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  چکیده

ـرجح آنـان،          ـا سـبک تـدریس م  پیمایشـی  مطالعـه نظر به وجود رابطه بین سـبک یـادگیري افـراد ب

ـأثیر سـبک تـدریس مـرجح دانشـ          ـا هـدف بررسـی ت یتـی   رشـته جویان حاضـر ب ـوم ترب دانشــگاه  عل

ـان انجـام شـد.       فردوسی مشهد  ـادگیري آن  دانشـجو در سـال   500از میـان  دانشـجو   180بـر سـبک ی

ـق   1389-1390تحصیلی ـري   جـدول نمونـه  از طری ان، گی هـاي   نامهبـه پرسشـ  و انتخـاب شـده    مورـگ

ک تـدریس  دانشـجویان بـه سـب   . نتایج نشـان داد کـه   ندادسبک تدریس و سبک یادگیري پاسخ د

ـد و سـبک یـادگیري غالـب آنـان نیـز سـبک همگـرا و جـذب          اسـت. بـه   کننـده   فعال گرایش دارن

ا    ،دهنـد  دانشجویانی که سبک تـدریس فعـال را تـرجیح مـی     عالوه، اغلـب   نسـبک یـادگیري آـن

هاي فعال تـدریس اسـتفاده کننـد و در     از روش شود که استادان ها پیشنهاد می طبق یافته واگراست

ـا  کارگیرند  هاي متفاوتی به هاي تدریس خود شیوه ضمن طراحی هـاي   دانشـجویان در تمـام شـیوه   ت
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هـاي مختلـف تـدریس مـرجح آنـان، موجبـات        و با لحاظ شدن سـبک  یادگیري مهارت پیدا کنند

  پیشرفت تحصیلی آنان فراهم شود.

  .درسی سبک یادگیري، سبک تدریس، آموزش عالی، برنامه :واژگان کلیدي

  مقدمه

ــر و  ــیش مــی  تحــوالت تغیی ــانی بــه ســمت و ســویی پ ــه دانــش و   جه ــراد را نیازمنــد ب رود کــه اف

ـالش   مهارت کنـد و ایـن مسـتلزم آن اسـت کـه بـه        هـاي فـرارو مـی    هاي خاصی براي برخورد بـا چ

هـاي امـروز زاییـده     یادگیري افراد توجه کـرد؛ چـرا کـه اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه همـه پیشـرفت          

ادگیري نیازمنـد اسـت.     بوده و کسب دانش و مهاریادگیري  از همـین رو، آمـوزش و    ت هـم بـه ـی

راد شـود.       فتهر تر کردن آموزش پیش پرورش باید به سمت اثربخش و موجـب یـادگیري بیشـتر اـف

هاي فردي فراگیران و این کـه هرکسـی بـه شـیوه      اي معتقدند که توجه به تفاوت در این راستا، عده

  ـم  خـویش یـاد مـی   خـاص ــرد و چش اوت   گی تـر شــدن   ی بـراي خــود دارد، بـراي اثـربخش   انـداز متـف

ی     کـار برخی با خواندن و برخی با  این که، یادگیري ضروري است؛ مثالً گیرنـد   عملـی بهتـر یـاد ـم

ــن ــاران  2009، 1(آزم ــل در اســمایل و همک ــان مطالعــات،    2010، 2، نق ــادگیري انس ــه ی ). در زمین

ـدگی انسـان  ها و نظریات بسیاري مطرح شده است و این به دلیل اهمیـ  پژوهش هاسـت.   ت آن در زن

ـات متمـایز مـی     ـد، توانـایی او بـراي یـادگیري     تنها ویژگی موجود انسان که او را از سـایر حیوان   کن

ـا در موقعیـت   است. اما توانایی بالقوه افراد براي یادگیري متفاوت است و انسان و هـاي گونـاگون    ه

ـاوت  تحت تأثیر عوامل مختلف  متف ـد (ال  یـاد مـی   یبه طـور  ). شناسـایی  1383هـی و همکـاران،   گیرن

ــی از مقولـه       ـول بـه یـادگیري یک ؤثر در حص ورد پـژوهش در آمــوزش و      عوامـل ـم هـاي مهـم و ـم

باشـند، از عوامـل    یادگیري افـراد مـی   ايه شیوهناظر بر هاي یادگیري که  باشد و سبک پرورش می

  .اند شناخته شدهموثر در یادگیري 
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ات تـازه     به کمـک آن  ه افرادتوان روشی دانست ک سبک یادگیري را می اطالعـات و تجربـی

ـازماندهی و پـردازش مـی    د (احـدي و همکـاران،     را در ذهن خود س ـو و واگنـر  1388کنـن  1). دراگ

ـاي یـادگیري آنـان مـی     هاي موجود میان افراد در روش ) سبک یادگیري را تفاوت2004( داننـد.   ه

هـاي شخصـی    اي درسی مبتنی بر ویژگـی وابسته به توانایی اتخاذ محتوبسیار موفقیت تحصیلی نیز 

باید فضایی را به وجود آورند که نیازهاي متفاوت یادگیرنـدگان و بـه تبـع     آموزشگرانباشد و  می

ـا در تـدریس خـود شـیوه    دهاي یادگیري متفاوت آنان را سبک ،آن هـاي متفـاوت   ر نظر بگیرند ت

  ).2010، 2د (مارتینو متناسب با آنها تدریس کنن لحاظ کردهیادگیري فراگیران را 

پردازان یادگیري معتقدند که سبک یادگیري باید با سبک تـدریس منطبـق   بسیاري از نظریه

ـا سـبک      ،باشد تا حداکثر موفقیت در یادگیرندگان به دست آید و تناسب تـدریس آموزشـگران ب

ی      ن،گـردد (مـارتی   یادگیري فراگیران باعث تقویت انگیزه یادگیري و پیشـرفت تحصـیلی آنـان ـم

ــاران، ، 2009آزمـــن، ؛ 2010 ــایی و همکـ ــابالن ؛ معینـــی1388رضـ صـــالحی و ، 2009 ،3کیـــا و بـ

 .)1385اسکندري، 

  هاي یادگیري سبک

ـرب تـالن        سازي رسمی درباره تفاوت فرضیه د کـه ه در سـال   4هـاي یـادگیري هنگـامی آغـاز ـش

هـا   ه، ایـن سـبک  را براي اولین بار مطرح کرد و پس از آن مطالعـ  »سبک یادگیري«اصطالح  1954

ــاد        ــیت ایج ــادگیري، تفکـر و...) و شخص ینــدهایی نظیـر ادراك، ی ــناخت (فرا ــین مطالعـه ش پلـی ب

اصـطالح سـبک یـادگیري بـه منزلـه       1970اظهـار داشـتند کـه در دهـۀ      5کردند. رایدینگ و چیما

ه سـبک یـادگیري    تر یا جانشینی براي سبک شناختی ظاهر شـد؛ بـه گونـه    اصطالحی متداول اي ـک
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من ـناختی و سـبک  تري داشت و سبک ه وسیعدا ـد (نقـل در   مـی هـاي دیگـر را نیـز شـامل     هاي ش ش

  .)1388یزدي، 

ـه اشـتراك            ده اسـت کـه وج از سبک یادگیري هماننـد مفـاهیم دیگـر تعـاریف متعـددي ـش

ـده روش یـادگیري فـرد و بـه       تمامی این تعاریف تأکید بر این است که سبک یادگیري نشـان دهن

ـه کـار مـی      دیگر عبارت، روشی ا ـا هـوش وي     ست که فرد بـراي بهتـر فهمیـدن ب بـرد و ارتبـاطی ب

  ایم.برخی از تعاریف را ذیالً ذکر کرده ،ندارد. به عنوان نمونه

ـادگیري و          راهبردسبک یادگیري هر نوع  یا رفتـار ذهنـی اسـت کـه یادگیرنـده بـه منظـور ی

ــرار مـی     تفاده ق )، 1993-1992( 1داندهــد. از نظــر دان و درك موضـوعات آموزشــی مـورد اســ

ـد و    کنـد،  تمرکـز مـی   پیچیـده سبک یادگیري روشی است که وقتی هر یادگیرنده بر دانـش جدی

کند. افراد متفاوت ضمن یـادگیري بـه طـور    پردازش، تحلیل و حفظ میبه کمک این روش آن را 

گان ایـن اسـت کـه یادگیرنـد     کنند. این موضوع مبنـی بـر  هاي متفاوتی استفاده میطبیعی از سبک

ی  روش بهکنند و هاي متفاوت میمتفاوت از مطالب آموزشی برداشت گیرنـد  هاي متفاوتی یـاد ـم

راي خـود دارد (اسـمایل و همکـاران،        ـه فـردي ـب تـه   )2010و هر کدام سبک منحصـر ب ایـن   کـه الب

  اي مهم در یادگیري و تدریس است. موضوع مسأله

ــام ــادي و دیگــران م ــه عنــو یــادگیري ) ســبک2011( 2پ ــراد  مهــارت وان را ب  در تــرجیح اف

ـام      جمـع  ــواي یـادگیري تعریـف کننــد (م  پـادي و دیگــران،  آوري، درك و پـردازش مـواد و محت

آمـوزان در یـادگیري معرفـی     ) نیز سبک یادگیري را رویکرد مـرجح دانـش  2003ماك ( .)2011

فی هـاي شـناختی، عـاط   ) سبک یـادگیري را ویژگـی  2010،عثماننقل از ، 1979( 3کیف و کند می

ــار تعریــف مــی  ــی رفت ـاخص کنــد کــه و روان بتاً شـ ــم   ثنســ ــادگیري و فه ــراي چگــونگی ی ابــت ب

ـیط اسـت. بـر مبنـاي نظـر کیـف (         ) رفتـار شـناختی و   همـان یادگیرندگان و واکنش نسـبت بـه مح

ذار اسـت. از آنجـا کـه افـراد در ایـن رفتارهـا بـا یکـدیگر            عاطفی فرد بر سبک یـادگیري او اثرـگ
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راد متفـاوت بـراي یـادگیري مطالـب متفـاوت از           هاي جدي دارنـد، تفاوت ت کـه اـف پرواضـح اـس

  ).2010 ،اسمایل و دیگراناستفاده کنند (نقل از هم هاي متفاوت روش

ـد کـه سـبک یـادگیري بـه راهبردهـا و        ) بیـان مـی  2000( 1در همین راستا، لبار و مانسور کنن

ـل افـراد در    ب کند که افراد در ضمن مطالعه خود به کار می فنونی اشاره می رند و این مطلب بـه تمای

ــی     ـه م ــادگیري آنــان (ال  کنــد، نـه مهــارت  چگـونگی دریافــت و پـردازش اطالعــات تکی هـاي ی

رجیح مـی        . )2010 ــی کـه آن را ـت ر فـرد بـا توجـه بـه روش ــردازش و درك    ـه دهـد، اطالعـات را پ

ـا چـه        کند، نماید. سبک یادگیري به چگونگی یادگیري یادگیرنده اشاره می می نـه ایـن کـه فـرد ت

ـات فـرد هسـتند، نـه      سبکبه عبارت دیگر، آید.  حد از عهده یادگیري برمی هاي یادگیري ترجیح

ــادي، توانـایی  (پازارگ ــرده    1389 هــاي او  ــه اشـاره ک ــه  ). محققـان دیگــري نیــز بـه ایــن نکت انــد ک

ـان      سبک ـه یکـدیگر ندارنـد و فقـط نش در  دهنـده روش یـک فـرد   هاي یادگیري ترجیحی نسبت ب

  ).1388؛ معیاري، 1388رضایی، ؛ 1383، دیگرانیادگیري هستند (الهی و 

  هاي یادگیري انواع سبک

ــه شـده اســت،       همـان  ــبک یـادگیري تعــاریف گونـاگونی ارائ اسـمایل و همکــاران  طــور کـه از س

ـدي از سـبک  ) به طور مختصر به انواع طبقه2010( ـرده    بن ادگیري اشـاره ک ـه بـه آنهـا     هـاي ـی انـد ک

ـی از ایـن طبقـه   کنیم؛ وتاه و گذرایی میاشاره ک هـا بـر روشـی کـه فراگیـران بهتـر یـاد         بنـدي  برخ

ی  می ـنیدن تمرکـز کـرده      گیرند و به یاد ـم ـد، ماننـد دیـدن و ش ). گراشـا و  3،1999انـد (چـافی  آورن

فراگیـران   ياند کـه ترجیحـات رفتـار    هاي یادگیري ارائه دادهاي از سبک) سیاهه2006( 4ریچمان

ـارکتی، رقـابتی    کند: کنارهبندي می صورت طبقهرا به این  و همکارانـه.  ، گیر، مستقل، وابسـته، مش

ـار بعـد از ترجیحـات یـادگیري فراگیـران تمرکــز       2004( 5مـدل مـدنظر فلـدر و سـیلورمن     ) بـر چه
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ـا شـهودي    گیري به سمت وقـایع و روش دریافت و احساس (تمرکز، عمل، جهت -1کند:  می هـا) ی

ت  گیري به سـمت نظریـه  (مفهومی، خالق، جهت ا و برداـش بصـري   -2هـاي اساسـی و بنیـادي)،    ـه

ا کالمـی          (ترجیح ارائه مطالب به  صورت دیـداري، مثـل اسـتفاده از عکـس، نمـودار و چـارت) ـی

ملی أفعال (ترجیح کار عملی و همکاري در گـروه) یـا تـ    -3(ترجیح توضیحات کتبی و شفاهی)، 

 و هـاي دو نفـره و آشـنا)،   تکلیف به تنهـایی یـا در گـروه   (یادگیري از طریق تفکر و ترجیح انجام 

ـل پشــت سـرهم) یـا سراســري (یـادگیري در کنــدوکاوهاي         -4 ـی (یـادگیري در طــی مراح یب ترت

  ).2010طوالنی) (نقل از اسمایل و دیگران، 

ـاي شخصـی بعضـی    ایـن اسـت کـه قضـاوت     گویاي و فارغ از زمینه: /هاي وابسته به سبک ه

ـه بـراي بعضـی افـراد     یر زمینه موضوعی یادگیري قرار مییادگیرندگان تحت تأث گیرد؛ در حالی ک

تواننـد اطالعـات مهـم را از    تأثیر زمینه بسیار اندك است یا اصال وجود ندارد و اینان به راحتی مـی 

ی  یـا فـراد وابسـته بـه زمینـه     طبق نظر محققـان ا سایر اطالعات تفکیک نمایند.  نگرهـا در انجـام    کـل

ـاي گرو فعالیت ـل       ه ـه یـا تحلی ی و مشـارکتی، و افـراد فـارغ از زمین گشـایی و   نگرهـا در مشـکل   ـه

ب هسـتند و نیـز دسـته        یادگیري زبان موفق بته بیشتر افراد حد وسـط میـان ایـن دو قـط اي بـر  ترند. ال

  ).1389دسته دیگر ارجح نیست (پازارگادي و طهماسبی، 

بـه تکـالیف شـناختی پاسـخ     نشانگر آن است که فرد بـا چـه سـرعتی     أملی:تسبک تکانشی و

شـوند. بـه   کنند؛ اما اشـتباهات زیـادي مرتکـب مـی    دهد. یادگیرندگان تکانشی سریع عمل می می

کننـد  ملی کندوکاو مـی أکنند. یادگیرندگان تعبارت دیگر، این افراد به سریع پاسخ دادن فکر می

ـریع پاسـخ   اندیشـند تـ  شوند و بیشـتر بـه جـواب درسـت دادن مـی     و خطاي کمتري مرتکب می ا س

  ).1377دادن (سیف، 

سبک یادگیري کلب
ـن نکتـه را      کلب با مطرح کردن نظریه سـبک : 1 هـاي یـادگیري خـود ای

ه شـناخت فـرد از پیامـد سـبک        ـان کـرد ـک ـادگیري خـود   خاطرنش هـاي  در اکتسـاب روش  ،هـاي ی

                                                 
1. Kolb 
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ـل از یـزدي،   1995، 1یادگیري دیگر مزایایی خواهد داشت (گریکورنکـو و اسـترنبرگ   ). 1388؛ نق

هـایی اشـاره دارد کـه در آن افـراد مفـاهیم، قـوانین و       هاي یادگیري بـه روش به زعم کلب، سبک

ـورد بـا موقعیـت     اصولی را به وجود می کننـد و   هـاي جدیـد هـدایت مـی     آورند که آنـان را در برخ

ده اسـت:           ـه بـه ترتیـب از چهـار مرحلـه تشـکیل ـش ـه عینـی   -1 یادگیري فراینـدي اسـت ک   ،2تجرب

تـاملی  مشـاهده ف  -2 نقــل از ( 5آزمایشــگري فعـال  -4، و 4مفهــوم سـازي انتزاعـی   -3، 3کورانـه یــا 

  .)1385 صالحی و اسکندري،

هاي مبتنی بر احساسات خود متکـی هسـتند تـا    افراد در مرحله تجربه عینی شدیداً بر قضاوت

ق مثـال   بر یک رویکرد نظام دار نسبت به مساله یا موقعیت کـه در  هـاي خاصـی   ها، و بیشـتر از طرـی

ـراد در مرحلـه مشـاهده فکورانـه قبـل از       د، بهتر یاد مـی نشو هاي گروهی مطرح می بحث گیرنـد. اف

هـاي مختلـف   ها، عقاید و مفاهیم از جنبه انجام هر کاري شدیداً بر مشاهده و بررسی دقیق موقعیت

ینـان روش  ـل سـخنرانی و مـواد تشـریحی و نظـري را تـرجی         متکی هستند. ا ـاي یـادگیري از قبی ح ه

هـا بـر تفکـر منطقـی و      سازي انتزاعی براي درك مسائل و موقعیتدهند. افراد در مرحله مفهوم می

ـه مـی          ـل مسـائل نظریـه ارائ د. افـراد در مرحلـه     ارزشیابی خردمندانـه متکـی هسـتند و بـراي ح دهـن

ی   ،آزمایشگري فعال با تکیه بر آزمایش و تجربه هـاي   گیرنـد و بـه موقعیـت    به صورت فعال یـاد ـم

ـروژه    اي نشــان نمـی  دگیري غیرفعـال عالقـه  یـا  ــاد   دهنـد و بیشــتر از طریـق پ هــا و آزمـون و خطـا ی

شـود   گیرند. از ترکیب چهار مرحله مربوط به چرخه یادگیري چهار سبک یادگیري ایجـاد مـی   می

  ):1388(رضایی، عبارتند از کهکه هر کدام در یک ربع مربع مختصات قرار دارد

ـدگان ایـن     جربه عینی و مشاهده فکورانـه ایجـاد مـی   که از ترکیب ت 6سبک واگرا ود. دارن ـش

ـا مشـاهده    نظرات مختلف بررسی مـی  هاي عینی را به خوبی از نقطه سبک وضعیت ـد. در اینج کنن

                                                 
1. Gridorenko  & Sternberg 
2. concrete experience 
3. reflective observation 
4. abstract conceptualization 
5. active experimentation 
6. divergent 
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ـه مسـتلزم ایجـاد اندیشـه    بر عمل برتري دارد. این افراد از موقعیت ت لـذت     هایی ک هـاي وسـیع اـس

ا دیگـران،      می ـه رابطـه ـب هیجـانی و داراي قـوه تصـور بـاال هسـتند. روش تـدریس       برند و متمایل ب

ـی در افـراد واگـرا بحـث گروهـی و بـارش افکـار مـی         کـه از   1کننـده سـبک جـذب   باشـد. ترجیح

صـاحبان ایـن سـبک قادرنـد اطالعـات       .گرددپردازي انتزاعی ایجاد می مشاهده فکورانه و مفهوم

ـا را در قـالبی دقیـق و من    یوسیع د. اینـان بـه مفـاهیم و عقایـد        را درك کرده و آنه طقـی قـرار دهـن

ـري برایشـان مهـم    انتزاعی عالقمند هستند. جنبه ـر از ارزش عملـی    هـاي نظ ت. روش تـدریس   ات ـس

بک همگـرا   ترجیحی در افراد جذب کننده سخنرانی و مطالب خودآموز است. کـه از ترکیـب    2ـس

اد مـی     ـال ایـج ـود. افـراد صـ    مفهوم پردازي انتزاعی و آزمایشـگري فع احب ایـن سـبک بیشـترین    ش

دهنـد  ها دارند. اینان تـرجیح مـی  ها و نظریهگیري، کاربرد اندیشه توانایی را در حل مسائل، تصمیم

ـدریس ترجیحـی در        ـین فـردي. روش ت با مسائل فنی سروکار داشته باشند، نه مسـائل اجتمـاعی و ب

ت  آموزشگرهاي  نوشته همگراها روش نشان دادن و دیاگرام و دست  3ک انطبـاق یابنـده  سـب . اـس

شـود. دارنـدگان ایـن سـبک از طریـق      که از ترکیب آزمایشگري فعال و تجربـه عینـی ایجـاد مـی    

ـد و تجـارب بحـث     انجام کارهاي عملی، انجام طرح انگیـز یـاد   ها و درگیر شـدن در کارهـاي جدی

ئل برند. همچنین این افـراد بـراي کسـب اطالعـات در هنگـام حـل مسـا       گیرند و از آن لذت میمی

هـا   . روش ترجیحـی بـراي انطبـاق یابنـده    يهـاي خـود   کنند تا تحلیل بیشتر به افراد دانشی تکیه می

ـی و دیگـران،     اي مـی  سـازي رایانـه  ایفاي نقـش و شـبیه   ؛ معیـاري و دیگـران،   1388باشـد (پورآتش

  ).1385زاده و دیگران،  ولی ؛1388

ك و تجزیـه و تحلیـل   هـاي یـادگیري مـرتبط بـا چگـونگی در     همانطور که ذکر شد، سـبک 

ــه    ــواي آموزشــی از طــرف فراگیـران اســت و ب خــاطر اهمیتـی کــه فراگیــر و نحــوه   مطالـب و محت

هـاي گونـاگون سـعی در     اري بـه شـیوه  یادگیري او در فرایند آموزش و پرورش دارد، محققان بسی

ـا توجـه بـه مطالعـات انجـام شـد         هاي یادگیري کردهتوضیح و تشریح سبک ه انـد و در ایـن میـان ب

                                                 
1. assimilation  
2. convergent  
3. accommodation 
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ـذا در پـژوهش حاضـر سـبک       سبک ـین محققـان دارد، ل هاي پیشنهادي کلب مقبولیت بیشري در ب

  شود.عنوان مبناي نظري انتخاب می یادگیري کلب به

  سبک تدریس

ــن تعریــف )2008( 1یاکســل ــدریس   را ، ای ــبک ت ــی ااز س ــه م ــدریس بیــانگر   رائ ــبک ت ــد: س ده

کـه در ضـمن رهبـري و مـدیریت     الب و بادوام آموزشـگر اسـت   غخصوصیات شخصی و رفتاري 

ــیات و       سـازند؛ بـه  کـالس خـود را آشـکار مـی     ـانگر خصوص عبـارت دیگـر، سـبک تـدریس نمای

ـا ایـن        مشـخص  وهاي بادوام شخص آموزشـگر   ویژگی ـت. ی ـوع رفتـار وي در کـالس اس کننـده ن

ـبک تـدریس ذکـر شـده اسـت      . رئـوس  حال، در پیشینه این موضوع تعاریف و انواع متفاوتی از س

  رخی از این تعاریف عبارتند از:  کلی ب

ــار در کــالس،   -1 ــراي رفت ــی ب هــاي روش -3رفتارهــاي رایــج تمــام معلمــان،   -2مــدل کل

ـدریس دانسـته شـده       تدریس به کارگرفته شده (در اینجا روش رادف بـا سـبک ت هاي تدریس مـت

ـا مـی   نقش -4است)،  م گـاهی تسـهیل    هایی که معلم متناسب با شـرایط ایف ر اسـ  کنـد (معـل ت و ـگ

  گاهی مشاور).

ور اسـت.   سـبک  هـاي تـدریس   )، یکـی از سـبک  2006( 2از نظر آپـدناکر و دامـه   فراگیرمـح

ـه انجـام فعالیـت   در این سبک با توجه به تفاوت هـاي مختلفـی مبـادرت    هاي میان فراگیران خود، ب

ـرانش دارد و دانـش  می در طـول   آمـوزان او کند. او نقش فعالی در هنگام مواجه با مشکالت فراگی

جو هستند. معلـم اغلـب مشـکالتش را بـا دیگـر همکـاران خـود در میـان          کالس فعال و مشارکت

د. او بـه فکـر رشـد     گذارد و به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم تـدریس خـود را ارزشـیابی مـی      می کـن

ـان ارتبـاط صـمیمانه برقـرار مـی         دانش ـا آن ور ب ـه ایـن منـظ ن سـبک    آموزان خود است و ب کنـد. اـی

ش    تدریس بی ادگیري و خـود داـن ـز مـی   شتر بـه ـی ـل، سـبک مبتنـی بـر      آمـوزان تمرک ـد. در مقاب کن

                                                 
1. Yüksel  
2. Damme & Opdenakker 
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ـا مـی     موضوعات درسی به تفاوت ـر به دهـد و بـر   هاي فردي فراگیران و رشد شخصـیتی آنـان کمت

  کند. آموزان بر آنها تأکید میموضوعات درسی و تسلط دانش

بته براي سبک ود؛ بلکـه محققـان دیگـري    شـ هاي تدریس فقـط از ایـن دو مـورد یـاد نمـی      ال

ت     هاي تدریس را به صورتی متفاوت معرفی کردهسبک ) سـبک  1997( 1انـد. بـه عنـوان مثـال، بـن

ل رسمی و غیررسمی و مـک  سـبک توضـیحی را در مقابـل سـبک اکتشـافی بـه کـار         )1980( 2نـی

انـد کـه شـامل    هـاي تـدریس را ذکـر کـرده    ) چنـد طبقـه از سـبک   1979( 3انـد. فیشـر و فیشـر   برده

  ).2006محوري است (نقل در آپدناکر و دامه، محوري و موضوعآموزمحوري، یادگیري دانش

انجمـن  در  4چـین چانـگ  توان به توضـیحی کـه   براي توضیح بیشتر درباره سبک تدریس می

ه سـاختن    آموزشگران) در این زمینه ارائه کرده است، اشاره کرد: 2009( 5ملی علوم تایوان ی کـه ـب

آموز محورند و یـادگیري خودمختـار و تصـمیمات     موزان اعتقاد دارند، دانشآدانش توسط دانش

د مـی        گروهی را تجویز می د. از طـرف دیگـر،    کننـد. ایـن دیـدگاه بـه فرآینـد یـادگیري تأکـی کـن

کننـده منفعـل   آمـوزان را دریافـت  گیـرد و دانـش  گرا معلم را منبع دانش در نظر مـی دیدگاه انتقال

ـئولیت اصـلی یـادگیري    اطالعات تأکید مـی  دانش. این مدل بر دریافت برعهـده   در آن کنـد و مس

ـاد بگیرنـد    آموزان انتقال دهد و دانشمعلم است که باید دانش را به دانش ـاهیم را ی آموزان باید مف

ـه بیـان دیگـر     سـبک غیرفعـال تـدریس     ،تا به اهداف مشخصی برسند. معلمی که به مدل سـنتی و ب

آموزان را به تمرکز بر کتـاب درسـی   آموزش مستقیم استفاده و دانش اعتقاد دارد، بیشتر اوقات از

دریس او    آورد و دانشکند و خود را تنها منبع دانش به حساب میتشویق می آمـوزان در فراینـد ـت

ی و فعـال  آمـوزان جایگـاه ویـژه   دانش یا غیرمستقیم جایی ندارند؛ برعکس، در سبک تدریس فعال

  دارند.
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3. Fischer & Fischer 
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محققان بسـیاري در مطالعـات خـود بـه سـبک یـادگیري دانشـجویان و        همانطور که بیان شد 

ـادگیري در        آموزان تمرکز کردهدانش ـه سـبک ی ارتقـاي  اند و این به خـاطر نقـش مهمـی اسـت ک

فراگیـران   از سـبک یـادگیري  مربیـان   یآگـاه  نشان از اهمیـت  میزان یادگیري آنان دارد و هچنین

هـاي تـدریس   طراحی درس خـود و کـاربرد روش   در ضمنالزم است مدرسان شوند و  خود دارد

ـان موجـب اثربخشـی آمـوزش مـی       متفاوت آن را در نظر بگیرند شـوند، لـذا   چرا که به زعـم محقق

ژوهش ایـن اسـت کـه چـه ارتبـاطی میـان سـبک یـادگیري دانشـجو و سـبک               سؤال اصـلی ایـن ـپ

 ،واگـرا، همگـرا  تدریس مرجح او وجود دارد؟ به عبارت دیگر، دانشجویانی که سـبک یـادگیري   

ـا شـناخته   و از آنجا کـه  کننده دارند، به چه سبک تدریسی گرایش دارند؟  انطباق یابنده و جذب ب

آموزشـگران  گیرنـد،  هاي تدریسی که در آن بهتر یـاد مـی  و روش سبک یادگیري فراگیرانشدن 

د و بـه  توانند سبک تدریس خود را مطابق با سبک یادگیري و خواسته دانشـجویان تطبیـق دهنـ    می

    این ترتیب باعث افزایش اثربخشی آموزش شوند و دانشجویان نیز موفقیت بیشتري کسب کنند.

  هاي پژوهش سوال

  به این سؤاالت پاسخ دهد:تا در ادامه پژوهش حاضر درصدد است 

 چیست؟ دانشگاه فردوسی مشهدسبک یادگیري غالب در دانشجویان علوم تربیتی  -1

 چیست؟ دانشگاه فردوسی مشهد دانشجویان علوم تربیتی از نظرسبک تدریس مرجح  -2

ـأثیري بـر     دانشـگاه فردوسـی مشـهد    سبک تدریس مرجح دانشجویان علوم تربیتـی  -3 چـه ت

 سبک یادگیري آنان دارد؟ 

ی      ــاربردي ایـن پــژوهش ـم ــادگیري    از جملـه اهــداف عملـی و ک ه شــناختن سـبک ی تــوان ـب

ـان و  ـربخش آموزشـگران       ه،در نتیجـ  دانشجویان و سبک تدریس مرجح آن ـدریس اث کمـک بـه ت

  اشاره کرد که تأثیر بسزایی در موفقیت آموزشی دانشجویان دارد.

  



 
یتی شماره فصلنامه روان                              26    92 تابستان، نهم، سال هشتمبیست و  شناسی ترب

  پژوهشپیشینه 

مفـاهیم مطـرح در حـوزه    سبک یادگیري به خـاطر اهمیتـی کـه در یـادگیري افـراد دارد از جملـه       

ور) در       علوم تربیتی بـاره سـبک   است و بر همین اسـاس محققـان فراوانـی (در داخـل و خـارج کـش

  کنیم:اند که به برخی از آنها اشاره مییادگیري به مطالعه و پژوهش پرداخته

هـاي یـادگیري مـرجح    ها و سبک ها، دیدگاه اي به بررسی نگرش) طی مطالعه2010فاراجی (

نتایج پژوهش او نشانگر دیـدگاه مثبـت دانشـجویان     .دانشجویان سال اول مهندسی شیمی پرداخت

د   وي پیشـنهاد مـی   .خـود و عالقـه بـه ادامـه تحصـیل بـود      به رشـته تحصـیلی    ـا کـه   کـه  دـه از آنج

ـردن روش آمـوزش و سـبک یـادگیري          دانشجویان عالقه به ادامه تحصـیل دارنـد بـا هماهنـگ ک

فراگیران باید به آنان کمک کرد تا به اهداف باالتر تحصیلی نایل شوند و فرصـتی فـراهم شـود تـا     

  دهند.هاي خود را بروز  ن شایستگیآنا

ــق    2010( 1میلیکویــک و دیگــران ــادگیري از طری ــردي ســاختن ی ــر ف ــژوهش خــود ب ) در پ

کامپیوتر تمرکز کردند. به نظر آنان آموزش از طریق فناوري موجب تناسب تجـارب یـادگیري بـا    

یازها، عالیق، استعدادها و اهداف دانش ـور، مـدلی طراحـی و        آموزان مـی  ن شـود. آنـان بـه ایـن منظ

ی اند که طی آن برنامهپیشنهاد کرده شـود کـه بـه منزلـه معلـم خصوصـی       اي براي فراگیران ارائه ـم

ـه عبـارت    کند و به طور اتوماتیک عالیـق و ترجیحـات فراگیـران را در نظـر مـی     عمل می گیـرد. ب

ن و کنـدوکاو در نتیجـه   دیگر، این سیستم سـبک و عـادت یـادگیري فراگیـران را از طریـق آزمـو      

ـا بـه وسـیله الگـوریتمی     طریق بررسی تعداد و فراوانی پاسـخ از  ،و سپس آزمون مشخص خـاص  ه

ـل مـی   سبک ـرین مرحلـه، سیسـتم محتـوایی      هاي یادگیري فراگیران را تجزیـه و تحلی ـد. در آخ کن

ـن پـژوهش از طریـق دو گـروه      دهـد. داده متناسب با سبک یادگیري فراگیر به او ارائه مـی  هـاي ای

ـد و گـروه       گروه کنت.آزمایش و کنترل به دست آمد ـوزش دی ـی خـود آم رل در شیوه قبلـی و طبیع

ـوزش   آزمایش از برنامه تـایج پـژوهش    .هـاي الزم را دریافـت کـرد   هاي سیستم طراحـی شـده آم ن

                                                 
1. Milicevic 
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ـران نتـایج        ـات فراگی ـا سـبک یـادگیري و ترجیح نشان داد که یادگیري مبتنی بر فناوري و مطابق ب

  تري به دنبال دارد. مطلوب

ـابق سـبک تـدریس و سـبک یـادگیري       لعه) مطا2010( 1امیر و جالس اي با هدف بررسی تط

ــه   در یکـی از دانشــگاه  ــد. آن دو نمون ـام دادن  120نفــري از دانشــجویان و  250اي هــاي مــالزي انج

ــا و     ــادگیري گراش ــبک تــدریس و ی ــنامه س ــد و از پرسش نفــري از آموزشــگران را انتخــاب کردن

تـایج نشـان داد کـه    استفاده کردند.) 2006( چمانیر سـبک تـدریس آموزشـگران بیشـتر خبـره،       ن

ـتر رقـابتی و همکارانـه بـوده اسـت. ایـن             تسهیل ـجویان بیش ـر و انتقـالی، و سـبک یـادگیري دانش گ

ـه آموزشـگران و دانشـجویان بایـد از سـبک تـدریس آموزشـگران و        محققان پیشنهاد می دهند ک

جبـات نتـایج یـادگیري    همخوانی بیشـتر بـین ایـن دو مو   ایجاد سبک یادگیري خود مطلع شده و با 

 .بیشتر را فراهم آورند

ور بررسـی نقـش سـبک یـادگیري در یـادگیري       2010کیا و بابالن ( معینی ) پژوهشی به منـظ

میـانگین       زبان دوم در دانشگاه پیام نور اردبیل انجام دادند یافتـه  ـه  ـان داد ک هـاي ایـن پـژوهش نش

داري متفـاوت از دیگـر   د به طور معنـی کننهاي متفاوتی استفاده مینمرات فراگیرانی که از سبک

  .کنندکه خود را محدود به کاربرد یک نوع سبک می است یفراگیران

ـه رشـته پرسـتاري و      پژوهش نیز در ایران هایی بسیاري در زمینه سبک یـادگیري و مربـوط ب

ـوان نمونـه، ولـی     ؛پزشکی انجام شده اسـت  ـه عن هـاي  ) بـه بررسـی سـبک   1385زاده و دیگـران (  ب

اند و نتیجه گرفتنـد کـه دانشـجویان بیشـتر از     ري دانشجویان پرستاري دانشگاه تبریز پرداختهیادگی

ـان پیشـنهاد داده    کننده و همگرا استفاده مـی سبک یادگیري جذب ن محقق هتـر    کننـد. اـی انـد کـه ب

ــه    از روش اداناســت اســت ــه در آن از نشــان دادن، دســت نوشــته، ســخنرانی، ب هــاي آموزشــی ک

  شود، بیشتر بهره گیرند.ام و خودآموزي استفاده میکارگیري دیاگر

ـژوهش   ـا پـ ــران ( مطــابق بـ ــاري و دیگ ـه در آن ) 1388معی ــادگیري   کـ ــبک ی ـه س بــه مقایسـ

پیشـرفت تحصـیلی آنــان پرداختـ         ــگاه همـدان و ارتبـاط آن بــا   ه بودنــد،دانشـجویان پزشـکی دانش

                                                 
1. Amir & Jelas 
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نیـز  ) 1387و دیگـران ( رضـایی   بـوده اسـت.   کننده و همگراهاي یادگیري دانشجویان جذبسبک

ـته پزشـکی در دانشـگاه اراك متمرکـز     که  به بررسی سبک یادگیري دانشجویان جدیدالورود رش

ـرا   سبک یادگیري جذب د یه این نتیجه رسیدند کهشدن بیشـترین مـورد اسـتفاده در     کننـده و همگ

ـجویان را دارد  ـران (  بین دانش ـی و دیگ ـا مطالعـه      1388. نجف اي  ) نیـز در دانشـگاه علـوم پزشـکی فس

ــادگیري      ــبک ی ــبک تــدریس) و س ــان روش تــدریس ترجیحــی (نــه س می جهــت یــافتن ارتبــاط 

ـجویان جـذب      ـق آن سـبک یـادگیري دانش کننـده و همگـرا    دانشجویان پزشکی انجام دادند که طب

  بود و آنان تمایل به روش تدریس بحث گروهی داشتند.

ب کـرده     سبک تدریس نیز در بین محققـان علـوم تربیتـی توجهـات ویـژه      اي را بـه خـود جـل

ت، مـی      است،  ن مـوارد     از جمله مطالعاتی که در زمینه سـبک تـدریس انجـام شـده اـس تـوان بـه اـی

ینا و کـاترن  ا هـدف بررسـی ارتبـاط بـین اسـتفاده معلمـان از         ) مطالعـه 2003( 1اشاره کرد: کول اي ـب

ـاطع دبیرسـتان و    از سبک آنان هیخودگزارشی و آگا هاي تدریس در بین معلمان تربیت بـدنی مق

ود را ارزیـابی مـی         دریس ـخ ـانی کـه ـت کردنـد بـا   ابتدایی انجام دادند. تفاوت معنـاداري بـین معلم

  هاي متفاوت تدریس و استفاده از آنها وجود داشت.از سبک آنان آگاهی

ـا هــدف ب  را ) پژوهشـی 2010نعیمـی و همکـاران (   ررسـی ترجیحـات در سـبک تــدریس و    ب

هاي یادگیرندگان انجـام دادنـد. نمونـه پژوهشـی شـامل      یادگیري و میزان همخوانی آنها با موفقیت

هـاي خـارجی دانشـگاه آزاد اسـالمی بـود.      دانشیار رشـته زبـان   4دانشجوي کارشناسی زبان و  310

تایج ایـن پـژوه  اطالعات از طریق مصاحبه و مشاهده جمع ش نشـان داد کـه همخـوانی    آوري شد. ن

  شود.هاي دانشجویان میبین سبک تدریس و سبک یادگیري باعث بهبود یادگیري و موفقیت

 یـادگیري  تـدریس و  هـاي  سـبک  مطابقت میـان  ) به بررسی تأثیر1385اسکندري و صالحی (

ـتان بـر    دانشجویان دانشکده ی دانشـگاه کردس درسـی آنـان    عملکـرد  هاي کشاورزي و منابع طبیـع

تایج حاکی از آن بود که سبکپر ـرد درسـی    سبک -هاي تدریس داختند. ن هاي یادگیري بر عملک

هـاي تـدریس خـود را    بتوانند سـبک استادان اگر  ،دانشجویان تأثیر مثبت و معناداري دارد. بنابراین

                                                 
1. Kulinna& Cothran 
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ــبک  ــا س ــی       ب ــرد درس ــان از عملک ــازند، دانشــجویان آن ــب س ــجویان متناس ــاي یــادگیري دانش ه

  ار خواهند شد.تري برخورد مطلوب

ـادگیري و        طور که مشاهده می همان دریس و سـبک ی شود، محققـان بـه همخـوانی سـبک ـت

ولی باز هـم نسـبت بـه اهمیتـی      ؛اندتأثیر آن بر یادگیري و آموزش و پیشرفت تحصیلی اشاره کرده

له در آموزش و اثربخشی آن دارد، توجـه کـافی بـه آن نشـده و الزم اسـت کـه سـبک        أکه این مس

ـورت تخصصـی     یادگی ـه بـه ص یتـی ک تـر بـا    ري و سبک مرجح تدریس نیز در دانشجویان علوم ترب

ـن مسـ      ه سـبک یـادگیري    أاین مسائل در ارتباط هسـتند سـنجیده شـود. ای ـه ارتبـاطی   افـر اله ـک د چ

در میان دانشجویان علوم تربیتـی بررسـی نشـده     ،تواند با سبک تدریس مرجح آنان داشته باشد می

  .است

  به روش پژوهشمالحظات مربوط 

یتی در دانشکده علوم تربیتـی و روان این پژوهش  جامعه آماري شناسـی   دانشجویان رشته علوم ترب

ال        ــالغ بـر   1390-1389دانشـگاه فردوسـی مشـهد اســت کـه دانشـجویان آن در ـس نفـر بــوده   500ب

ـته شـد تـا     نفر انتخاب و از شـرکت  180است. حجم نمونه از طریق روش مورگان،   کننـدگان خواس

  ترجیح سبک تدریس و سبک یادگیري پاسخ دهند. هايبه سواالت پرسشنامه

ـبک یـادگیري کلـب اسـتفاده       به منظور بررسی سؤاالت از دو پرسشنامه سبک تـدریس و س

ــنامه تــرجیح سـبک تــدریس شــامل     ــبک تــدریس     39شـد. پرسش ــر اســاس پرسشـنامه س سـؤال ب

هـا و فنـون   منظـور ارزشـیابی درس روش  هاي تربیت دبیر بـه   ) است که در دوره1377پور ( موسی

وع تـدریس متفـاوت بودنـد:       تدریس به کار برده شده است. گویه هاي هر ردیف مربـوط بـه دو ـن

ـه عنـوان رهبـر)، و ب        تدریس معلم –الف ا مسـتقیم (معلـم ب تـدریس شـاگردمحور یـا     -محـور ـی

ر گویـه داراي شـش گزینـه در طیـف لیکـ         ود کـه از   غیرمستقیم (معلم به عنـوان مشـاور). ـه رت ـب

ه         تنظیم شده بود. نمـره  »خیلی زیاد«تا  »اصالً« ـراي گزیـن ـم بـه زیـاد انجـام و ب  »اصـالً «گـذاري از ک

بنـدي  طبقـه  تحت چهار مؤلفـه ها  نمره پنج منظور شد. پرسش »خیلی زیاد«نمره صفر و براي گزینه 
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سـوال) و   10ارتبـاط (  سوال)، اثـربخش سـاختن   14سوال)، استمرار ارتباط ( 5شدند: ایجاد ارتباط (

دریس، عبـارات و       10ارزشیابی ارتباط ( سوال). الزم به ذکر است در پرسشـنامه تـرجیح سـبک ـت

ا اظهـارنظر متخصصـان سـنجیده شـد و       افعال پایانی جمالت اندکی تغییر یافت. روایی پرسشنامه ـب

راي کـل    طـور ج ه آلفاي کرونباخ بـ پایایی آن از طریق محاسبه آلفاي کرونباخ تأیید شد.  داگانـه ـب

پایـایی       سواالت و سپس براي هرکدام از مولفه ـر فعـال انجـام شـد و از  ها و در دو سبک فعـال و غی

اي    هـاي مربـوط   ، گویـه 94/0خوبی برخوردار بود که از این قرار است: کل سواالت با ضـریب آلـف

س هـم  هـاي مربـوط بـه سـبک فعـال تـدری      و گویه93/0به سبک غیرفعال تدریس با ضریب آلفاي 

هاي ایجاد ارتباط، اسـتمرار ارتبـاط، اثربخشـی ارتبـاط و     . در ضمن، در مولفه95/0با ضریب آلفاي 

د از:           ـارت بودـن ـاط نیـز آلفـاي محاسـبه شـده بـه ترتیـب عب . 82/0و  79/0، 5/0،86/0ارزشیابی ارتب

نبـاخ بـه   ها در دو سبک فعال و غیرفعال سـنجیده شـد کـه آلفـاي کرو    پایایی هر کدام از این مولفه

  .طور جداگانه براي محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت

ـوال    12پرسشنامه سبک یادگیري کلب شامل  ه مربـوط     4سوال است و هـر س گزینـه دارد ـک

وم     ملی، مفـه ـا ـگري فعـال اسـت. نمونـه       به تجربه عینـی، مشـاهده ت هـاي  سـازي انتزاعـی و آزمایش

ــه ارج       ا توجـه ب ـره      پـژوهش، گزینـه پیشـنهادي خـود را ـب ـادگیري خـود از نم ـت شـیوه ی  1تــا  4حی

پیشنهادي با شیوه یـادگیري نمونـه مـورد پـژوهش کـامالً، تـا       نمایند. اگر گزینهبندي می رتبه هاي 

ی     1تا  4حدي، اندکی و خیلی کم مطابقت داشته باشد، به ترتیب نمره  منظـور ـم ـا  راي آنه گـردد.  ـب

هـاي  آیـد کـه شـیوه   ه چهـار نمـره بدسـت مـی    جمله پرسشنام 12گزینه در  4با جمع هر یک از این 

سازي انتزاعی از تجربه عینـی و آزمایشـگري فعـال     دهد. از تفریق مفهومیادگیري فرد را نشان می

ـر محـور مختصـات قـرار مـی        .آیددست میه ملی دو نمره بأاز مشاهده ت گیرنـد: در  ایـن دو نمـره ب

تهـاي د  یک سر محور عمودي مفهوم یگـر آن تجربـه عینـی، و در یـک سـر      سازي انتزاعی و در ان

ـرد. ایـن دو محـور    محور افقی آزمایشگري فعال و در انتهاي دیگر آن مشاهده تاملی قرار می  4گی

یـادگیري اسـت: سـبک     يهاسبکدهند که هر ربع آن بیانگر یکی از ربع یک مربع را تشکیل می

 و پایـایی ایـن پرسشـنامه را    یابنده. روایی سبک انطباق کننده، سبک همگرا، و سبک جذب واگرا،
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ـاري و دیگـران (  1385کلب و دیگر محققان، از جمله اسـکندري و صـالحی (   ) مـورد  1388) و معی

ـاخ        ندادادهتایید قرار  به آلفـاي کرونب ؛ ولی براي حصول اطمینـان بیشـتر پایـایی آن از طریـق محاـس

ـل سـواالت محاسـبه شـد کـه ا        در هر کدام از سـبک  ـرار اسـت:    هـا و در نهایـت آلفـاي ک ز ایـن ق

تـاملی    72سواالت مربوط به تجربه عینی  %، سـواالت مربـوط بـه    67%، سواالت مربوط بـه مشـاهده 

% و آلفـاي مجمـوع سـواالت    72 %، و سواالت مربوط به آزمایشگري فعـال 88 سازي انتزاعیمفهوم

74. %  

  ها یافته

اس سـو         یافته ،در این بخش ـن پـژوهش بـه ترتیـب و بـر اـس ه ئـ االت پـژوهش ارا هـاي حاصـل از ای

  شود. می

 چیست؟ دانشگاه فردوسی مشهد سبک یادگیري غالب در دانشجویان علوم تربیتی -1

ـون مجـذور کـا اسـتفاده شـد        از ایـن طریـق    محقـق  چـرا کـه   براي پاسخ به ایـن سـوال از آزم

 يدار یمعنـ  تفـاوت  گریکـد ی بـا  یفراوانـ  نظـر  از شـده  ذکـر  يهـا  پاسخ که را هیفرض نیا تواند یم

ـد.    دا ـودنی  توزیـع فراوانـی مطلـق و نسـبی     رند یـا خیـر را بررسـی کن ـوع سـبک     آزم هـا برحسـب ن

  شود.مشاهده می 1در جدول  یادگیري آنان

 آنان نوع سبک یادگیريبرحسب توزیع فراوانی مطلق و نسبی دانشجویان  .1جدول 

  فراوانی نسبی  فراوانی مطلق  سبک یادگیري

  32,6  58  کنندهجذب

  15,2  27  واگرا

  38,3  69  همگرا

  13,5  24  یابندهانطباق

ـجویان (    1طور که در جدول  همان ـد  38,3مشـخص اسـت، اکثـر دانش ـا   درص نفـر) داراي   69ی

  باشند.سبک یادگیري همگرا می
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  ي نمرات سبک یادگیري دانشجویانهامعناداري بین میانگین تعیین دو جهت کانتایج آزمون  .2جدول

 معناداريسطح  df  خی دو  سبک یادگیري

  *002/0  36  65/11  کنندهجذب

  ***000/0  40  71/94  واگرا

  ***000/0  45  1/102  همگرا

  ***000/0  45  13/102  بندهانطباق

  05/0 سطح در معناداري  *                      001/0 سطح در معناداري***

ــایج جــدول   ـابق بــا نت ــانگین 2 مط می اگــرا: ، و98/60ده: کننــهــاي حاصــل (جــذب و بررســی 

ــده، 29/63، همگـرا  40/58 ــاق یابن ــار نمــرات هــاي ) بــین میـانگین 29/63و انطب دانشــجویان در چه

ـوري ه بـ  ؛سبک یادگیري کلب تفـاوت معنـادار وجـود دارد    کـه گـرایش دانشـجویان بیشـتر بـه       ط

  کننده است.سمت سبک همگرا و جذب

 چیست؟ دانشگاه فردوسی مشهد سبک تدریس مرجح دانشجویان علوم تربیتی -2

نتـایج در   کـه  گروهـی اسـتفاده شـد    براي پاسخ به این سـوال از آزمـون تـی و مقایسـه درون    

  منعکس شده است. 3جدول 

  دانشجویان در ترجیح سبک تدریسمیانگلن نمرات گروهی نتایج مقایسه درون .3جدول

  انحراف معیار  میانگین  سبک تدریس  مولفه
خطاي 

  معیار
t 

درجه 

  آزادي

سطح 

 معناداري

ک سب

 تدریس

  44/1  37/19 35/154  غیرفعال
98/12-  179  000.*** 

  62/1  73/21 84/173  فعال

  001/0 سطح در معناداري***

، میـانگین نظـر دانشـجویانی کـه بـه سـبک تـدریس فعـال         3مطابق با نتایج مندرج در جدول 

ـه بـه سـبک تـدریس غیرفعـال گـ          گرایش داشته رایش اند، نسبت بـه میـانگین نظـر دانشـجویانی ک

ــاداري بیشـتر اســت  داشـته  ــه طــرز معن ــانگین نظــرات  ،در ضــمن) t ،005/0<p=-12,98( انــد، ب می
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ـز در جـدول      مختلـف  هاي  ترجیح دانشجویان در مؤلفه ذکـر   4 سـبک تـدریس فعـال و غیرفعـال نی

  .  شده است

  ل و غیرفعالدانشجویان علوم تربیتی در ترجیح سبک تدریس فعا میانگین نمرات گروهیمقایسه درون .4جدول 

 t  خطاي معیار  انحراف معیار  میانگین  سبک تدریس  مولفه
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

ارتباط  ایجاد 
  23/0  08/3  47/21  غیرفعال

85/4-  178  000/0*** 
  24/0  31/3  66/22  فعال

ر ارتباط  استمرا
  65/0  75/8  07/54  غیرفعال

38/15-  178  000* **/0 
  61/0  30/3  08/63  فعال

  اثربخشی ارتباط
  42/0  69/5  86/39  غیرفعال

53/10-  178  000/0*** 
  46/0  24/6  83/42  فعال

 ارزشیابی ارتباط
  55/0  38/7  93/38  غیرفعال

45/6-  178  000/0*** 
 56/0 52/7 26/43  فعال

*  001/0 سطح در معناداري **

تـایج منـدرج در جـدول     ـاي ایجـاد   م مولفـه ، تـرجیح سـبک دانشـجویان در تمـا    4مطابق با ن ه

سـمت فعـال بـودن سـبک تـدریس      ارتباط، استمرار ارتباط، اثربخشی ارتباط و ارزشیابی ارتباط، به

  .)t ،005/0<p=-4,85( است

  سبک تدریس مرجح دانشجویان چه تأثیري بر سبک یادگیري آنان دارد؟  -3

. مطـابق بـا   )5ول(جـد  براي پاسخ به سوال حاضر از تحلیل واریـانس چنـدمتغیره اسـتفاده شـد    

منــدرج در جــدول  ــه طــور       ،5 نتـایج  ــبک یـادگیري واگــرا ب ــر س ــبک تــدریس فعـال ب تـرجیح س

ـبک تـدریس فعـال را تـرجیح        ،بـه عبـارت دیگـر    ؛داري تأثیرگذار است معنی دانشـجویانی کـه س

انوا تـرجیح سـبک      ،البته ؛اغلب واگراست نسبک یادگیري آنا ،دهند می تایج آزمـون ـم مطابق با ن

  هاي یادگیري دانشجویان اثرگذار نیست. عال و غیر فعال بر دیگر سبکتدریس ف
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   تأثیر ترجیح سبک تدریس بررسی نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري براي .5جدول 

  آنان بر سبک یادگیري مرجح دانشجویان

  متغیرهاي وابسته  منبع تغییر
مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذوارت
F 

سطح 

 معناداري

 فع
س

ری
تد

ک 
سب

ال
  

  05/0  156/1  661/84  039/8974  واگرا

  51/0  99/0  156/103  83/10934  همگرا

  51/0  99/0  156/103  83/10934  انطباق یابنده

  96/0  67/0  87/63  910/6770  جذب کننده

ال
فع

غیر
س 

ری
تد

ک 
سب

  

  17/0  22/1  562/87  356/8318  واگرا

  24/0  162/1  58/110  102/10505  همگرا

  24/0  162/1  58/110  102/10505  انطباق یابنده

  23/0  17/1  604/81  41/7752  جذب کننده

  گیري بحث و نتیجه

تایج  بـه   مشـهد  پژوهش، سبک یادگیري دانشجویان علوم تربیتی دانشـگاه فردوسـی  این مطابق با ن

ـا پـژوهش رضـایی و همکـاران (      ترتیب همگرا و جذب ) 1388کننده است که این نتیجـه مطـابق ب

کننـده  عنی که سبک یادگیري غالب در دانشجویان پزشکی اراك همگـرا و جـذب  به این م است؛

تـایج پـژوهش یـزدي (    ـه  1388بوده است و همچنین با ن ـادگیري دانشـجویان    طبـق آن  ) ک سـبک ی

ــوم تربیتـی و روان   ـت، همخــوانی دارد    دانشـکده عل ایــن نتـایج   .شناســی دانشـگاه الزهــرا همگراس

ـاران (  ) و ولـی 1388پژوهش با پـژوهش احـدي و همکـاران (    ) کـه در پـژوهش   1385زاده و همک

ـته اسـت        همخـوانی   ،آنان سبک یادگیري همگرا و واگـرا در بـین دانشـجویان پرسـتاري غلبـه داش

ــبک   1388دارد. در پـژوهش پورآتشــی و همکـاران (   ــادگیري  ) کــه بـه منظــور بررسـی س هـاي ی

دختر همگـرا و جـذب کننـده     سبک یادگیري دانشجویان ،دانشجویان کشاورزي انجام داده بودند

ـوانی دارد. از دیگـر نتـایج     پـژوهش، گـرایش   ایـن  شناخته شده بود و با نتایج پژوهش حاضر همخ

ر سـبک یـادگیري       دانشجویان به سبک تدریس فعال و عدم تأثیرگذاري سبک تـدریس مـرجح ـب
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ـر اسـ   .است که در این زمینه مطالعه دیگري انجام نشده استبوده دانشجویان  تـه البته ب هـاي   اس یاف

ال بـر دانشـجویانی کـه سـبک یـادگیري واگـرا داشـته          ،پژوهشاین  انـد   سبک تدریس مـرجح فـع

اثرگذار بوده است که شاید علت این باشد که چون سبک یـادگیري دانشـجویان غیرفعـال اسـت و     

ـه عبـارت    از لحـاظ آمـاري معنـی   این رابطه  ،باشد سبک تدریس مرجح آنان فعال می دار نیسـت. ب

تدریس مرجح آنان و یا شـیوه تـدریس و رفتـار     سبک یادگیري دانشجویان متأثر از سبک ، دیگر

 ،کنـد  گونـه کـه کلـب بیـان مـی      بلکه سبک یادگیري امري شخصی اسـت و همـان   ؛استادان نیست

ـود مـی    فرداست که در آن  یسبک یادگیري روش آورد کـه در   مفاهیم، قوانین و اصولی را بـه وج

ـد   ي جدید هدایتها برخورد با موقعیت ر او باش ـی و دیگـران،     ـگ لـذا الزم   .)1388 (نقـل از پورآتش

ـه اسـتادان        سبک یادگیري دانشجویان نیست که ـی باشـد ک متأثر از ترجیح آنـان در سـبک تدریس

  گزینند.برمی

اي کـار نظریـه کلـب بـوده اسـت و بـر اسـاس نظـر کلـب،               از آنجا کـه در ایـن پـژوهش مبـن

ـده مـی     چهارهم برآیند و به یادگیري هم فرایند است و  ـود، بـه گونـه    شـکل در افـراد دی اي کـه   ش

ها مشاهده با تامل دارند و از طوفان مغـزي بهـره بیشـتري    کنند؛ تاملی فعاالن به طور فعال تجربه می

ـا بـه کـاربرد عینـی توجـه      مندند و عمـل  پردازان به مفهوم سازي انتزاعی عالقهبرند. نظریهمی گراه

ن اسـاس        کننـد و همـان  ده و کاربرد در عمـل تاکیـد مـی   دارند و بر مشاه ت، بـر اـی طـور کـه گذـش

ده طبقـه        ـرا، جـذب کننـده، همگـرا و انطبـاق یابـن بـه   ؛شـود بنـدي مـی  سبک یادگیري افراد به واگ

از بـه بحـث گـوش           ـا ذهـن ـب طوري که افراد سبک واگرا، عالقه به مشـارکت در گـروه دارنـد و ب

ـراد جـذب کننـده بـه خالصـه      کننـد. داده و بازخورد دریافت مـی  گـویی، خوانـدن، سـخنرانی و    اف

ـه اسـتدالل منطقـی و مباحثـه اسـتقرایی        هاي تحلیلی عالقهکشف مدل مندند. افراد سبک همگـرا ب

ف بـراي    عالقه دارند و افراد سبک انطباق یابنده به کـار تجربـی تمایـل داشـته و از راه     هـاي مختـل

بـا ایـن توضـیحات، پـژوهش      ؛)1389 ادي و طهماسـبی، کنند (پازارگـ رسیدن به هدف استفاده می

پیشنهاد می ی بیشـتر از روش   دهد که اساتید رشتهحاضر  اي نشـان   هاي علوم تربیتـی و روانشناـس ـه

دادن، کاربرد دیاگرام، روش بحث گروهی و مطالب خودآموز استفاده کنند و از آنجـا کـه افـراد    
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هـا بیشـترین توانـایی را دارنـد     النی موقعیـت سبک همگرا، در طراحی اصولی و منظم و ادراك عق

ـته بایـد از      و براي درك مسائل بیشتر از منطق و تفکر استفاده می کنند تا احسـاس، اسـاتید ایـن رش

متی متمایـل کننـد کـه تشـویق کننـده        این نقطه قوت استفاده کنند و طراحی تدریس خود را به ـس

، افرادي هستند که هـر چهـار نـوع توانـایی را     این خصوصیات باشد، و از آنجا که فراگیران کارامد

ها از زوایاي مختلف تفکـر و مشـاهده کننـد    ها باید بتوانند راجع به تجربه برند، یعنی آن به کار می

هـا  صورت کامالً باز بـدون داشـتن سـوگیري در تجربـه    ) و باید بتوانند خود را بهمشاهده فکورانه(

اید بتوانند مفاهیمی را شکل دهنـد و مشـاهدات خـود را در    ) همین طور بتجربه عینیدرگیر کنند (

هـا را بـه   ) و بـاالخره بایـد بتواننـد تئـوري    مفهوم سازي انتزاعیهاي منطقی یکپارچه کنند (تئوري

ـا حـل مسـاله اتخـاذ کننـد (         ـمیماتی را در رابطـه ب د و تص  ،1) (تنانـت آزمایشـگري فعـال  کار گیرـن

دهـد ایـن اسـت کـه     هاد دیگري که این پـژوهش ارائـه مـی   )، با توجه به این توضیحات پیشن1997

بلکـه بـا    ؛هاي آموزشی تاکید به استفاده از یک نوع روش تدریس نداشـته باشـند  اساتید این گروه

هـاي یـادگیري دیگـر در    به کارگیري فنون مختلف در تدریس سعی کنند که با گنجاندن سـبک 

ادگیري نیز توانمنـد شـوند، چـرا کـه در ایـن      هاي دیگر ی برنامه آموزشی خود دانشجویان در روش

ـت    صورت است که یادگیرندگانی کارامد خواهیم داشت. در  آموزشـگران به این منظـور الزم اس

پیوسته مواد و مطالـب متفـاوت را بـا توجـه بـه نیـاز فراگیـران         تـدریس  ضمن تدریس خود به طور 

  .و موجبات یادگیري موثر را فراهم آورند کنند

توان به محدود بـودن جامعـه و نمونـه آمـاري اشـاره      هاي این پژوهش میدیتاز جمله محدو

ـزایی در آمـوزش و اثربخشـی       ـأثیر بس کرد، و از آنجا که سبک یادگیري فراگیران و شـناخت آن ت

) سبک یادگیري در ارتباط با رفتار شناختی و عـاطفی فـرد اسـت،    1979آن دارد و به زعم کیف (

ـا رفتارهـاي       هاد میبه پژوهشگران عالقمند پیشن ـذار را در ارتبـاط ب ـم و اثرگ شود که این متغیـر مه

  شناختی و عاطفی فراگیران از قبیل سبک تفکر و یا هوش هیجانی و ... بررسی کنند.

  

                                                 
1. Tennant 
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  فارسی منابع

). سـبک یـادگیري دانشـجویان پرســتاري و    1388( .احـدي، عابدسـعیدي، سـهیل ارشـدي، قربـانی     

مرکـز تحقیقـات   دانشـگاه علـوم پزشـکی سـمنان،      ،سـمنان  پیراپزشکی دانشگاه علـوم پزشـکی  

  .  147-141)):34(پیاپی  2(11 ،پرستاري

ـر عملکـرد     ). بررسی تأثیر مطابقت میان سبک1388( .اسکندري و صالحی هاي تدریس و یـادگیري ب

هاي کشاورزي و منابع طبیعـی دانشـگاه کردسـتان)،     (مطالعه موردي: دانشکده درسی دانشجویان

  دوره دوم، شماره دوم. قیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران،مجله تح

هاي یادگیري وابسته/ ناوابسته به زمینه و  ). رابطه سبک1383الهی، آزادفالح، رسول زاده، طباطبایی (

  .  36-22)):29(پیاپی  1(8 ;بهار شناسی مجله روانپیشرفت در یادگیري زبان انگلیسی، 

ــتاري،   هــاي یـادگیري و کــاربرد آن  . سـبک )1389( .پازارگـادي، طهماســبی  راهبردهــاي هـا در پرس

  .  76-73):2(3 ،آموزشی

هاي یادگیري دانشـجویان رشـته    ). شناخت سبک1388( .پورآتشی، موحد محمدي, شعبان علی فمی

-37 ):1(5 ;علوم ترویج و آمـوزش کشـاورزي ایـران   کشاورزي و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی، 

46  .  

). بررسی سبک یادگیري دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علـوم پزشـکی   1384( .ولیرسولی نژاد، رس

 ;هـاي توسـعه در آمـوزش پزشـکی     گـام کاشان در سال، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، 

3)1:(26-32  .  

ـگاه علـوم     1388رضایی، کوهستانی، گنجه، عنبري ( ). سبک یادگیري دانشـجویان جدیـدالورود دانش

  .  51-44)):1(ویژه نامه شماره  4(12 ;دانشگاه علوم پزشکی اراك (ره آورد دانش) پزشکی اراك،

  آگاه ، تهران:)آموزش و یادگیري شناسی روان( پرورشی شناسی روان ).1377( .اکبر علی سیف،

هاي یـادگیري دانشـجویان سـال     ). مقایسه سبک1388( .معیاري، صبوري کاشانی، قریب، بیگلرخانی

هـاي توسـعه در آمـوزش     گـام رشته پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصـیلی،   اول و سال پنجم

  .  118-110):2(6 ;پزشکی
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هاي یادگیري دانشـجویان پرسـتاري و مامـایی دانشـگاه     ). سبک1385( .زادهآذر، زمانزاده، فتحی ولی

  .140-136):2(6، آموزش در علوم پزشکیعلوم پزشکی تبریز، 

هـاي مختلـف    هاي یادگیري دانشـجویان دانشـکده   ها و سبک یسه شیوه). بررسی و مقا1388( .یزدي

ـور شناسـایی مسـیر حرفـه        ;هـاي نـوین تربیتـی    اندیشـه اي)،  دانشگاه الزهرا (راهکـاري بـه منظ

5)2:(123-145  .  
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