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 چکیده

بر عملکرد  یریادگی های¬سبک ریأثدر ت یسواد اطالعات اینقش واسطه نییهدف پژوهش حاضر تع هدف:

 .باشد¬یدانشگاه تهران م یو علوم انسان یمهندس -یعلوم فن یکارشناس انیدانشجو یلیتحص

 یمقطع وهیکه به ش دآی¬یبه شمار م یشیمایپ -یفیو توص یکاربرد های¬پژوهش در زمرة پژوهش نیا :روش

و  اتیو ادب یمهندس -یدانشکده فن یرشناسکا یدانشجو 2025پژوهش،  نیا یاست. جامعه آمار انجام شده 

ساده تعداد  یتصادف یرگی¬بود که با استفاده از نمونه 1394-1393 یلیدانشگاه تهران در سال تحص یعلوم انسان

 یبرا یسواد اطالعات هایتیقرار گرفتند. ابزار پژوهش، دو پرسشنامة استاندارد قابل شیمایدانشجو مورد پ 323

دو  نیا ییایو پا ییمحتوا ییفلدر و سولومان بود که روا یریادگی های¬نامه شاخص سبکو پرسش یآموزش عال

 قرار گرفت. دییأمورد ت زیپرسشنامه ن

 تیقابل دارای پردازش، بُعد و داد¬در بُعد درون یریادگی های¬مدل پژوهش نشان داد که سبک لیتحل:  هاافتهی

عملکرد  ریمتغ نییتب تیقابل یدارا ،یسواد اطالعات ریک و متغهستند و بُعد ادرا یسواد اطالعات ریمتغ نییتب

عملکرد  رمتغی بر پردازش و داد¬ابعاد درون میرمستقیاثرات غ یمعنادار نیباشند. همچن-یم انیدانشجو یلیتحص

 حیترج انیدانشجو یداردی سبک داد،¬بُعد درون یواقع شد. برا دییمورد تأ زین یسواد اطالعات قیاز طر یلیتحص

 یدارد. برا یمتوسط نسبت به سبک تأمل حیبُعد پردازش، سبک فعال ترج یو برا ینسبت به سبک کالم یقو

 نداشتند.. گردی¬با هم تفاوتی ها¬سبک نیانگیابعاد ادراک و فهم، م

 .یلیعملکرد تحص ،یسواد اطالعات ،یریادگی هایسبک هایکلیدی:واژه
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لعمر را مأموریت محوری برای مراکز آموزش عالی ادنیای امروز، تربیت یادگیرندگان مادام

های آکادمیک بتوانند داند، یعنی تربیت کسانی که پس از خروج از محدودة متعارف آموزشمی

های نو، به سطح باالتری از اطالعات و های ذخیره شدة پیشین و تلفیق آن با یافتهبا استفاده از داشته

های آگاهانه عاتی به دلیل تقویت توان تفکر انتقادی، پرسشدانش دست یابند. افراد باسواد اطال

اند در پی یافتن پاسخ پرسش خود بر را آموخته« چگونه یادگرفتن»پرسند و به دلیل این که می

(. تشخیص صحیح و بازیابی از میان حجم عظیم اطالعات و 2000، 1آیند )ای سی آر ال می

هایی به نام سواد ها به دنبال مهارتتا افراد و سازمان همچنین نیاز به اطالعات روزآمد باعث شد

ی اطالعاتی ای مهم در جامعهها به عنوان مقولهاین مهارت (.2012، 2اطالعاتی باشند )چن و ایما

رو نیاز به داشتن مهارت برای دسترسی مؤثر به اطالعات با صرف زمان و از این آید.به حساب می

ها و افراد را در مورد (. این امر نگرانی سازمان1386زاده و اسدی، هزینه کمتر احساس شد )حسن

نحوة تشخیص و استفاده صحیح اطالعات، در میان انبوهی از اطالعات تصفیه نشده را در پی داشته 

ها، از طرفی است، چرا که فقدان مهارت سواد اطالعاتی و ضعف در عدم یادگیری این مهارت

های شغلی، سازمانی شود و از سوی دیگر عدم موفقیت در جنبهاز منابع میمنجر به استفادة ناموفق 

های سواد امر، یادگیری مهارت و تحصیلی را در پی خواهد داشت. بنابراین با توجه به این

 (.2011، 3اطالعاتی باید به عنوان عاملی حیاتی در نظر گرفته شود )موهدصالح و همکاران

های قبلی و های فردی یادگیرندگان در ابعاد مختلف، آموختهاز طرفی دیگر، وجود تفاوت

-عدم توجه تصمیم (.2004، 4سایر عوامل تأثیرگذار بر یادگیری غیرقابل تردید است )کادیوار

های فردی در آموزش و یادگیری، سبب شکست یادگیرندگان گیرندگان امور آموزشی به تفاوت

گردد که این مسأله ایجاد الزم برای سوادآموزی میهای و مهارت در کسب اطالعات، توانایی

های آموزشی، عدم ها، طول ثابت دورهفضای آموزشی ثابت، زمان شروع و پایان یکسان کالس

آبادی و کریمی، ارائه دروس الزم و عملکرد ضعیف در مراکز آموزشی را در پی دارد )علی

دیگر هستند، ای فردی زیادی نسبت به یکهطور که افراد دارای تفاوت(. بنابراین، همان2008

ها در روشی قرار دارد های آنهای یادگیری متنوعی نیز دارند و قدرت، توانمندی و ارجحیتشیوه
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های یادگیری یکی از ( معتقد است، سبک2009) 1کنند. کـنکه اطالعات را جذب و پردازش می

های ( نیز سبک2010) 2دهد. مارتینیهای فردی را توضیح مترین مفاهیمی است که تفاوتمهم

داند. هر فردی ممکن های یادگیری آنان میهای موجود میان افراد در روشیادگیری را تفاوت

بیند، برگزیند و از رویکردهایی است در فرآیند یادگیری رویکردی را که برای خودش مناسب می

اند (. لذا محققان تالش کرده2009، 3کند صرف نظر کند )پریتچاردها احساس راحتی نمیکه با آن

 های یادگیری دانشجویان را شناسایی، تحلیل و آزمایش کنند.تا سبک

ترین های یادگیری، جزء مهمپردازان یادگیری معتقدند که بررسی سبکبسیاری از نظریه

ا گران بباشد و تناسب تدریس آموزشعوامل برای دستیابی به موفقیت برای یادگیرندگان می

؛ 2010گردد )مارتین، ها باعث تقویت انگیزة یادگیری و پیشرفت تحصیلی میسبک یادگیری آن

کند ای که در آن تحصیل می(. پژوهشگران معتقدند اگر شیوه یادگیری فرد با رشته2009، 4آزمن

همخوان نباشد و فرد در نحوه شناسایی و دسترسی به اطالعات موجود در آن رشته ضعیف باشد، 

(. با 1385کند )عزیزی، دهد یا نسبت به آن نارضایتی پیدا میص یا از آن رشته انصراف میشخ

های مورد نیاز برای تشخیص اطالعات صحیح در رفع نیازها و توجه به لزوم داشتن مهارت

های یادگیری متفاوت در دانشجویان، الزم است که مسئوالن آموزش عالی و مدرسان از  زمینه

هایی حال در اکثر پژوهشهای یادگیری آگاه باشند. با اینها و چگونگی شیوهارتانواع این مه

اند، هنوز مشاهده ها بر عملکرد تحصیلی پرداختههای یادگیری و تأثیر آنکه به بررسی انواع سبک

اند عملکرد تحصیلی مناسبی داشته گردد که افراد با شناخت سبک یادگیری خود، نتوانستهمی

های یادگیری به عنوان عاملی تعیین کننده برای ( نشان داد که سبک2013) 5طالعه گاپیباشند. م

شود. ها منجر به بهبود عملکرد فراگیران نمیآید ولی در تمامی جنبهعملکرد تحصیلی بشمار می

های سواد اطالعاتی به عنوان یک عامل این مسئله، بررسی عوامل دیگری همچون نقش مهارت

دهد ای سواد اطالعاتی، نشان میکند. مطالعه حاضر با معرفی نقش واسطهرا آشکار میتأثیرگذار 

تواند با شناخت نوع و شیوة یادگیری در افراد، برای رفع نیاز که این مهارت تا چه اندازه می
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ها تأثیرگذار باشد. بنابراین هدف های شغلی، شخصی و به ویژه تحصیلی آناطالعاتی در قسمت

های یادگیری و ای سواد اطالعاتی در ارتباط بین سبکاضر، بررسی نقش واسطهپژوهش ح

انسانی مهندسی و دانشکده ادبیات و علوم –عملکرد تحصیلی میان دانشجویان دانشکده فنی 

 باشد.دانشگاه تهران می

 ادبیات و پیشینه تحقیق

آید )چن و بشمار میدر جامعه امروز سواد اطالعاتی یک اصل اساسی برای موفقیت افراد 

(. سیستم آموزش و پرورش امروزه بیشتر بر روی نتایج یادگیری دانشجویان متمرکز 2012ایما، 

توانند توانایی خود را با استفاده های سواد اطالعاتی باشند، میها دارای مهارتشده است و اگر آن

ردی مناسب در سطحی باالتر از های علمی شناسایی نمایند و به عملکها در دستاورداز این مهارت

( نیز 2011) 1چو و همکارانش (.2011حد انتظارات دانشگاه دست یابند )موهدصالح و همکاران، 

های سواد اطالعاتی همچون: بر این نکته تأکید دارند که دانشجویان با مجهز شدن به مهارت

توانند به یادگیرندگان ت مییابی، استفادة مؤثر و نقد و پذیرش اطالعاتوانایی شناسایی، مکان

العمر تبدیل شوند و دانش الزم برای بررسی اطالعات متناسب با نیازشان را بدست آورند، مادام

شود. تر در افراد میها منجر به یادگیری بیشتر و عملکرد تحصیلی قویها معتقدند این مهارتآن

برای اولین بار واژه  3نعت آمریکاافزار و ص، رئیس انجمن نرم2پاول زورکوسفکی 1974در سال 

 منابع از استفاده برای که داندمی اطالعاتی سواد را دارای کسی سواد اطالعاتی را مطرح کرد. او

 ،4اطالعات مسائل خود را حل کند )ون و شای از استفاده با بتواند و باشد دیده آموزش اطالعاتی

تی، شواهدی زیادی وجود دارد که (. با وجود اهمیت و ضرورت مهارت سواد اطالعا2008

باشند و این عامل نقش مهمی را در افول عملکرد بسیاری از دانشجویان فاقد این مهارت می

های صورت گرفته (. از جمله پژوهش1385؛ طیب نیا، 1382کند )صمدی، ها ایفا میتحصیلی آن

بطه مثبت بین این دو متغیر که به بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی و وجود را

(؛ دلوچی 1392پور )(؛ جعفریان و سعیدی1392نیاز )های بیتوان به پژوهشاند، میپرداخته
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(؛ 2007) 2(؛ اسکات و پلورد2001) 1(؛ النس1385نیا )(؛ طیب1386زاده و اسدی )(؛ حسن1389)

دهد که سواد طالعات نشان می( اشاره کرد. بسیاری از م2014( و سلیمانی )2013) 3اسکاپ و لوئیز

تواند به عنوان عاملی مؤثر در بخش آموزش هر سازمان گنجانده شود زیرا با ایجاد اطالعاتی می

گردد )چو می شمار یادگیری، باعث ارتقاء توانایی افراد در بهبود عملکرد تحصیلیهای بیموقعیت

 (.2005، 5؛ اندرتا2007، 4؛ ایزنبرگ2011و همکارن،

های مختلف سواد اطالعاتی از جمله، فرآیند پژوهش پیتز و ها و استانداردز بررسی مدلپس ا

های سواد استرلینگ، مدل کولثاو، مدل شش مهارت بزرگ، مدل جستجوی اطالعات، استاندارد

های سواد اطالعاتی برای آموزش قابلیت اطالعاتی برای آموزش عالی، در نهایت مدل استاندارد

تدوین شده  7ای و پژوهشی آمریکاهای دانشکدهوسط کمیته استاندارد انجمن کتابخانهکه ت 6عالی

باشد که طراحان این شاخص عملکرد می 22است، انتخاب شد. این مدل مبتنی بر پنج استاندارد و 

های سواد ریزی و ارزیابی قابلیتدارند این منبع، چارچوب الزم برای برنامهمدل اظهار می

های کلیدی رفتار دانشجوی باسواد اطالعاتی تمرکز کند و بر تعیین حوزهرا فراهم میاطالعاتی 

ها به منظور سنجش میزان پیشرفت دانشجویان در امر دارد. عالوه بر آن حاوی طیفی از برآیند

پردازد که باشد. پنج استاندارد سواد اطالعاتی به بیان این نکته میمهارت سواد اطالعاتی می

ها، باید توانایی تعیین و وسعت ماهیت اطالعات، دستیابی به یان بعد از یادگیری این مهارتدانشجو

اطالعات مؤثر و کارآمد، ارزیابی انتقادانه اطالعات، کاربرد هدفمند اطالعات و درک کامل از 

باشند موارد قانونی و حقوقی مربوط به استفاده از اطالعات را برای رفع نیاز اطالعاتی خود داشته 

 (.2000)ای سی آر ال، 

 های یادگیریسبک

های اخیر با باشد که در سالها در مطالعه یادگیری میهای یادگیری از مؤثرترین رویکردسبک
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تأکید بر آن چهارچوبی نسبتاً نوین در زمینة یادگیری تدوین شده است. اصطالح سبک یادگیری 

مطرح نمود. تحقیقات نشان داده است که افراد  (1979، 2)به نقل از کیفه 1را نخستین بار تالن

کنند، بدین صورت فرد با شناخت سبک یادگیری های متفاوتی درک میاطالعات را با سبک

تواند راهبردهای مناسبی را در شیوة یادگیری به کار گیرد و نظام شناختی خود را به شکل خود می

توانند دو یا سه سبک یادگیری را اگیران میکه فر(. از آنجایی2014، 3مناسبی هدایت کند )چنگ

های یادگیری به دلیل تأثیرگذاری بر با هم بکار ببرند، بنابراین برای مدرسان شناخت انواع سبک

های مناسبی را برای شود روشهای درسی بسیار ضروری است زیرا باعث میها و برنامهفعالیت

آید بهبود عملکرد تحصیلی فراگیران بشمار میتدریس اتخاذ نمایند که این عامل مؤثری برای 

 (.2013)وایشناو، 

داند. از های یادگیری مییکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی را سبک (1999رید )

های یادگیری باعث افزایش آگاهی، عالقه و احساس مسئولیت در فرآیند نظر او شناخت سبک

ها به تغییرات اثرگذاری را برای ارتقاء عملکرد تحصیلی آنتواند شود و این عامل مییادگیری می

های فردی های انجام شده نیز بر این حقیقت تأکید دارند که توجه به تفاوتپژوهش وجود بیاورد.

های یادگیری یادگیرندگان، در بهبود کیفیت یادگیری و افزایش سطح پیشرفت تحصیلی و سبک

(؛ 1391(؛ رحمانی و ازلی )1392(؛ قهرمانی و همکاران )1392)نژاد آنان بسیار مؤثر است. )اوجی

(. در پژوهش حاضر 2014و همکاران ) 5(؛ بارمن2013) 4(؛ وایشناو1382پور و همکاران )امامی

( استفاده شده است. فلدر و 1997) 6سولومان -های یادگیری از مدل فلدربرای بررسی سبک

-( ابزاری برای اندازه1988) 7دگیری فلدر و سیلورمنهای یا( برپایه مدل سبک1997سولومان )

ها یادآور شدند که این ابزار از قدرت های یادگیری یادگیرندگان طراحی کردند. آنگیری سبک

های آموزشی مدرسان را تواند رویکردو توانایی ایجاد تمایز بین دانشجویان برخوردار است و می

های یادگیری دانشجویان ارائه العات دقیقی درباره سبکبهبود بخشد عالوه بر این قادر است اط
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 کنندة معتبر نتایج تحصیلی آنان باشد.بینیکند و پیش
 (1988های مدل فلدر و سولومان بر گرفته از مدل فلدر و سیلورمن ). توصیف سبک1جدول 

 ابعاد هاسبک

های دوست دارند مسائل خود را با استفاده از روشها دارند و حسی: افراد دارای سبک حسی، تمایل به یادگیری واقعیت
 های روشن و وضح( حل کنند. پیچیدگی را دوست ندارند و از ابهام متنفرند.تعریف شده )روش

دهند امکانات و روابط را کشف کنند، خالق و نوآور باشند و تکرار را دوست ندارند. شهودی: این نوع افراد اغلب ترجیح می
 باشند.یل قوی، دوستدار مفاهیم و تفسیر اطالعات میهمچنین دارای تخ

 ادراک

-ها را بهتر به یاد میها، جداول و فیلمهایی نظیر تصاویر، نموداربینند یعنی چیزیادگیرندگان این سبک، آنچه را می دیداری:

ها یا جاهای خاص ها در جعبهدادن آنآورند. این یادگیرندگان نقشه مفهومی را بوسیله فهرست کردن نکات کلیدی اطالعات و قرار 
 گیرند.خود برای یادگیری خود در نظر می

شفاهی( از طریق  -این دسته از یادگیرندگان اطالعات را بیشتر از طریق کلمات نوشته شده یا توضیحات )کالمی  کالمی:
 آورند و کارهای گروهی را دوست دارند.ها را بهتر به یاد میمحافل و سخنرانی

 نداددرو

فعال: یادگیرندگان دارای سبک فعال به وسیله کار فعاالنه و انجام فعالیت بر روی مواد یادگیری و با دستکاری کردن اشیا 
مند به برقراری ها بیشتر عالقهکنند. به عالوه، آن)انجام آزمایشات( به بهترین نحو به یادگیری در مورد اطالعات مورد نیاز اقدام می

ها امکان بحث و گفت وگو در مورد مواد یادگیری وجود دارد را ترجیح نهایی که در آگروه گران هستند و فعالیت درارتباط با دی
 دهند.می

دهند تا بر روی یادگیری مسائل فکر و تأمل کنند و اطالعات موجود را با تأملی: یادگیرندگان سبک تأملی بیشتر ترجیح می
ها معموالً تمایل دارند، تا به تنهایی و یا در گروه کوچک و همراه یک دوست ار دهند. آندقت و تأمل بیشتری مورد ستجش قر

 خوب کار کنند.

 پردازش

شوند، مراحل را ها مواجه میمتوالی: تمایل به درک مطالب در مراحل منظم و خطی دارند و معموالً در حل مسائلی که با آن
هایی که تاکنون انند مسائل خود را حل نمایند. این دسته از یادگیرندگان مطالب را به چیزکنند تا بتوبطور منطقی گام به گام طی می

 دهند.اند، ربط مییاد گرفته

کلی: این نوع یادگیرندگان، قبل از شروع مطالعه ابتدا مرور کلی بر مطالب مورد نظر خواهند داشت. این دسته از یادگیرندگان 
 کنند.کوشند، اطالعات موجود در این زمینه را درک و سپس حل پیچیده ابتدا می کل نگرند و در برخورد با مسائل

 فهم

یادگیری هر فرد به وسیله چهار بُعد اصلی  ( بر اساس این مدل، سبک2001) 1از نظر فلدر

 -تأملی( و فهم )متوال -کالمی(، پردازش )فعال -داد )دیداریشهودی(، درون -ادراک )حسی

گیرند که بندی دو قطبی از شیوه یادگیری را در برمیود که هر کدام نیز یک طبقهشکلی( تبیین می

ای جدا از هم نیستند، بلکه به صورت پیوسته بوده و سبک یادگیری یک فرد در هر یک از مقوله

گیرد و ترجیح یک دانشجو در هر بُعد معین به یک سبک ابعاد در طول یک پیوستار قرار می

تواند قوی، متوسط یا ناپایدار باشد و ممکن است در یا شهودی بودن( می)برای مثال حسی 
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های مختلف تغییر کند و یا از موضوعی به موضوع دیگر و یا از محیطی به محیط دیگر  زمان

 آمده است 1ها در جدول متفاوت باشد. توصیف مختصر هر یک از این سبک

 های یادگیری و سواد اطالعاتیسبک

انشجویان امروز برای تبدیل شدن به یادگیرندگان مستقل و کارکنان دانشی کلید پیشرفت د

(. اهمیت و 2014، 1هایی به نام سواد اطالعاتی نهفته است )رادنیفردا، در آموزش مهارت

های محبوبیت گسترده سواد اطالعاتی در بخش آموزش باعث شد تا تأثیر عواملی مانند تفاوت

کنند، در آموزش این راد با استفاده از آن به یادگیری اقدام میهای خاصی که اففردی و شیوه

-(. تا قبل از این، بررسی تأثیر سبک2008، 2و همکاران ها مورد بررسی واقع شود )مختارمهارت

های بریل و کتاب های یادگیری در مواردی همچون: عملکرد تحصیلی، طراحی صفحات وب

های ها و شیوهدهد بررسی رویکردود دارد که نشان میبرای نابینایان بوده است. شواهدی وج

تواند تأثیرات مثبتی بر روی آموزش سواد اطالعاتی بگذارد و آن را مختلف یادگیری در افراد، می

(. مختار 2000، 3های تحصیلی بدل کند )وبر و جانستونبه یک اولویت مهم در رسیدن به موفقیت

-های سواد اطالعاتی از طریق سبکا هدف یادگیری مهارت( در پژوهشی که ب2008و همکاران )

های مختلف یادگیری های یادگیری انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند که آگاهی از سبک

های سواد اطالعاتی به عنوان عاملی مهم برای پیشرفت تحصیلی بهتر تواند در آموزش مهارتمی

ها به به ترجیحات مختلفی که افراد با استفاده از آن در نظر گرفته شود. به عبارتی دیگر، توجه

کنند، احساس مسئولیت بیشتری در رابطه با شناسایی، استفاده و پردازش اطالعات اقدام می

برد. نتایج تحقیق ها را برای پیشرفت باال میکند و انگیزة آنیادگیری بهتر و مؤثرتر را ایجاد می

های کتابداران هم به عنوان مربی در فرآیند آموزش مهارت ( نیز نشان داد که2006) 4دوریس

-نمایند و دلیل این امر را اینهای یادگیری را عاملی مهم تلقی میسواد اطالعاتی، شناخت سبک

های یادگیری فراگیران، های مناسب آموزش و آگاهی از سبککنند که با روشگونه توصیف می

ها تنظیم کرد. این فرآیند ا متناسب با شیوه یادگیری آنهای سواد اطالعاتی رتوان مهارتمی
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کند و منجر به های فوق برای حل مسائل میکمک شایانی به دانشجویان در استفاده از مهارت

 شود.ها میعملکرد بهتری از سوی آن

کنند هر شخص هایی هستند که مشخص میهای یادگیری، شیوه( سبک2002) 1به گفته فانگ

که افراد به سبک است. زمانی عات جدید را دریافت، پردازش و نگهداری کردهچگونه اطال

-توانند این شیوه را )دریافت، پردازش و ذخیره اطالعات( با مهارتبرند، مییادگیری خود پی می

های سواد اطالعاتی )تشخیص، شناسایی، ارزیابی و استفاده از اطالعات( تطبیق دهند و از این 

منظور افزایش آگاهی و توانایی خود استفاده و نسبت به قبل با استرس کمتر، سرعت ها به مهارت

باالتر و تمرکز بیشتر به رفع نیاز اطالعاتی خود اقدام کنند. در واقع، این ویژگی مثبتی برای 

های سواد باشد که مهارتهای تحصیلی در مقایسه با کسانی میفراگیران در رسیدن به موفقیت

 آورند.را بدون توجه به سبک یادگیری خود بدست میاطالعاتی 

( نشان داده است 2008( و مختار و همکاران )2006(؛ دوریس )2002) 2ریمپلتحقیقات دال

تواند به نحو موثرتری انجام های یادگیری میکه آموزش سواد اطالعاتی از طریق شناسایی سبک

-ها و تواناییتوانند عامل شکوفایی استعدادند میگیرد. لذا اگر در کنار هم مورد توجه قرار بگیرب

 ها نقش مؤثری را ایفا کنند.های فراگیران باشند و در موفقیت تحصیلی آن

 شناسی پژوهشروش

های مورد بررسی و شناخت بیشتر شرایط پژوهش حاضر، به منظور توصیف شرایط و پدیده

های رو، در زمرة پژوهشاست، از اینهگیری انجام شدموجود و یاری رساندن به فرایند تصمیم

باشد. از سوی های پیمایشی به شیوه مقطعی میآید. همچنین از نوع پژوهشتوصیفی به شمار می

بررسی و  که به  گیرد، دیگر، این پژوهش از لحاظ هدف در شاخه تحقیقات کاربردی قرار می

استفاده  عملی  به طور  توان می  آن تایج ن  از و  پردازد توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می

( و 1595مهندسی ) -جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان کارشناسی دو دانشکده فنیکرد. 

بود. حجم  1394-1393( دانشگاه تهران در سال تحصیلی 430دانشکده ادبیات و علوم انسانی )

( نفر و در دانشکده ادبیات و 194سی )مهند -نمونه با استفاده از فرمول کوکران در دانشکده فنی 
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پرسشنامه توزیع و  335نفر بود، تعیین شد. در نهایت  323( نفر که به طور کل 129علوم انسانی )

طور گیری به پرسشنامه تکمیل شد. در پژوهش حاضر از آنجایی که صفت مورد اندازه 325

صفت مورد مطالعه در تمام جامعه(، یکنواخت در کل جامعه توزیع شده بود )به خاطر فراگیر بودن 

 گیری تصادفی ساده استفاده شد. ها در هر دو گروه از نمونه آوری اطالعات و داده منظور جمع به 

های یادگیری بود. برای سنجش ابزار پژوهش، دو پرسشنامة استاندارد سواد اطالعاتی و سبک

های سواد اطالعاتی برای آموزش بلیتسواد اطالعاتی در پژوهش حاضر، از پرسشنامة استاندارد قا

ای و پژوهشی های دانشکده( استفاده شد، که توسط کمیته استاندارد انجمن کتابخانه2000عالی )

های این شاخص عملکرد است. گویه 22آمریکا تدوین شده است و مشتمل بر پنج استاندارد و 

سویی با اهداف این پژوهش تعدیل نیز همبه منظور ایجاد تناسب با جامعه مورد مطالعه و  ،پرسشنامه

ها به ترتیب عبارتند بندی شد. گویهها( جمعگویه در پنج بُعد )استاندارد 23شد که در نهایت در 

تعیین وسعت و ماهیت اطالعات، دسترسی مؤثر و کارآمد به اطالعات، ارزیابی انتقادانه »از: 

حقوقی و قانونی مربوط به استفاده از اطالعات، کاربرد هدفمند اطالعات، و درک موارد 

تا خیلی  1ای لیکرت )از خیلی کم =  گویی این پرسشنامه طیف پنج گزینهمقیاس پاسخ«. اطالعات

( مورد تأیید قرار 1388) ( است. پایایی و روایی این پرسشنامه در پژوهش میرزاصفی5زیاد = 

( 1385نتایج پژوهش قاسمی )شد. همچنین بامی 85/0گرفته است. در این پژوهش پایایی پرسشنامه 

توانند، بعنوان معیار و مالک ( نشان داد که این استانداردها می1392و هاشمیان و همکاران )

-. برای تعیین سبکمناسبی برای ارزیابی سطح سواد اطالعاتی دانشجویان مورد استفاده قرار گیرند

( 1997فلدر و سولومان ) 1های یادگیریکهای یادگیری دانشجویان نیز، از پرسشنامة شاخص سب

( طراحی شده است استفاده شد. این 1988های یادگیری فلدر و سیلورمن )که بر اساس مدل سبک

گویی سؤال( که با توجه به سادگی در پاسخ 11بُعد است )هر بُعد  4سؤال در  44پرسشنامه دارای 

معنا که پرسشنامه مذکور به منظور بررسی این اند و وابسته به فرهنگ نیستند. به انتخاب شده

های مختلف به طور رایگان در اختیار همه مدرسان های یادگیری تمامی دانشجویان از رشتهسبک

واالت پرسشنامه، س(. 2002و مربیان قرار گرفته است و هیچ محدودیتی برای استفاده ندارد )فلدر، 

بین  ند. لذا بر اساس اشتراکاتایادگیری طراحی شده های مطالعه ودر خصوص روش

فرهنگی،  ی سواالتی نیست که بارو دربردارنده همه جای دنیا قابل استفاده است یادگیرندگان در

_______________________________________________________________ 
1
 Index of Learning Styles (I.L.S.)



یسواد اطالعات یا نقش واسطه یبررس  

 ________________________________________________________

  

  

79 

 

 هایهای مختلف بر اساس ارزشباشد. چرا که در فرهنگ ارزشی و یا قضاوتی خاصی داشته

شخص نباید در  بنابراینشود.  جواب درست یا غلط به شکل متفاوتی استنباط متفاوت ممکن است

گذاری نماید و یا قضاوت کند. بلکه نحوه مطالعه و یادگیری جواب سواالت، مواردی را ارزش

 کند.های موجود انتخاب میاز بین گزینه خود را

باشد و پاسخگویی به سؤاالت این پرسشنامه در هر بُعد دارای دو سبک مخالف )الف و ب( می

ها، به این صورت است که آزمودنی نحوه پاسخگویی به سؤالاشد. بای میبه صورت دو گزینه

کند، عالمـت ای را که بیشتر در مورد او صدق میبه هر سؤال، گزینه های مربوطباید از بین گزینه

 آمده است. 2تفسیر این پرسشنامه در جدول  بزنـد.

 
 (2005و ساپرلین، )به نقل از فلدر  . تفسیر نمرات پرسشنامه فلدر و سولومان2جدول 

 «ب»نسبت به سبک « الف»وضعیت سبک  «الف»نمره گزینه 

 ترجیح خیلی ضعیف دارد« ب»نسبت به سبک « الف»سبک  3تا  1بین « الف»نمره گزینه 

 ترجیح کم دارد« ب»نسبت به سبک « الف»سبک  5تا  3بین « الف»نمره گزینه 

 ترجیح متوسط دارد« ب»ه سبک نسبت ب« الف»سبک  7تا  5بین « الف»نمره گزینه 

 ترجیح قوی دارد« ب»نسبت به سبک « الف»سبک  9تا  7بین « الف»نمره گزینه 

 ترجیح به شدت قوی دارد« ب»نسبت به سبک « الف»سبک  11تا  9بین « الف»نمره گزینه 

 و دو نفر از یعلم أتیسه عضو ه دییهر دو پرسشنامه به تأ ییمحتوا ییپژوهش، روا نیدر ا

 آلفای آزمون از ها¬پرسشنامه ییای. جهت آزمون پادیخبره مقاالت در هر حوزه رس سندگانینو

پرسشنامة  یو برا 80/0 یپرسشنامة سواد اطالعات یکه مقدار آن برا دیکرونباخ استفاده گرد

. باشد¬یدو پرسشنامه م نیقابل قبول ا ییاپای دهنده¬بود که نشان 73/0 یریادگی های¬سبک

 تیوسعت و ماه نییبُعد تع یبرا بیبه ترت یسواد اطالعات های¬مؤلفه یبرا ییایاپ نیهمچن

انتقادانه  یابیبُعد ارز ی، برا72/0مؤثر و کارآمد به اطالعات  یبُعد دسترس ی، برا71/0اطالعات 

 یو قانون یبُعد درک موارد حقوق یو برا 73/0بُعد کاربرد هدفمند اطالعات  ی، برا70/0اطالعات 

 ییایپا بیضر ز،ین یریادگی های¬ابعاد سبک ی. براباشد¬یم 72/0به استفاده از اطالعات  مربوط

 69/0بُعد فهم  یو برا 77/0بُعد درونداد  ی، برا72/0بُعد ادارک  ی، برا80/0بُعد پردازش  یبرا

 اس¬اس¬پی¬اس یآمار افزارهای نرم از استفاده با ها¬داده لیو تحل هیتجز ت،ی. در نهاشدبا-یم

 انجام شده است. 0/2نسخه  اس¬ال¬یو اسمارت پ 21نسخه 
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 هاافتهی

سؤاالت  لی. با توجه به نوع و تحلشود¬یپژوهش پرداخته م هایافتهی یقسمت به بررس نیا در

 یریادگی های¬ابعاد سبک ی، برا2در جدول  گذاری¬نمره وةیمتناسب با ش یریادگی های¬سبک

است که  یبدان معن نیبدست آمد، و ا 22/7مقدار  ،یداریسبک د نیانگمی داد¬در بُعد درون

سبک  نیانگیبُعد پردازش، م یبرا نیدارد. همچن ینسبت به سبک کالم یقو حیترج یداریسبک د

دارد. در دو  یمتوسط نسبت به سبک تأمل حیکه سبک فعال ترج یمعن نیبد باشد،¬یم 53/6فعال 

 یبرا زین لکاکسونیآزمون و جیندارند. نتا گرید با هم تفاوتی ها¬سبک نیانگیبُعد ادراک و فهم م

 یداریو د یدو سبک کالم نبی داد¬بُعد درون برای که، داد نشان ها¬سبک نیبتفاوت  سهیمقا

سبک  های¬رتبه نیانگیاز م شتریب یداریسبک د های¬رتبه نیانگیتفاوت معنادار وجود دارد و م

تفاوت معنادار وجود دارد و  یال و تأملدو سبک فع نیب زیبُعد پردازش ن یاست. برا یکالم

 های¬سبک نی. بباشد¬یم یسبک تأمل های¬رتبه نیانگیاز م شتریب فعالسبک  های¬رتبه نیانگیم

 (.3وجود نداشت )جدول  یدو بُعد ادراک و فهم تفاوت

 
 یریادگی های¬سبک یبرا لکاکسونیو آزمون و نیانگی. اطالعات م3جدول 

 معیار تصمیم زمونآآماره  میانگین سبک بُعد

 000/0 -304/10 217/7 دیداری داددرون

 792/3 کالمی

 000/0 -905/6 527/6 فعال پردازش

 483/4 تأملی

 119/0 -560/1 263/5 حسی ادراک

 736/5 شهودی

 804/0 -240/0 526/5 متوالی فهم

 473/5 کلی

 مدل پژوهش لیتحل

 .باشد¬یم ریصورت زبه  هیچهار فرض یدارا قیتحق مدل

 رابطه وجود دارد. انیدانشجو یو سواد اطالعات یریادگی های¬سبک نیب .1

 رابطه وجود دارد. انیدانشجو یلیو عملکرد تحص یریادگی های¬سبک نیب .2

 رابطه وجود دارد. انیدانشجو یلیو عملکرد تحص یسواد اطالعات نیب .3
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 یلیعملکرد تحص یبر رو یطالعاتسواد ا قیاز طر تواند¬یم یریادگی های¬سبک .4

 گذار باشد. ریتأث انیدانشجو

حداقل مربعات  کردیبا رو یمعادالت ساختار سازی¬از مدل قیتحق اتیفرض یبررس یبرا

مدل،  ینبی¬شیآن در پ ییبه توانا توان¬یمدل م نیاستفاده از ا لیاستفاده شده است. از دال ییجز

و  نیاشاره کرد )محسن یو انعکاس یبیترک های¬از مدل یبانیپشت د،یجد های¬توسعه مدل

استفاده  Smart-PLS نام به آن افزار¬نرم نیاز پرکاربردتر کردیرو نی(. در ا1393 ،یدانیاسف

: مدل شود یبا دو روش آزمون م یپژوهش با کمک روش حداقل مربعات جزئ نیشده است. ا

پنج سازه  یدارا یاطالعاتسواد  ریمتغ یرگی¬اندازه مدل؛ یو مدل ساختار یریگ اندازه

شده است.  لیمرتبه دوم به مرتبه اول تبد یدییتأ یعامل لیاست که با استفاده از تحل رپذی¬مشاهده

 وارد مدل در جداگانه صورت به ابعاد و ها¬هر کدام از سازه یریادگی های¬سبک ریمتغ یبرا

مد نظر  یلیلکرد تحصو عم یسواد اطالعات یرهایمتغ بر ها¬آن کیمستقل هر  رتأثی و شده

« الف»هر سازه، سبک  ی. براباشد¬یم« ب»و « الف»دو سبک  یبُعد دارا ای. هر سازه باشد¬یم

. دهد¬ینشان م« ب»را نسبت به سبک « الف»سبک  تیآن سازه در مدل وارد شده است و وضع

عدل است و م رپذی¬سازه مشاهده کی یدارا یلیعملکرد تحص یرهایمتغ یرگی¬اندازه های¬مدل

 (.1)شکل  باشد¬یم یلیعملکرد تحص رپذی¬به عنوان سازه مشاهده انیدانشجو

 پژوهش ی. مدل عموم1شکل 
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شوند. مدل های ترکیبی و انعکاسی تبدیل میهای معادالت ساختاری به دو دسته مدلمدل

گیری انعکاسی در دو مرحله باشد. آزمون مدل اندازهپژوهش حاضر از نوع مدل انعکاسی می

 به بررسی نتایج این مدل پرداخته است. 4باشد. جدول آزمون پایایی و روایی می

 
 گیری. پایایی و روایی مدل اندازه4جدول  

 نتیجه آزمون 

 گیری همگن است.مدل اندازه ، وباشنددرصد معنادار می 95بوده و در سطح اطمینان  4/0گیری باالی های اندازهکلیه بارهای عاملی مدل همگن بودن مدل
 باشد و قابل قبول است.می 7/0باالی مقدار مالک  پایایی ترکیبی

 باشد و قابل قبول است.می 7/0باالی مقدار مالک  آلفای کرونباخ
 است. گیریاندازه مدل درونی اعتبار و همسانی دهندهنشان باشد کهمی AVE، 5/0مقدار  اعتبار درونی مدل

پذیر بر متغیرهای پنهان بیشتر از بارهای عاملی همان متغیر مشاهده 1/0پذیر بر روی متغیر پنهان مربوط به خود، حداقل بارعاملی هر متغیر مشاهده روایی تشخیصی
 (.5هایش است )جدول باشد و مدل دارای روایی تشخیصی در سطح سازهدیگر می

 شود.گیری تأیید میمتغیر مثبت است و کیفیت مدل اندازه 3( برای هر CV Comع )شاخص اشتراک با روایی متقاط کیفیت مدل

 

ارائه شده است. اغلب دارای  5همچنین همبستگی بین متغیرهای پنهان تحقیق در جدول 

 باشند.همبستگی پایین می

 
 . ماتریس جدول روایی تشخیصی5جدول 

سواد  فهم ادراک پردازش داددرون متغیرهای مکنون
 اطالعاتی

عملکرد 
 تحصیلی

      1 دادبُعد درون
     1 032246/0 بُعد پردازش
/030468 235646/0 بُعد ادراک

0- 

1    

084326/0 بُعد فهم
- 

274891/
0 

018011/
0- 

1   

/180487 186347/0 سواد اطالعاتی
0- 

049421/
0 

0141583
/- 

1  

091973/0 عملکرد تحصیلی
- 

076701/
0- 

0181801
/- 

004735/
0- 

167851/0 1 

 1آزمون کیفیت مدل ساختاری

( 2(؛ r2( شاخص ضریب تعیین )1های ساختاری وجود دارد: سه معیار اصلی برای آزمون مدل

_______________________________________________________________ 
1
 Structural Model
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آمده  بین. ضریب تعیین بدست( شاخص افزونگی یا ارتباط پیش3معناداری ضرایب مسیر )بتا(؛ و 

باشد که در سطح ضعیف می 07/0و  08/0رتیب برای متغیر سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی به ت

شود. حداقل قرار دارند. شاخص افزونگی برای متغیرهای مدل مثبت بوده و کیفیت آن تأیید می

ها قابل ضرایب مسیر فرضیه 6باشد. در جدول می 96/1برای معناداری ضرایب مسیر،  tآماره 

 مشاهده است.

داد و پردازش، متغیر سواد اطالعاتی را تبیین اد درونهای چهارگانه یادگیری، ابعاز میان سبک

(. همچنین بُعد ادراک و متغیر سواد اطالعاتی نیز، متغیر عملکرد تحصیلی را 1کنند )فرضیه می

 (.3و  2کنند )فرضیه تبیین می
 . آزمون فرضیات مدل تحقیق6جدول 



کنند داد و پردازش متغیر عملکرد تحصیلی را به صورت غیرمستقیم تبیین میابعاد درون

داد و پردازش بر عملکرد ابعاد درون غیرمستقیم( و کل )اثرات مستقیم اثرات (. بررسی4)فرضیه 

دارای اثر غیرمستقیم معنادار  -082/0داد با ضریب اثر مستقیم دهد، بُعد درونتحصیلی نشان می

باشد می -030/0دارای اثر غیرمستقیم معنادار  -053/0و بُعد پردازش با ضریب اثر مستقیم  -034/0

 (.7)جدول 
 . بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مدل7جدول 



 رد/ تأیید معناداری ضریب مسیر فرضیات تحقیق

 تأیید شد 282/3 186/0 اد و سواد اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد.دبین بُعد درون
 تأیید شد 042/3 -163/0 بین بُعد پردازش و سواد اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد.
 رد شد 009/0 -001/0 بین بُعد ادراک و سواد اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد.

 رد شد 399/1 -085/0 بطه معناداری وجود دارد.بین بُعد فهم و سواد اطالعاتی را
 رد شد 496/1 -082/0 داد و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.بین بُعد درون

 رد شد 870/0 -053/0 بین بُعد پردازش و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
 تأیید شد 443/3 -173/0 د.بین بُعد ادراک و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دار

 رد شد 528/0 027/0 بین بُعد فهم و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
 تأیید شد 123/3 186/0 بین سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

 اثر کل معناداری اثرات غیرمستقیم اثر غیر مستقیم اثر مستقیم مسیر

 -048/0 786/8 -034/0 -082/0 عملکرد تحصیلی  دادبُعد درون
 -083/0 625/13 -030/0 -053/0 عملکرد تحصیلی  بُعد پردازش
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 آزمون کلی مدل معادالت ساختاری

نماید. در پژوهش حاضر (، برازش بخش کلی را کنترل میGoF) 1شاخص نیکویی برازش

 دهد برازش کلی مدل در حد متوسط است.بدست آمد که نشان می 235/0برازش مدل 

 گیریبحث و نتیجه

های ط بین سبکای سواد اطالعاتی در ارتباتعیین نقش واسطه»هدف اصلی این پژوهش، 

بود. نتایج « مهندسی و علوم انسانی دانشگاه تهران -یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان فنی

 متغیر تبیین قابلیت پردازش و داددرون نشان داد از میان سبک های چهارگانه یادگیری، فقط ابعاد

 عملکرد متغیر نیز اطالعاتی سواد متغیر و ادراک بُعد همچنین. (1دارند )فرضیه  را اطالعاتی سواد

 و داددرون های یادگیری در ابعادسبک غیرمستقیم اثرات معناداری. (3و  2را تبیین کردند )فرضیه 

(. 4شد )فرضیه  واقع تأیید تحصیلی نیز مورد عملکرد متغیر از طریق سواد اطالعاتی بر پردازش

 آمده است. 2مدل نهایی پژوهش حاضر در شکل 


 نهایی پژوهش . مدل2شکل 

 سواد متغیر پردازش را بر و داددرون های یادگیری در ابعاد، تأثیر سبک1آزمون فرضیه 

 برای .تأیید کرد، در حالی ابعاد ادراک و فهم قادر به تبیین متغیر سواد اطالعاتی نبودند اطالعاتی

 ضریب مثبت متعال و کالمی سبک به نسبت دیداری سبک قوی ترجیح به توجه با داد،درون بُعد

یعنی افرادی که دارای سبک دیداری  .دارد مثبت رابطه اطالعاتی سواد با دیداری سبک مسیر،

_______________________________________________________________ 
1
 Goodness of Fit
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باشند، سواد اطالعاتی باشند، سواد اطالعاتی بیشتری دارند و افرادی که دارای سبک کالمی میمی

 عالمت و تأملی کسب به نسبت فعال سبک ترجیح به توجه نیز با پردازش بُعد کمتری دارند. برای

مستقیم و سبک فعال با سواد اطالعاتی  رابطه اطالعاتی سواد با تأملی سبک آن، مسیر ضریب منفی

یعنی هر چه سبک فرد به سبک تأملی نزدیک باشد، سواد اطالعاتی فرد افزایش  .دارد رابطه عکس

یابد. هش مییابد و هر چه سبک فرد به سبک فعال نزدیک باشد، سواد اطالعاتی فرد کامی

و  فکر و تأمل کنند مسائل دهند تا بر روی یادگیریتأملی بیشتر ترجیح میسبک دگیرندگان یا

ها معموالً تمایل دارند، تا به . آناطالعات موجود را با دقت و تأمل بیشتری مورد سنجش قرار دهند

هش با نتایج د. نتایج این پژوتنهایی و یا در گروه کوچک و همراه یک دوست خوب کار کنن

( همسو است. او نیز به این نتیجه دست یافت که دانشجویانی که دارای سبک 2003ریمپل )دال

باشند، از سطح سواد اطالعاتی باالتری برخوردارند. دلیل این امر این است که، دیداری و تأملی می

العات در قالب و توانند با دیدن اطافرادی که دارای سبک یادگیری دیداری و تأملی هستند، می

های مختلف از جمله تصاویر، نمودار، فیلم و عکس و ... با ذهنیت و تأمل بیشتری نسبت به فرمت

تواند ( این فرآیند تجسم می1978تجسم اطالعات در ذهن خود اقدام کنند. به گفته دان و دان )

ها و مطالب، مهارت تأثیر مثبتی در نحوة تفکر و یادگیری یادگیرندگان این نوع سبک در انواع

 های مختلف داشته باشد.فعالیت

داد کالمی و سبک پردازش فعال طبق نتایج پژوهش حاضر دانشجویان دارای سبک دورن

های این دانشجویان در جهت دارای سواد اطالعاتی کمتری هستند. لذا باید با توجه به ویژگی

اطالعات را بیشتر از ک یادگیری کالمی، شان اقدام گردد. افراد دارای سبتقویت سواد اطالعاتی

ها را بهتر به شفاهی( از طریق محافل و سخنرانی -طریق کلمات نوشته شده یا توضیحات )کالمی 

در راستای نتایج این پژوهش نیز، نتایج سوزا آورند و کارهای گروهی را دوست دارند. یاد می

دقیقه  20تا  15ندگان سبک کالمی باید بین ها، برای یادگیر( نشان داد که محافل سخنرانی1995)

های صوتی ها و مطالب نوشته شده و نوارصورت بگیرد، چرا که زمان طوالنی شدن سخنرانی

 طوالنی بازده یادگیری این افراد را کاهش می دهد.

وسیله کار فعاالنه و انجام فعالیت بر روی مواد به  یادگیرندگان سبک یادگیری فعال نیز،

به یادگیری در مورد اطالعات به بهترین نحو  )انجام آزمایشات( اشیا کردندستکاری  با و ییادگیر

مند به برقراری ارتباط با دیگران هستند و قهها بیشتر عالآن، . به عالوهکنندمورد نیاز اقدام می
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ارد را وگو در مورد مواد یادگیری وجود دها امکان بحث و گفتنهایی که در آگروه فعالیت در

به گفته ویلکینسون و  .ها سر و کار دارندیشهبیشـتر بـا کاربرد عملی اندو  دهندترجیح می

(، حافظه فعال از دو نظام متمایز در دو محل ذخیره فرعی تشکیل شده است: 2000همکارانش )

زش نظام کالمی و نظام غیرکالمی. نظام کالمی فقط اطالعات بیان شده به صورت روایتی را پردا

گیرد. در که اطالعات بصری به وسیله نظام غیرکالمی مورد پردازش قرار میکند. در حالیمی

شوند. لذا الزم است که استادان نتیجه کالم و تصویر در دو منطقه متفاوت از حافظه پردازش می

شناسی و روانشناسی خود را افزایش بدهند و با آگاهی از های گوناگون، دانش روشرشته

های ارائه چندگانه یحات متفاوت دانشجویان و نیز نقش حواس گوناگون در یادگیری، از شیوهترج

های گوناگون آموزشی با مدت زمان مشخص به منظور باال بردن بازده یادگیری استفاده و رسانه

 کنند.

های چهارگانه یادگیری، فقط بُعد ادراک به صورت نشان داد از میان سبک 2آزمون فرضیه 

گیری سبک حسی در مدل اندازه ادراک، باشد. برای بُعدستقیم قادر به تبیین متغیر عملکرد میم

باشد، در نتیجه با نزدیک شدن سبک فرد به سبک وارد شده دارای عالمت میزان اثر منفی می

یابد. شهودی، عملکرد فرد افزایش و با نزدیک شدن فرد به سبک حسی، عملکرد وی کاهش می

های افراد دارای سبک ادراک حسی را شناسایی افزایش عملکرد تحصیلی باید ویژگی لذا برای

کار برد. افراد دارای سبک حسی نسبت به ها بههای تدریس مناسب را در اقبال آنکرد و روش

گرا هستند، دوست دارند مسائل خود را با ها دارند، عملسبک شهودی تمایل به یادگیری واقعیت

های روشن و واضح( حل کنند، و پیچیدگی را دوست های تعریف شده )روشوشاستفاده از ر

دهند امکانات و روابط را ندارند و از ابهام متنفرند. اما افراد دارای سبک شهودی، اغلب ترجیح می

کشف کنند، خالق و نوآور باشند و تکرار را دوست ندارند. همچنین دارای تخیل قوی، دوستدار 

توان اینگونه گیری را میباشند. با توجه به این ویژگی، دلیل این نتیجهاطالعات می مفاهیم و تفسیر

ها و تفسیر کرد که دانشجویانی که از سبک یادگیری شهودی استفاده می کنند، بیشتر به الگو

ها دهند به جای مفاهیم عملی و عینی، نظریههای یادگیری گرایش دارند و ترجیح میتفسیر نظریه

(؛ 1391پژوهش رحمانی و ازلی ) ساس یادگیری خود قرار دهند. نتایج این پژوهش با نتایجرا ا

( که در مطالعه خود نتیجه گرفتند که بین سبک یادگیری 1382) و امامی پور آباداسفندشمس 

بینی کننده تواند پیششهودی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و این سبک می

( 1392( و عگبهی و همکاران )2013) یگاپهای باشد، همسو است و با نتایج پژوهشعملکرد باال 
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های یادگیری و عملکرد رابطه معناداری که در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بین سبک

 وجود ندارد، ناهمسو بود.

نشان داد.  دانشجویان اطالعاتی را بر متغیر عملکرد تحصیلی سواد تأثیر متغیر 3آزمون فرضیه 

های اند. پژوهشباشند، عملکرد بهتری داشتهیعنی دانشجویانی که دارای سواد اطالعاتی می

اند و اثرات های آن پرداختههایی برای آموزش سواد اطالعاتی و مهارتبسیاری به بررسی راهکار

ن داده است که ها نشااند. بررسی این پژوهشآن را بر عملکرد دانشجویان مورد بررسی قرار داده

ارتقای سطح سواد اطالعاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد خواهد گذاشت و آن را به سطح مطلوب 

شود افراد با دید انتقادی به شناسایی اطالعات با ها، باعث میخواهد رساند. وجود این مهارت

نیاز خود  تری مفاهیم موجود در اطالعات را برای رفعصحت بیشتری اقدام کنند و با درک عمیق

تواند زمینه عملکرد بهتر و مؤثرتر در فراگیران را ایجاد کند. پژوهش استفاده کنند و در نهایت، می

؛ دلوچی 1386زاده و اسدی )(؛ حسن1392پور )(؛ جعفریان و سعیدی1392نیاز )حاضر با نتایج بی

( 2014(؛ و سلیمانی )2013؛ اسکاپ و لوئیز )(2007(؛ اسکات و پلورد )1385نیا )(؛ طیب1389)

ها به رابطه مثبت بین سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی اشاره شده همسو بود. در تمام این پژوهش

( که بین عملکرد و سواد اطالعاتی 2011است. همچنین پژوهش موهدصالح و همکاران )

اند و نکرده دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه دولتی مالزی وجود رابطه معناداری را گزارش

 همسو با نتایج پژوهش حاضر نبود.

متغیر عملکرد را  پردازش، و داددرون های یادگیری در ابعادنشان داد، سبک 4آزمون فرضیه 

با توجه به عالمت مثبت ضریب مسیر، . کننداز طریق سواد اطالعاتی به صورت غیرمستقیم تبیین می

رد، هر چه سبک فرد به دیداری نزدیک باشد عملکرد داد بر عملکبرای اثر غیرمستقیم بُعد درون

شود. برای تأثیر بُعد پردازش بر عملکرد نیز هر چه سبک فرد به سبک تأملی نزدیک فرد بهتر می

که دانشجویان دارای سبک  1یابد. در اینجا نیز همانند فرضیه باشد، عملکرد وی نیز افزایش می

ای سواد اطالعاتی کمتری بودند، این افراد دارای داد کالمی و سبک پردازش فعال داردورن

بیان شد از  1باشند. لذا شناخت خصوصیات این افراد که در بخش فرضیه عملکرد کمتری نیز می

( بود. 2008اهمیت بسزائی برخوردار است. نتایج این پژوهش مشابه با نتایج مختار و همکاران )

تواند از طریق سواد اطالعاتی بر عملکرد یادگیری می هایها نیز به این نتیجه رسیدند که سبکآن

 تأثیر بگذارد.
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گر در رابطه با های سواد اطالعاتی به عنوان یک متغیر واسطهدر این پژوهش نقش مهارت

های یادگیری و عملکرد مورد تأیید واقع شد. همانطور که قبالً نیز گفته شده نقش شناخت سبک

تواند در بازیابی اطالعات های یادگیری میی با شناخت سبکای مهارت سواد اطالعاتواسطه

ها به منظور مناسب اثر بگذارد و فراگیران با توجه به نوع شیوه یادگیری در خود، از این مهارت

افزایش آگاهی و توانایی خود استفاده کنند و در نتیجه بتوانند عملکرد خود را بهبود ببخشند. طبق 

های یادگیری مختلف دارای سطح سواد اطالعاتی مختلفی افراد با سبکتوان گفت ها مییافته

شود های یادگیری منجر به تغییر در سطح سواد اطالعاتی میهستند. به عبارتی دیگر تغییر در سبک

 و این عامل، تأثیر بسزائی در پیشرفت دانشجویان دارد.

 عملکرد بر اری و تأملیهای یادگیری شهودی، دیدنتایج این پژوهش نشان داد، سبک

کالمی(، بُعد پردازش )سبک فعال( و  داد )سبکدانشجویان تأثیر مثبت و در بُعد یادگیری درون

در جهت  گردد، مدیران آموزشیبُعد ادراک )سبک حسی( تأثیر عکس دارند لذا پیشنهاد می

های دارای سبک های یادگیری دانشجویان کارشناسی اقدام نموده و دانشجویانی کهشناخت سبک

های آموزشی نیز در باشند را شناسایی کنند. استادان این گروهیادگیری کالمی، فعال و ادراک می

های یادگیری ها، با شناسایی سبکراستای افزایش سطح سواد اطالعاتی و عملکرد آن

میخته و های آگیری از روشیادگیرندگان، آموزش مناسبی را برای آنان طراحی کنند و با بهره

های دیگر های آموزشی خود، دانشجویان را در سبکهای یادگیری در برنامهترکیب کردن سبک

یادگیری نیز توانمند سازند. چرا که در این صورت، یادگیرندگان با داشتن چند نوع سبک مختلف 

رگزاری گردد، بتوانند به یادگیرندگان کارآمد تبدیل شوند. همچنین پیشنهاد میدر یادگیری می

های آموزش سواد اطالعاتی، متناسب با نوع سبک یادگیری فراگیران کالمی، فعال و کارگاه

حسی برگزار شود. وجود مهارت باال در فن سخنرانی و استفاده از کلمات کلیدی تأثیرگذار در 

تواند به صورت ها، میهای واضح و مشخص در این کارگاهمدت زمان کوتاه به وسیلة روش

ردی و عملی، سطح سواد اطالعاتی این یادگیرندگان را بهبود ببخشد و منجر به پیشرفت کارب

 تحصیلی گردد.
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