رسانیدانشگاهی ،دوره

تحقیقات کتابداری و اطالع
 ،51شماره  ،4زمستان  ،1395ص 69-92

Academic Librarianship
and Information Research , Vol,51
No. 4, winter, 2017, PP.69-92.

بررسی نقش واسطهای سواد اطالعاتی در ارتباط بین سبک
یادگیری با عملکرد تحصیلی
آرزو ترکمان ،1محمدرضا اسمعیلی گیوی ،*2رضوان حکیم زاده  ،3داود حاصلی
تاریخ دریافت 1395/02/10

4

تاریخ پذیرش 1395/11/02

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای سواد اطالعاتی در تأثیر سبک¬های یادگیری بر عملکرد
تحصیلی دانشجویان کارشناسی علوم فنی -مهندسی و علوم انسانی دانشگاه تهران می¬باشد.
روش :این پژوهش در زمرة پژوهش¬های کاربردی و توصیفی -پیمایشی به شمار می¬آید که به شیوه مقطعی
انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش 2025 ،دانشجوی کارشناسی دانشکده فنی -مهندسی و ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تهران در سال تحصیلی  1394-1393بود که با استفاده از نمونه¬گیری تصادفی ساده تعداد
تهای سواد اطالعاتی برای
 323دانشجو مورد پیمایش قرار گرفتند .ابزار پژوهش ،دو پرسشنامة استاندارد قابلی 
آموزش عالی و پرسشنامه شاخص سبک¬های یادگیری فلدر و سولومان بود که روایی محتوایی و پایایی این دو
پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت.
افتهها :تحلیل مدل پژوهش نشان داد که سبک¬های یادگیری در بُعد درون¬داد و بُعد پردازش ،دارای قابلیت
ی 
تبیین متغیر سواد اطالعاتی هستند و بُعد ادراک و متغیر سواد اطالعاتی ،دارای قابلیت تبیین متغیر عملکرد
تحصیلی دانشجویان می-باشند .همچنین معناداری اثرات غیرمستقیم ابعاد درون¬داد و پردازش بر متغیر عملکرد
تحصیلی از طریق سواد اطالعاتی نیز مورد تأیید واقع شد .برای بُعد درون¬داد ،سبک دیداری دانشجویان ترجیح
قوی نسبت به سبک کالمی و برای بُعد پردازش ،سبک فعال ترجیح متوسط نسبت به سبک تأملی دارد .برای
ابعاد ادراک و فهم ،میانگین سبک¬ها تفاوتی با هم¬دیگر نداشتند..
سبکهای یادگیری ،سواد اطالعاتی ،عملکرد تحصیلی.
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دنیای امروز ،تربیت یادگیرندگان مادامالعمر را مأموریت محوری برای مراکز آموزش عالی
میداند ،یعنی تربیت کسانی که پس از خروج از محدودة متعارف آموزشهای آکادمیک بتوانند
با استفاده از داشتههای ذخیره شدة پیشین و تلفیق آن با یافتههای نو ،به سطح باالتری از اطالعات و
دانش دست یابند .افراد باسواد اطالعاتی به دلیل تقویت توان تفکر انتقادی ،پرسشهای آگاهانه
میپرسند و به دلیل این که «چگونه یادگرفتن» را آموختهاند در پی یافتن پاسخ پرسش خود بر
میآیند (ای سی آر ال .)2000 ،1تشخیص صحیح و بازیابی از میان حجم عظیم اطالعات و
همچنین نیاز به اطالعات روزآمد باعث شد تا افراد و سازمانها به دنبال مهارتهایی به نام سواد
اطالعاتی باشند (چن و ایما .)2012 ،2این مهارتها به عنوان مقولهای مهم در جامعهی اطالعاتی
به حساب میآید .از اینرو نیاز به داشتن مهارت برای دسترسی مؤثر به اطالعات با صرف زمان و
هزینه کمتر احساس شد (حسنزاده و اسدی .)1386 ،این امر نگرانی سازمانها و افراد را در مورد
نحوة تشخیص و استفاده صحیح اطالعات ،در میان انبوهی از اطالعات تصفیه نشده را در پی داشته
است ،چرا که فقدان مهارت سواد اطالعاتی و ضعف در عدم یادگیری این مهارتها ،از طرفی
منجر به استفادة ناموفق از منابع میشود و از سوی دیگر عدم موفقیت در جنبههای شغلی ،سازمانی
و تحصیلی را در پی خواهد داشت .بنابراین با توجه به این امر ،یادگیری مهارتهای سواد
اطالعاتی باید به عنوان عاملی حیاتی در نظر گرفته شود (موهدصالح و همکاران.)2011 ،3
از طرفی دیگر ،وجود تفاوتهای فردی یادگیرندگان در ابعاد مختلف ،آموختههای قبلی و
سایر عوامل تأثیرگذار بر یادگیری غیرقابل تردید است (کادیوار .)2004 ،4عدم توجه تصمیم-
گیرندگان امور آموزشی به تفاوتهای فردی در آموزش و یادگیری ،سبب شکست یادگیرندگان
در کسب اطالعات ،توانایی و مهارتهای الزم برای سوادآموزی میگردد که این مسأله ایجاد
فضای آموزشی ثابت ،زمان شروع و پایان یکسان کالسها ،طول ثابت دورههای آموزشی ،عدم
ارائه دروس الزم و عملکرد ضعیف در مراکز آموزشی را در پی دارد (علیآبادی و کریمی،
 .)2008بنابراین ،همانطور که افراد دارای تفاوتهای فردی زیادی نسبت به یکدیگر هستند،
شیوههای یادگیری متنوعی نیز دارند و قدرت ،توانمندی و ارجحیتهای آنها در روشی قرار دارد
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)Association of college and research libraries (ACRL
2
Afangideh & Jude
3
Mohdsaheh & et.al
4
Kadivar
1

70

بررسی نقش واسطهای سواد اطالعاتی

________________________________________________________
که اطالعات را جذب و پردازش میکنند .کـن )2009( 1معتقد است ،سبکهای یادگیری یکی از
مهمترین مفاهیمی است که تفاوتهای فردی را توضیح میدهد .مارتین )2010( 2نیز سبکهای
یادگیری را تفاوتهای موجود میان افراد در روشهای یادگیری آنان میداند .هر فردی ممکن
است در فرآیند یادگیری رویکردی را که برای خودش مناسب میبیند ،برگزیند و از رویکردهایی
که با آنها احساس راحتی نمیکند صرف نظر کند (پریتچارد .)2009 ،3لذا محققان تالش کردهاند
تا سبکهای یادگیری دانشجویان را شناسایی ،تحلیل و آزمایش کنند.
بسیاری از نظریهپردازان یادگیری معتقدند که بررسی سبکهای یادگیری ،جزء مهمترین
عوامل برای دستیابی به موفقیت برای یادگیرندگان میباشد و تناسب تدریس آموزشگران با
سبک یادگیری آنها باعث تقویت انگیزة یادگیری و پیشرفت تحصیلی میگردد (مارتین2010 ،؛
آزمن .)2009 ،4پژوهشگران معتقدند اگر شیوه یادگیری فرد با رشتهای که در آن تحصیل میکند
همخوان نباشد و فرد در نحوه شناسایی و دسترسی به اطالعات موجود در آن رشته ضعیف باشد،
شخص یا از آن رشته انصراف میدهد یا نسبت به آن نارضایتی پیدا میکند (عزیزی .)1385 ،با
توجه به لزوم داشتن مهارتهای مورد نیاز برای تشخیص اطالعات صحیح در رفع نیازها و
زمینه های یادگیری متفاوت در دانشجویان ،الزم است که مسئوالن آموزش عالی و مدرسان از
انواع این مهارتها و چگونگی شیوههای یادگیری آگاه باشند .با اینحال در اکثر پژوهشهایی
که به بررسی انواع سبکهای یادگیری و تأثیر آنها بر عملکرد تحصیلی پرداختهاند ،هنوز مشاهده
میگردد که افراد با شناخت سبک یادگیری خود ،نتوانستهاند عملکرد تحصیلی مناسبی داشته
باشند .مطالعه گاپی )2013( 5نشان داد که سبکهای یادگیری به عنوان عاملی تعیین کننده برای
عملکرد تحصیلی بشمار میآید ولی در تمامی جنبهها منجر به بهبود عملکرد فراگیران نمیشود.
این مسئله ،بررسی عوامل دیگری همچون نقش مهارتهای سواد اطالعاتی به عنوان یک عامل
تأثیرگذار را آشکار میکند .مطالعه حاضر با معرفی نقش واسطهای سواد اطالعاتی ،نشان میدهد
که این مهارت تا چه اندازه می تواند با شناخت نوع و شیوة یادگیری در افراد ،برای رفع نیاز
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اطالعاتی در قسمتهای شغلی ،شخصی و به ویژه تحصیلی آنها تأثیرگذار باشد .بنابراین هدف
پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطهای سواد اطالعاتی در ارتباط بین سبکهای یادگیری و
عملکرد تحصیلی میان دانشجویان دانشکده فنی – مهندسی و دانشکده ادبیات و علومانسانی
دانشگاه تهران میباشد.

ادبیات و پیشینه تحقیق
در جامعه امروز سواد اطالعاتی یک اصل اساسی برای موفقیت افراد بشمار میآید (چن و
ایما .) 2012 ،سیستم آموزش و پرورش امروزه بیشتر بر روی نتایج یادگیری دانشجویان متمرکز
شده است و اگر آنها دارای مهارتهای سواد اطالعاتی باشند ،میتوانند توانایی خود را با استفاده
از این مهارتها در دستاوردهای علمی شناسایی نمایند و به عملکردی مناسب در سطحی باالتر از
حد انتظارات دانشگاه دست یابند (موهدصالح و همکاران .)2011 ،چو و همکارانش )2011( 1نیز
بر این نکته تأکید دارند که دانشجویان با مجهز شدن به مهارتهای سواد اطالعاتی همچون:
توانایی شناسایی ،مکانیابی ،استفادة مؤثر و نقد و پذیرش اطالعات میتوانند به یادگیرندگان
مادام العمر تبدیل شوند و دانش الزم برای بررسی اطالعات متناسب با نیازشان را بدست آورند،
آنها معتقدند این مهارتها منجر به یادگیری بیشتر و عملکرد تحصیلی قویتر در افراد میشود.
در سال  1974پاول زورکوسفکی ،2رئیس انجمن نرمافزار و صنعت آمریکا 3برای اولین بار واژه
سواد اطالعاتی را مطرح کرد .او کسی را دارای سواد اطالعاتی میداند که برای استفاده از منابع
اطالعاتی آموزش دیده باشد و بتواند با استفاده از اطالعات مسائل خود را حل کند (ون و شای

،4

 .)2008با وجود اهمیت و ضرورت مهارت سواد اطالعاتی ،شواهدی زیادی وجود دارد که
بسیاری از دانشجویان فاقد این مهارت میباشند و این عامل نقش مهمی را در افول عملکرد
تحصیلی آنها ایفا میکند (صمدی1382 ،؛ طیب نیا .)1385 ،از جمله پژوهشهای صورت گرفته
که به بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی و وجود رابطه مثبت بین این دو متغیر
پرداختهاند ،میتوان به پژوهشهای بینیاز ()1392؛ جعفریان و سعیدیپور ()1392؛ دلوچی
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()1389؛ حسنزاده و اسدی ()1386؛ طیبنیا ()1385؛ النس)2001( 1؛ اسکات و پلورد)2007( 2؛
اسکاپ و لوئیز )2013( 3و سلیمانی ( )2014اشاره کرد .بسیاری از مطالعات نشان میدهد که سواد
اطالعاتی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در بخش آموزش هر سازمان گنجانده شود زیرا با ایجاد
موقعیتهای بیشمار یادگیری ،باعث ارتقاء توانایی افراد در بهبود عملکرد تحصیلی میگردد (چو
و همکارن2011،؛ ایزنبرگ2007 ،4؛ اندرتا.)2005 ،5
پس از بررسی مدلها و استانداردهای مختلف سواد اطالعاتی از جمله ،فرآیند پژوهش پیتز و
استرلینگ ،مدل کولثاو ،مدل شش مهارت بزرگ ،مدل جستجوی اطالعات ،استانداردهای سواد
اطالعاتی برای آموزش عالی ،در نهایت مدل استاندارد قابلیتهای سواد اطالعاتی برای آموزش
عالی 6که توسط کمیته استاندارد انجمن کتابخانههای دانشکدهای و پژوهشی آمریکا 7تدوین شده
است ،انتخاب شد .این مدل مبتنی بر پنج استاندارد و  22شاخص عملکرد میباشد که طراحان این
مدل اظهار میدارند این منبع ،چارچوب الزم برای برنامهریزی و ارزیابی قابلیتهای سواد
اطالعاتی را فراهم میکند و بر تعیین حوزههای کلیدی رفتار دانشجوی باسواد اطالعاتی تمرکز
دارد .عالوه بر آن حاوی طیفی از برآیندها به منظور سنجش میزان پیشرفت دانشجویان در امر
مهارت سواد اطالعاتی میباشد .پنج استاندارد سواد اطالعاتی به بیان این نکته میپردازد که
دانشجویان بعد از یادگیری این مهارتها ،باید توانایی تعیین و وسعت ماهیت اطالعات ،دستیابی به
اطالعات مؤثر و کارآمد ،ارزیابی انتقادانه اطالعات ،کاربرد هدفمند اطالعات و درک کامل از
موارد قانونی و حقوقی مربوط به استفاده از اطالعات را برای رفع نیاز اطالعاتی خود داشته باشند
(ای سی آر ال.)2000 ،

سبکهای یادگیری
سبکهای یادگیری از مؤثرترین رویکردها در مطالعه یادگیری میباشد که در سالهای اخیر با
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تأکید بر آن چهارچوبی نسبتاً نوین در زمینة یادگیری تدوین شده است .اصطالح سبک یادگیری
را نخستین بار تالن( 1به نقل از کیفه )1979 ،2مطرح نمود .تحقیقات نشان داده است که افراد
اطالعات را با سبکهای متفاوتی درک میکنند ،بدین صورت فرد با شناخت سبک یادگیری
خود می تواند راهبردهای مناسبی را در شیوة یادگیری به کار گیرد و نظام شناختی خود را به شکل
مناسبی هدایت کند (چنگ .)2014 ،3از آنجاییکه فراگیران میتوانند دو یا سه سبک یادگیری را
با هم بکار ببرند ،بنابراین برای مدرسان شناخت انواع سبکهای یادگیری به دلیل تأثیرگذاری بر
فعالیتها و برنامههای درسی بسیار ضروری است زیرا باعث میشود روشهای مناسبی را برای
تدریس اتخاذ نمایند که این عامل مؤثری برای بهبود عملکرد تحصیلی فراگیران بشمار میآید
(وایشناو.)2013 ،
رید ( )1999یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی را سبکهای یادگیری میداند .از
نظر او شناخت سبکهای یادگیری باعث افزایش آگاهی ،عالقه و احساس مسئولیت در فرآیند
یادگیری میشود و این عامل میتواند تغییرات اثرگذاری را برای ارتقاء عملکرد تحصیلی آنها به
وجود بیاورد .پژوهش های انجام شده نیز بر این حقیقت تأکید دارند که توجه به تفاوتهای فردی
و سبک های یادگیری یادگیرندگان ،در بهبود کیفیت یادگیری و افزایش سطح پیشرفت تحصیلی
آنان بسیار مؤثر است( .اوجینژاد ()1392؛ قهرمانی و همکاران ()1392؛ رحمانی و ازلی ()1391؛
امامیپور و همکاران ()1382؛ وایشناو)2013( 4؛ بارمن 5و همکاران ( .)2014در پژوهش حاضر
برای بررسی سبکهای یادگیری از مدل فلدر -سولومان )1997( 6استفاده شده است .فلدر و
سولومان ( )1997برپایه مدل سبکهای یادگیری فلدر و سیلورمن )1988( 7ابزاری برای اندازه-
گیری سبکهای یادگیری یادگیرندگان طراحی کردند .آنها یادآور شدند که این ابزار از قدرت
و توانایی ایجاد تمایز بین دانشجویان برخوردار است و میتواند رویکردهای آموزشی مدرسان را
بهبود بخشد عالوه بر این قادر است اطالعات دقیقی درباره سبکهای یادگیری دانشجویان ارائه
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کند و پیشبینیکنندة معتبر نتایج تحصیلی آنان باشد.
جدول  .1توصیف سبکهای مدل فلدر و سولومان بر گرفته از مدل فلدر و سیلورمن ()1988
ابعاد

سبکها

ادراک

حسی :افراد دارای سبک حسی ،تمایل به یادگیری واقعیتها دارند و دوست دارند مسائل خود را با استفاده از روشهای
تعریف شده (روشهای روشن و وضح) حل کنند .پیچیدگی را دوست ندارند و از ابهام متنفرند.
شهودی :این نوع افراد اغلب ترجیح میدهند امکانات و روابط را کشف کنند ،خالق و نوآور باشند و تکرار را دوست ندارند.
همچنین دارای تخیل قوی ،دوستدار مفاهیم و تفسیر اطالعات میباشند.

درونداد

دیداری :یادگیرندگان این سبک ،آنچه را میبینند یعنی چیزهایی نظیر تصاویر ،نمودارها ،جداول و فیلمها را بهتر به یاد می-
آورند .این یادگیرندگان نقشه مفهومی را بوسیله فهرست کردن نکات کلیدی اطالعات و قرار دادن آنها در جعبهها یا جاهای خاص
خود برای یادگیری خود در نظر میگیرند.
کالمی :این دسته از یادگیرندگان اطالعات را بیشتر از طریق کلمات نوشته شده یا توضیحات (کالمی  -شفاهی) از طریق
محافل و سخنرانیها را بهتر به یاد میآورند و کارهای گروهی را دوست دارند.

فعال :یادگیرندگان دارای سبک فعال به وسیله کار فعاالنه و انجام فعالیت بر روی مواد یادگیری و با دستکاری کردن اشیا
پردازش
(انجام آزمایشات) به بهترین نحو به یادگیری در مورد اطالعات مورد نیاز اقدام میکنند .به عالوه ،آنها بیشتر عالقهمند به برقراری
ارتباط با دیگران هستند و فعالیت در گروههایی که در آنها امکان بحث و گفت وگو در مورد مواد یادگیری وجود دارد را ترجیح
میدهند.
تأملی :یادگیرندگان سبک تأملی بیشتر ترجیح میدهند تا بر روی یادگیری مسائل فکر و تأمل کنند و اطالعات موجود را با
دقت و تأمل بیشتری مورد ستجش قرار دهند .آنها معموالً تمایل دارند ،تا به تنهایی و یا در گروه کوچک و همراه یک دوست
خوب کار کنند.
متوالی :تمایل به درک مطالب در مراحل منظم و خطی دارند و معموالً در حل مسائلی که با آنها مواجه میشوند ،مراحل را
فهم
بطور منطقی گام به گام طی میکنند تا بتوانند مسائل خود را حل نمایند .این دسته از یادگیرندگان مطالب را به چیزهایی که تاکنون
یاد گرفتهاند ،ربط میدهند.
کلی :این نوع یادگیرندگان ،قبل از شروع مطالعه ابتدا مرور کلی بر مطالب مورد نظر خواهند داشت .این دسته از یادگیرندگان
کل نگرند و در برخورد با مسائل پیچیده ابتدا میکوشند ،اطالعات موجود در این زمینه را درک و سپس حل کنند.

از نظر فلدر )2001( 1بر اساس این مدل ،سبک یادگیری هر فرد به وسیله چهار بُعد اصلی
ادراک (حسی -شهودی) ،درونداد (دیداری -کالمی) ،پردازش (فعال -تأملی) و فهم (متوال-
کلی) تبیین میشود که هر کدام نیز یک طبقهبندی دو قطبی از شیوه یادگیری را در برمیگیرند که
مقوله ای جدا از هم نیستند ،بلکه به صورت پیوسته بوده و سبک یادگیری یک فرد در هر یک از
ابعاد در طول یک پیوستار قرار میگیرد و ترجیح یک دانشجو در هر بُعد معین به یک سبک
(برای مثال حسی یا شهودی بودن) می تواند قوی ،متوسط یا ناپایدار باشد و ممکن است در
_______________________________________________________________
Felder

1

75

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دوره  ،50زمستان 1395

________________________________________________________
زمان های مختلف تغییر کند و یا از موضوعی به موضوع دیگر و یا از محیطی به محیط دیگر
متفاوت باشد .توصیف مختصر هر یک از این سبکها در جدول  1آمده است

سبکهای یادگیری و سواد اطالعاتی
کلید پیشرفت دانشجویان امروز برای تبدیل شدن به یادگیرندگان مستقل و کارکنان دانشی
فردا ،در آموزش مهارتهایی به نام سواد اطالعاتی نهفته است (رادنی .)2014 ،1اهمیت و
محبوبیت گسترده سواد اطالعاتی در بخش آموزش باعث شد تا تأثیر عواملی مانند تفاوتهای
فردی و شیوههای خاصی که افراد با استفاده از آن به یادگیری اقدام میکنند ،در آموزش این
مهارتها مورد بررسی واقع شود (مختار و همکاران .)2008 ،2تا قبل از این ،بررسی تأثیر سبک-
های یادگیری در مواردی همچون :عملکرد تحصیلی ،طراحی صفحات وب و کتابهای بریل
برای نابینایان بوده است .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد بررسی رویکردها و شیوههای
مختلف یادگیری در افراد ،می تواند تأثیرات مثبتی بر روی آموزش سواد اطالعاتی بگذارد و آن را
به یک اولویت مهم در رسیدن به موفقیتهای تحصیلی بدل کند (وبر و جانستون .)2000 ،3مختار
و همکاران ( )2008در پژوهشی که با هدف یادگیری مهارتهای سواد اطالعاتی از طریق سبک-
های یادگیری انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند که آگاهی از سبکهای مختلف یادگیری
میتواند در آموزش مهارت های سواد اطالعاتی به عنوان عاملی مهم برای پیشرفت تحصیلی بهتر
در نظر گرفته شود .به عبارتی دیگر ،توجه به ترجیحات مختلفی که افراد با استفاده از آنها به
شناسایی ،استفاده و پردازش اطالعات اقدام میکنند ،احساس مسئولیت بیشتری در رابطه با
یادگیری بهتر و مؤثرتر را ایجاد میکند و انگیزة آنها را برای پیشرفت باال میبرد .نتایج تحقیق
دوریس )2006( 4نیز نشان داد که کتابداران هم به عنوان مربی در فرآیند آموزش مهارتهای
سواد اطالعاتی ،شناخت سبکهای یادگیری را عاملی مهم تلقی مینمایند و دلیل این امر را این-
گونه توصیف میکنند که با روشهای مناسب آموزش و آگاهی از سبکهای یادگیری فراگیران،
میتوان مهارتهای سواد اطالعاتی را متناسب با شیوه یادگیری آنها تنظیم کرد .این فرآیند
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کمک شایانی به دانشجویان در استفاده از مهارتهای فوق برای حل مسائل میکند و منجر به
عملکرد بهتری از سوی آنها میشود.
به گفته فانگ )2002( 1سبکهای یادگیری ،شیوههایی هستند که مشخص میکنند هر شخص
چگونه اطالعات جدید را دریافت ،پردازش و نگهداری کرده است .زمانیکه افراد به سبک
یادگیری خود پی میبرند ،می توانند این شیوه را (دریافت ،پردازش و ذخیره اطالعات) با مهارت-
های سواد اطالعاتی (تشخیص ،شناسایی ،ارزیابی و استفاده از اطالعات) تطبیق دهند و از این
مهارتها به منظور افزایش آگاهی و توانایی خود استفاده و نسبت به قبل با استرس کمتر ،سرعت
باالتر و تمرکز بیشتر به رفع نیاز اطالعاتی خود اقدام کنند .در واقع ،این ویژگی مثبتی برای
فراگیران در رسیدن به موفقیتهای تحصیلی در مقایسه با کسانی میباشد که مهارتهای سواد
اطالعاتی را بدون توجه به سبک یادگیری خود بدست میآورند.
تحقیقات دالریمپل)2002( 2؛ دوریس ( )2006و مختار و همکاران ( )2008نشان داده است
که آموزش سواد اطالعاتی از طریق شناسایی سبکهای یادگیری میتواند به نحو موثرتری انجام
بگیرد .لذا اگر در کنار هم مورد توجه قرار بگیرند میتوانند عامل شکوفایی استعدادها و توانایی-
های فراگیران باشند و در موفقیت تحصیلی آنها نقش مؤثری را ایفا کنند.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،به منظور توصیف شرایط و پدیدههای مورد بررسی و شناخت بیشتر شرایط
موجود و یاری رساندن به فرایند تصمیمگیری انجام شدهاست ،از اینرو ،در زمرة پژوهشهای
توصیفی به شمار میآید .همچنین از نوع پژوهشهای پیمایشی به شیوه مقطعی میباشد .از سوی
دیگر ،این پژوهش از لحاظ هدف در شاخه تحقیقات کاربردی قرار میگیرد ،که به بررسی و
توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص میپردازد و از نتایج آن میتوان به طور عملی استفاده
کرد .جامعه آماری این پژوهش ،دانشجویان کارشناسی دو دانشکده فنی -مهندسی ( )1595و
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( )430دانشگاه تهران در سال تحصیلی  1394-1393بود .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران در دانشکده فنی  -مهندسی ( )194نفر و در دانشکده ادبیات و
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علوم انسانی ( )129نفر که به طور کل  323نفر بود ،تعیین شد .در نهایت  335پرسشنامه توزیع و
 325پرسشنامه تکمیل شد .در پژوهش حاضر از آنجایی که صفت مورد اندازهگیری بهطور
یکنواخت در کل جامعه توزیع شده بود (به خاطر فراگیر بودن صفت مورد مطالعه در تمام جامعه)،
به منظور جمعآوری اطالعات و دادهها در هر دو گروه از نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد.
ابزار پژوهش ،دو پرسشنامة استاندارد سواد اطالعاتی و سبکهای یادگیری بود .برای سنجش
سواد اطالعاتی در پژوهش حاضر ،از پرسشنامة استاندارد قابلیتهای سواد اطالعاتی برای آموزش
عالی ( )2000استفاده شد ،که توسط کمیته استاندارد انجمن کتابخانههای دانشکدهای و پژوهشی
آمریکا تدوین شده است و مشتمل بر پنج استاندارد و  22شاخص عملکرد است .گویههای این
پرسشنامه ،به منظور ایجاد تناسب با جامعه مورد مطالعه و نیز همسویی با اهداف این پژوهش تعدیل
شد که در نهایت در  23گویه در پنج بُعد (استانداردها) جمعبندی شد .گویهها به ترتیب عبارتند
از « :تعیین وسعت و ماهیت اطالعات ،دسترسی مؤثر و کارآمد به اطالعات ،ارزیابی انتقادانه
اطالعات ،کاربرد هدفمند اطالعات ،و درک موارد حقوقی و قانونی مربوط به استفاده از
اطالعات» .مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه طیف پنج گزینهای لیکرت (از خیلی کم =  1تا خیلی
زیاد =  )5است .پایایی و روایی این پرسشنامه در پژوهش میرزاصفی ( )1388مورد تأیید قرار
گرفته است .در این پژوهش پایایی پرسشنامه  0/85میباشد .همچنین نتایج پژوهش قاسمی ()1385
و هاشمیان و همکاران ( )1392نشان داد که این استانداردها میتوانند ،بعنوان معیار و مالک
مناسبی برای ارزیابی سطح سواد اطالعاتی دانشجویان مورد استفاده قرار گیرند .برای تعیین سبک-
های یادگیری دانشجویان نیز ،از پرسشنامة شاخص سبکهای یادگیری 1فلدر و سولومان ()1997
که بر اساس مدل سبکهای یادگیری فلدر و سیلورمن ( )1988طراحی شده است استفاده شد .این
پرسشنامه دارای  44سؤال در  4بُعد است (هر بُعد  11سؤال) که با توجه به سادگی در پاسخگویی
انتخاب شدهاند و وابسته به فرهنگ نیستند .به این معنا که پرسشنامه مذکور به منظور بررسی
سبکهای یادگیری تمامی دانشجویان از رشتههای مختلف به طور رایگان در اختیار همه مدرسان
و مربیان قرار گرفته است و هیچ محدودیتی برای استفاده ندارد (فلدر .)2002 ،سواالت پرسشنامه،
در خصوص روشهای مطالعه و یادگیری طراحی شدهاند .لذا بر اساس اشتراکات بین
یادگیرندگان در همه جای دنیا قابل استفاده است و دربردارندهی سواالتی نیست که بار فرهنگی،
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ارزشی و یا قضاوتی خاصی داشته باشد .چرا که در فرهنگهای مختلف بر اساس ارزشهای
متفاوت ممکن است جواب درست یا غلط به شکل متفاوتی استنباط شود .بنابراین شخص نباید در
جواب سواالت ،مواردی را ارزشگذاری نماید و یا قضاوت کند .بلکه نحوه مطالعه و یادگیری
خود را از بین گزینههای موجود انتخاب میکند.
این پرسشنامه در هر بُعد دارای دو سبک مخالف (الف و ب) میباشد و پاسخگویی به سؤاالت
به صورت دو گزینهای میباشد .نحوه پاسخگویی به سؤالها ،به این صورت است که آزمودنی
باید از بین گزینههای مربوط به هر سؤال ،گزینهای را که بیشتر در مورد او صدق میکند ،عالمـت
بزنـد .تفسیر این پرسشنامه در جدول  2آمده است.
جدول  .2تفسیر نمرات پرسشنامه فلدر و سولومان (به نقل از فلدر و ساپرلین)2005 ،
نمره گزینه «الف»

وضعیت سبک «الف» نسبت به سبک «ب»

نمره گزینه «الف» بین  1تا 3

سبک «الف» نسبت به سبک «ب» ترجیح خیلی ضعیف دارد

نمره گزینه «الف» بین  3تا 5

سبک «الف» نسبت به سبک «ب» ترجیح کم دارد

نمره گزینه «الف» بین  5تا 7
نمره گزینه «الف» بین  7تا 9

سبک «الف» نسبت به سبک «ب» ترجیح متوسط دارد
سبک «الف» نسبت به سبک «ب» ترجیح قوی دارد

نمره گزینه «الف» بین  9تا 11

سبک «الف» نسبت به سبک «ب» ترجیح به شدت قوی دارد

در این پژوهش ،روایی محتوایی هر دو پرسشنامه به تأیید سه عضو هیأت علمی و دو نفر از
نویسندگان خبره مقاالت در هر حوزه رسید .جهت آزمون پایایی پرسشنامه¬ها از آزمون آلفای
کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن برای پرسشنامة سواد اطالعاتی  0/80و برای پرسشنامة
سبک¬های یادگیری  0/73بود که نشان¬دهنده پایایی قابل قبول این دو پرسشنامه می¬باشد.
همچنین پایایی برای مؤلفه¬های سواد اطالعاتی به ترتیب برای بُعد تعیین وسعت و ماهیت
اطالعات  ،0/71برای بُعد دسترسی مؤثر و کارآمد به اطالعات  ،0/72برای بُعد ارزیابی انتقادانه
اطالعات  ،0/70برای بُعد کاربرد هدفمند اطالعات  0/73و برای بُعد درک موارد حقوقی و قانونی
مربوط به استفاده از اطالعات  0/72می¬باشد .برای ابعاد سبک¬های یادگیری نیز ،ضریب پایایی
برای بُعد پردازش  ،0/80برای بُعد ادارک  ،0/72برای بُعد درونداد  0/77و برای بُعد فهم 0/69
می-باشد .در نهایت ،تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم افزارهای آماری اس¬پی¬اس¬اس
نسخه  21و اسمارت پی¬ال¬اس نسخه  2/0انجام شده است.
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افتهها
ی 
افتههای پژوهش پرداخته می¬شود .با توجه به نوع و تحلیل سؤاالت
در این قسمت به بررسی ی 
سبک¬های یادگیری متناسب با شیوة نمره¬گذاری در جدول  ،2برای ابعاد سبک¬های یادگیری
در بُعد درون¬داد میانگین سبک دیداری ،مقدار  7/22بدست آمد ،و این بدان معنی است که
سبک دیداری ترجیح قوی نسبت به سبک کالمی دارد .همچنین برای بُعد پردازش ،میانگین سبک
فعال  6/53می¬باشد ،بدین معنی که سبک فعال ترجیح متوسط نسبت به سبک تأملی دارد .در دو
بُعد ادراک و فهم میانگین سبک¬ها تفاوتی با هم دیگر ندارند .نتایج آزمون ویلکاکسون نیز برای
مقایسه تفاوت بین سبک¬ها نشان داد که ،برای بُعد درون¬داد بین دو سبک کالمی و دیداری
تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین رتبه¬های سبک دیداری بیشتر از میانگین رتبه¬های سبک
کالمی است .برای بُعد پردازش نیز بین دو سبک فعال و تأملی تفاوت معنادار وجود دارد و
میانگین رتبه¬های سبک فعال بیشتر از میانگین رتبه¬های سبک تأملی می¬باشد .بین سبک¬های
دو بُعد ادراک و فهم تفاوتی وجود نداشت (جدول .)3
جدول  .3اطالعات میانگین و آزمون ویلکاکسون برای سبک¬های یادگیری
بُعد

سبک

میانگین

آماره آزمون

معیار تصمیم

درونداد

دیداری
کالمی
فعال
تأملی
حسی
شهودی
متوالی
کلی

7/217
3/792
6/527
4/483
5/263
5/736
5/526
5/473

-10/304

0/000

-6/905

0/000

-1/560

0/119

-0/240

0/804

پردازش
ادراک
فهم

تحلیل مدل پژوهش
مدل تحقیق دارای چهار فرضیه به صورت زیر می¬باشد.
.1

بین سبک¬های یادگیری و سواد اطالعاتی دانشجویان رابطه وجود دارد.

.2

بین سبک¬های یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.

.3

بین سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
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.4

سبک¬های یادگیری می¬تواند از طریق سواد اطالعاتی بر روی عملکرد تحصیلی

دانشجویان تأثیر گذار باشد.
برای بررسی فرضیات تحقیق از مدل¬سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات
جزیی استفاده شده است .از دالیل استفاده از این مدل می¬توان به توانایی آن در پیش¬بینی مدل،
توسعه مدل¬های جدید ،پشتیبانی از مدل¬های ترکیبی و انعکاسی اشاره کرد (محسنین و
اسفیدانی .)1393 ،در این رویکرد از پرکاربردترین نرم¬افزار آن به نام  Smart-PLSاستفاده
شده است .این پژوهش با کمک روش حداقل مربعات جزئی با دو روش آزمون میشود :مدل
اندازهگیری و مدل ساختاری؛ مدل اندازه¬گیری متغیر سواد اطالعاتی دارای پنج سازه
مشاهده¬پذیر است که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم به مرتبه اول تبدیل شده است.
برای متغیر سبک¬های یادگیری هر کدام از سازه¬ها و ابعاد به صورت جداگانه در مدل وارد
شده و تأثیر مستقل هر یک آن¬ها بر متغیرهای سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی مد نظر
می¬باشد .هر سازه یا بُعد دارای دو سبک «الف» و «ب» می¬باشد .برای هر سازه ،سبک «الف»
آن سازه در مدل وارد شده است و وضعیت سبک «الف» را نسبت به سبک «ب» نشان می¬دهد.
مدل¬های اندازه¬گیری متغیرهای عملکرد تحصیلی دارای یک سازه مشاهده¬پذیر است و معدل
دانشجویان به عنوان سازه مشاهده¬پذیر عملکرد تحصیلی می¬باشد (شکل .)1

شکل  .1مدل عمومی پژوهش
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مدلهای معادالت ساختاری به دو دسته مدلهای ترکیبی و انعکاسی تبدیل میشوند .مدل
پژوهش حاضر از نوع مدل انعکاسی میباشد .آزمون مدل اندازهگیری انعکاسی در دو مرحله
آزمون پایایی و روایی میباشد .جدول  4به بررسی نتایج این مدل پرداخته است.
جدول  .4پایایی و روایی مدل اندازهگیری
نتیجه آزمون
همگن بودن مدل
پایایی ترکیبی
آلفای کرونباخ
اعتبار درونی مدل
روایی تشخیصی
کیفیت مدل

کلیه بارهای عاملی مدلهای اندازهگیری باالی  0/4بوده و در سطح اطمینان  95درصد معنادار میباشند ،و مدل اندازهگیری همگن است.
باالی مقدار مالک  0/7میباشد و قابل قبول است.
باالی مقدار مالک  0/7میباشد و قابل قبول است.
مقدار  0/5 ،AVEمیباشد که نشاندهنده همسانی و اعتبار درونی مدل اندازهگیری است.
بارعاملی هر متغیر مشاهدهپذیر بر روی متغیر پنهان مربوط به خود ،حداقل  0/1بیشتر از بارهای عاملی همان متغیر مشاهدهپذیر بر متغیرهای پنهان
دیگر میباشد و مدل دارای روایی تشخیصی در سطح سازههایش است (جدول .)5
شاخص اشتراک با روایی متقاطع ( )CV Comبرای هر  3متغیر مثبت است و کیفیت مدل اندازهگیری تأیید میشود.

همچنین همبستگی بین متغیرهای پنهان تحقیق در جدول  5ارائه شده است .اغلب دارای
همبستگی پایین میباشند.
جدول  .5ماتریس جدول روایی تشخیصی
متغیرهای مکنون

درونداد

پردازش

ادراک

بُعد درونداد
بُعد پردازش
بُعد ادراک

1
0/032246
0/235646

1
/030468

1

/274891

/018011

فهم

سواد
اطالعاتی

عملکرد
تحصیلی

-0
0/084326

بُعد فهم
سواد اطالعاتی

0

-0
/180487

0/186347
-0
0/091973

عملکرد تحصیلی
-

/049421
0

/076701
-0

آزمون کیفیت مدل ساختاری

1
0141583
-/

0181801
-/

1

/004735

0/167851

1

-0

1

سه معیار اصلی برای آزمون مدلهای ساختاری وجود دارد )1 :شاخص ضریب تعیین ()r2؛ )2
_______________________________________________________________
 1 Structural Model
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معناداری ضرایب مسیر (بتا)؛ و  )3شاخص افزونگی یا ارتباط پیشبین .ضریب تعیین بدست آمده
برای متغیر سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی به ترتیب  0/08و  0/07میباشد که در سطح ضعیف
قرار دارند .شاخص افزونگی برای متغیرهای مدل مثبت بوده و کیفیت آن تأیید میشود .حداقل
آماره  tبرای معناداری ضرایب مسیر 1/96 ،میباشد .در جدول  6ضرایب مسیر فرضیهها قابل
مشاهده است.
از میان سبکهای چهارگانه یادگیری ،ابعاد درونداد و پردازش ،متغیر سواد اطالعاتی را تبیین
میکنند (فرضیه  .) 1همچنین بُعد ادراک و متغیر سواد اطالعاتی نیز ،متغیر عملکرد تحصیلی را
تبیین میکنند (فرضیه  2و .)3
جدول  .6آزمون فرضیات مدل تحقیق
فرضیات تحقیق

ضریب مسیر

معناداری

رد /تأیید

بین بُعد درونداد و سواد اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد.
بین بُعد پردازش و سواد اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد.
بین بُعد ادراک و سواد اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد.
بین بُعد فهم و سواد اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد.
بین بُعد درونداد و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
بین بُعد پردازش و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
بین بُعد ادراک و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
بین بُعد فهم و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
بین سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

0/186
-0/163
-0/001
-0/085
-0/082
-0/053
-0/173
0/027
0/186

3/282
3/042
0/009
1/399
1/496
0/870
3/443
0/528
3/123

تأیید شد
تأیید شد
رد شد
رد شد
رد شد
رد شد
تأیید شد
رد شد
تأیید شد


ابعاد درونداد و پردازش متغیر عملکرد تحصیلی را به صورت غیرمستقیم تبیین میکنند
(فرضیه  .)4بررسی اثرات کل (اثرات مستقیم و غیرمستقیم) ابعاد درونداد و پردازش بر عملکرد
تحصیلی نشان میدهد ،بُعد درونداد با ضریب اثر مستقیم  -0/082دارای اثر غیرمستقیم معنادار
 -0/034و بُعد پردازش با ضریب اثر مستقیم  -0/053دارای اثر غیرمستقیم معنادار  -0/030میباشد
(جدول .)7
جدول  .7بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مدل
مسیر
بُعد درونداد
بُعد پردازش




عملکرد تحصیلی
عملکرد تحصیلی

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

معناداری اثرات غیرمستقیم

اثر کل

-0/082
-0/053

-0/034
-0/030

8/786
13/625

-0/048
-0/083



83

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دوره  ،50زمستان 1395

________________________________________________________
آزمون کلی مدل معادالت ساختاری
شاخص نیکویی برازش ،)GoF( 1برازش بخش کلی را کنترل مینماید .در پژوهش حاضر
برازش مدل  0/235بدست آمد که نشان میدهد برازش کلی مدل در حد متوسط است.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش« ،تعیین نقش واسطهای سواد اطالعاتی در ارتباط بین سبکهای
یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان فنی -مهندسی و علوم انسانی دانشگاه تهران» بود .نتایج
نشان داد از میان سبک های چهارگانه یادگیری ،فقط ابعاد درونداد و پردازش قابلیت تبیین متغیر
سواد اطالعاتی را دارند (فرضیه  .)1همچنین بُعد ادراک و متغیر سواد اطالعاتی نیز متغیر عملکرد
را تبیین کردند (فرضیه  2و  .)3معناداری اثرات غیرمستقیم سبکهای یادگیری در ابعاد درونداد و
پردازش از طریق سواد اطالعاتی بر متغیر عملکرد تحصیلی نیز مورد تأیید واقع شد (فرضیه .)4
مدل نهایی پژوهش حاضر در شکل  2آمده است.


شکل  .2مدل نهایی پژوهش

آزمون فرضیه  ،1تأثیر سبکهای یادگیری در ابعاد درونداد و پردازش را بر متغیر سواد
اطالعاتی تأیید کرد ،در حالی ابعاد ادراک و فهم قادر به تبیین متغیر سواد اطالعاتی نبودند .برای
بُعد درونداد ،با توجه به ترجیح قوی سبک دیداری نسبت به سبک کالمی و عالمت مثبت ضریب
مسیر ،سبک دیداری با سواد اطالعاتی رابطه مثبت دارد .یعنی افرادی که دارای سبک دیداری
_______________________________________________________________
 1 Goodness of Fit
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می باشند ،سواد اطالعاتی بیشتری دارند و افرادی که دارای سبک کالمی میباشند ،سواد اطالعاتی
کمتری دارند .برای بُعد پردازش نیز با توجه به ترجیح سبک فعال نسبت به سبک تأملی و عالمت
منفی ضریب مسیر آن ،سبک تأملی با سواد اطالعاتی رابطه مستقیم و سبک فعال با سواد اطالعاتی
رابطه عکس دارد .یعنی هر چه سبک فرد به سبک تأملی نزدیک باشد ،سواد اطالعاتی فرد افزایش
می یابد و هر چه سبک فرد به سبک فعال نزدیک باشد ،سواد اطالعاتی فرد کاهش مییابد.
یادگیرندگان سبک تأملی بیشتر ترجیح میدهند تا بر روی یادگیری مسائل فکر و تأمل کنند و
اطالعات موجود را با دقت و تأمل بیشتری مورد سنجش قرار دهند .آنها معموالً تمایل دارند ،تا به
تنهایی و یا در گروه کوچک و همراه یک دوست خوب کار کنند .نتایج این پژوهش با نتایج
دالریمپل ( ) 2003همسو است .او نیز به این نتیجه دست یافت که دانشجویانی که دارای سبک
دیداری و تأملی می باشند ،از سطح سواد اطالعاتی باالتری برخوردارند .دلیل این امر این است که،
افرادی که دارای سبک یادگیری دیداری و تأملی هستند ،میتوانند با دیدن اطالعات در قالب و
فرمت های مختلف از جمله تصاویر ،نمودار ،فیلم و عکس و  ...با ذهنیت و تأمل بیشتری نسبت به
تجسم اطالعات در ذهن خود اقدام کنند .به گفته دان و دان ( )1978این فرآیند تجسم میتواند
تأثیر مثبتی در نحوة تفکر و یادگیری یادگیرندگان این نوع سبک در انواع مطالب ،مهارتها و
فعالیتهای مختلف داشته باشد.
طبق نتایج پژوهش حاضر دانشجویان دارای سبک دورنداد کالمی و سبک پردازش فعال
دارای سواد اطالعاتی کمتری هستند .لذا باید با توجه به ویژگیهای این دانشجویان در جهت
تقویت سواد اطالعاتیشان اقدام گردد .افراد دارای سبک یادگیری کالمی ،اطالعات را بیشتر از
طریق کلمات نوشته شده یا توضیحات (کالمی  -شفاهی) از طریق محافل و سخنرانیها را بهتر به
یاد میآورند و کارهای گروهی را دوست دارند .در راستای نتایج این پژوهش نیز ،نتایج سوزا
( )1995نشان داد که محافل سخنرانیها ،برای یادگیرندگان سبک کالمی باید بین  15تا  20دقیقه
صورت بگیرد ،چرا که زمان طوالنی شدن سخنرانیها و مطالب نوشته شده و نوارهای صوتی
طوالنی بازده یادگیری این افراد را کاهش می دهد.
یادگیرندگان سبک یادگیری فعال نیز ،به وسیله کار فعاالنه و انجام فعالیت بر روی مواد
یادگیری و با دستکاری کردن اشیا (انجام آزمایشات) به بهترین نحو به یادگیری در مورد اطالعات
مورد نیاز اقدام میکنند .به عالوه ،آنها بیشتر عالقهمند به برقراری ارتباط با دیگران هستند و
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فعالیت در گروههایی که در آنها امکان بحث و گفتوگو در مورد مواد یادگیری وجود دارد را
ترجیح میدهند و بیشـتر بـا کاربرد عملی اندیشهها سر و کار دارند .به گفته ویلکینسون و
همکارانش ( ،) 2000حافظه فعال از دو نظام متمایز در دو محل ذخیره فرعی تشکیل شده است:
نظام کالمی و نظام غیرکالمی .نظام کالمی فقط اطالعات بیان شده به صورت روایتی را پردازش
میکند .در حالیکه اطالعات بصری به وسیله نظام غیرکالمی مورد پردازش قرار میگیرد .در
نتیجه کالم و تصویر در دو منطقه متفاوت از حافظه پردازش میشوند .لذا الزم است که استادان
رشتههای گوناگون ،دانش روششناسی و روانشناسی خود را افزایش بدهند و با آگاهی از
ترجیحات متفاوت دانشجویان و نیز نقش حواس گوناگون در یادگیری ،از شیوههای ارائه چندگانه
و رسانه های گوناگون آموزشی با مدت زمان مشخص به منظور باال بردن بازده یادگیری استفاده
کنند.
آزمون فرضیه  2نشان داد از میان سبکهای چهارگانه یادگیری ،فقط بُعد ادراک به صورت
مستقیم قادر به تبیین متغیر عملکرد میباشد .برای بُعد ادراک ،سبک حسی در مدل اندازهگیری
وارد شده دارای عالمت میزان اثر منفی میباشد ،در نتیجه با نزدیک شدن سبک فرد به سبک
شهودی ،عملکرد فرد افزایش و با نزدیک شدن فرد به سبک حسی ،عملکرد وی کاهش مییابد.
لذا برای افزایش عملکرد تحصیلی باید ویژگیهای افراد دارای سبک ادراک حسی را شناسایی
کرد و روشهای تدریس مناسب را در اقبال آنها بهکار برد .افراد دارای سبک حسی نسبت به
سبک شهودی تمایل به یادگیری واقعیتها دارند ،عملگرا هستند ،دوست دارند مسائل خود را با
استفاده از روشهای تعریف شده (روشهای روشن و واضح) حل کنند ،و پیچیدگی را دوست
ندارند و از ابهام متنفرند .اما افراد دارای سبک شهودی ،اغلب ترجیح میدهند امکانات و روابط را
کشف کنند ،خالق و نوآور باشند و تکرار را دوست ندارند .همچنین دارای تخیل قوی ،دوستدار
مفاهیم و تفسیر اطالعات میباشند .با توجه به این ویژگی ،دلیل این نتیجهگیری را میتوان اینگونه
تفسیر کرد که دانشجویانی که از سبک یادگیری شهودی استفاده می کنند ،بیشتر به الگوها و
تفسیر نظریههای یادگیری گرایش دارند و ترجیح میدهند به جای مفاهیم عملی و عینی ،نظریهها
را اساس یادگیری خود قرار دهند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش رحمانی و ازلی ()1391؛
شمس اسفندآباد و امامی پور ( )1382که در مطالعه خود نتیجه گرفتند که بین سبک یادگیری
شهودی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و این سبک میتواند پیشبینی کننده
عملکرد باال باشد ،همسو است و با نتایج پژوهشهای گاپی ( )2013و عگبهی و همکاران ()1392
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که در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بین سبکهای یادگیری و عملکرد رابطه معناداری
وجود ندارد ،ناهمسو بود.
آزمون فرضیه  3تأثیر متغیر سواد اطالعاتی را بر متغیر عملکرد تحصیلی دانشجویان نشان داد.
یعنی دانشجویانی که دارای سواد اطالعاتی میباشند ،عملکرد بهتری داشتهاند .پژوهشهای
بسیاری به بررسی راهکارهایی برای آموزش سواد اطالعاتی و مهارتهای آن پرداختهاند و اثرات
آن را بر عملکرد دانشجویان مورد بررسی قرار دادهاند .بررسی این پژوهشها نشان داده است که
ارتقای سطح سواد اطالعاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد خواهد گذاشت و آن را به سطح مطلوب
خواهد رساند .وجود این مهارتها ،باعث میشود افراد با دید انتقادی به شناسایی اطالعات با
صحت بیشتری اقدام کنند و با درک عمیقتری مفاهیم موجود در اطالعات را برای رفع نیاز خود
استفاده کنند و در نهایت ،می تواند زمینه عملکرد بهتر و مؤثرتر در فراگیران را ایجاد کند .پژوهش
حاضر با نتایج بینیاز ()1392؛ جعفریان و سعیدیپور ()1392؛ حسنزاده و اسدی (1386؛ دلوچی
()1389؛ طیبنیا ()1385؛ اسکات و پلورد ()2007؛ اسکاپ و لوئیز ()2013؛ و سلیمانی ()2014
همسو بود .در تمام این پژوهش ها به رابطه مثبت بین سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی اشاره شده
است .همچنین پژوهش موهدصالح و همکاران ( )2011که بین عملکرد و سواد اطالعاتی
دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه دولتی مالزی وجود رابطه معناداری را گزارش نکردهاند و
همسو با نتایج پژوهش حاضر نبود.
آزمون فرضیه  4نشان داد ،سبکهای یادگیری در ابعاد درونداد و پردازش ،متغیر عملکرد را
از طریق سواد اطالعاتی به صورت غیرمستقیم تبیین میکنند .با توجه به عالمت مثبت ضریب مسیر،
برای اثر غیرمستقیم بُعد درونداد بر عملکرد ،هر چه سبک فرد به دیداری نزدیک باشد عملکرد
فرد بهتر می شود .برای تأثیر بُعد پردازش بر عملکرد نیز هر چه سبک فرد به سبک تأملی نزدیک
باشد ،عملکرد وی نیز افزایش مییابد .در اینجا نیز همانند فرضیه  1که دانشجویان دارای سبک
دورنداد کالمی و سبک پردازش فعال دارای سواد اطالعاتی کمتری بودند ،این افراد دارای
عملکرد کمتری نیز می باشند .لذا شناخت خصوصیات این افراد که در بخش فرضیه  1بیان شد از
اهمیت بسزائی برخوردار است .نتایج این پژوهش مشابه با نتایج مختار و همکاران ( )2008بود.
آنها نیز به این نتیجه رسیدند که سبکهای یادگیری میتواند از طریق سواد اطالعاتی بر عملکرد
تأثیر بگذارد.
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در این پژوهش نقش مهارتهای سواد اطالعاتی به عنوان یک متغیر واسطهگر در رابطه با
شناخت سبک های یادگیری و عملکرد مورد تأیید واقع شد .همانطور که قبالً نیز گفته شده نقش
واسطهای مهارت سواد اطالعاتی با شناخت سبکهای یادگیری میتواند در بازیابی اطالعات
مناسب اثر بگذارد و فراگیران با توجه به نوع شیوه یادگیری در خود ،از این مهارتها به منظور
افزایش آگاهی و توانایی خود استفاده کنند و در نتیجه بتوانند عملکرد خود را بهبود ببخشند .طبق
یافتهها میتوان گفت افراد با سبکهای یادگیری مختلف دارای سطح سواد اطالعاتی مختلفی
هستند .به عبارتی دیگر تغییر در سبکهای یادگیری منجر به تغییر در سطح سواد اطالعاتی میشود
و این عامل ،تأثیر بسزائی در پیشرفت دانشجویان دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد ،سبکهای یادگیری شهودی ،دیداری و تأملی بر عملکرد
دانشجویان تأثیر مثبت و در بُعد یادگیری درونداد (سبک کالمی) ،بُعد پردازش (سبک فعال) و
بُعد ادراک (سبک حسی) تأثیر عکس دارند لذا پیشنهاد میگردد ،مدیران آموزشی در جهت
شناخت سبکهای یادگیری دانشجویان کارشناسی اقدام نموده و دانشجویانی که دارای سبکهای
یادگیری کالمی ،فعال و ادراک میباشند را شناسایی کنند .استادان این گروههای آموزشی نیز در
راستای افزایش سطح سواد اطالعاتی و عملکرد آنها ،با شناسایی سبکهای یادگیری
یادگیرندگان ،آموزش مناسبی را برای آنان طراحی کنند و با بهرهگیری از روشهای آمیخته و
ترکیب کردن سبکهای یادگیری در برنامههای آموزشی خود ،دانشجویان را در سبکهای دیگر
یادگیری نیز توانمند سازند .چرا که در این صورت ،یادگیرندگان با داشتن چند نوع سبک مختلف
در یادگیری میتوانند به یادگیرندگان کارآمد تبدیل شوند .همچنین پیشنهاد میگردد ،برگزاری
کارگاه های آموزش سواد اطالعاتی ،متناسب با نوع سبک یادگیری فراگیران کالمی ،فعال و
حسی برگزار شود .وجود مهارت باال در فن سخنرانی و استفاده از کلمات کلیدی تأثیرگذار در
مدت زمان کوتاه به وسیلة روشهای واضح و مشخص در این کارگاهها ،میتواند به صورت
کارب ردی و عملی ،سطح سواد اطالعاتی این یادگیرندگان را بهبود ببخشد و منجر به پیشرفت
تحصیلی گردد.
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