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بررسی رابطهی سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
ذوالفقار رضائی رفیع  ، 9معصومه رضائی منش
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 1کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي،کرج،ایران

 2کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه ازاداسالمی واحدکرج -ایران.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبکهاي یادگیري بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم ابتدایی انجام شد .این
پژوهش به لحاظ هدف کاربردي و از نظر دادهها کمّی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه همبستگی میباشد .زیرا بدون آنکه متغیر
مستقل را دستکاري کنیم ،میخواهیم رابطهي آن را با متغیر وابسته بسنجیم .جامعهي آماري را در این پژوهش ،کلیهي
دانشآموزان دوره ابتدایی ( سه ساله دوم ) آموزش و پرورش ناحیه دو کرج ،به تعداد  19،391نفر تشکیل میدهد .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کورکان محاسبه گردید و بر اساس روش تصادفی خوشهاي و طبقهاي ،نمونهاي شامل  833نفر
دانشآموز (  202نفر پسر و  138نفر دختر ) ،جهت اجراي تحقیق انتخاب شد .جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامهي
سبکهاي یادگیري (کُـلب ) و نتایج آزمون هماهنگ پیشرفت تحصیلی استفاده شد .داده ها با روشهاي آماري همبستگی
پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که بین سبکهاي یادگیري و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان دوره دوم ابتدایی رابطهاي وجود ندارد .این یافتهها نشان میدهد که بیشتر دانشآموزان از بین چهار
روش یادگیري ،روشهاي آزمایشگري فعال و مشاهدي تأملی را ترجیح دادهاند .همچنین آزمودنیها از چهار سبک یادگیري ،به
سبکهاي جذب کننده و واگرا گرایش بیشتري نشان دادهاند.
واژههای كلیدی :سبکهاي یادگیري ،کُـلب ،دانشآموزان ابتدایی ،پیشرفت تحصیلی
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مقدمه
امروزه نظام تعلیم و تربیت هر جامعه زیربناي توسعه اجتماعی – اقتصادي ،سیاسی و فرهنگی آن جامعه به
شمار می رود .بررسی عوامل پیشرفت جوامع پیشرفته نشان میدهد که همهي این کشورها از آموزش و پرورش
توانمند ،مؤثر و کارآمدي برخوردارند (سیف .)1830 ،
عوامل مؤثر بر یادگیري و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بسیار گسترده و وسیع هستند .شناسایی این عوامل و
رفع مشکالت نارسایی ها در سیستم آموزشی بسیار مهم است .یکی از این عوامل سبک یادگیري دانشآموز است
که می تواند بر جریان یادگیري تأثیر داشته باشد .به باور کُـلب  ،)1931( 1سبک شیوهاي است براي یادگیري،
شناخت و تفکر  ،سبک با توانایی فراگیر برابر نیست بلکه روشی است که به وسیلهي آن میتوان توانایی هاي خود را
به کار برد .همان گونه که توانایی فرد در زندگی بسیار مهم است ،شناخت سبک هاي یادگیري نیز داراي اهمیت
است (آقاجانی ،خرمایی ،رجبی و رستماوغلی  .)1891 ،بسیاري از نظریهپردازان یادگیري معتقدند که سبک
یادگیري باید با سبک آموزش منطبق باشد تا حداکثر موفقیت در یادگیرندگان به دست آید (باستابل .)2002 ، 2
چرا که تناسب تدریس معلمان با سبک یادگیري دانشآموزان باعث تقویت انگیزهي یادگیري و نیز پیشرفت
تحصیلی میگردد (رسولینژاد .)1832 ،
ون واینن  )1991( 8معتقد است که اگر معلمین روش پردازش اطالعات فراگیران را بدانند و روش هاي آموزش
خود را متناسب با آن تغییر دهند ،یادگیري فراگیران افزایش مییابد.
در واقع وجود ابزاري معتبر براي اندازهگیري سبک هاي یادگیري میتواند به شناخت دقیقتر سبک هاي
یادگیري منتهی شود و بر مبناي این شناخت می توان به فراگیري براي افزایش یادگیري و تقویت خودشکوفایی
آن ها کمک کرد .این سبک ها از سویی بر اساس تفاوت هاي فردي و از سویی دیگر تحت تأثیر محیط شکل
میگیرند (همایونی و کدیور .)1832 ،
در حقیقت یکی از مؤثرترین رویکردها در مطالعهي یادگیري افراد ،نظریهي سبک هاي یادگیري کُـلب است.
بر طبق نظریهي کُـلب ،یادگیري یک فرایند چهار مرحلهاي است که شامل  :تجربه عینی ،مشاهده تأملی ،مفهوم
سازي انتزاعی و آزمایشگري فعال است (رجبی .)1891 ،
پژوهش هاي انجام شده در رابطه با سبک هاي یادگیري نشان داده اند که اگر با توجه به ترجیحات افراد در
دریافت و پردازش اطالعات به آن ها آموزش داده شود ،پیشرفت تحصیلی آن ها افزایش مییابد (موري 1930 ،؛
-Kolb
-Bastabl
-Van Wynen
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اسپیرز 1938 ،؛ ستل 1939 ،؛ کالواس 1991 ،؛ بریو 1992 ،؛ سولیوان 1991 ،؛ الولیس  2002 ،1؛ به نقل از علی
آبادي.)1838 ،
یافته هاي براون  1991( 2؛ به نقل از کانگ )1999 ،نشان میدهد که  « :وقتی سبک هاي یادگیري
دانشآموزان با رویکردهاي هم خوان در تدریس هماهنگ می شود ،انگیزش ،عملکرد و پیشرفت دانشآموزان افزایش
مییابد» .
بر همین اساس موضوع پژوهش حاضر را « بررسی تأثیر سبک هاي یادگیري دانشآموزان دورهي سه سالهي
دوم ابتدایی ،بر پیشرفت تحصیلی آنان در آموزش و پرورش ناحیه دو کرج » تشکیل خواهد داد.
بیان مساله
در بیشتر تعاریف سبک هاي یادگیري و شناختی ،سبک یادگیري را روش ترجیحی یا معمول فرد براي
یادگیري تعریف کردهاند .کُـلب ( )1911سبک یادگیري را روش فرد در تاکید بر برخی توانایی هاي یادگیري نسبت
به دیگر توانایی هاي یادگیري قلمداد می کند .با توجه به این که  19درصد از تمام مقاالت مربوط به سبک هاي
یادگیري حداقل یک بار به کُـلب ارجاع داده شده است ،نشان دهندهي اعتبار و نقش ایشان در گسترش دانش
سبک هاي یادگیري است .وي معتقد است آگاهی افراد از پیامدهاي سبک هاي یادگیري خود و دیگر روش هاي
یادگیري در دسترس ،مزیّت هایی براي آنان دارد (استرنبرگ  2و گریگورنکو )1992 ، 1
از نظر کُـلب ،یادگیرندگان در هنگام یادگیري دو وظیفهي اصلی دارند ،که با ترجیحات دو قطبی متمایزي
آن ها را انجام میدهند .اولین وظیفهي آنان کسب تجارب یا درک اطّالعات است ،که با یکی از این دو روش صورت
میگیرد :عینی یا انتزاعی .دومین وظیفه ي یادگیرندگان نیز پردازش یا تبدیل اطّالعات است ،که با یکی از این
دو روش صورت میگیرد :مشاهدهي تأمّلی یا آزمایشگري فعّال (پیرز  .)2000 3به طور کلی در نظریهي کُـلب،
چهار بعد یا چهار شیوهي اصلی براي یادگیري وجود دارد :تجربهی عینی 9؛ در این مرحله از چرخهي یادگیري،
فرد از طریق تجربیات ویژه ،ارتباط با مردم و حسّاسیت به احساسات افراد و اشیاء را یاد میگیرد .وي در این

-Murray, Spears, Seattle, Sullivan & Lovelace
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- Grigorenko
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)-Concrete Experience (CE
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مرحله به احساسات خود اعتماد میکند و نمیتواند ذهنی باز داشته باشد .مشاهدهی تأمّلی 10؛ این بعد شامل
مشاهدهي دقیق قبل از قیاس و قضاوت ،نظارهي چیزها و اشیاء از جنبه هاي مختلف و جستجوي مفاهیم و معناي
چیزها را دربرمی گیرد .وي به عینیت ،حوصله و قضاوت دقیق متکی است ،ولی الزاماً اقدامی انجام نمیدهد.
همچنین ،فرد براي تشکیل عقاید خود به افکار و نظریه ها مراجعه میکند .مفهومسازی انتزاعی 11؛ این بعد
تحلیل منطقی دیدگاه ها ،طرّاحی اصولی و منظّم و ادراک عقالنی موقعیّتها می شود .در این مرحله فرد براي درک
مسائل و موقعیت ها بیشتر از منطق و تفکر استفاده میکند تا احساس .آزمایشگری فعّال 12؛ این بعد توان
فراهم آوري اسباب کار ،ریسک و تأثیرگذاري در افراد و وقایع را در طول عمل شامل می شود .در این مرحله،
یادگیري شکلی فعّال مییابد و فرد صرفاً موقعیت را مشاهده نمیکند ،بلکه عالقهاي واقعی و رويآورد فعّالی به
مسأله دارد.
امروزه تعداد متقاضیان تحصیل در مقاطع و زمینه هاي مختلف به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشتهي نه چندان دور
نیست .البته این تفاوت فقط از نظر تعداد نیست ،بلکه امروز ناهمگونی بین افراد بسیار بیشتر از گذشته شده است.
این امر اهمّیّت توجه به موضوع سبک هاي یادگیري و شناختی  18را از هر زمان دیگري بیشتر میکند .با توجه به
ناهمگونی موجود ،براي باال بردن کیفیت آموزش و پرورش ،یکی از کارهایی که میتوان انجام داد توجه به
سبک هاي یادگیري و شناختی و تفکّر ناهمگون دانش آموزان است (به نقل از امامیپور  ،شمس ؛ کتاب سبک هاي
یادگیري و شناختی )
با توجه به آن چه گفته شد و سایر مطالب ،پژوهشگر به دنبال تبیین رابطهي سبک هاي یادگیري دانشآموزان
ابتدایی با پیشرفت تحصیلی آنان در دورهي دوم سه سالهي ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو کرج است .در واقع
پژوهشگر قصد دارد بررسی کند که بین کاربست سبک هاي یادگیري کُـلب و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان چه
رابطهاي وجود دارد.
اهمیت پژوهش
این عقیده که تفاوت هاي افراد در یادگیري صرفاً ناشی از تفاوتهاي آن ها در هوش و توانایی است تا مدتها
در دنیاي تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود ،اما بعدها تغییر یافت؛ پژوهشگران نشان دادند که دانشآموزان
10
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سبک هاي یادگیري متفاوتی دارند ،یعنی اطالعات را از طریق صافی هاي متفاوتی پاالیش ودستکاري میکنند.
مارتون  )1933(11مسائل مربوط به فرآیند یادگیري را دو بخش کرده است  )1 :چه چیزي آموخته میشود؟ )2
چگونه آموخته میشود؟ روي آوردهاي مختلفی در پاسخگویی به سؤال دوم مطرح شدهاند ؛ازجمله نظریه هاي
مربوط به « سبک هاي یادگیري » و « سبک هاي شناختی » (بال .)1999 ، 12
یکی از تفاوت هاي اساسی بین سبک هاي یادگیري و شناختی در تعداد ابعاد یا مؤلفههاي آن هاست :سبک
شناختی دو قطبی است ،در حالی که سبک یادگیري ابعاد بیشتري دارد و معموالً به صورت این یا آن نیست؛ فرد
یا این بعد یا آن بعد را دارد ،اما فقدان یک بعد به منزله وجود بعد متضاد آن نیست(همان منبع ).
استرنبرگ  )1991(12معتقد است سبک ها مانند توانایی ها تا حدود زیادي حاصل تعامل فرد با محیط و قابل
توسعه و تحولاند .بنابراین سبک ها ثابت نیستند بلکه سیال اند ،به این معنی که سبکهاي متفاوت چه بسا در
موقعیت هاي متفاوتی به کار گرفته شوند  :فردي که در یک موقعیت به سبک خاصی عمل میکند ممکن است در
موقعیتی دیگر به سبک دیگري عمل کند .پس ،هر چند افراد بیشتر سبک خاصی دارند و آن را به کار میگیرند،
اما در چارچوب آن سبک محبوس نمیمانند و قادرند سبک هاي مختلف خود را با موقعیت ها و تکالیف مختلف
هماهنگ سازند .دارا بودن نیمرخی از سبک ها به خودي خود نه خوب است نه بد ،زیرا مهم هماهنگی و انطباق
آن ها با یک موقعیت یا تکلیف خاص است .امروزه کامال مشخص شده است که تفاوت هاي افراد در یادگیري فقط تا
حدي به هوش و تواناییهاي آن ها بستگی دارد ،بنابراین عوامل دیگري نظیر ویژگی هاي شخصیتی ،دشواري
تکلیف ها و تفاوت سبک ها نیز در این امر دخیلاند« .سبک» سطح هوش یا صفت شخصیتی نیست ،بلکه تعامل
هوش با شخصیت است (همان منبع ).
به رغم توجّه روزافزون بسیاري از کشورها به سبک هاي یادگیري و شناختی و پژوهش در این قلمروها ،دانش
موجود و پژوهش هاي انجام شده در این زمینه در ایران بسیار محدود است .این آمار ضعیف در کشورمان بر
ضرورت انجام پژوهش هاي بیشتر و کاربرد یافته هاي پژوهشی و علوم جدید در موقعیت هاي واقعی تأکید دارد .به
عالوه تاکنون پژوهشی که در زمینهي سبک هاي یادگیري دانشآموزان در دورهي ابتدایی صورت گرفته باشد
بسیار کم و انگشت شمار است ،لذا انجام این پژوهش بسیار ضروري و الزم به نظر میرسد.
در مجموع پژوهش حاضر از دو جنبه داراي اهمیت است :
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الف ) اهمیت نظري ؛ امید است بتوان بین متغیرهاي مورد مطالعه ،فرضیه هاي قابل قبولی ارائه نمود که این مهم
میتواند از لحاظ نظري حائز اهمیت باشد.
ب ) اهمیت کاربردي ؛ امید است بتوان راهکارهاي مفیدي در اختیار معلمان ،به ویژه معلمان دورهي ابتدایی در
خصوص کاربست سبک هاي مناسب یاد گیري ارائه نمود که این مهم نیز از لحاظ عملی بسیار حائز اهمیت است.
اهداف پژوهش
هدف كلی  :بررسی تأثیر سبک هاي یادگیري بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم سه سالهي ابتدایی
آموزش و پرورش ناحیه دو کرج.
اهداف جزئی :
 . 1بررسی تأثیر روش یادگیري تجربه عینی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم سه سالهي ابتدایی
آموزش و پرورش ناحیه دو کرج.
 .2بررسی تأثیر روش یادگیري مشاهدهي تأملی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم سه سالهي
ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو کرج.
 .3بررسی تأثیر روش یادگیري مفهومسازي انتزاعی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم سه سالهي
ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو کرج.
سؤالهای پژوهش
سؤال اصلی  :سبک هاي یادگیري دانش آموزان چه تأثیري بر پیشرفت تحصیلی آنان در دورهي دوم سه سالهي
ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو کرج دارد؟
سؤالهای فرعی :
 . 9روش یادگیري تجربه عینی چه تأثیري بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم سه سالهي ابتدایی
آموزش و پرورش ناحیه دو کرج دارد؟
 .0روش یادگیري مشاهدهي تأملی چه تأثیري بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم سه سالهي ابتدایی
آموزش و پرورش ناحیه دو کرج دارد؟
 .3روش یادگیري مفهوم سازي انتزاعی چه تأثیري بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم سه سالهي
ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو کرج دارد؟
فرضیه های پژوهش
فرضیه اول  :روش یادگیري تجربه عینی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم سه سالهي ابتدایی آموزش
و پرورش ناحیه دو کرج تأثیر مستقیم دارد.
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فرضیه دوم  :روش یادگیري مشاهده تأملی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم سه سالهي ابتدایی
آموزش و پرورش ناحیه دو کرج تأثیر مستقیم دارد.
فرضیه سوم  :روش یادگیري مفهوم سازي انتزاعی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم سه سالهي
ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو کرج تأثیر مستقیم دارد.
تعاریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش
الف) تعاریف مفهومی
 .9سبکهای یادگیری :در بیشتر تعاریف سبک هاي یادگیري و شناختی ،سبک یادگیري را روش ترجیحی یا
معمول فرد براي یادگیري تعریف کردهاند .کُـلب ( )1911سبک یادگیري را روش فرد در تاکید بر برخی
توانایی هاي یادگیري نسبت به دیگر توانایی هاي یادگیري قلمداد می کند که شامل دو سطح میباشد (سوزان
امامیپور و حسن شمس اسفندآباد .)1832 ،
الف) ترجیحات یادگیری ؛  - 9تجربهی عینی  - 0مشاهدهی تأمّلی  - 3مفهومسازی انتزاعی  - 4آزمایشگری فعّال
ب ) سبک های یادگیری ؛  - 9سبک واگرا  - 0سبک همگرا  - 3سبک جذبكننده  - 4سبک انطباق یابنده

لف ) ترجیحات یادگیری :
 تجربهی عینی ؛ در این روش ،فرد از طریق تجربیات ویژه ،ارت باط با مردم و حسّاسیت به احساسات افراد و
اشیاء را یاد می گیرد .وي در این مرحله به احساسات خود اعتماد میکند و نمیتواند ذهنی باز داشته باشد.
 مشاهدهی تأمّلی ؛ این بعد شامل مشاهدهي دقیق قبل از قیاس و قضاوت ،نظارهي چیزها و اشیاء از
جنبه هاي مختلف و جستجوي مفاهیم و معناي چیزها را دربرمی گیرد .وي به عینیت ،حوصله و قضاوت دقیق
متکی است ،ولی الزاماً اقدامی انجام نمی دهد .همچنین ،فرد براي تشکیل عقاید خود به افکار و نظریه ها مراجعه
میکند.
 مفهومسازی انتزاعی ؛ این بعد شامل تحلیل منطقی دیدگاه ها ،طرّاحی اصولی و منظّم و ادراک عقالنی
موقعیّتها می شود .در این مرحله فرد براي درک مسائل و موقعیت ها بیشتر از منطق و تفکر استفاده میکند تا
احساس.
 آزمایشگری فعّال ؛ این بعد توان فراهم آوري اسباب کار ،ریسک و تأثیرگذاري در افراد و وقایع را در طول
عمل شامل می شود .در این مرحله ،یادگیري شکلی فعّال مییابد و فرد صرفاً موقعیت را مشاهده نمیکند ،بلکه
عالقهاي واقعی و روي آورد فعّالی به مسأله دارد.
ب ) سبکهای یادگیری :
 سبک واگرا ؛ این افراد بیشترین توانایی را در دیدن موقعیت هاي عینی از دیدگاه هاي مختلف دارند و
متمایل به رابطه با دیگران ،هیجانی و داراي قوّهي تصوّر باال هستند.
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 سبک همگرا ؛ این افراد بیشترین توانایی را در کاربرد اندیشه ها و نظریه ها دارند و ترجیح میدهند با
مسائل فنّی سروکار داشته باشند نه مسائل اجتماعی و بین فردي .سبک یادگیري همگرا در مشاغل تخصّصی و
فناوري نقش مؤثري ایفا میکند.
 سبک جذبكننده ؛ این افراد بیشترین توانایی را در درک و ترکیب اطّالعات فراوان به صورت موجز و
منطقی دارند و دوست دارند مدل هاي نظري ایجاد کنند .در استدالل استقرایی و جذب مشاهدات مجزا به صورت
یکپارچه مهارت دارند .این سبک براي مشاغلی که مستلزم اطالعات و دانشاند مفید است.
 سبک انطباق یابنده ؛ این افراد بیشترین توانایی را در یادگیري تجارب دست اول دارند و از اجراي
طرح هایی که آن ها را با تجارب تازه و چالشبرانگیز درگیر می سازد بسیار لذّت میبرند .ریسکپذیري باالیی دارند.
این سبک براي مشاغل فعّال نظیر بازاریابی و فروشندگی مؤثر است.
 .0پیشرفت تحصیلی :پیشرفت تحصیلی ،معلومات یا مهارت هاي اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوعات
درسی است که معموالً بهوسیلهي آزمایش ها و نشانه ها یا هر دو  -که معلمان براي دانشآموزان وضع میکنند -
اندازهگیري میشود (شعارينژاد.) 193 :1821 ،

ب) تعاریف عملیاتی
 .9سبکهای یادگیری :در پژوهش حاضر سبک هاي یادگیري بر اساس پرسشنامهي  12سؤالی کُـلب ( )2001به
دست آمده است که این ابزار چهار بعد یا روش یادگیري را به شرح زیر میسنجد ؛
هر کدام از این  12تا سؤال چهار جواب دارد که در همهي سؤالها ؛
ـ جواب اول روش یادگیري تجربهی عینی را میسنجد.
ـ جواب دوم روش یادگیري مشاهدهی تأملی را میسنجد.
ـ جواب سوم روش یادگیري مفهومسازی انتزاعی را میسنجد.
ـ جواب چهارم روش یادگیري آزمایشگری فعال را میسنجد.
از تفریق تجربهي عینی از مفهوم سازي انتزاعی (عدد محور عمودي) و مشاهدهي تأمّلی از آزمایشگري فعّال
(عدد محور افقی) چهار سبک یادگیري ایجاد میشود .بدین ترتیب که ؛
ـ عدد محور عمودي <  8/3و عدد محور افقی <  2/9بیانگر سبک یادگیري واگرا میباشد.
ـ عدد محور عمودي >  8/3و عدد محور افقی >  2/9بیانگر سبک یادگیري همگرا میباشد.
ـ عدد محور عمودي >  8/3و عدد محور افقی <  2/9بیانگر سبک یادگیري جذب كننده میباشد.
ـ عدد محور عمودي <  8/3و عدد محور افقی >  2/9بیانگر سبک یادگیري انطباق یابنده میباشد.
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 .0پیشرفت تحصیلی :منظور از پیشرفت تحصیلی در این پژوهش ،رتبه اي است که آزمودنی از آزمون پیشرفت
تحصیلی (که به صورت هماهنگ در کلیهي مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو کرج ،دیماه  1898برگزار
شد) کسب کرده است.
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل :در پژوهش حاضر سبک هاي یادگیري کُـلب که شامل چهار نوع ترجیح روش یادگیري (تجربه
عینی ،مشاهده تأملی ،مفهوم سازي انتزاعی و آزمایشگري فعال) و چهار نوع سبک یادگیري (واگرا ،انطباق یابنده،
همگرا و جذب کننده) می باشد به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.
متغیر وابسته :در پژوهش حاضر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
پیشینه تحقیق
مطالعهي تاثیر تفاوت هاي فردي در یادگیري از دیر باز مورد توجه پژوهشگران ،نظریهپردازان یادگیري و
متخصّصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است .تالش براي درک چگونگی یادگیري بشر در سال  121قبل از میالد،
هنگامی که سقراط و افالطون با نظریه هاي فیلسوفانهي خود سرچشمهي دانش را کاویدند ،آغاز شد .امّا،
فرضیه سازي رسمی در مورد تفاوت هاي یادگیري هنگامی آغاز شد که هرب تالن در سال  1921اصطالح ( سبک
یادگیري ) را مطرح کرد .پژوهش هاي بسیاري در مورد سبک هاي یادگیري بر اساس مدل کُـلب انجام گرفته است
که به برخی از آن ها اشاره میشود؛
میزان استفاده از سبک هاي یادگیري در کشورهاي مختلف و در کشور ایران متفاوت گزارش شده است .مثالً
بیشترین سبک یادگیري در دانشجویان پر ستاري عربستان را همگرا ،استرالیا را واگرا ،کانادا را جذب کننده و ایالت
اوشکاش آمریکا را انطباق یابنده گزارش کرده اند .در ایران نیز انواع سبک هاي یادگیري در استان هاي مختلف به
طور متفاوت گزارش شده است .حتی در اصفهان در سه زمان مختلف ،فراوانی هاي متفاوتی براي استفاده از
سبک هاي یادگیري گزارش گردیده است .روش هاي متفاوت آموزش و یادگیري متناسب با هرکدام از سبک هاي
یادگیري وجود دارد و عدم تطبیق سبک یادگیري با شیوهي تدریس منجر به اُفت یادگیري می شود (.الهام ایمانی
و همکاران ) 1898 .
فیلبین  : )1992( 11تفاوت مردان و زنان در سبک هاي یادگیري را بررسی کرد .نتایج این بررسی نشان داد که
تقریباً نیمی از مردان ( 13درصد) جذب کننده بودهاند ،در حالی که تنها  20درصد زنان اینگونه بودهاند.

- Philbin
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لینچ

13

 ،ولفل

19

 ،استیل  20و هانسن  : )1993( 21در تخقیقی که روي  221نفر از دانشجویان سال سوم

پزشکی انجام دادند ،ارتباط بین سبک هاي یادگیري و عملکرد تحصیلی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج به دست
آمده نشان داد که سبک هاي یادگیري با عملکرد دانشجویان رابطهي مثبت دارد.
کرونول

22

و مانفردو  : )1991( 28در تحقیقی که روي  11آزمودنی انجام دادند ،تفاوت معنی داري بین

سبک هاي یادگیري و عملکرد تحصیلی یافتند .با استفاده از آزمون هاي تعقیبی مشخص شد که افراد با سبک
یادگیري تفکر انتزاعی از باالترین نمره ها در پیشرفت تحصیلی برخوردارند.
مونت گمري و گرات ( : )1993نشان داده اند که دانشجویان زن رشتهي مهندسی بیشتر از مردان دانشجوي
این رشته با معدل یادگیري فعال هماهنگی دارند .آن ها در پژوهش هاي خود به این نتیجه رسیدهاند که دانشجویان
رشته ي معماري نیز حتی در سطح باالتري چنین تمایلی دارند.
سولومون ( : )1999در بررسی گستردهي دانشجویان یادگیرنده 30 ،درصد را فعال 22 ،درصد را دیداري و 20
درصد را متوالی یافته است .ون زواننبرگ  21و همکاران ( )2000رابطهي سبک هاي یادگیري فلدر و سولومان را با
پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه قرار دادند ؛ رابطهاي بین سبک هاي یادگیري و پیشرفت تحصیلی وجود
نداشت.
حسینی لرگانی ( : )1811رابطهي بین سبک هاي یادگیري دانشجویان رشته هاي علوم انسانی ،فنّی ـ
مهندسی و پزشکی را مورد بررسی قرار داد؛ دانشجویان علوم انسانی بیشتر انطباق یابنده ،دانشجویان پزشکی
جذب کننده و دانشجویان فنّی ـ مهندسی واگرا بوده اند .گفتنی است که سن و جنس با سبک هاي یادگیري
رابطهي معنیداري نداشته است.
رحمانی شمس ( : )1819ایشان نیز در بررسی اي مشابه با حسینی لرگانی ،نشان داد که دانشجویان علوم
انسانی بیشتر به سبک انطباق یابنده ،دانشجویان پزشکی به سبک جذب کننده و دانشجویان فنّی ـ مهندسی به
سبک واگرا و دانشجویان رشتهي هنر به سبک همگرا گرایش دارند.
-Lynch

18
19

- Woelfl

20

- Steele
-Hanssen
-Crwnwell
-Manferdo
- Van Zwanenberg
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یارمحمدي واصل ( : )1819سبک هاي دانشجویان و استادان رشته هاي علوم انسانی ،فنّی ـ مهندسی،
پزشکی و هنر را مورد مقایسه قرار داد؛ استادان و دانشجویان رشته هاي علوم انسانی سبک انطباق یابنده،
رشتههاي فنّی ـ مهندسی سبک همگرا ،رشته هاي پزشکی سبک جذب کننده و رشته هاي هنر سبک واگرا
داشتهاند.
همایونی و دیگران ( : )1831رابطهي سبک هاي یادگیري کُـلب (همگرا ،واگرا ،جذب کننده و انطباق یابنده) و
سبک هاي شناختی ویتکین (وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه) و نقش آن در انتخاب رشتهي دانشآموزان پسر
سال دوم دبیرستان رشته هاي علوم ریاضی ،تجربی و انسانی را بررسی کردند؛ افراد ناوابسته به رمینه و افراد همگرا
و جذب کننده بیشتر به رشته هاي علوم انسانی گرایش دارند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي ،از نظر داده ها کمّی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه همبستگی میباشد.
زیرا بدون آنکه متغیر مستقل را دستکاري کنیم ،می خواهیم رابطهي آن را با متغیر وابسته بسنجیم .در این
تحقیق ابتدا پرسشنامهي سبکهاي یادگیري کُـلب(  ،) LSIبین دانشآموزان گروه نمونهي انتخاب شده توزیع
میشود و پس از آن دادههاي به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.سپس چگونگی پیشرفت تحصیلی
این دانشآموزان بر اساس نتایج حاصل از آزمون پیشرفت تحصیلی که به صورت هماهنگ دیماه  1898در کلیهي
مدارس ابتدایی ناحیه دو کرج برگزار شد ،گردآوري و مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار میگیرد.
جامعه

22

آماری ،حجم نمونه  06و روش نمونه گیری

07

جامعهي آماري را در این پژوهش ،کلیهي دانشآموزان دوره ابتدایی ( سه ساله دوم ) آموزش و پرورش ناحیه
دو کرج ،به تعداد  19،391نفر تشکیل میدهد .جهت محاسبهي حجم نمونه از فرمول کوکران (

)

استفاده گردید و بر اساس روش تصادفی خوشهاي و طبقهاي نمونهاي شامل  833نفر دانشآموز ( 202نفر پسر
و 138دختر ) ،جهت اجراي تحقیق انتخاب شد .آزمودنی هاي پژوهش ( 833نفر) پرسش نامهي سبک هاي
یادگیري کُـلب را پر کردند .سپس نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی آنان نیز از معلمان آن ها جمعآوري شد.

25 .Population
26 .Sample Size
27 .Method Sampeling
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ابزار  08پژوهش
پژوهش حاضر از حیث روش میدانی و ابزار مورد استفاده عبارتند از:
 .1پرسش نامه سبکهای یادگیری كُـلب ( :)LSIاین پرسشنامه شامل دوازده سؤال میباشـد کـه بـراي
هریک از سؤالها  1پاسخ پیشنهاد میدهد .فراگیران باید پاسخهاي پیشنهادي را از نمرهي  1تا  ( 1با توجه به
مطابقت داشتن پاسخ پیشنهادي با یادگیريشان خیلیکم  ،اندکی  ،تاحدي  ،کامالً ) رتبهبندي کنند .کُــلب در
نسخهي سوم پرسشنامهي سبک یادگیري در سال  ، 1999براساس ضریب آلفاي کرونباخ و بازآزمایی تست بعد از
هشت هفته براي سنین  13تا  21در نمونهاي  102نفري  ،پایایی پرسشنامه را بـهدسـت آورد .در ایـران نیـز ،
پرسشنامهي سبک یادگیري کُـلب را حسینی لرگانی ( )1811روي نمونهاي از دانشـجویان اجـرا و پایـایی آن را
براساس ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه کرده است .نتایج برخی پژوهش ها به شرح زیر است:
جدول  8ـ  1نتایج برخی پژوهش هاي صورت گرفته جهت بررسی پایایی پرسشنامه سبکهاي یادگیري کُـلب
پژوهشگر

تعداد نمونه

مفهوم سازي انتزاعی

تجربهي عینی

آزمایشگري فعال

مشاهدهي تأملی

رابل و استوت ()1990

828

%12

%12

%18

%12

رابل و استوت ()1991

108

%13

%21

%13

%13

کُـلب ()1999

102

%19

%21

%11

%28

کایس ()2002

221

%38

%31

%31

%13

حسینی لرگانی ()1811

110

%11

%23

%12

%23

ایزدي و محمدزاده ( )1832

210

%22

%21

%21

%11

اکبر رضایی ()1839

189

%21

%12

%22

%11

روایی سازهي پرسشنامهي سبکهاي یادگیري کُـلب آزمایش شده است .پژوهشهاي انجام شده از روایی
باالي این پرسشنامه حکایت دارد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها

01

در پژوهش حاضر عالوه بر توصیف آماري داه ها که با استفاده از رسم جداول توزیع فراوان ،جداول
مشخصه هاي آماري و نمودارها صورت گرفته است ،از آزمون هاي آماري موسوم به همبستگی پیرسون و آزمون
تحلیل واریانس یک راهه نیز استفاده شده است.
 - 5- 9- 4شاخص های توصیفی
به منظور تلخیص مطالب از روش هاي آماري توصیفی (حداقل ،حداکثر ،میانگین ،انحراف معیار ،کجی و
کشیدگی) استفاده شده است.
28 . Instruments
29 -Methods of data analysis

19

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،02دی 9318

جدول  3 - 1شاخص هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش
متغیرها
یادگیري
تجربهي عینی
یادگیري
مشاهدهي تأملی
یادگیري
مفهومسازي انتزاعی
یادگیري
آزمایشگري فعال

حداقل

حداكثر

میانگین

انحراف معیار

كجی

كشیدگی

2 , 00

12 , 00

22 , 2331

2 , 29120

.113

- .090

10 , 00

12 , 00

81 , 8299

1 , 22182

- .222

1 , 129

2 , 00

12 , 00

80 , 8123

2 , 11221

- .022

1 , 812

2 , 00

11 , 00

82 , 8392

2 , 21218

- .182

1 , 103

با توجه به جدول  3 - 1توزیع نمرات همه متغیرهاي پژوهش داراي کجی منفی هستند .به عبارتی دیگر
مکعب مجموع نمرات آن از میانگین ،عددي منفی است و نمرات اکثر افراد در این مقیاس از میانگین بیشتر است.
توزیع نمرات یادگیري آزمایشگري فعال بیشترین و توزیع نمرات یادگیري مفهوم سازي انتزاعی کمترین کجی را
دارد .توزیع نمرات همه ي متغیرها به غیر از یادگیري تجربه عینی داراي کشیدگی مثبت است .بدین معنی که
نمره اکثر افراد در این مقیاس ها نزدیک به میانگین قرار دارد .توزیع نمرات یادگیري مفهوم سازي انتزاعی بیشترین
کشیدگی و توزیع یادگیري تجربی عینی کمترین کشیدگی را دارد.
یافتههای استنباطی
 0 – 4تحلیل داده ها
به منظور تائید توصیف داده ها وتعمیم نتایج پژوهش به جامعه اي که نمونه از آن استخراج شده از آزمون هاي
آماري ضریب همبستگی استفاده شده است که نتایج آن به ترتیب در جداول زیر آورده شده است.
 9- 0- 4فرضیهی اول
روش یادگیري تجربه عینی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم سه سالهي ابتدایی آموزش و
پرورش ناحیه دو کرج تأثیر مستقیم دارد.
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جدول  9 - 1نتایج ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین یادگیري تجربه عینی با پیشرفت تحصیلی
نام متغییر وایسته نام متغییر مستقل

ضریب همبستگی

پیشرفت تحصیلی یادگیري تجربه عینی

- 0 /018

سطح معنا داری

تفسیر

 0,121رابطه غیر معنادار است.

همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است ،رابطه بین یادگیري تجربه عینی با پیشرفت تحصیلی غیر
معنادار است.
 0- 0- 4فرضیهی دوم
روش یادگیري مشاهده تأملی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم سه سالهي ابتدایی آموزش و
پرورش ناحیه دو کرج تأثیر مستقیم دارد.
جدول  10 - 1نتایج ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین یادگیري مشاهده اي و پیشرفت تحصیلی
نام متغییر وایسته

نام متغییر مستقل ضریب همبستگی

سطح معنا داری

تفسیر

پیشرفت تحصیلی

0/029

0,212

رابطه غیر معن ادار است.

یادگیري مشاهدهي تأملی

همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است ،رابطه بین یادگیري مشاهده اي و پیشرفت تحصیلی غیر
معنادار است.
 3- 0- 1فرضیهی سوم
روش یادگیري مفهوم سازي انتزاعی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهي دوم سه سالهي ابتدایی آموزش و
پرورش ناحیه دو کرج تأثیر مستقیم دارد.
جدول  11 - 1نتایج ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین یادگیري مفهوم سازي انتزاعی و پیشرفت تحصیلی
نام متغییر وایسته
پیشرفت تحصیلی

نام متغییر مستقل ضریب همبستگی سطح معنا داری
0 /029

یادگیري مفهومسازي انتزاعی

تفسیر

 0,112رابطه غیر معنادار است.

همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است ،رابطه بین یادگیري مفهوم سازي انتزاعی و پیشرفت تحصیلی غیر
معنادار است.
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نتیجهگیری
داده هاي پژوهش حاضر چنانچه قبالً نیز اشاره شد به وسیلهي پرسشنامهي  12سؤالی کُـلب و بررسی
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به دست آمده است .داده هاي مذکور به مدد آزمون هاي آماري موسوم به همبستگی
پیرسون و آنالیز واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن بیانگر مطالب زیر است ؛










نخستین یافتهي پژوهش حاضر بیانگر این مطلب است که فرضیهي صفر مبنی بر عدم رابطهي بین سبک هاي
یادگیري و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی رد نمی شود .بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که
بین سبک هاي یادگیري و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی رابطهاي وجود ندارد.
بررسی ترجیحات یادگیري دانش آموزان نشان دهندهي این مطلب است که از بین چهار روش یادگیري ،بیشتر
دانشآموزان روش هاي آزمایشگري فعال و مشاهدي تأملی را ترجیح داده اند .بر این اساس ،الزم و ضروري است که
معلمان در انتخاب روش تدریس خود بیشتر از روش هایی استفاده کنند که مستلزم تفکر ،دقت بیشتر و فعالیت
بیشتر دانشآموزان باشد.
بررسی سبک هاي یادگیري دانش آموزان بیانگر این مطلب است که آزمودنی ها از چهار سبک یادگیري ،به
سبک هاي جذب کننده و واگرا گرایش بیشتري نشان دادهاند .نتایج به دست آمده نشان دهندهي این مطلب است
که اکثریت دانشآموزان دوست دارند هنگام یادگیري به آن ها فرصت تفکّر و تأمّل داده شود و براي جستجوي
مفاهیم و معناي اشیاء و چیزها ،آن ها را از جنبههاي مختلف و به طور دقیق مشاهده کنند .همچنین عالقهاي
واقعی و رويآورد فعّالی به مسائل دارند .و دوست دارند در کالس و هنکام یادگیري فعّال بوده و هر فکر و ایدهاي را
خود تجربه یا آزمایش کنند تا از یادگیري خود لذّت ببرند.
در بررسی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،یافته هاي پژوهش نشان دهندهي این مطلب است که نزدیک به 10
درصد آنان باالترین رتبه (خیلی خوب) را دریافت کرده اند .از نظر جنسیت نیز تفاوتی بین پیشرفت تحصیلی
دختران و پسران مشاهده نمی شود.
این یافته ،با یافته هاي حسینی لرگانی ( ، )1811رحمانی شمس ( ، )1819یارمحمدي واصل ( ، )1819همایونی و
دیگران ( )1831و ایزدي و محمدزاده ( )1832مطابق و با یافته هاي لینچ و همکاران ( ، )1993کرونول و مانفردو
( ، )1991امامیپور و شمس ( ، )1838رودباري و حسینچاري ( )1833و رضایی ( )1839مغایر است که شاید
دالیل این مغایرت ناشی از عوامل زیر باشد :
الف) پرسشنامهي سبک یادگیري در این پژوهش توسط دانش آموزان ابتدایی پاسخ داده شده است که شاید
پژوهشگر نتوانسته به خوبی و کامل آن ها را توجیه کند.
ب) آزمون پیشرفت تحصیلی توسط معلمان همان کالس ها برگزار و تصحیح شده است و پژوهشگر نتایج آزمون را
از معلمان تحویل گرفته و دخالتی در امتیازدهی آن نداشته است .لکن احتمال دستکاري نتایج آزمون توسط
معلمان آن کالس ها ،براي پوشش ضعف درسی دانش آموزان خود نیز وجود دارد.
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پیشنهادات
گزارش هر پژوهشی به امید ادامه یافتن راه تحقیق و پژوهش در مورد آن موضوع نگارش و به جامعه
پژوهشگران ارائه می شود .بنابراین الزمهي هر گزارش ،پیشنهاداتی است که راه را براي پژوهش هاي آتی هموار
سازد .در این پژوهش نیز پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می شود :
پیشنهادهای پژوهشی
در بررسی رابطهي سبک هاي یادگیري با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در پژوهش هاي آینده بهتر
است نکات زیر مدنظر قرار گیرد:





با اجراي پژوهش هاي مشابه تعمیمپذیري یافته هاي پژوهش قابل بررسی خواهد بود.
با توجه به تنوع فرهنگی کشور ،میتوان سبکهاي یادگیري را در دیگر گروه ها مورد مطالعه قرار داد
و نتایج را با یکدیگر مورد مقایسه قرار داد.
انجام پژوهش هایی در مورد رابطهي بین سبک هاي یادگیري والدین و فرزندان میتوان اطالعات
مفیدي از نحوهي تأثیرگذاري سبک هاي یادگیري والدین بر سبک هاي فرزندان فراهم آورد.
انجام پژوهش هایی بر روي روش هاي آموزشی و سبک هاي یادگیري فراگیران میتواند اطالعات
مفیدي در مورد تأثیرات احتمالی همخوانی سبک هاي آموزشی معلمان و سبک هاي یادگیري فراگیران بر عملکرد و
پیشرفت تحصیلی فراگیران فراهم سازد.
پیشنهادهای كاربردی









آگاهسازي معلمان و دست اندرکاران آموزشی در باره وجود تفاوت بین سبک هاي یادگیري
دانشآموزان میتواند به آن ها در بکارگیري روش هاي آموزشی و روش هاي ارزشیابی مناسب کمک نماید .انطباق
روش هاي آموزشی و ارزشیابی تحصیلی با تفاوت هاي فردي دانش آموزان در سبک یادگیري میتواند موجب
کارآمدي هر چه بیشتر فرآیندها و فعالیت هاي آموزشی و یادگیري شود.
آشناسازي والدین ،معلمان ،استاتید و دیگر دست اندرکاران آموزشی و پرورشی با سبک هاي
یادگیري ،میتواند منجر به برنامهریزي هایی جهت ایجاد برخی از سبک هاي یادگیري و تناسب آن ها با
موقعیت هاي مختلف شود.
با توجه تازگی موضوع پژوهش در کشور ما ،آشناسازي برنامهریزان آموزشی در مقاطع مختلف
تحصیلی با سبک هاي یادگیري الزامی به نظر میرسد .توصیه میشود برنامهریزي هاي آموزشی با توجه به انواع
مختلف سبک هاي یادگیري و حوزه هاي کارآیی آن ها صورت گیرد.
یافتههاي حاصل از این پژوهش و نظایر آن دربارهي تفاوت سبک هاي یادگیري در دانشآموزان،
میتواند در امر مشاوره هاي تحصیلی و شغلی مفید واقع گردد.
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سمنان »  ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ،ص  111تا ص 111
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 ، » GUMSمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
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