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 چکیده:
 

: هدف این پژوهش بررسی تفاوت بین سبک یادگیری، سواد اطالعاتی و سواد هدف
 ای دانشجویان تحصیالت تکمیلی است. رایانه

 انجام پیمایشی صورتبه و است کاربردی هدف نظر از پژوهش اینروش پژوهش: 
ویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد جامعه آماری این پژوهش، دانشج .شد

های نفر به پرسشنامه 150ای شامل بودند و نمونه 95-94سال دوم تحصیلی در نیم
ها شامل سه پرسشنامه سبک یادگیری فلدر و پژوهش پاسخ دادند. این پرسشنامه
 ای بود. سولومَن، سواد اطالعاتی و سواد رایانه

ای دانشجویان زن و مرد با داد که سطح سواد اطالعاتی و رایانهها نشان ها: یافتهیافته
ای یکدیگر تفاوتی ندارند؛ همچنین بین مقطع تحصیلی و سطح سواد اطالعاتی و رایانه

دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. سطح سواد اطالعاتی دانشجویان در حد 

تحصیلی، جنسیت و سن آنها متوسط بود. سبک یادگیری دانشجویان با توجه به مقطع 
ای رابطه مستقیم و مثبتی تفاوت داشت. از سوی دیگر، بین سواد اطالعاتی و سواد رایانه

 وجود داشت. 
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ین ود؛ بنابرابخواهد نای بدون توجه به سبک یادگیری دانشجویان اثربخش گیری: آموزش سواد اطالعاتی و سواد رایانهنتیجه
ی ا و عملیاتریزی، اجررا برمبنای سبک یادگیری، نوع رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان طرح های آموزشی مرتبطباید دوره

 کرد. 
 شهدمردوسی ای، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، دانشگاه فسبک یادگیری، سواد اطالعاتی، سواد رایانهها: کلیدواژه

 مقدمه

ب گیری مناسدر عین حال، بهرهتوسعه فناوری موجب گسترش حجم اطالعات در دسترس شده است؛ اما 

ی عبیرهایاز ت همین سبب، برای توصیف شرایط کنونیبرانگیز کرده است. بهاز منابع اطالعاتی را چالش

ا رطالعات از ا شود. در حال حاضر، افراد امکان دسترسی و استفادهمحور استفاده میهمچون جامعه دانش

محور کنونی، برانگیز در جهان دانشبراین موضوع چالشاز طریق بسترهای مختلف فناورانه دارند؛ بنا

الش ر این چوفیق بتهای کلیدی برای العمر، از مهارتفناوری و دانش است. در این راستا، یادگیری مادام

 .)1387میرحسینی و پریرخ، (آید شمار میبه

رو، کند. از اینیمحجم عظیم اطالعات و آلوده بودن بخشی از آنها، نیاز به مدیریت اطالعات را تشدید  

طالعات نیاز لی به اه دلید باید بدانند که چه زمانی و به چکیفیت اطالعات مورد نیاز باید بررسی شود و افرا

به  طالعاتیواد ا، آموزش سهمین دلیلبهدارند و از طریق چه ابزارهایی امکان دسترسی به آن را دارند. 

، ین شرایطافراهم شود. در  امری ضروری تبدیل شد تا فرصت رویارویی با افزونگی اطالعات برای همگان

عبارت هست. بهایی برای کسب اطالعات از منابع و ارزیابی آنها برای کاربران ضروری اداشتن مهارت

تار غالب عنوان رف)به ها بر توانایی افراد در بروز رفتار اطالعاتی آنهادیگر، یادگیری این مجموعه مهارت

 برای تعامل در دنیای کنونی( اثرگذار است.

 بقا در والعات هاست که برای زندگی پویا در عصر اطو مهارت دانشای از انواع سواد اطالعاتی مجموعه

عنوان تی بههمین سبب، سواد اطالعاای ضروری است. بهحرفه و های فشرده آموزشی، علمیدوران رقابت

لمی در عهای العمر شناخته شده است و دانش و مهارت پایه برای تمام گروههای یادگیری ماداممهارت

 . )1386پریرخ، (شود ب میسنین مختلف محسو

نشدنی و حجم آن بسیار بیشتر از اطالعات در قالب در زمان حاضر که تولید اطالعات الکترونیکی کنترل

؛ 1997) 1ای شده است. بروسهای سواد اطالعاتی وابسته به دانش و مهارت سواد رایانهچاپی است، مهارت

ارائه  یرا در ساختار سلسله مراتب یجنبه سواد اطالعات هفت (2012، 2قل در لیمبرگ، ساندین، و تالجان

 است:  ینتریچیدهو جنبه هفت پ ینمحدودتر یککند که جنبه می

                                                 
1 Bruce 
2 Limberg, Sundin, & Talja 
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 اتی؛اطالع ارتباط و یافتن برای اطالعات فناوری از استفاده توانایی: اطالعات فناوری. 1

 اطالعاتی؛ منابع یافتن و جستجو: منابع. 2

 یابی؛اطالع فرایند یک اجرای: فرایند. 3

 اطالعات؛ کنترل و سازماندهی: کنترل. 4

 عالقه؛ مورد حوزه در دانشی پایگاه یک ایجاد: دانش ساخت. 5

 تازه؛ هایبینش برای شخصی اندازهایچشم و دانش با کار: دانش گسترش. 6

 دیگران. به سودرسانی برای ندانهخردم طوربه اطالعات از استفاده: دخِرَ. 7

 یراس شودیاست که باعث م یاطالعات، اساس سواد اطالعات ی، دانش فناورشدهبراساس جوانب اشاره

 .شود طی سهولت و روشنیبه یسواد اطالعات یهاگام

دهد. های فکری و فیزیکی هر فرد، رفتار وی را شکل میظرفیت و پیشینه یادگیری، درک از محیط

های سابق و ارتقای های یادگیری جدیدتر، کسب اطالعات درباره دانستهراین، رفتار از طریق تجربهبناب

های شناختی و عملکردهای مغزی، رفتار انسان را تعیین یابد. ویژگیظرفیت ذهنی و جسمی تغییر می

شود و پیچیدگی رفتار وسیله سامانه عصبی کنترل میکنند. اعتقاد بر این است که رفتار انسان ابتدا بهمی

موازات پیچیدگی رو، بهاز این (.2014، 1)گلدشتاینانسان با پیچیدگی سامانه عصبی و شناختی ارتباط دارد 

رود. این امر باعث سامانه عصبی، توانایی یادگیری نیز پیشرفت خواهد کرد و ظرفیت درک فرد باالتر می

تواند درونی باشد و هم از طریق ینکه رفتارهای انسان هم میتطابق رفتار با شرایط خواهد شد. با توجه به ا

شود و کمک بیشتری به پیچیدگی سامانه عصبی دست آید، محیط غنی سبب یادگیری بیشتر مییادگیری به

 کند )رفتارهای پیچیده با عمق بیشتر(. و شناختی می

کیمینز و  در؛ نقل 2000) 2اندیتعاریف فراوانی برای سواد اطالعاتی وجود دارد. در تعریف کوتاه ب

ظرفیت "سادگی بیان شده است: دهد بهآنچه که در فرایند سواد اطالعاتی رخ می (،2، ص 2009، 3استاگ

ضروری نیاز دارد. یک  کار بردن اطالعاتِبه و شناسایی به اطالعات، سپس شناسایی، دسترسی، ارزیابی

 ."نه یاد بگیردباسواد اطالعاتی شخصی است که یادگرفته تا چگو

                                                 
1 Goldstein 
2 Bundy 
3 Kimmins & Stagg 
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ارتباط متقابل بین   (2012؛ نقل در لیمبرگ، ساندین، و تالجا، 1997) داد یادگیری است. بروسسواد برون

 مشغول شدن در"را برای  1"یادگیرنده آگاه"کند و اصطالح استفاده اطالعات و یادگیری را مطرح می

 برای ی مختلف استفاده از اطالعاتهاروش اشتیاق بهو  منظور یادگیریعملکردهای اطالعاتی به

دارد  رابطهاطالعاتفناوریهایمهارتبااطالعاتیرسد سوادنظر میبهکند. پیشنهاد می "یادگیری

 اما؛شود(می ارائه ی اطالعاتیهاخصوص با تغییرات فناورانه که اطالعات در بستر رایانه و سیستم)به

اطالعات،فناوریهایمهارتاست.جامعهو آموزشینظامرد،فبارابطهتری درگستردهمفاهیممتضمن

به رسیدنبرایدیگرهایفناوریو هادادهپایگاهکاربردی،افزارهاینرمرایانه،ازسازندقادر میرافرد

لزوماً برخی از اطالعاتیباسوادافرادکند.استفادهشخصیو کاریدانشگاهی،گوناگوناهداف

ورانه را دارند.های فناتمهار

 های شناختی، فراشناختیشده در مورد سواد اطالعاتی، این توانمندی شامل مهارتبه تعریف ارائهتوجه با 

آسانی های یادشده بهعملکردی در مورد اطالعات و چگونگی دسترسی و استفاده از آن است. مهارت و

فرد باسوادِ ر کند؛ بنابراین باید آموزش داده شود. نوعی تعبیآید و هر فرد ممکن است آنها را بهدست نمیبه

های اساسی مورد نیاز ها و نگرشاطالعاتی شخصی است که یاد گرفته تا چگونه یاد بگیرد. دانش، مهارت

ای توانمندی در مواجهه با فناوری رایانه در زندگی روزمره آنها سواد رایانه را برایبرای همه شهروندان 

ها و فناوری اطالعات تواند از رایانه و سیستمخوبی می. در این وضعیت، فرد به(2005، 2)پوینتنگویند می

 استفاده کند. 

)چگونگی برخورد با اطالعات( در چرخه یادگیری رخ  4)مسیر دریافت اطالعات( و پردازش 3ادراک

افراد،  عضیب. (1794، ص 2016، 6هاریکور، آنتوارو و بی؛ نقل در سانگ1984، 5)کلب دهندمی

شنیدن( بهتر  )مانند حس کردن، لمس کردن، دیدن و اطالعات را با استفاده از تجارب عینی و احساسات

های ذهنی و )با استفاده از بازنمون 7صورت انتزاعیکه برخی دیگر اطالعات را بهدرحالی ؛کننددرک می

(. 1794، ص 2016هاری، بیکور، آنتوارو و ؛ نقل در سانگ1984کلب، کنند )دیداری( درک می

)اِرِی، گینز و شود، فرایند یادگیری رخ داده است که اطالعات در حافظه بلندمدت افراد ذخیره میزمانی

                                                 
1 Informed learning 
2 Poynton 
3 Perception 
4 Processing 
5 Kolb 
6 Sungkur, Antoaroo, & Beeharry 
7 Abstractly 
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عنوان دانش او نسبت به آن های پیشین وی به. در مواجهه فرد با محرک جدید، آموخته(2006، 1پیتز

شود. در این وضعیت، فرد توانایی رودررو شدن با آشکار می ها()برپایه میزان شباهت موقعیت شرایط

های های جدیدی را درک کند. برای برخورد با محرکتواند تجربههای جدید را دارد و میمحرک

کنند که در آن تبحر و چیرگی بیشتری دارند. توانایی های مختلفی استفاده میها از قابلیتجدید، انسان

های یادگیری، راهی هستند که در آن هر یری هر فرد است. سبکیادگیری متفاوت، نتیجه سبک یادگ

دانل، )پاشلر، مکشود نگهداری اطالعات جدید و مشکل، متمرکز می و یادگیرنده بر پردازش، جذب

. بنابراین، مسیر مرجح افراد برای پردازش اطالعات )که بسیار متنوع است(، (2009، 2روهرِر و یورک

 . کندخص میسبک یادگیری آنها را مش

، 4، کُنشی/ انعکاسی3وابسته/ مستقل -اند از رشتههای یادگیری در حالت کلی عبارتابعاد اصلی سبک

های این ابعاد، بسته به سبک .(2014، 8)هوانگ 7درپی/ سراسریپی و 6، کالمی/ دیداری5نگر/ جزءنگرکل

اند. یکی از گوناگونی قرار گرفتههای بندیاند در دستههکردمختلفی که پژوهشگران ابداع و عرضه 

است؛ این سبک چهار بُعد کُنشی/ انعکاسی،  9سولومَنلدر و های یادگیری سبک فِپراستنادترین سبک

های فراوانی برپایه این سنجد. پژوهشدرپی/ سراسری را میپی و ، کالمی/ دیداری10حسی/ ذاتی)شهودی(

هر کدام از این چهار جفت سبک، معنی خاصی . (1201، 11)هوانگ و ژیاند سبک یادگیری انجام شده

 :(2008، 12)سانتو دارند

که و کارها را همراه با دیگران تجربه کنند؛ درحالی 13هاءشییادگیرندگان کُنشی دوست دارند تا 

فکر و کار کنند. یادگیرندگان حسی،  هاءشیتنهایی در مورد یادگیرندگان انعکاسی دوست دارند به

 هاکه یادگیرندگان ذاتی، مفاهیم، نظریهدهند؛ درحالیرا ترجیح می 14یافتهمراحل سامان و اتحقایق، جزئی

                                                 
1 Errey, Ginns, & Pitts 
2 Pashler, McDaniel, Rohrer, & Bjork 
3 Field dependent/independent 
4 Reflective/Active 
5 Wholist/Analytic 
6 Verbal/Visual 
7 Sequential/Global 
8 Huang 
9 Felder & Soloman 
10 Sensory/Intuitive 
11 Huang & Xie 
12 Santo 
13 Things 
14 Well-established procedures 
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ها را دوست نمایش و هادهند. یادگیرندگان دیداری، تصویرها، نمودارها، فیلمنوآوری را ترجیح می و

یادگیرندگان  که یادگیرندگان کالمی، اطالعات نوشتاری یا گفتاری را دوست دارند.دارند؛ درحالی

که یادگیرندگان سراسری، گیرند؛ درحالیصورت مراحل خطی با رشد تدریجی اندک یاد میپی بهدرپی

گیرند و دوست دارند تا تصویر بزرگی را نگری هستند که با خیزهای بزرگ فکری یاد میمتفکران کل

ناختی در پردازش اطالعات )پردازش، های شدلیل شناسایی اولویتببینند. استفاده از این سبک یادگیری، به

 . (2014)هوانگ، فهم( است  و ادراک، درونداد

 . (2011، )هوانگ و ژیخصوص حین تعامل با رایانه دارد سبک یادگیری، اثر مستقیم بر رفتار فرد به

تمایل به ، العمرمادامهای سواد اطالعاتی و یادگیری سبب ایجاد پیوند میان مهارتدر دهه اخیر عمدتاً به

ارتقای سطح مهارت سواد اطالعاتی در تمام سطوح آموزشی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، رشد 

ای را بیشتر کرده است. نحوه آموزش و های سواد رایانهاستفاده از فناوری اطالعات، لزوم یادگیری مهارت

ی شیوه تدریس مناسب با سبک کارگیرنیازمند به ،یادگیری با توجه به این تغییرات -فرایند یاددهی

 العمر شود. تواند منجر به رشد یادگیرندگان مادامیادگیری فراگیران است. چنین ترکیبی می

 هایدوره در خصوصبه تحصیلی مختلف مقاطع در هادانشگاه در دانشجویان اساسی و عمده فعالیت

 طریق از) پژوهشی کارهای برای ارزشمند اطالعات دست آوردنبه تخصصی، دکترای و ارشد کارشناسی

 خود خاص اهداف راستای درآنها  ارزیابی و( افزاییدانش هایدوره یا هاهمایش در شرکت آموزش،

. بود خواهد ایشان یادگیری فرایند گرتسهیل ،آنها اطالعاتی سواد هایمهارت مجموعه رو،از این. است

 بدون اطالعات از استفاده تصور ای،رایانه هایسامانه و دیجیتال فضای روافزون رشد دلیلبه آن، بر افزون

 داشته فناوری حیطه در بیشتری توانمندی که افرادی جهت، این از. است نامعقول زیادی حد تا فناورانه بستر

 دانشجو که کرد اشاره باید نهایت، در. دارندبرمی بیشتری سرعت با را ترقی هایگام امروزه باشند،

 فرایند دیگر، عبارتبه. ندارد گوناگون مسیرهای طریق از دانش و علم فراگیری و موختنآ جز ایظیفهو

 شیوه که کرد دقت باید. است وی پیشرفت و بقاء در ضروری و حیاتی عنصر دانشجو، برای یادگیری

 .باشد دیگر دانشجوی از متفاوت کامل، طوربه تواندمی یادگیری برای دانشجو هر مطلوب

 ایرایانه سواد و اطالعاتی سواد یادگیری، سبک وضعیت که نیست مشخص گفته،لب پیشبرپایه مطا

رسد نظر میبه .دارد وجود آنها میان ایرابطه یا تفاوت چه و است چگونه تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 همین سبب، پژوهشبرای رسیدن به نقطه مطلوب، آگاهی از شرایط کنونی دانشجویان ضروری باشد. به
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ای میان دانشجویان با سواد رایانه و حاضر درصدد بررسی تفاوت سبک یادگیری، سواد اطالعاتی

 های متفاوت است.ویژگی

ل و نه مسائر زمیهای بسیاری در بیشتر نقاط دنیا داین موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که پژوهش

ین سه از ا ها در هر کدامرخی از پژوهششود. در این بخش بهای مختلف آن انجام شده است و میجنبه

 شود: مورد بیان می

و بسته به جوامع  بارههای گوناگونی در این های سبک یادگیری تنوع بسیار زیادی دارد. پژوهشپژوهش

شخصیتی افراد انجام شده است. لو،  و ارتباط آن با عملکرد، متغیرهای شناختی و شده، بافت مدنظربررسی

های کنندگان در دورههای یادگیری را در عملکرد یادگیری شرکت( تأثیر سبک0032) 1لیو ، ویو

دانشجوی تحصیالت تکمیلی را بررسی کردند و  76های آموزشی مجازی بررسی کردند. آنها دیدگاه

های مختلف زمینهپس و های یادگیری مختلفدریافتند که بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی با سبک

های تحت وب و پیوسته( تفاوتی وجود ندارد تجربه قبلی استفاده از دوره و ضعیت شغلیو ،)جنسیت، سن

های این حوزه همچون و همگی آنها قادر به یادگیری خوب هستند. این وضعیت برخالف سایر پژوهش

ین درصدد یافتن ارتباط ب  (2016) 3، میراندا، و مورِیسبود. در همین راستا، آلوز (2000) 2چوپژوهش 

سبک یادگیری دانشجویان با عملکرد دانشگاهی و میزان استفاده آنها از محیط یادگیری مجازی بودند. 

نشان داد که میزان دسترسی به محیط یادگیری مجازی برای دانشجویان با سبک  آنها نتایج پژوهش

های رای خود سبک( در رساله دکت2016) 4لسوِگرا بیشتر است. در بررسی مشابه دیگری، کَیادگیری عمل

یادگیری دانشجویان و موفقیت آنها را بررسی کرد و دریافت که بین جنسیت و سبک یادگیری نیز تفاوت 

های یادگیری دانشجویان به دهندگان باید برپایه سبکهمچنین پیشنهاد کرد که آموزش ویمعنادار است. 

 آنها تدریس کنند.

مدیریت  و ( سبک یادگیری، سبک مطالعه1393) دوستیان، ابراهیمی قوام، اعظمی، چوپان، و معتمدی

 مطالعه یری وزمان دانشجویان ممتاز و غیرممتاز را بررسی کردند. آنها دریافتند که بین سبک یادگ

 د. نش شاهدهینه از زمان تفاوتی مدانشجویان تفاوت معنادار وجود دارد؛ ولی از لحاظ استفاده به

                                                 
1 Lu, Yu, & Liu 
2 Chou 
3 Alves, Miranda, & Morais 
4 Caswell 
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یادگیری در آموزش سواد اطالعاتی  -راهبردهای مربوط به فرایند یاددهیپژوهشگران به مبحث استفاده از 

( در پژوهش خود آموزش سواد اطالعاتی را 2008) 1فو ، واند. در همین رابطه، مختار، مجیدتوجه کرده

آموزان دبیرستانی بود و پژوهش آموزان مدنظر قرار دادند. جامعه آنها دانشبرمبنای سبک یادگیری دانش

ریزی شد. در نهایت، پژوهشگران دریافتند ورت آزمایشی با تعیین گروه کنترل و مداخله طرحصبه

اند، در اجرای طرح شان دریافت کردهآموزانی که آموزش سواد اطالعاتی را برپایه سبک یادگیریدانش

سبک  های سواد اطالعاتی برپایهاند. توصیه این پژوهش اجرای آموزشخود موفقیت بیشتری داشته

( راهبرد یادگیری کُنشی را در 2012و همکارانش ) 2آموزان بود. در پژوهشی مرتبط، دتلوریادگیری دانش

های کُنشی در فرایند یادگیری، های سواد اطالعاتی بررسی کردند. آنها معتقد بودند که روشارائه آموزش

که آموزش انفعالی سواد اطالعاتی  کند. آنها دریافتنددادهای یادگیری دانشجویان را درخشان میبرون

دادهای سودمند برای دانشجویان نیست. آنها تأکید دریافت برون ،سبک مؤثری برای تدریس و در نهایت

ت؛ حتی یک جلسه آموزش فعال ممکن است برای کسب سداشتند که میزان آموزش فعال یا کُنشی مهم نی

 د باشد. نتایج سودمند و پایدار در یادگیری دانشجویان مفی

بردن به این نکته بودند که آیا ( در پژوهش خود درصدد پی2014) 3با نگاهی متفاوت، چن و لین

های یادگیری مختلف، رفتار متفاوتی برای استفاده از اطالعات دارند یا خیر. آنها یادگیرندگان با سبک

اده کردند. پژوهشگران را برای سنجش سبک یادگیری استف سولومَنلدر و پرسشنامه سبک یادگیری فِ

های مختلف، رفتار متفاوتی برای استفاده از اطالعات در مواجهه با آن بردند که یادگیرندگان با سبکپی

دارند )برای مثال، یادگیرندگان با سبک یادگیری سراسری به ساختار و سازماندهی متکی و یادگیرندگان 

 د(. های اطالعاتی متکی هستنترتیبی به جستجو در نظام

سهولت تری در زندگی روزمره یافته است و جریان اطالعات بهازآنجاکه فناوری اطالعات نقش پررنگ

های مختلف از جنبهرا افتد، پژوهشگران بسیاری سواد اطالعاتی دانشجویان در بین مخاطبان آن اتفاق می

خص نمودن سطح سواد ( پژوهش خود را با هدف مش1389. پندپذیر و چشمه سهرابی )اندبررسی کرده

بردند اطالعاتی دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام دادند. آنها پی

های آموزش سواد اطالعاتی نیاز گرچه سطح سواد اطالعاتی دانشجویان در حد مطلوب است، به برنامه

وهش خود سطح سواد اطالعاتی در پژ ،(1391) اکبری داریان و ،شاکریاست. با همین رویکرد، محمدی، 

                                                 
1 Mokhtar, Majid, & Foo 

2 Detlor 
3 Chen & Lin 
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با جنسیت، سطح تحصیالت، را سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران و رابطه آن  مراجعان

رشته  و های این پژوهشگران نشان داد که بین جنسیت، سن، سطحسن بررسی کردند. یافته و رشته تحصیلی

معناداری وجود ندارد. پژوهشگران در نهایت پیشنهاد کردند که  و سواد اطالعاتی تفاوت انتحصیلی مراجع

( سطح 1393ضروری است. با همین موضوع، امانی و تفرجی ) انهای آموزشی برای مراجعبرگزاری دوره

بردند که سطح سواد سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را بررسی کردند. آنها پی

طور کلی در حد متوسط، اما میانگین نمره سواد اطالعاتی دانشجویان دانشکده به اطالعاتی دانشجویان

های ارتقای ها بیشتر بود. پیشنهاد این پژوهش برگزاری برنامهپزشکی و دندانپزشکی نسبت به سایر دانشکده

 .بودسواد اطالعاتی دانشجویان 

ستقالل اهایت نب اطالعات و دانش و در توانمندی است که دانشجویان را برای کس یسواد اطالعاتی نوع

واد اطالعاتی را بر س( میزان تأثیر 1392کند. در همین زمینه، نوکاریزی و دهقانی )ر میدر یادگیری متبحّ

اد رت سوبردند که بین سطح مهاپی و باور خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند بررسی کردند

بت ن زن نسشجویاتی وجود دارد. همچنین، باور خودکارآمدی داناطالعاتی و باور خودکارآمدی رابطه مثب

ن ژوهشگراود. پببه دانشجویان مرد و دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به دانشجویان کارشناسی باالتر 

لف های تحصیلی مختاشاره داشتند که بین خودکارآمدی حاصل از سواد اطالعاتی دانشجویان حوزه

 .استو میانگین حوزه علوم انسانی باالتر  ددارتفاوت معناداری وجود 

هایی برای بررسی رابطه بین انواع سواد انجام شده است. یونسکو دو مفهوم سواد اطالعاتی و اخیراً پژوهش

ریزی، . اشرفی(2014و همکاران،  1)آلتونداند ارز و در یک راستا میای را با یکدیگر همسواد رسانه

ای و اطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم ( در پژوهش خود میزان سواد رسانه1393)پور کاظم و ،زادهحسن

ای و اطالعاتی دانشجویان این که میانگین سواد رسانه و دریافتندبررسی کردند  را پزشکی اصفهان

کنندگان در پژوهش با سواد ها، بین جنسیت و سن شرکتنسبت مطلوب است. برپایه سایر یافتهدانشگاه، به

سطح درآمد  و طالعاتی آنها تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما معناداری برای مقطع تحصیلی، دانشکدها

( 1394)نیا فهیم و ،اسمعیلی گیویخانوار دیده شد. در جدیدترین پژوهش این حوزه، اسمعیل پونکی، 

شناسی و تأثیر دانش ای و سواد اطالعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطالعات ورابطه سواد رسانه

ای بردند که سطح سواد رسانههای کارآفرینی دانشجویان شناسایی کردند. پژوهشگران پیآنها را بر قابلیت

مطلوب قرار  نسبتبههای کارآفرینی در حد و سواد اطالعاتی دانشجویان در حد مطلوب و سطح ویژگی

                                                 
1 Alton 
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ای و سواد ان داد که بین متغیر سواد رسانهدارد. همچنین، آزمون همبستگی پیرسون در این پژوهش نش

های کارآفرینی تأیید و اطالعاتی رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. در ضمن، تأثیر سواد اطالعاتی بر قابلیت

 های کارآفرینی رد شد.ای بر قابلیتتأثیر سواد رسانه

از  یکی یاندانشجو دگیرییاو سبک  یسواد اطالعاتبررسی که  نشان دادمربوط  هاییشینهپ یبررس

 یهادوره یزیرطرح یبرا یاندانشجو یادگیریاز سبک  یاست. آگاههدر پژوهشرشد روبهموضوعات 

استفاده  ،از آن یاست. جدا یضرور شانیادگیریسبک  یهاطالعات به آنها برپا بیشترینو انتقال  یآموزش

 ،رواثرگذار هستند. از این یادگیری و دانش سطح یارتقا یاددهی، ،آموزش یبرا یکیالکترون هاییطاز مح

 .است اثربخش یاطالعات یهایطاز مح مفیددر استفاده  یزن اییانهسواد را یزانم

 یادگیریبه آن( و سبک  یدسترس یوهبه اطالعات و ش یاز)ن یاطالعات گفته، سوادبا توجه به مطالب پیش

کنون در تافناورانه(  ی)مهارت استفاده از بسترها یایانه)پردازش و ادراک اطالعات( همراه با سواد را

و ارتباط آن  یاندانشجو هاییژگیپژوهش حاضر درصدد است تا و بنابراین،نشده است.  یها بررسپژوهش

 ینا خألهایرا با توجه به  یمناسب یجنتا بتواندپژوهش  ینا رسدیم نظربه. کند یبررس شدهاشارهبا سه مقوله 

 های زیر را بررسی کند؟در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است فرضیه .ددست آوربه حیطه

مقطع  و لحاظ جنسیت، سن، رشتهبه های مختلفدر گروه ایسواد رایانه و سطح سواد اطالعاتی .1

 تکمیلی تفاوت دارد. تحصیالت دانشجویان بین تحصیلی در

 دانشجویان بین مقطع تحصیلی در و لحاظ جنسیت، سن، رشتهبه های مختلفدر گروه سبک یادگیری .2

 تکمیلی تفاوت دارد. تحصیالت

 تحصیالت دانشجویان بین در ایرایانه و اطالعاتی سواد و سطح مختلف یادگیری هایسبک بین .3

 .دارد وجود تفاوت تکمیلی

 ای و سواد اطالعاتی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی رابطه وجود دارد.بین سواد رایانه .4

 

 وهشروش پژ

صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان تحصیالت بود و به کاربردی نظر هدف این پژوهش از

برای گردآوری  تصادفی گیرینمونه ازبود.  1395-1394سال دوم تحصیلی تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در نیم

های مختلف در پژوهش یالت تکمیلی از رشتهنفر دانشجوی تحص 150های دانشجویان استفاده شد. تعداد داده

 شرکت کردند. 
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 سولومَنلدر و فِ یادگیری سبکاستاندارد  پرسشنامهها از سه پرسشنامه استفاده شد. نخست برای گردآوری داده

)چهار  شودسؤال پرسیده می 11برای سنجش هر سبک، ؛ سؤال برای چهار سبک یادگیری است 44حاوی  که

درپی/ سراسری در این پژوهش مدنظر پی دیداری وکاسی، حسی/ ذاتی)شهودی(، کالمی/ بُعد کُنشی/ انع

ترین ابزارهای و یکی از رایج اندرا استفاده کردهدر کشورهای مختلف این پرسشنامه  یپژوهشگران بسیار است(.

که نسخه  ها پرسشنامه سواد اطالعاتی بود. ابزار دیگر برای گردآوری دادهسنجش سبک یادگیری است

گویه بود. آخرین پرسشنامه نیز  16( شامل 1394ساز )شده در رساله دکترای زرهشده پرسشنامه طراحیتعدیل

ساز و صورت پژوهشگرساخته برپایه پرسشنامه رساله دکترای زرهای بود که بهرایانه برای سنجش سواد

گویه است که  24د. این پرسشنامه دربردارنده طراحی ش 1های پایه رایانههای تحت وب ارزیابی مهارتپرسشنامه

شناسی دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شد. برای بررسی روایی، از نظرات استادان گروه علم اطالعات و دانش

آزمون بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی و محاسبه آلفای شده از طریق پیشهای طراحیپایایی پرسشنامه

 دست آمد. به 95/0ای و پرسشنامه سواد رایانه 74/0سشنامه سواد اطالعاتی ترتیب برای پرکرونباخ، به

 و انامهاعی، رایهای اجتمهای رایانه، شبکههای دانشگاه، سالنهای پژوهش از طریق توزیع در کتابخانهپرسشنامه

 SPSSافزار نرم زها در این پژوهش اهای دانشجویی در بین دانشجویان توزیع شد. برای تحلیل دادهخوابگاه

 تی نآزمو)طی ستنبااکارگیری آمار توصیفی )فراوانی و درصد( و آمار های این پژوهش با بهاستفاده شد. داده

 شد. یل( تحلهمبستگی ضریب و دوکای واریانس، آنالیز نمونه، دو

 

 هایافته

شود. ارائه میکنندگان در پژوهش شناختی شرکتهای توصیفی و جمعیتدر این بخش، ابتدا داده

یان، انشجورشته تحصیلی د و شناختی یعنی جنسیت، سن، تحصیالتهای مربوط به متغیرهای جمعیتداده

 آمده است.  1در جدول 

 
 . فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان از نظر متغیرهای جمعیت شناختی1جدول 

 دهندگاندرصد پاسخ دهندگانتعداد پاسخ شناختیمتغیر جمعیت

 تجنسی
 67/3 101 زن

 32/7 49 مرد

                                                 
 :شدند بازیابی خورشیدی 1395 و میالدی 2016 سال در پرسشنامه دو این 1

https://online.odu.edu/surveys/pe_comp_lit.php 
https://www.ivcc.edu/forms/Practice_Skills_Assessment.aspx?ekfrm=11574 
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 100 150 مجموع

 سن

 28/7 43 سال 25کمتر از 

 52 78 سال 30تا  25

 15/3 23 سال 35تا  30

 4 6 سال و بیشتر 35

 100 150 مجموع

 تحصیالت

 62 93 کارشناسی ارشد

 38 57 دکتری

 100 150 مجموع

 رشته

 51/3 77 علوم انسانی

 14/7 22 علوم پایه

 14 21 کشاورزی

 17/3 26 مهندسی

 2/7 4 دامپزشکی

 100 150 مجموع

 

درصد( زن بودند. همچنین،  3/67کنندگان در پژوهش )بیشترین تعداد شرکت، 1های جدول براساس یافته

درصد نیز در دامنه سنی  15سال داشتند؛ البته نزدیک به  30درصد نمونه مدنظر، کمتر از  80نزدیک به 

تحصیل بودند. کنندگان در مقطع کارشناسی ارشد مشغول بهبودند. بیش از نیمی از شرکت 30-34

 1394های تحصیلی جامعه نمونه پژوهش، بسیار متنوع بود. دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال رشته

های دلیل حجم زیاد رشتهها قرار گرفت. حیطه علوم انسانی بهبندی موضوعی رشتهمالک دسته

کننده را در پژوهش داشت و مجموعه دامپزشکی نیز کمترین اش بیشترین تعداد شرکترمجموعهزی

 کنندگان در پژوهش بودند.شرکت

 آمده است.  2توزیع سبک یادگیری دانشجویان نیز در جدول 

 
 های یادگیری. توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سبک2جدول 

 ددرص تعداد دانشجویان گروه سبک یادگیری

 انعکاسی /کُنشی
 62 93 کُنشی

 38 57 انعکاسی
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 100 150 مجموع

 ذاتی /حسی

 78 117 حسی

 22 33 ذاتی

 100 150 مجموع

 کالمی/  دیداری

 82/7 124 دیداری

 17/3 26 کالمی

 100 150 مجموع

 درپیپی /سراسری

 54 81 سراسری

 46 69 درپیپی

 100 150 مجموع

 

 تا حدی سراسری بود.  و ترتیب کُنشی، حسی، دیداریبک یادگیری بهبیشترین تعداد س

 شوند.های پژوهش آزمون میدر ادامه، با استفاده از آمار استنباطی فرضیه

 

مقطع  لحاظ جنسیت،بهمختلف  هایگروه در ایرایانه سواد و اطالعاتی سواد سطح فرضیه یک:

 . دارد تفاوت تکمیلی تحصیالت دانشجویان بیندر تحصیلی  رشته و سن یلی،تحص

 طرفهو آنالیز واریانس یک 1مستقل نمونه دو مقایسه برای استودنتبرای آزمون فرضیه باال از آزمون تی

 گزارش شده است. 3نتیجه این آزمون پس از انجام محاسبات در جدول  .شودمی استفاده
 

 اییانهسواد را و از نظر سواد اطالعاتی ان و مردانزن . آزمون تی دو نمونه مستقل برای بررسی تفاوت بین3جدول

 متغیر
 آزمون لوین گروه

 

 

 

 

 هاآزمون مقایسه میانگین میانگین

F Sig T Sig  حد

 پایین

 حد باال

سواد 

 اطالعاتی

 زن
0/854 0/357 

62/248 -0/237 0/813 -3/592 2/822 

 2/958 3/728- 0/819 0/229- 62/633 مرد

سواد 

 ایرایانه

 زن
0/139 0/71 

99/485 -1/01 0/314 -7/074 2/289 

 2/399 7/184- 0/324 0/992- 101/878 مرد

 

                                                 
1 Student's t / Independent sample T-test 
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های سواد اطالعاتی دو گروه زنان و ، سطح معناداری برای برابری واریانس3های جدول براساس داده

های دو توان گفت واریانسدرصد می 95بنابراین، با اطمینان  بیشتر است. 05/0و از  357/0مردان برابر با 

و از  813/0برابر با  گروه برابر هستند. سطح معناداری برای بررسی تفاوت سواد اطالعاتی زنان و مردان

 314/0ای زنان و مردان برابر با بیشتر است. همچنین، سطح معناداری برای بررسی تفاوت سواد رایانه 05/0

زنان و  ایسواد رایانه و توان گفت سواد اطالعاتیدرصد می 95بیشتر است. بنابراین، با اطمینان  05/0و از 

 تکمیلی تفاوت ندارد. تحصیالت دانشجویان بین مردان در

 

 
 از نظر سواد اطالعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری . آزمون تی دو نمونه مستقل برای بررسی تفاوت بین4جدول

 اید رایانهسوا و

 گروه متغیر
 آزمون لوین

 

 

 

 

 میانگین
 هاآزمون مقایسه میانگین

F Sig T Sig حد باال حد پایین 

سواد 

 اطالعاتی

 کارشناسی ارشد
0/000 0/986 

61/473 -1/522 0/13 -5/444 0/706 

 0/681 5/419- 0/127 1/538- 63/842 دکتری

سواد 

 ایرایانه

 کارشناسی ارشد
1/948 0/165 

99/29 -1/123 0/263 -7/089 1/95 

 1/803 6/942- 0/247 1/162- 101/86 دکتری

 

 های سواد اطالعاتی دو گروه دانشجویان، سطح معناداری برای برابری واریانس4براساس جدول 

های انسدرصد واری 95بیشتر است. بنابراین، با اطمینان  05/0و از  986/0برابر با  دکتری و ارشد کارشناسی

 و ارشد کارشناسی دو گروه برابر هستند. سطح معناداری برای بررسی تفاوت سواد اطالعاتی دانشجویان

ای بیشتر است. همچنین، سطح معناداری برای بررسی تفاوت سواد رایانه 05/0و از  130/0برابر با  دکتری

درصد  95است. بنابراین، با اطمینان  بیشتر 05/0و از  263/0دکتری برابر با  و ارشد کارشناسی دانشجویان

 تفاوت ندارد. دکتری و ارشد کارشناسی دانشجویان ایسواد رایانه و توان گفت سطح سواد اطالعاتیمی

 
 و از نظر سواد اطالعاتی های سنی مختلفدانشجویان با گروه . آزمون آنالیز واریانس برای بررسی تفاوت بین5 جدول

 ایسواد رایانه

 متغیر
بع من

 تغییرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 fآماره 

سطح 

 معناداری

 0/376 1/042 89/871 3 269/612 بین گروهیسواد 
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   86/257 146 12593/481 درون گروهی اطالعاتی

    149 12863/093 کل

سواد 

 ایرایانه

 0/187 1/623 296/755 3 890/265 بین گروهی

   182/870 146 26699/068 درون گروهی

    149 27589/333 کل

 

 ایایانهسواد ر و عاتی، نتایج آنالیز واریانس نیز نشان داد که سطح سواد اطال5های جدول با توجه به داده

سطح  یرا مقدارتکمیلی تفاوت ندارد؛ ز تحصیالت دانشجویان بین های سنی مختلف دردانشجویان با گروه

 تر است.بیش 05/0معناداری از 

 
 سواد و تیاطالعا از نظر سواد های مختلفدانشجویان با رشته . آزمون آنالیز واریانس برای بررسی تفاوت بین6جدول

 ایرایانه

 متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 fآماره 

سطح 

 معناداری

سواد 

 اطالعاتی

 0/833 0/365 32/074 4 128/297 بین گروهی

   87/826 145 12734/796 درون گروهی

    149 12863/093 کل

سواد 

 ایرایانه

 0/031 2/747 485/822 4 1943/287 بین گروهی

   176/869 145 25646/046 درون گروهی

    149 27589/333 کل

 

دانشجویان تحصیالت  دهد که میزان سواد اطالعاتینیز نشان می 6شده در جدول نتایج آنالیز واریانس ارائه

بیشتر  05/0و از  833/0های مختلف تفاوت ندارد؛ زیرا مقدار سطح معناداری برابر با تکمیلی در رشته

های تحصیلی مختلف تفاوت دارد؛ زیرا مقدار سطح ای دانشجویان در رشتهمیزان سواد رایانه است. اما،

، بین دانشجویان گروه مهندسی 1آزمون تعقیبی شفهکمتر است. براساس  05/0و از  031/0معناداری برابر با 

و گروه کشاورزی تفاوت وجود دارد. همچنین، بین دانشجویان گروه مهندسی و گروه علوم پایه نیز تفاوت 

 ای دانشجویان گروه مهندسی بیشتر است. وجود دارد. سواد رایانه

                                                 
1 Scheffe post-hoc Test 
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 دهد.نشان می را های مختلفای گروهمیانگین سواد اطالعاتی و رایانه 7جدول 

 
 های مختلفتفکیک دانشجویان با رشتهای بهمیانگین سواد اطالعاتی و رایانه .7جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد رشته متغیر

 سواد اطالعاتی

 8/993 62/987 77 علوم انسانی

 9/845 60/409 22 علوم پایه

 8/891 61/952 21 کشاورزی

 9/987 62/308 26 مهندسی

 12/623 64 4 دامپزشکی

 9/291 62/373 150 مجموع

 ایسواد رایانه

 12/905 100/221 77 علوم انسانی

 11/846 96/318 22 علوم پایه

 16/049 96/19 21 کشاورزی

 11/879 107/192 26 مهندسی

 21/313 99/25 4 دامپزشکی

 13/607 100/267 150 مجموع

 
در  یلیمقطع تحص ورشته  سن، لحاظ جنسیت،بهمختلف  هایوهگر در یادگیری سبک فرضیه دو:

 .دارد تفاوت تکمیلی تحصیالت دانشجویان بین

نتیجه این آزمون پس از انجام شد که  دوی دومتغیره استفادهبرای بررسی این فرضیه از آزمون کای 

 گزارش شده است. 8محاسبات در جدول 

 
 های یادگیری و جنسیترابطه بین سبک دو برای بررسی. نتایج آزمون کای8 جدول

 شناختیمتغیر جمعیت
های سبک

 یادگیری

آماره 

 دوکای

سطح 

 معناداری

 جنسیت

 116/0 468/2 کُنشی/ انعکاسی

 351/0 870/0 حسی/ ذاتی

 012/0 383/6 دیداری / کالمی

 390/0 738/0 درپیسراسری/ پی

 403/0 929/2 کُنشی/ انعکاسی سن
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 046/0 557/7 حسی/ ذاتی

 033/0 75/8 دیداری / کالمی

 811/0 959/0 درپیسراسری/ پی

 مقطع

 133/0 262/2 کُنشی/ انعکاسی

 002/0 177/9 حسی/ ذاتی

 619/0 248/0 دیداری / کالمی

 348/0 880/0 درپیسراسری/ پی

 
آماره دقیق 

 فیشر
 سطح معناداری

 رشته

 456/0 669/3 کُنشی/ انعکاسی

 059/0 575/8 ذاتی حسی/

 018/0 964/10 دیداری / کالمی

 842/0 562/1 درپیسراسری/ پی

 

، چون مقدار سطح معناداری برای تفاوت دو جنس از نظر سبک دیداری/ کالمی 8های جدول طبق یافته

با  توان گفت سبک دیداری/ کالمی زناندرصد می 95کمتر است، با اطمینان  05/0و از  012/0برابر با 

 مردان متفاوت است. 

تفکیک استفاده از تحصیالت به و میزان فراوانی و درصد پاسخگویان را از نظر جنسیت، سن 9جدول 

 دهد.های یادگیری نشان میسبک

 
 های یادگیریتفکیک استفاده از سبک. فراوانی و درصد پاسخگویان از نظر جنسیت، سن و تحصیالت به9 جدول

 کالمی دیداری جنسیت

 زن
 23 78 تعداد

 %22/8 %77/2 درصد

 مرد
 3 46 تعداد

 %6/1 %93/9 درصد

 ذاتی حسی سن

 سال ۲۵کمتر از 
 4 39 تعداد

 %9/3 %90/7 درصد

 19 59 تعداد سال ۲9تا  ۲۵
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 %24/4 %75/6 درصد

 سال ۳۴تا  ۳0
 8 15 تعداد

 %34/8 %65/2 درصد

 سال و بیشتر ۳۵
 2 4 تعداد

 %33/3 %66/7 درصد

 کالمی دیداری سن

 سال ۲۵کمتر از 
 6 37 تعداد

 %14/0 %86/0 درصد

 سال ۲9تا  ۲۵
 19 59 تعداد

 %24/4 %75/6 درصد

 سال ۳۴تا  ۳0
 1 22 تعداد

 %4/3 %95/7 درصد

 سال و بیشتر ۳۵
 0 6 تعداد

 0%0/ %100/0 درصد

 ذاتی حسی مقطع

 کارشناسی ارشد
 13 80 تعداد

 %14/0 %86/0 درصد

 دکتری
 20 37 تعداد

 %35/1 %64/9 درصد

 کالمی دیداری رشته

 علوم انسانی
 18 59 تعداد

 %23/4 %76/6 درصد

 علوم پایه
 2 20 تعداد

 %9/1 %90/9 درصد

 کشاورزی
 5 16 تعداد

 %23/8 %76/2 درصد

 مهندسی
 0 26 تعداد

 %0 %100/0 درصد

 دامپزشکی
 1 3 تعداد

 %25/0 %75/0 درصد
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کنند. مقدار سطح معناداری ، در مقایسه با زنان، مردان بیشتر از سبک دیداری استفاده می9طبق جدول 

کمتر است؛ بنابراین با  05/0و از  046/0ذاتی برابر با  /های سنی از نظر سبک حسیبرای تفاوت گروه

 متفاوت است. های سنی مختلف ذاتی در گروه /توان گفت سبک حسیدرصد می 95اطمینان 

های سنی، بیشتر از سبک حسی استفاده سال نسبت به سایر گروه 25 از دانشجویان گروه سنی کمتر

و  033/0کالمی برابر با /  های سنی از نظر سبک دیداریکنند. مقدار سطح معناداری برای تفاوت گروهمی

های کالمی میان گروه/  دیداریتوان گفت سبک درصد می 95کمتر است؛ بنابراین با اطمینان  05/0از 

های سنی، بیشتر از سال نسبت به سایر گروه 35سنی مختلف متفاوت است. دانشجویان گروه سنی بیشتر از 

 (.9کنند )جدول سبک دیداری استفاده می

 /مقدار سطح معناداری برای تفاوت دانشجویان دو گروه کارشناسی ارشد و دکتری از نظر سبک حسی

ذاتی  /توان گفت سبک حسیدرصد می 95کمتر است؛ بنابراین با اطمینان  05/0و از  002/0با ذاتی برابر 

، 9های جدول دو گروه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با هم متفاوت است. براساس یافته

کنند. مقدار دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به دانشجویان دکتری، بیشتر از سبک حسی استفاده می

و از  018/0های رشته تحصیلی از نظر سبک دیداری/ کالمی برابر با طح معناداری برای تفاوت گروهس

های رشته توان گفت سبک دیداری/ کالمی در گروهدرصد می 95کمتر است؛ بنابراین با اطمینان  05/0

ری هستند و های تحصیلی بیشتر سبک دیدا، همه رشته9تحصیلی مختلف، تفاوت وجود دارد. طبق جدول 

 درصد کمی سبک کالمی دارند.

 
 دانشجویان بین در ایرایانه و اطالعاتی سواد و سطح مختلف یادگیری هایسبک بین: سه فرضیه

 .دارد وجود تفاوت تکمیلی تحصیالت

نتیجه این شد که  مستقل استفاده نمونه دو مقایسه برای استودنتبرای بررسی این فرضیه از آزمون تی

 شود.می گزارش 13تا  10های جدولاز انجام محاسبات در آزمون پس 

 

 گروه متغیر
 آزمون لوین

 میانگین
 هاآزمون مقایسه میانگین

F Sig T Sig د باالح حد پایین 
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سواد 

 اطالعاتی

 کُنشی
0/67 0/414 

63/763 2/377 0/019 0/617 6/7 

 6/744 0/572 0/021 2/348 60/105 انعکاسی

سواد 

 ایرایانه

 کُنشی
0/333 0/565 

100/409 0/163 0/871 -4/165 4/912 

 4/786 4/039- 0/867 0/167 100/035 انعکاسی

 

های سواد اطالعاتی دو گروه کُنشی و انعکاسی ای برابری واریانس، سطح معناداری بر10براساس جدول 

های دو گروه برابر هستند. سطح درصد واریانس 95بیشتر است؛ بنابراین با اطمینان  05/0و از  414/0برابر با 

کمتر  05/0و از  019/0برابر با  انعکاسی و کُنشی گروه معناداری برای بررسی تفاوت سواد اطالعاتی دو

درصد، سطح سواد اطالعاتی برای دو گروه از افراد کُنشی و انعکاسی متفاوت  95ست؛ بنابراین با اطمینان ا

است. میزان سواد اطالعاتی افراد کُنشی بیشتر از افراد انعکاسی است. سطح معناداری برای برابری 

بیشتر است؛ بنابراین با  05/0 و از 565/0ای دو گروه کُنشی و انعکاسی برابر با های سواد رایانهواریانس

ای های دو گروه برابر هستند. سطح معناداری برای بررسی تفاوت سواد رایانهدرصد واریانس 95اطمینان 

درصد، سطح سواد  95بیشتر است؛ بنابراین با اطمینان  05/0و از  871/0برابر با  انعکاسی و کُنشی گروه دو

 شی و انعکاسی متفاوت نیست.ای برای دو گروه از افراد کُنرایانه

 
 از نظر سواداطالعاتی ذاتی -سبک یادگیری حسی . جدول آزمون تی دو نمونه مستقل برای بررسی تفاوت بین11 جدول

ایرایانه سواد و  

 گروه متغیر
 آزمون لوین

 میانگین
 هاآزمون مقایسه میانگین

F Sig T Sig حد باال حد پایین 

سواد 

 اطالعاتی

 حسی
0/003 0/959 

62/085 -0/713 /4770 -4/93345 2/31652 

 2/20482 4/82176- 4590/ 0/746- 63/394 ذاتی

سواد 

 ایرایانه

 حسی
2/109 0/149 

99/418

8 
-1/442 /1510 -9/13496 1/42711 

 2/13953 9/84738- 2020/ 1/295- 103/2727 ذاتی

 

های سواد اطالعاتی دو گروه حسی و ذاتی برابر با نس، سطح معناداری برای برابری واریا11برپایه جدول 

های دو گروه برابر هستند. سطح درصد واریانس 95بنابراین با اطمینان  ؛بیشتر است 05/0و از  959/0

 ؛بیشتر است 05/0و از  477/0حسی و ذاتی برابر با  گروه معناداری برای بررسی تفاوت سواد اطالعاتی دو
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درصد سطح سواد اطالعاتی برای دو گروه از افراد حسی و ذاتی متفاوت نیست.  95بنابراین با اطمینان 

 05/0و از  149/0ای دو گروه حسی و ذاتی برابر با های سواد رایانهسطح معناداری برای برابری واریانس

ی بررسی های دو گروه برابر هستند. سطح معناداری برادرصد واریانس 95بنابراین با اطمینان  ؛بیشتر است

بنابراین با اطمینان  ؛بیشتر است 05/0و از  151871/0حسی و ذاتی برابر با  گروه ای دوتفاوت سواد رایانه

 ای برای دو گروه از افراد حسی و ذاتی متفاوت نیست. درصد، سطح سواد رایانه 95
از نظر  کالمی -اریسبک یادگیری دید . جدول آزمون تی دو نمونه مستقل برای بررسی تفاوت بین12 جدول

ایرایانه سواد و سواداطالعاتی  

 گروه متغیر
 آزمون لوین

 میانگین
 هاآزمون مقایسه میانگین

F Sig T Sig حد باال حد پایین 

سواد 

 اطالعاتی

 دیداری
0/201 0/655 

62/806 1/249 0/214 -1/454 6/452 

 6/664 1/666- 0/232 1/217 60/308 کالمی

سواد 

 ایرایانه

 دیداری
0/535 0/466 

100/74

2 
0/934 0/352 -3/061 8/545 

 8/482 2/998- 0/340 0/967 98/000 کالمی

 

های سواد اطالعاتی دو گروه دیداری و کالمی ، سطح معناداری برای برابری واریانس12برمبنای جدول 

های دو گروه برابر هستند. سطح ریانسدرصد وا 95بنابراین با اطمینان  ؛بیشتر است 05/0و از  655/0برابر با 

بیشتر  05/0و از  214/0دیداری و کالمی برابر با  گروه معناداری برای بررسی تفاوت سواد اطالعاتی دو

درصد، سطح سواد اطالعاتی برای دو گروه از افراد دیداری و کالمی متفاوت  95بنابراین با اطمینان  ؛است

و  466/0ای دو گروه دیداری و کالمی برابر با های سواد رایانهواریانسنیست. سطح معناداری برای برابری 

های دو گروه برابر هستند. سطح معناداری برای درصد واریانس 95بنابراین با اطمینان  ؛بیشتر است 05/0از 

این با بنابر ؛بیشتر است 05/0و از  352/0دیداری و کالمی برابر با  گروه ای دوبررسی تفاوت سواد رایانه

 ای برای دو گروه از افراد دیداری و کالمی متفاوت نیست. درصد، سطح سواد رایانه 95اطمینان 

 
از نظر سواد  درپیپی -سبک یادگیری سراسری . جدول آزمون تی دو نمونه مستقل برای بررسی تفاوت بین13 جدول

ایرایانه سواد و اطالعاتی  

 گروه متغیر
 آزمون لوین

 میانگین
 هامقایسه میانگینآزمون 

F Sig T Sig  حد

 پایین

 حد باال

 1/281 4/729- 0/259 1/134- 61/58 0/828 0/047 سراسریسواد 
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 1/277 4/726- 0/258 1/135- 63/304 درپیپی اطالعاتی

سواد 

 ایرایانه

 سراسری
1/165 0/282 

100/309 0/041 0/968 -4/329 4/511 

 4/477 4/295- 0/967 0/041 100/217 درپیپی

 

درپی راسری و پیهای سواد اطالعاتی دو گروه س، سطح معناداری برای برابری واریانس13مطابق با جدول 

های دو گروه برابر هستند. سطح درصد واریانس 95بنابراین با اطمینان  ؛بیشتر است 05/0و از  828/0برابر با 

یشتر ب 05/0و از  259/0درپی برابر با سراسری و پی گروه دومعناداری برای بررسی تفاوت سواد اطالعاتی 

درپی ری و پیدرصد سطح سواد اطالعاتی برای دو گروه از افراد سراس 95بنابراین با اطمینان  ؛است

درپی برابر و پی ای دو گروه سراسریهای سواد رایانهمتفاوت نیست. سطح معناداری برای برابری واریانس

رابر هستند. سطح بهای دو گروه درصد واریانس 95بنابراین با اطمینان  ؛بیشتر است 05/0و از  282/0با 

یشتر ب 05/0و از  968/0درپی برابر با سراسری و پی گروه ای دومعناداری برای بررسی تفاوت سواد رایانه

درپی متفاوت ری و پیای برای دو گروه از افراد سراسدرصد سطح سواد رایانه 95بنابراین با اطمینان  ؛است

 نیست.

 

  رابطه وجود دارد. یو سواد اطالعات ایرایانه سواد ینب فرضیه چهار:

و دطه بین رای راباستفاده شد. مقدار سطح معناداری بپیرسون برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی 

توان گفت بین رصد مید 95ینان بنابراین با اطم ؛کمتر است 05/0ای از متغیر سواد اطالعاتی و سواد رایانه

ابطه بین دو متغیر ( مثبت بود، ر537/0چون مقدار ضریب همبستگی ) ،دو متغیر رابطه وجود دارد. از طرفی

 مستقیم است.

 

 گیریبحث و نتیجه

ها ذاتی و برخی های متعدد و متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. برخی از توانمندیها توانمندیانسان

شود. درباره اینکه چگونه تر میها عمیقتجربه یا دانش بیشتر، سطح این تفاوت سبببهتند. اکتسابی هس

دهند کنند و رفتار اطالعاتی مرتبط بروز میسازی و تجربه میدانشجویان خودشان اطالعات را مفهوم

و های شخصیتی برخی تفاوت حاضر، . در پژوهش(2009، 1)گراس و الثامآگاهی کمی وجود دارد 

های های یادگیری شاخصسبک و ایفرد افراد بررسی شد. سواد اطالعاتی، سواد رایانههمنحصرب

                                                 
1 Gross & Latham 
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های مختلف درباره سطوح انگیزشی و نگرش ،متمایزکننده کاربران در پژوهش حاضر هستند. دانشجویان

؛ این های متفاوتی به محیط خاص کالس درس و عملکردهای آموزشی دارندیادگیری و آموزش و پاسخ

و بندی عمده است. سه دستهآمده  (2016؛ کَسوِل، 2016)آلوز و همکاران، های پیشین امر در پژوهش

اند از: تفاوت در سبک یادگیری دانشجویان )روش مشخص اثرگذار بر فرایند آموزش و یادگیری عبارت

بردی( و سطح راه و آنها برای دریافت و پردازش اطالعات(، رویکردهای یادگیری )سطحی، عمیق

. (2005، 1)فِلدر و برنت ها درباره ذات دانش و چگونگی دریافت و ارزیابی آن(پیشرفت فکری )نگرش

های یادگیری مختلف، رفتار اندکه افراد با سبکدریافته (2014) 2همچون چن و لین یپژوهشگران ،همچنین

فتار اطالعاتی مناسب برای کسب متفاوتی در استفاده از اطالعات دارند. سواد اطالعاتی، انتخاب ر

ای، مناسب با نیاز اطالعاتی فرد است که با آگاهی انتقادی و استفاده اطالعات، از طریق هر کانال یا رسانه

 فناوری . افزون بر آن، تبحر در(2003، 3)جانستون و وِبِر استاخالقی از اطالعات در جامعه همراه 

)قاسمی، دارد  تأکید آن از ترعالمانه و ترماهرانه هرچه ادهاستف و فناوری از عمیق درک بر اطالعات

برد اهداف ای را برای پیشافزارهای رایانهافزارها و سختفرد امکان استفاده از نرم ،در این وضعیت (.1385

 خود دارد.

نند شین ماهای پیهشای ارتباط مستقیم دارد. پژونشان داد که سواد اطالعاتی با سواد رایانهحاضر پژوهش 

برده ای پیاد رسانهارتباط بین سواد اطالعاتی و سو ( به1394نیا )، اسمعیلی گیوی، و فهیماسمعیل پونکی

لی که تکمی همزمان این دو نوع سواد برای دانشجویان تحصیالت توجه به ارتقای رو،بودند. از این

بود  ر اینگر یافته پژوهش حاضمتخصصان آینده حیطه علمی خود شناخته خواهند شد، ضروری است. دی

 و 3دول )جگیرد جنسیت و مقطع تحصیلی دانشجویان قرار نمی تأثیرای تحت که سواد اطالعاتی و رایانه

ط متوس های مختلف در یک سطح و مقدار آنسواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته (.4

از نظر  های مهندسیو دانشجویان رشته ستکلی باالطور ای دانشجویان بهاما سواد رایانه (.7)جدول است 

دلیل نوع آموزشی که به (.7)جدول ای نسبت به سایر دانشجویان نمره باالتری داشتند سواد رایانه

ای جهنین نتیچافزارهاست، کنند و مبتنی بر کارهای علمی با استفاده از نرمدانشجویان مهندسی دریافت می

 قابل درک است.

                                                 
1 Felder & Brent 
2 Chen & Lin 
3 Johnston & Webber 
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گر این پژوهش درباره سبک یادگیری دانشجویان بود و نشان داد که سبک یادگیری دانشجویان یافته دی

سن  هرچه ،همچنین (.8)جدول مرد بیشتر دیداری است و برخالف آنها زنان بیشتر سبک کالمی دارند 

آنها حالت هاست و به فراخور افزایش سن، سبک یادگیری تر باشد، سبک آنها مبتنی بر واقعیتافراد پایین

. دلیل این دارندسبک حسی  ،دانشجویان کارشناسی ارشد ،کند. در همین رابطهنظری و مفهومی پیدا می

پردازی در مقطع کارشناسی ارشد باشد که برخالف به مباحث نظری عمیق و ایدهنکردن تواند توجه امر می

های مقطع گر روی، آموزششود. به دیبه موضوعات نگاه عملیاتی می مقطع دکتری است که در آن

پردازند که نیازمند قدرت انتزاع ذهنی دلیل ماهیت فلسفی خود به مفاهیم نظری بیشتری میدکتری به

 بیشتری است.

های آموزشی سواد اطالعاتی )همراه با شود که دورههای این پژوهش پیشنهاد میبا توجه به یافته

( برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه برپا شود. ایرویکردهای مناسب برای توسعه سواد رایانه

دهد نیز نشان می (2008؛ مختار و همکاران، 2012)دتلور و همکاران، ها گونه که نتایج سایر پژوهشهمان

ای مفید خواهد بود که برمبنای سبک یادگیری دانشجویان باشد. افزون بر آن، مشخص رویکرد آموزشی

های پیشین (. در پژوهش10طالعاتی افراد کُنشی بیشتر از افراد انعکاسی است )جدول شد که میزان سواد ا

( نیز اشاره شده بود که آموزش فعال و کُنشی، در یادگیری سواد اطالعاتی 2012دلتور و همکاران، )مانند 

های آموزش سواد اطالعاتی برپایه سبک یادگیری شود که دورهرو، پیشنهاد میسودمندتر است. از این

شود پیشنهاد می ،تری دریافت خواهد شد. همچنینزیرا نتایج اثربخش ؛ریزی و اجرا شودان برنامهدانشجوی

های ای و سواد اطالعاتی، دورهارتباط مستقیم بین سواد رایانه سببهمندی بیشتر دانشجویان و بکه برای بهره

 آموزشی برای کسب و توسعه این دو سواد برای همه افراد اجرا شود.

 

 ست منابعفهر

ای و سواد (. سواد رسانه1394) اطمهنیا، ففهیم و حمدرضا، اسمعیلی گیوی، ملهاماسمعیل پونکی، ا

 .76–64(، 4)2، تعامل انسان و اطالعاتهای کارآفرینی. اطالعاتی و تأثیر آنها بر قابلیت

ای و اطالعاتی در بین ه(. میزان سواد رسان1393) هراپور، زکاظم و الرامزاده، د، حسنحسن ریزی،اشرفی

ای و اطالعاتی یونسکو. های سواد رسانهدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس شاخص

 .434–424(، 4)11، مدیریت اطالعات سالمت
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های استفاده از منابع اطالعاتی (. سنجش سطح سواد اطالعاتی و مهارت1393) قیهتفرجی، ر و فیروزامانی، 

(، 14) 7، فصلنامه توسعه آموزش. 92-91دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، تحت وب در بین 

1–10. 

 .. تهران: کتابدارهاها و برنامهآموزش سواد اطالعاتی: مفاهیم، روش(. 1386) هریپریرخ، م

(. بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 1389) ظفچشمه سهرابی، م و عصومهپندپذیر، م

تحقیقات گاه علوم پزشکی کرمانشاه براساس مدل شش مهارت بزرگ آیزنبرگ و برکویتز. دانش
 .137–115(، 2)16، های عمومیرسانی و کتابخانهاطالع

های روانشناختی و مهارتی کاربران با رفتار راهنمایابی واکاوی ارتباط میان قابلیت(. 1394) حمدساز، مزره
نامه پایان .یابی تعدیل شده مارکیونینیر بافت مبتنی بر مدل اطالعهای دیجیتال دآنها در کتابخانه

 مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد، دکتری،

پژوهشنامه پردازش و های سواد اطالعاتی برای آموزش عالی. (. استاندارد قابلیت1385) حسینلیقاسمی، ع
 .119–97(، 4) 21، مدیریت اطالعات

(. سنجش سطح سواد اطالعاتی 1391) عیدهبری داریان، ساک و دیقه، شاکری، صرنازمحمدی، ف

 .ACRL هایکنندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران براساس استانداردمراجعه

 .96–85(، 2) 1، ها و خدمات اطالعاتینظام

(. 1393) ونسدوستیان، ی و امد، چوپان، حوسف، اعظمی، یغری، ابراهیمی قوام، صبدالهمعتمدی، ع

غیرممتاز.  های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز وهای یادگیری، سبکی سبکمقایسه

 .20–1(، 33) 10، شناسی تربیتیفصلنامه روان

(. ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و 1387) هریپریرخ، م و اهیدمیرحسینی، ن

 11، رسانیفصلنامه کتابداری و اطالعآن: گزارشی از یک پژوهش. های مدارس در جایگاه کتابخانه

(4 ،)155–188. 

های سواد اطالعاتی بر خودکارآمدی (. بررسی تأثیر مهارت1392) لثومدهقانی، ک و حسننوکاریزی، م

 .172–153(، 2) 3، رسانیپژوهشنامه کتابداری و اطالعدانشجویان دانشگاه بیرجند. 
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Study of Learning Style, Information Literacy and Computer Literacy in 

University Students and analysis of their relations  
 

Aim: This research aimed to study learning style, information literacy and 

computer literacy of graduate students. 

Methods: The survey method was used in this study. Population consisted of 

graduate students in Ferdowsi University of Mashhad. Sample of 150 students 

participated in research. Data was collected by learning style questionnaire of 

Felder & Soloman, information literacy (IL) and computer literacy (CL) 

questionnaires. 

Results: Research findings revealed that there is no difference between IL & CL 

for male and female students. Also there is no difference between IL & CL for 

Master and PhD students. However, IL for students was medium. Students’ 

Learning Style depends on educational grade, gender and age. There is right 

correlation between IL & CL.  

Conclusion: In training IL & CL, educators must be considered learning style of 

students. Also training courses must be categorized based on academic fields, 

educational grade and gender.  

Keywords: Learning style, Information Literacy, Computer Literacy, Graduate 

Students, Ferdowsi University of Mashhad 


