرآیند جســـتجوی اطالعات بپردازند و
نتایج ارزیابی را بهعنوان شــاخص تنظیم راهبردها مورد اســتفاده قرار دهند و از طریق خطازدایی به تصــحیح
راهبردهای اعمالشــده بپردازند .خوشــبختانه ،نتایج این پژوهش نشــان داد که میزان اســتفاده از راهبردهای
فراشـناختی جسـتجوی اطالعات در کتابخانههای دانشـگاهی توسـط دانشـجویان در سـطح باال و مطلوبی قرار
دارد و این نتـایج یـافتـههـای پژوهشهـای ســـلطـانمحمـدی ( ،)1388مختـاری ( ،)1390کوارویی (،)1392
کارترایت ( ،)2002و کرســنزی ( )2016را تأیید میکنند .با توجه به اینکه راهبردهای فراشــناختی اکتســابی
هسـتند بنابراین ،میتوان گفت که اسـتفاده از راهبردهای فراشـناختی میان شـرکتکنندگان ریشـه در تجارب
آنها در جســـتجوی اطالعات دارد ،چراکه نیازهای آموزشـــی و پژوهشـــی دانشـــجویان آنها را در کســـب
راهبردهای جدید جستجوی اطالعات یاری میکند.
عالوه بر این نتایج نشــان داد که میان دانشــجویان مقاطع کارشــناســی و کارشــناســی ارشــد تفاوت
معناداری در اسـتفاده از برخی ابعاد فراشـناختی وجود دارد و دانشـجویان کارشـناسـی نسـبت به دانشـجویان
کارشناسی ارشد ،بهره کمتری از راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات میبرند و نمره کل فراشناخت،
برنامهریزی ،خودکنترلی و شـناختی در دانشـجویان کارشـناسـی ارشـد بهطور معناداری بیشـتر از دانشـجویان
کارشـناسـی بود .این نتایج با یافتههای پژوهشهای پیشـین ( )Barrett, 2005; Fidzani, 1998همسـو اسـت.
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شـاید دالیل این تفاوت را بتوان در حضـور طوالنیمدت دانشـجویان کارشـناسـی ارشـد در بافت دانشـگاهی،
ســطح ســواد اطالعاتی باال ،آشــنایی با پایگاههای اطالعاتی و نیازهای اطالعاتی بیشــتر آنها بهمنظور انجام
تکالیف درســـی و یا فرصـــت بیشـــتر آنها برای یادگیری راهبردهای جســـتجوی اطالعات از طریق فرآیند
آزمونوخطا جستجو کرد.
براســـاس یافتههای این مطالعه میتوان چندین پیشـــنهاد کاربردی و پژوهشـــی ارائه داد .پیشـــنهاد
میشــود که راهبردهای فراشــناختی دانشــجویان برای جســتجوی کتابخانهای در ابتدای ورود آنها به مقاطع
تحصـیلی توسـط پرسـشـنامه مطالعه شـده در این مقاله سـنجیده شـود .در واقع ،پژوهش حاضـر نشـان داد که ،در
قیاس با دانشـجویان مقطع کارشـناسـی ارشـد ،دانشـجویان کارشـناسـی بهره کمتری از راهبردهای فراشـناختی
جســتجوی اطالعات میبرند .این تفاوت طراحی برنامههای آموزشــی برای تدریس راهبردهای فراشــناختی
جستجوی اطالعات به این گروه از دانشجویان را الزامی میسازد .مطلوب است که این برنامهها عرصهمحور
باشـــند بدین معنا که آموزش راهبردها در همان بافتی صـــورت گیرد که قرار اســـت راهبردها در آن مورد
اســـتفاده قرار گیرند ،در مطالعه حاضـــر این بافت ،کتابخانههای دانشـــگاهی بوده اســـت .به عبارت دیگر،
دانشـــجویـان بـایـد این راهبردهـا را طی فرآینـد جســـتجو فراگیرنـد زیرا تـدریس نظری آنهـا چنـدان راهگشـــا
نخواهـد بود .همچنین کتـابـداران دانشـــگـاهی بـایـد ضـــمن درک درســـت از رفتـار اطالعـاتی ،اســـتفـاده از
راهبردهای فراشــناختی توســط دانشــجویان را هدفمندتر کرده و توجه بیشــتری به جنبههای روانشــناختی
جســـتجوی اطالعات در میان جســـتجوگران اطالعات داشـــته باشـــند .در پایان ،از آنجایی که فرآیندهای
شـــناختی (برای مثال ،شـــناخت ،فراشـــناخت ،حافظه ،اســـتقراو ،و غیره) مســـتقل از یکدیگر نبوده ،وجود
پرسـشـنامه مطالعه شـده در این مقاله برای پژوهشهای آتی نیز مفید خواهد بود زیرا میتواند پژوهشـگران را
در جایابی نقش فراشناخت در مدل جامع فرآیندهای شناختی در جستجوی اطالعات یاری نماید.

در پایان پیشـنهاد میشـود که اعتبارسـنجی پرسـشـنامه راهبردهای فراشـناختی مهارتهای جسـتجوی
کتـابخـانـهای کـاتـاالنو ( )2017در بـافـتهـای دانشـــگـاهی دیگر در ایران نیز صـــورت گیرد زیرا نمیتوان بـا
اطمینان گفت که شرکتکنندگان در این مطالعه نمایانگر جامعه دانشجویی سراسر کشور میباشند؛ بنابراین
تا مادامی که شـــواهدی برای تعمیم یافتـههای این مطـالعـه به بقیـه بافتهای دانشـــگـاهی ایران توســـط دیگر
پژوهشـــگران گردآوری نشـــود ،نمیتوان این یافتـهها را با اطمینـان تعمیم داد .همچنین پیشـــنهـاد میشـــود
پژوهشـگران ،پرسـشـنامه کاتاالنو ( )2017را در کنار پرسـشـنامههایی نظیر پرسـشـنامه راهبردهای جسـتجوی
آنالین اطالعـات ( )Tsai, Liang, Hou, & Tsai, 2012و پرســـشـــنـامـه خودکـارآمـدی ســـواد اطالعـاتی
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(  )Kurbanoglu, Akkoyunlu, & Umay, 2006و در مقابل پرســشــنامههایی نظیر اضــطراب در کتابخانه
( )Bostick, 1992اعتبارســنجی کرده تا بتوان شــواهدی مبنی بر تأیید و یا رد روایی همگرا و روایی افتراقی
پرسشنامه کاتاالنو ( )2017فراهم آورد.
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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 selfchecking 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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