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چکیده
شناخت سبکهای یادگیری ،در گزینش سبک تدریس مناسب ،طراحی فضاای مموزشای و تادوی
مواد و محتوای مموزشی و نظایر من ،از اهمیت ویژهای برخوردار اسات ذاذا ،هادژ پاژوهش حا ار،
بررسی سبکهای یادگیری دانشمموزان دورهی متوسطه مناطق روستایی شهرستان کوهرنا

باود

ای تحقیق ،از نوع توصیفی -پیمایشی بود جامعه مماری پژوهش ،دانشمموزان دوره متوسطه مناطق
روستایی شهرستان کوهرن

بودند ( 9339دانشمموز) که با استفاده از جادول کرجیای و مورگاان و

روش نمونهگیری طبقهای به صورت متناسب  360نفر به عنوان نموناه انتاااش شاد ابازار تحقیاق
پرسشنامه استاندارد سبکیادگیری کلب بود برای تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل واریانس یکطرفه
و مزمون خی دو استفاده شد نتایج پژوهش حاکی از من است که دانشمموزان مورد مطاذعه به ترتیاب
دارای سبکهای یادگیری واگرا( 28درصد) ،انطباقیابنده( 20/1درصد) ،همگرا( 23/01درصد) و جذش
کننده( 26/32درصد) هیتند دیگر یافتههای پژوهش نیز نشان داد که میانگی پیشرفت تحصیلی هر
چهار گروه سبک یادگیری با هم تفاوت دارند به نحوی که دانشمماوزان باا سابک یاادگیری جاذش
کننده ،پیشرفت تحصیلی باالتری دارند و دانشمموزان با سبک یادگیری واگرا از پیشارفت تحصایلی
کمتری برخوردار هیتند افزون بر من ،تفاوت معنااداری بای داناشمماوزان دختار و پیار از ذحاا
سبکهای یادگیری وجود دارد
کلید واژهها :سبک یادگیری ،کلب ،یادگیری
 1كارشناسی ارشد گروه توسعه روستایی ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
 2دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران (نویسنده مسئول) mnooripoor@yu.ac.ir
 3استادیار گروه روانشناسی ،دانشكده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
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مقدمه
یادگیری یکی از مهمتری زمینهها در روانشناسی امروز و در عی حال یکی از مشکلتری مفاهیم
برای تعریف کردن است با توجه به پیچیدگی مو وع یادگیری تعااریف گونااگونی از من ارا اه شاده
است معروژتری من تعریفی است که کیمیل( 9به نقل از سیف )9391 ،از یادگیری ارا ه داده اسات
او معتقد است که یادگیری عبارت است از تغییرات نیبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری (رفتار بااذقوه)
که از طریق تجربه حاصل میشود و شامل حاذتهای موقتی بدن نمیشود مانند منچه بر اثر بیماری،
خیتگی یا دارو پدید میمید (خاکیار بلداچی )9383 ،یکی از مو وعهایی که در جواما اماروزی در
پژوهشهای مموزشی مورد توجه بییار قرار گرفته ،ای است که دانشمماوزان چگوناه باه یاادگیری
مطاذب بپردازند دنیای کنونی چنان در حال پیشرفت و توسعه است کاه پژوهشاگران و متاصصاان
مموزشی را برمن داشته تا راههایی بیایند که به وسیلهی منان بتاوان سارعت یاادگیری را باا سارعت
پیشرفت همگام کرد در واق یادگیری از عاملهای مهم در خصاو

پیشارفت اسات عامالهاای

بییاری بر یادگیری مؤثرند که از جملهی منها میتوان به سبک یادگیری 2افراد اشاره کرد (صفری و
بذر افشان )9388 ،سبک یادگیری عامل کلید و مهمی است که نقش اساسی در فرمیند حال میاهذه
دارد (باتیار نصرمبادی و همکاران )9319 ،به باور کلب ،)9183( 3سبک یادگیری ،مجموعه راههاایی
است که معموالً هر فرد از منها برای حل میئله ،تفکر و یادگیری استفاده میکند سبک باا تواناایی
فراگیر برابر نییت بلکه روشی است که به وسیلهی من میتوان تواناییهای خود را بکار برد هماان-
گونه که توانایی فرد برای موفقیت در زندگی بییار مهم است ،شناخت سبکهای یادگیری نیز دارای
اهمیت است (سیف )9383 ،جیمز و گاردنر )9110( 3سبک یادگیری را شرایطی میدانند کاه موجاب
می شود یاد گیرندگان منچه را که سعی در یادگیری من دارند ادراک ،پردازش ،ذخیره و یادموری کنناد
از سوی دیگر پیریس )2666(0معتقد اسات کاه سابک یاادگیری روشای اسات کاه افاراد من راد در
یادگیری مطاذب درسی خود بر روشهای دیگر ترجیح میدهند به طاور کلای ،سابک یاادگیری باه
عنوان بازتاش مشاصه ها و ملزومات یادگیری و به عباارت دیگار باه عناوان نشااندهناده و اعیت
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مطلوش چیدمان عناصر الزم برای یاادگیری بهیناه فراگیاران در یاک موقعیات یااددهی /یاادگیری
محصوش میشود (شریفزاده و همکاران)9381 ،
میتوان با اطمینان بیان کرد که هرکس به گونهای در یادگیری متفاوت عمل میکند و های دو
دانش اموزی نییتند که به یک اندازه در خصوصیات و ترجیحات برابر باشند زماانی کاه منهاا رشاد
میکنند با تجربههایی سر و کار پیدا میکنند که با تجربهی دانشاموزان دیگر متفاوت است(صفری و
بذرافشان ) 9388 ،در واق هر فراگیر سبک یادگیری ماتص به خویش را دارد هر سابک یاادگیری
نیز نیازمند شیوههای تدریس و راهبردهای مموزشی متفاوت ،تجارش مموزشی ،شیوههای ساازماندهی
محتوایدرسی ،کم و کیف استفاده از وسایل کمکمموزشی و سایر انگارههایمموزشی خا

میباشد

مگاهی برنامهریزان و دستاندرکاران مموزشی از سبکهای مموزشی میتواند به فرمهمساازی شارای
مناسب برای یادگیری کمک کند با ای حال ،شواهد نشان میدهد که ایا جنباه مهام از مماوزش
کمتر مورد توجه قرار می گیرد و معلمان و مربیان اهمیت در خور توجهی را برای پرداخت به ای جنبه
از مموزش قایل نییتند و اغلب از نحوه اقدام در ای زمینه مگاهی ندارند (سیف9383 ،؛ شاریفزاده و
همکاران )9381 ،پاشلر 9و همکاران ( )2668اذعان دارند که مدرکی برای حمایات از ایا کاه یاک
سبک یادگیری مفیدتر است ،وجود ندارد دانشمموزان زمانی بهتر میمموزند کاه سابک یادگیریشاان
متناسب با ویژگیهای شاصیتی منها باشد همچنی هارگادون )2696( 2بیان میکناد کاه معلماان
باید به تفاوتهای یادگیری افراد توجه داشته باشند جایگزینی یک روش یادگیری با یک روش دیگر
امکانپذیر نییت به دذیل تفاوت دانشمموزان در سبکهاای یاادگیری ،معلماان بایاد از روشهاای
ماتلفی استفاده کنند تا دانشاموزان عملکرد بهتری داشته و به پیشرفت برسند سبکهای یاادگیری
از جمله عوامل تهثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی است که توجه بدانها میتواند زمینهای را برای رشد و
پیشرفت تحصیلی دانشمموزان فرمهم مورد و نتیجه من ،پیشرفت در مراحال بعادی زنادگی از جملاه
موفقیت در دنیای کار باشد(رحمانی و ازذی)9319 ،
با توجه به اهمیت مو وع ،پژوهشهای متعددی پیرامون سابک یاادگیری در راساتای حال میاا ل
مموزشی انجام شده است که در ادامه به اختصار به نتایج برخی از منها اشاره میشود کاان)2661( 3
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در مقاذهای به «بررسی ارتباط بی پیشرفت تحصیلی ،سال تحصیلی ،جنییت و نوع مموزش دریاافتی
دانشجویان رشتههای علوم (پایه) با سبکهای یادگیری» در دانشگاه موگال 9ترکیه پرداخت که نتایج
مطاذعه فوق نشان داد نزدیک به نیمی از دانشاجویان سابک یاادگیری جذشکنناده داشاتند و بقیاه
دانشجویان به ترتیب سبکهای یادگیری همگرا ،واگرا و انطباق داشتند بای سابکهاای یاادگیری
دانشجویان و پیشرفت تحصیلیشان همبیتگی معناداری وجاود نداشات و ایا کاه ساال تحصایلی
دانشجویان اثر معناداری روی سبکهای یادگیری منها نداشت به طوری که دانشجویان ساالهاای
اول ،دوم و سوم عمدتاً سبک جذشکننده و دانشجویان سال چهارم عمدتاً سابکهاای جذشکنناده و
همگرا داشتند همجنی جنییت دانشجویان عامل تهثیرگذاری بر سبک یادگیری بود ،به طاوری کاه
نیمی از دانشجویان دختر سبک یادگیری جذشکننده داشاتند و بقیاه منهاا بیشاتر سابک یاادگیری
همگرا داشتند ،در حاذی که اوذی سبک یادگیری پیران جذشکننده و دومی سبک یاادگیری منهاا
واگرا بود یازیکیالر و گاون )2661( 2در پژوهشی به بررسی «تهثیرات فعاذیتهای مموزشی مارتب باا
سبک یادگیری بر روی پیشرفت تحصیلی ،نگرش و توانایی یادموری مطاذب» پرداختند نتیجه بدست
ممده حکایت از ای داشت که دانش مموزان گروه مزمایش و گروه کنترل از نظر مهاارت و خبرگای در
واحد درسی تفاوت معناداری داشتند و پیشرفت تحصایلی دانشمماوزان گاروه مزماایش بااالتر باود
همچنی دوان 3و همکاران ( )2666نشان دادند که سبک یادگیری در بی دختران و پیران متفااوت
است پیران بیشتر از دختران تمایل دارند که ذمیی یا جنبشی باشند و دارای سبک یادگیری دیداری
بوده ،در مقاییه با دختران ناهماهن تر هیتند در صورتی که دختران بیشتر از طریاق شانیدن یااد
میگیرند و اغلب هماهن تر و رهبر مدار بودهاند و نیز تمایل به سکوت بیشتری دارند کلی)9119( 3
پژوهش در مورد رابطه بی سبکهای یادگیری و یادگیری زبان انگلییی انجاام داد نتاایج پاژوهش
وی نشان داد که هنگامی که معلمان زبان انگلییی از سبکهاای داناشمماوزان در کاالآ مگااهی
داشته باشند ،میتوانند مطاذب را در کالآ به گونهای ارایه دهند کاه عملکارد شاناختی و یاادگیری
فراگیران بیشتر شده و از تهثیر تفاوتهای فردی در یادگیری کاسته میشود
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رحمانی و ازذی ( )9319در پژوهشی با عنوان رابطه بای سابک یاادگیری و پیشارفت تحصایلی
دانشمموزان دختر دبیرستانی ش هر اصفهان نشان داد که سبک یادگیری با پیشرفت تحصیلی داناش-
مموزان رشته ادبیات و تجربی رابطه معناداری وجود دارد و ساایر سابکهاای یاادگیری باا پیشارفت
تحصیلی رابطه معناداری ندارند پناهی و همکاران ( )9316پژوهشی را با عناوان رابطاه سابکهاای
یادگیری با پیشرفت تحصیلی ،نقش جنس و رشته تحصیلی انجام دادند نتاایج منهاا نشاان داد کاه
سبک یادگیری جذش کننده و واگرا پیشرفت تحصایلی بهتاری نیابت باه شاارکتکننادگان دارای
سبکهای همگرا و انطباقی دارند همچنی پیران بیشتر از سبک یادگیری واگرا سود میجویناد ،در
حاذی که سبک یادگیری غاذب دختران جذش کننده اسات و بای سابکهاای یاادگیری و پیشارفت
تحصلی رابطه معناداری وجود دارد صفری و بذر افشان ( )9388پژوهشی را با عنوان بررسای رابطاه
سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشمموزان دورهی متوسطه در درآ زبان انگلییای شاهر
شیراز انجام دادند نتایج منها نشان داد که بی سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشمموزان
رابطهای وجود ندارد همچنی بی سابکهاای یاادگیری و رشاتههاای گونااگون تحصایلی تفااوت
معناداری وجود دارد در مجموع نتایج نشان داد که بی سبکهای یادگیری (عملگرا و اندیشاهگارا)
پایههای دوم و سوم تفاوت معناداری وجود ندارد ،اما بی سبکهای یادگیری فعاذیتگرا و نظریهپرداز
در پایههای تحصیلی دوم و سوم تفاوت وجود دارد خاکیار بلداجی ( )9383در پژوهش خود با عنوان
"رابطه سبکهای یادگیری ،خودکارممد پنداری و رشته تحصیلی در دانشمموزان متوسطه" نشان داد
که دانشمموزان رشته ریا ی فیزیک بیشتر از روش یادگیری واگرا ،دانشمماوزان رشاته تجربای از
روش یادگیری جذش کننده و رشته انیانی از روش یادگیری انطباق دهنده استفاده میکنند همایونی
و عبداذهی ( ،)9382پاژوهش روی  963داناشمماوز دختار ساال اول دبیرساتان انجاام دادناد ایا
پژوهشگران برای جم موری دادههای مربوط به سبک یادگیری از پرسشنامه سبک یاادگیری کلاب
استفاده کردند نتیجه بدست ممده از ای پژوهش نشان داد که بی سبک شاناختی ،سابک یاادگیری
مفهومی سازی انتزاعی و موفقیت تحصیلی در درآ ریا ی و زبان انگلییی رابطاه معنااداری وجاود
دارد میر انصاری ( ،)9398در بررسی ارتباط روشهای یادگیری و رشاته تحصایلی  203داناشمماوز
مقط سوم و چهارم دبیرستان به ای نتیجه رسید که دانشمموزان رشته علوم تجربی بیشاتر از روش
یادگیری جذش کننده ،دانشمموزان رشته ریا ای -فیااازیک بیشاتر از روش یادگیااااری واگارا و
دانشمموزان علوم انیانی بیشتر از روش یادگیری انطباق یابناده اساتفاده مایکنناد نتاایج پاژوهش
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حیینی ذرگانی ( )9399نشان میدهد که میان روشهای یادگیری دانشجویان و رشته تحصیلی منان
رابطه وجود دارد دانشجویان رشتههای ریا ی و فنای غاذبااً از روش یاادگیری واگارا و دانشاجویان
پزشکی از روش یادگیری جذش کننده و دانشجویان علاوم انیاانی از روش یاادگیری انطبااقیابناده
استفاده میکنند
با توجه به اهمیت شناخت سبکهای یادگیری و تبیی رواب من با ساایر انگاارههاای تادریس و
یادگیری ،تحقیق حا ر با هدژ شناخت سبک یادگیری دانشمموزان دوره متوسطه مناطق روساتایی
شهرستان کوهرن

برای بهبود جریان یاددهی -یادگیری در ای مناطق به انجام رسیده اسات مماار

ارا ه شاده توسا اداره مماوزش و پارورش شهرساتان کوهرنا

نشاان میدهاد کاه  80درصاد از

دانش مموزان دوره متوسطه در مناطق روستایی سااک هیاتند (اداره مماوزش و پارورش شهرساتان
کوهرن  )9312 ،و ای درصد نشان میدهد که جمعیت زیادی از دانشمموزان در روساتاها تحصایل
میکنند و تعیی سبکهای یادگیری منها میتواند کمک قابل توجهی به منها در اداماه تحصایل و
زندگی داشته باشد همچنی  ،میتواند به برنامهریزان و سیاستگذاران مربوطه نیز کمک نمایاد تاا در
برنامههای مموزشی و درسی خود ،ای عوامل را ذحا نموده و به بهبود پیشارفت تحصایلی داناش-
مموزان مناطق مذکور منجر شود بنابرای  ،هدژ اصلی پژوهش حا ر بررسی و شناخت سابکهاای
یادگیری دانشمموزان دوره متوسطه در مناطق روستایی شهرستان کوهرن

میباشد که به دنبال من

اهداژ اختصاصی زیر نیز دنبال میشود:
 مقاییه سبکهای یادگیری (اندیشهگرا ،عملگرا ،فعاذیتگرا ،نظریهپرداز) از ذحا میزان پیشرفت
تحصیلی دانشمموزان دوره متوسطه روستایی؛
 مقاییه سبکهای یادگیری دختران و پیران دوره متوسطه روستایی با همدیگر؛
 مقاییه سبکهای یادگیری دانشمموزان دوره متوسطه روستایی در رشتههای گوناگون
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روش شناسی
پژوهش حا ر به صورت پیمایش 9انجام گرفت و از ذحا تجزیه و تحلیل عددی دادهها ،تحقیقای
کمّی است جامعه مماری پژوهش ،کلیهی دانشمماوزان دختار و پیار دبیرساتانی منااطق روساتایی
شهرستان کوهرن

بود بنا به ممار بهدسات مماده از اداره مماوزش و پارورش شهرساتان کوهرنا

( ،)9312جمعیت دانشمموزان مدارآ روستایی (کار و دانش و دبیرساتان) واقا در روساتاهای ایا
شهرستان  9339نفر که شامل  963دانشمموز دختر و  933دانشمموز پیر بودند برای تعیای حجام
نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری کرجییی و مورگان (پات  360 ،)2662 ،2نفر به عناوان نموناه،
تعیی شد پس از تعیی حجم نمونه ،برای انتااش نمونهها ،از روش نمونهگیری طبقاه بنادی

شاده3

استفاده گردید در هر طبقه به روش نمونهگیری تصادفی ساده و بصورت انتیاش متناسب ،نموناههاا
انتااش گردیدند جز یات بیشتر در جدول  9مورده شده است
جدول ( :)9جامعه مماری و حجم نمونه به تفکیک باشها و جنییت

تعداد
باش
مرکزی
صمصامی
بازفت
جم

تعداد دانشمموزان دبیرستان
پیر
دختر
جامعه*
نمونه
جامعه
نمونه
363
09
931
093

03
93
39
968

* منب  :مموزش و پرورش شهرستان کوهرن

209
29
988
396

00
3
36
11

تعداد دانشمموزان کار و دانش
پیر
دختر
نمونه
جامعه
نمونه
جامعه
93
33
93
919

90
1
90
39

962
30
990
203

22
96
20
09

()9312

در زمینهی سبکهای یادگیری ،مدلهای ماتلفی وجود دارد با توجه به اینکه پرسشنامه سابک
یادگیری کلب ریب قابلیت اعتماد باالیی داشته و مطاذعاتی زیادی از من حمایت کاردهاناد (باتیاار
نصرمبادی و همکااران9319 ،؛ اساکندری و صااذحی9389 ،؛ خاکیاار بلاداچی )9383 ،در پاژوهش
حا ر نیز برای جم موری دادههای مورد نیاز از پرساشناماه اساتاندارد سابکهاای یاادگیری کلاب

Survey Research
Patten
Proportional Stratified Sampling

1
2
3
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استفاده شد ای پرسشنامه  92سؤال دارد و برای هار یاک از ساؤالها  3پاساخ پیشانهاد میدهاد
پاسخهای پیشنهادی باید از نمرهی  9تا  3به شرح زیر رتبهبندی گردد:


اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری پاسخ دهنده کامالً مطابقت دارد نمرهی  3میگیرد



اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری پاسخ دهنده تا حدی مطابقت دارد نمرهی  3میگیرد



اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری پاسخ دهنده اندکی مطابقت دارد نمرهی  2میگیرد؛



اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری پاسخ دهنده خیلیکم مطابقت دارد نمرهی  9میگیرد؛

همچنی گزینههای پرسش نامه به ترتیب بیاان کنناده یاادگیری از طریاق احیااآ (مشااهده
تهملی ،)9یادگیری از طریق تماشا (تجربه عینای ،)2یاادگیری از طریاق فکار کاردن (مفهاوم ساازی
انتزاعی )3و یادگیری از طریق انجام دادن و تمری (مزمایشگری فعال )3است سپس با جم امتیاز هر
یک از ای  3گزینه در  92جملهی پرسشنامه چهار نمره به دست میمید که شیوههای یادگیری فرد
را نشان میدهند با تفریق نمره روش فکر کردن از نمره روش احیاآ کردن و تفریاق نماره روش
انجام دادن از روش تماشا کردن دو نمره به دست میمید ای دو محور چهار رب یک مرب را تشکیل
میدهند که هر رب من بیانگر یکی از سبکهای یادگیری است که در زیر ارایه شدهاند
سبک یادگیری واگرا :5به نظر کلب ،افراد واگرا کیانی هیتند که قادرت تایال و احیااآ
قوی دارند و به دنبال یافت جواشهای گوناگوناند در موقعیتهای بارش افکار که با ارا اه عقایاد و
نظریههای جدید همراه است ،بهتر عمل میکنند و به کار گروهی و تعامل با مردم عالقهمند هیاتند
(احدی و همکاران )9388 ،افراد واگرا در رب اول قرار میگیرند
افراد سبک یادگیری جذب کننده :6سبک یادگیری جذش کننده از مفهومی سازی انتزاعای
و مشاهده تهملی حاصل میشود افراد واجد ای سبک یاادگیری در کیاب و درک اطالعاات گیاترده و
تبدیل من به صورتی خالصه ،دقیق و منطقی توانا هیتند توانایی یادگیری ای افراد ،فکر کاردن و نگااه
کردن است از دیدگاه منها نظریههایی که از ذحا منطقی صحیح هیتند بار نظریاههاایی کاه قابلیات

Reflective Observation
Concrete Experience
Abstract Conceptualization
Active Experimentation
Divergent
Assimilating

1
2
3
4
5
6
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کاربرد عملی دارند ،ترجیح داده میشوند ای افراد بیشتر به مفاهیم انتزاعی عالقهمند هیتند و باه دذیال
عالقه به برنامهریزی نظاممند در باشهای پژوهشی و برنامهریزی فعاذیت میکنند (کازو)2661 ،9

سبک یادگیری همگرا :2افراد واجد ای سبک یادگیری بیشتری تواناایی را در باه کاارگیری
عملی اندیشهها و نظریهها دارند و برای میا ل و تصمیمگیری براساآ راه حلهایی که بارای منهاا
مییابند ،عمل میکنند برای منها تکاذیف فنی بر میا ل اجتماعی و بای فاردی رجحاان دارد ایا
افراد در موقعیتهای یادگیری رسمی ،تجربه عقاید جدید ،شبیهساازی ،فعاذیاتهاای مزمایشاگاهی و
کارهای عملی را ترجیح میدهند (پناهی و همکاران )9381 ،افراد همگرا در رب سوم قرار میگیرند
سبک یادگیری انطباقی :3سابک یاادگیری انطبااقی ترکیبای از دو شایوهی تجرباه عینای و
مزمایشگری فعال است افراد واجد ای سبک یاادگیری در مشااغل بازاریاابی و فروشاندگی موفاقتار از
دیگران هیتند در یادگیریهای رسمی ترجیح میدهند با افرادی کار کنند که به منهاا تکلیاف بدهناد،
هدژ برایشان تعیی کنند و در محی کار کنند (سیف )9380 ،انطباق یابندهها ،در رب دوم قارار مای-
گیرند
نگاره ( :)9نمودار یادگیری تجربی کلب

کیب تجربیات واقعی

واگرا

انطباقی

مشاهده تهملی

مزمایشگر فعال

همگرا

جذشکننده

مفهومسازی انتزاعی
Kazu
Convergent
Accommodating

1
2
3
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یافته ها
الف) توزیع فراوانی دانشآموزان مورد مطالعه بر حسب سبکهای یادگیری

همانطور که بیان شد به منظور سنجش سبک یادگیری دانشمموزان مورد مطاذعه ،پرسشنامه
استاندارد کلب به کار رفت در راستای توصیف و عیت دانشمموزان مورد مطاذعه تالش شده است
تا با رعایت اختصار ،توزی فراوانی دانشمموزان در سبکهای یادگیری در قاذب نمودار ( )9ارا ه شود
نتایج حاکی از من است 28/92 ،درصد از مزمودنیها سبک یادگیری واگرا دارند  23/01درصد نیز
سبک یادگیری همگرا دارند همچنی  26/32درصد از مزمودنیهای پژوهش سبک یادگیری منها
جذش کننده است و  20/1درصد نیز سبک یادگیری به شیوهی انطباقی دارند در مجموع میتوان
بیان کرد که اکثر افراد مورد مطاذعه دارای سبکهای یادگیری واگرا و انطباقیابنده هیتند

نمودار ( :)9توزی فراوانی دانشمموزان مورد مطاذعه بر حیب سبکهای یادگیری

ب) مقایسه سبکهای یادگیری از لحاظ پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مورد مطالعه

به منظور مقاییه میزان پیشرفت تحصیلی بر اساآ سبکهای یاادگیری داناشمماوزان از مزماون
تحلیل واریانس یکطرفه بهره گرفته شده است همانگوناه کاه جادول  2نشاان مایدهاد تفااوت
معناداری میان سبکهای یادگیری از ذحا میانگی پیشرفت تحصیلی وجاود دارد ( F = 262/901و
 )p = 6/6669فزون بر من ،به منظور تعیی اختالژ میان گروهها از مزماون تعقیبای  LSDاساتفاده
گردید با توجه به نتایج مزمون  LSDمیتوان بیان داشت میانگی پیشرفت تحصیلی هر چهار گاروه
سبک یادگیری با هم تفاوت دارند به نحوی که دانشمموزان با سبک یادگیری جذش کننده ،پیشرفت
تحصیلی باالتری دارند و دانشمموزانی که سبک یادگیری واگرا دارند از پیشارفت تحصایلی کمتاری
برخوردار هیتند
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جدول ( :)2مقاییه سبکهای یادگیری از ذحا میانگی پیشرفت تحصیلی دانشمموزان
میانگین

سبکهای یادگیری

تعداد

واگرا

80

d

93/90

همگرا

90

c

93/00

6/99

جذب کننده

02

98/39 a

6/11

انطباق یابنده

82

b

6/82

آماره F

انحراف معیار

سطح معنیداری

9/08

90/80

** 262/901

6/6669

منب  :یافتههای پژوهش ** معنیداری در سطح یک درصد

ج) مقایسه سبکهای یادگیری از لحاظ جنسیت دانشآموزان مورد مطالعه

با توجه به اینکه متغیر سبک یادگیری مورد مطاذعه (واگرا ،همگرا ،جذشکننده ،انطبااقیابناده) بار
حیب نمرات کیب شده در سطح اسمی اندازهگیری شاده اسات ،بناابرای از مزماون خای دو بارای
مقاییه سبکهای یادگیری دانشمموزان از ذحا متغیر جنییت (سطح اسمی) بهره گرفته شده است
با توجه به نتایج مزمون کای اسکو ر مندرج در جدول  ،3مقاییاه فراوانی دانشاجویان در سابکهای
یادگیری از ذحا جنییت گویای من است که تفاوت معناداری بی فراوانیهای هار سابک از ذحاا
جنییت وجود دارد ( = Chi- square 93/091و  )Sig = 6/663به ای صاورت کاه داناشمماوزان
دختر بیشتر ( 32/81درصد) از سبک یادگیری واگرا و داناشمماوزان پیار بیشاتر ( 33/02درصاد) از
سبک یادگیری انطباق یابنده بهره بردهاند
جدول ( :)3نتایج مزمون خی دو برای مقاییه سبکهای یادگیری از ذحا جنییت دانشمموزان مورد مطاذعه
سبک یادگیری
جنییت

سبکهای یادگیری

واگرا

همگرا

جذش کننده

انطباق
یابنده

کل

دختر

مشاهده شده
مورد انتظار

31
32

33
30/0

38
36/3

28
36/9

931
931

پیر

مشاهده شده
مورد انتظار

39
33

39
38/3

23
39/9

03
39/1

900
900

کل

مشاهده شده
مورد انتظار

80
80

90
90

02
02

82
82

360
360

Chi- square = 93/091 ** = df3 Sig = 6/663
منب  :یافتههای پژوهش ** معنیداری در سطح یک درصد
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د) مقایسه سبکهای یادگیری از لحاظ رشته تحصیلی دانشآموزان مورد مطالعه

به منظور مقاییه سبکهای یادگیری دانشمموزان از ذحا رشته تحصیلی منها از مزمون خای دو
بهره گرفته شده است بار اسااآ نتاایج جادول  ،3مقاییااه فراوانای دانشااجویان در ساابکهای
یادگیری از ذحا رشته تحصیلی نشان میدهد تفاوت معناداری بی فراوانیهای هر سابک از ذحاا
رشته تحصیلی وجود دارد (= Chi- square 90/030و  )Sig = 6/6669به ای صورت کاه داناش-
مموزان رشتههای کار و دانش و فنی حرفهای بیشتر از سبک یادگیری همگرا ( 33/1درصد)؛ داناش-
مموزان رشتهی انیانی از سبک یادگیری انطباقیابنده ( 06/03درصد)؛ دانشمموزان رشتهی تجربی از
سبک یادگیری جذش کننده ( 39/20درصد) و  06درصد از دانشمموزان رشاتهی ریا ای فیزیاک از
سبک یادگیری واگرا بهره بردهاند
جدول ( :)3نتایج مزمون خی دو برای مقاییه سبکهای یادگیری از ذحا رشته تحصیلی دانشمموزان مورد مطاذعه
سبکهای یادگیری

سبک یادگیری
جنییت

کل

واگرا

همگرا

جذش کننده

انطباق یابنده

مشاهده شده

20

33

92

99

18

مورد انتظار

29/0

23/9

91/1

20/3

18

تجربی

مشاهده شده
مورد انتظار

26
22/0

92
91/9

33
90/3

90
29/0

86
86

انیانی

مشاهده شده
مورد انتظار

20
20/8

93
23/3

92
91/3

38
20/0

10
10

ریا ی

مشاهده شده
مورد انتظار

90
1

0
9/1

0
0/0

0
8/0

32
32

کل

مشاهده شده
مورد انتظار

80
80

90
90

02
02

82
82

360
360

کار و
دانش و
فنی

Chi- square = 90/030 ** = df1 Sig = 6/6669
منب  :یافتههای پژوهش ** معنیداری در سطح یک درصد

بحث و نتیجهگیری
ای پژوهش با هدژ اصلی بررسی سبکهای یادگیری دانشمموزان دورهی متوسطه منااطق
روستایی انجام گرفت نتایج نشان داد که در مجماوع اکثار داناشمماوزان ماورد مطاذعاه در منااطق
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روستایی شهرستان کوهرن
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دارای سبکهای یادگیری واگرا و انطباقیابنده هیاتند افازون بار من،

نتایج نشان میدهد که تفاوت معناداری بی دختران و پیران از ذحا سبکهای یادگیری وجود دارد
به نحوی که دانشمموزان دختر بیشتر از سبک یادگیری واگرا و دانشمماوزان پیار بیشاتر از سابک
یادگیری همگرا بهره بردهاند نتایج ای باش از پژوهش ،با نتایج پژوهشهای کان ( ،)2661دوان و
همکاران ( ،)2666پناهی و همکاران ( ،)9316حیاینی ذرگاانی ( )9386و صافری ( )9380همیاویی
دارد و با نتایج پژوهش صفری و بذر افشان ( )9388هماوانی ندارد
با توجه به نتایج پژوهش میتوان بیان داشت میانگی پیشرفت تحصیلی هر چهاار گاروه سابک
یادگیری با هم تفاوت دارند به نحوی که دانشمموزان باا سابک یاادگیری جاذش کنناده ،پیشارفت
تحصیلی باالتری دارند و دانشمموزانی که سبک یادگیری واگرا دارند از پیشارفت تحصایلی کمتاری
برخوردار هیتند نتایج ای باش از پژوهش با یافتههای پژوهش کان ( )2661هماوانی ندارد وذی با
یافتههای یازیکیالر و گاون ( )2661و پناهی و همکاران ( )9316همیو میباشاد باتوجاه باه اینکاه
سبک یادگیری جذش کننده از مشاهدهی تهملی حاصل میشود و واجادی ایا سابک یاادگیری در
کیب و درک اطالعات گیترده و تبدیل من به صورتی خالصه و دقیق تواناا هیاتند ایا قادرت را
دارند که اطالعات گیتردهی دروآ ماتلف را به صاورت خالصاه و دقیاق درک کنناد و در زماان
امتحان از ای اطالعات منظم و دقیق استفاده کرده و نمرات بیشتری کیاب نمایاد و باه دنباال من
پیشرفت تحصیلی نیز افزایش مییابد در مقابل دانشمموزانی که دارای سبک یادگیری واگرا هیاتند
و ای سبک یادگیری حاصل قدرت تایل و احیاآ قوی میباشد و به دنبال جاواشهاای گونااگون
هیتند در زمان امتحان از ارایهی جواش دقیق و مورد نظر به سئواالت امتحانی عاجز میباشند در نتیجاه
نمرهی کمتری کیب مینمایند و به دنبال من معدل پایی تر و پیشرفت تحصیلی کمتری دارند

نتایج پژوهش حاکی از من است ،تفاوت معناداری میان سابکهاای یاادگیری از ذحاا رشاتهی
تحصیلی دانشمموزان وجود دارد به ای صورت که دانشمموزان رشاتههااای کاار و داناش و فنای
حرفهای بیشتر از سبک یادگیری همگرا؛ دانشمموزان رشتهی انیانی از سبک یادگیری انطباقیابنده؛
دانشمموزان رشتهی تجربی از سبک یادگیری جذش کننده و دانشمموزان رشتهی ریا ی و فیزیاک
از سبک یادگیری واگرا بهره بردهاند یافتههای ای باش از پژوهش با یافتاههاای حیاینی ذرگاانی
( ،)9399میر انصاری ( ،)9398خاکیار بلداچی ( )9383و صفری و بذر افشان ( )9388هماوانی دارد
همانطور که مشاص شد دانشمموزان رشته علوم تجربی بیشتر از سابک یاادگیری جاااذش کنناده
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میباشند براساآ نظریه کلب افرادی که از ای روش استفاده میکنند توانایی بااالیی بارای کیاب
اطالعات و حفظ و نگهداری من در ذه خود دارند ای افراد توانایی من را دارند که ای اطالعاات را
به صورت منطقی با هم ترکیب کنند و بیشتر به منطق یک نظریه اهمیت میدهند افازون بار من از
استدالل استقرایی بهره میگیرند با توجه به اینکه مطاذب ارا ه شده در رشتهی علوم تجربای حجام
باالیی دارد و کیانی که در ای رشته تحصیل میکنند بایاد گنجاایش بیایار زیاادی بارای کیاب
اطالعات و دانش داشته باشند بنابرای روش یادگیری جذش کننده با رشتهی علوم تجربی هماوانی
دارد همچنی نتایج مشاص ساخت کاه داناشمماوزان رشاته علاوم انیاانی از روش یادگیااااری
انطباقیابنده استفاده میکنند کلب اعتقاد دارد افرادی که از ای روش استفاده میکنند بارای کیاب
اطالعات بیشتر بر مشاهدات خود تکیه دارند ای افراد در جاهایی که مت یا زمینه مهم اسات مانناد
موقعیتهای اجتماعی ،ادبی ،تاریای و علوم انیانی موفقیت بیشتری دارند انان با مباحث کلی سر و
کار دارند و در ارتباط متقابل با دیگران بهتر یاد میگیرناد بناابرای روش یاادگیری انطبااقیابناده و
رشته علوم انیانی هماوانی دارند همچنی نتایج پژوهش نشان داد که دانشمموزان رشتهی ریا ی
و فیزیک از سبک یادگیری واگرا استفاده میکنند بر طبق نظریه کلب افرادی که از روش یاادگیری
واگرا استفاده میکنند بیشتری توانایی را در دیدن موقعیتهاای عینای از زوایاای گونااگون دارناد و
خالقیت و نوموری منها باالست ای ویژگیها سبب شده است تا دانشمموزان رشتههاای ریا ای -
فیزیک واجد بهرهگیری از ای روش یادگیری باشند نتایج پژوهش حاکی از من است که دانشمموزان
رشته فنی و کار و دانش از روش یادگیری همگرا بهره میبرند با توجه به نظریه کلب افراد واجد ای
سبک یادگیری بیشتری توانایی را در به کارگیری عملی اندیشهها و نظریهها دارند و برای میاا ل و
تصمیمگیری براساآ راه حلهایی که برای منها مییابند ،عمل میکنند برای منها تکاذیف فنی بار
میا ل اجتماعی و بی فردی رجحان دارد ای افراد در موقعیتهای یادگیری رسامی ،تجرباه عقایاد
جدید ،شبیهسازی ،فعاذیتهای مزمایشاگاهی و کارهاای عملای را تارجیح مایدهناد بناابرای روش
یادگیری همگرا و رشته فنی و کار ودانش هماوانی دارند با توجه به یافتههای پاژوهش نکاات زیار
پیشنهاد میشود:
 -9باتوجه به اینکه پیشرفت تحصیلی دانشمموزان در چهار نوع سبک یادگیری متفاوت اسات
و دانش مموزانی که سبک یادگیری جذش کننده دارند از پیشرفت تحصیلی باالتری برخاوردار هیاتند،
بنابرای  ،در ای راستا پیشنهاد میشود که اقدام به مگاه نمودن مشاوران از انواع سبکهای یادگیری و
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استفاده از پرسشنامه سبک یادگیری برای مشاص نمودن سبک یادگیری دانشمموزان و استفاده از
نتایج من در هدایت تحصیلی منها شود
 -2مشاص شد که دانشمموزان از سبکهای یادگیری متنوعی برخاوردار هیاتند ،همچنای
محققی معتقدند علیرغم اینکه دانشمموزان برای کیاب ماؤثرتری یاادگیری باییاتی ساعی کنناد
سبک های یادگیری خود را متناسب با مو وع درسی و موقعیت محی مموزشی تغییر دهند ،اما در هر
صورت معلمان باییتی تالش کنند از سبکهاای و روشهاای تادریس متناوعی اساتفاده کنناد تاا
اثرباشی تدریس خود را باالتر ببرند در ای راستا پیشنهاد میشود معلمان در اوذای جلیاه کاالآ،
سبکهای یادگیری دانشمموزان را یا از مشاوری مدارآ یا با استفاااده از مدلهای موجود شناسایی
کرده و سپس برای هر جلیه کالآ ،روشهای تدریس ،فعاذیتها و تمری های یادگیری متناسب باا
هر یک از سبکهای یادگیری شناسایی شده را طراحی کرده و به کار برند تا تدریس اثارباشتاری
داشته باشند
 -3با توجه به اهمیت سبکهای یاددهی -یادگیری ،کارگاه مموزشی جهت مشنایی معلماان باا
سبکهای گوناگون یادگیری دانشمموزان راه اندازی شود
 -3معلمان از روش سنتی مموزش کمتر استفاده نمایند و بیشتر از روشهای نوی تدریس که
در من سبکهای یادگیری دانشمموزان ذحا میگردد ،استفاده کنند
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