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شناسایی سبکهای یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه به منظور ارائه روشهای
تدریس اثربخش

خدیجه مرادی *

عبدالحمید پاپزن **
چکیده

ســبکهای یادگیری نقش بســزایی در یادگیری بهینه و افزایش بازدهی آموزش دارند .از این رو ،شــناخت سبکهای
یادگیــری دانشــجویان در جهت دهی به فعالیتهای تدریــس و یادگیری حائز اهمیت اســت .پژوهش حاضر ،با هدف
شناسایی ســبکهاي يادگيري دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در سال تحصیلی  90- 91با استفاده از پرسشنامه
استاندارد سبکهای یادگیری کلب ( )2005انجام گرفته است .جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دانشگاه صنعتی
كرمانشــاه تشــكيل دادند ( .)N=526از اين تعداد با اســتفاده از جدول کرجســی و مورگان 223 ،نفر نمونه به روش
نمونهگیری طبقهای چند مرحلهای به نســبت متناســب انتخاب شــدند .ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه استاندارد
سبکهای یادگیری کلب و ویژگیهای دموگرافیک بود و دادههای گردآوری شده با بهرهگیری از نرم افزار  spss16تحلیل
گردید .نتایج نشــان داد مرحله یادگیری غالب و ســبک یادگیری مرجح دانشجویان مورد مطالعه ،به ترتیب آزمایشگری
فعال و ســبک جذبکننده میباشد .بر اساس يافتههاي تحقيق ،بین متغیرهای سال ورود به دانشگاه ،جنسیت ،رشته و
دوره تحصیلی با سبک يادگيري دانشجویان رابطه معنی داری مشاهده نگردید .بر اساس یافتههای این پژوهش پیشنهاد
میشــود جهت انطباق روشهای تدریس با ســبک یادگیری دانشــجویان و تدریس اثربخش ،مدرسان دانشگاه صنعتی
کرمانشاه از روشهایی نظیر مدل سازی ذهنی و پروپوزال نویسی طرحهـــای مرتبط با هریک از رشتـــههای تحصیلی
بهره گیرند.

* کارشناس ارشد آموزشی و دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی،
دانشگاه رازی .کرمانشاه ،ایران .مسئول مکاتباتsepidar_m2003@yahoo.com :
** دانشــیار دانشکده کشاورزی دانشــگاه رازی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی – اجتماعی دانشگاه
رازی .کرمانشاه ،ایرانpapzanabdolhamid89@gmail.com:
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واژگان کلیدی :سبکهای یادگیری؛ کلب؛ مراحل یادگیری؛ آزمایشگری فعال؛ جذبکننده.
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مقدمه

يادگيري فعاليتي دگرگون ســاز اســت که افراد را براي مقابله با رويدادها و سازش با محيط
آماده میکند .تعريف مفهوم يادگيري کار چندان ســادهای نیســت ،چرا که یادگیری ريشه
در مباحــث روانشناســي دارد .به طور کلی ،فرآيند ايجاد تغيير نســبتاً پايــدار در رفتار که

حاصل تجربه اســت ،يادگيري اطالق میشــود .در يادگيري تفاوتهاي فردي اهميت ويژه
اي دارد و بــراي فراگیرانی با توانايي ،اســتعداد و تجربههاي متفــاوت ،بايد برنامه يادگيري

مختلفي در نظر گرفته شــود (گارتــون و همکاران .)42:1997 ،یکــی از موضوعات مرتبط

بــا تفاوتهای فردی در یادگیری ،ســبکهای یادگیری فراگیران اســت که میبایســت در
راســتای بهبود کیفیت تدریــس ،افزایش انگیــره یادگیری و اثربخشــی فرایند تدریس –

یادگیری ،مورد توجه آموزشــگران قرار گیرد (باندی و هین .)11:2001 ،ســبک یادگیری،
راههای دریافت و ســاماندهی اطالعات تعریف شــده و بر تفاوتهای بیــن افراد در ترجیح
روشهای دریافت ،ســازماندهی و پردازش اطالعــات و تجربیات در یادگیری مفاهیم جدید،

داللــت دارد (حجازی143 :1385 ،؛ کنو و گارتون .)9:1994 ،بر این اســاس ،دانشــجویان

نیــز به عنوان فراگیر دارای ســبک یادگیری منحصر به فرد هســتند .از این رو ،شناســایی
تفاوتهاي دانشــجویان به لحاظ ســبکهای یادگیری به منظور ارتقای کیفیت یادگیری و

پیشرفت تحصیلی آنان ،ضرورتی اجتناب ناپذیر مینماید .با این حال ،شواهد گویای آن است
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که این جنبه مهم از آموزش کمتر مورد توجه اعضای هیأتعلمی قرار میگیرد و اغلب از نحوه
اقدام در زمینه شناسایی سبکهای یادگیری و بکارگیری روشها و فنون تدریس متناسب با

آن ،اهمیت درخور توجهای قایل نیستند .در دانشگاهها اغلب مواردی نظیر استفاده از وسایل

کمک آموزشــی و تکنولوژیهای نوین آموزشی مورد تأکید قرار میگیرد .این در حالی است
که آگاهی از سبکهای یادگیری دانشجویان ،به اعضای هیأتعلمی دانشگاهها کمک میکند،

مواد آموزشي متناسب و روشهاي تدريس سازگار با سبکهاي يادگيري فراگيران را برگزيند.
به عبارت دیگر ،شــناخت اعضای هیأتعلمی دانشــگاهها از سبکهای یادگیری دانشجویان،

میتواند آنان را در انتخاب روشهای آموزشی ،مواد و وسایل کمک آموزشی مناسب ،راهنمایی
نماید .در این صورت ،نگرش دانشجویان به دانشگاه و فرایند يادگيري بهبود مییابد و در نهایت،
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میزان یادگیری دانشــجویان افزايش میيابد (گارتون و همکاران .)40:1997 ،بنابراین ،شاید

مهم ترین وظیفه اعضای هیآت علمی در شروع دوره آموزشی ،شناسایی سبکهای یادگیری فراگیران

باشد؛ چرا که دانستن سبک یادگیری و لحاظ نمودن آن در فرایند تدریس زمینه ساز اثربخشی تدریس

مــی باشــد .اهمیت ایــن امر بدان علت اســت کــه انطباق ســبکهای تدریــس اعضای

هیأتعلمــی بــا ســبکهای یادگیری دانشــجویان بــه عنوان یکــی از عوامــل مؤثر در
موفقیــت تحصیلــی در بســیاری از تحقیقــات موجــود ،مورد تأکیــد قرار گرفته اســت

(بریگــز .)69:2006 ،1نقــش مهــم ســبکهای یادگیــری بــه عنــوان عاملــی مهم در
برنامهریزی آموزشــی مورد تأکید بســیاری از پژوهشــگرانی اســت که به مطالعه این مهم

پرداختهاند (میرک زاده و همکاران .)83:1388 ،برخی از صاحبنظران ،سبکهاي يادگيري را
به وابسته به محيط ،2خنثي و مستقل از محيط 3طبقه بندي نمودهاند؛ افرادي که شيوه درک

ونگرش شــان به شدت تحت تأثير محيط اطراف اســت ،افرادي هستند که سبک يادگيري

وابســته به محيط و کساني که شيوه ادراک و نگرش شان تحت تأثير محيط قرار نمي گيرد،
سبکهاي مستقل از محيط را ترجيح میدهند (ویتکین و همکاران .)35:1997 ،افراد وابسته

بــه محيط ،فراگيراني برون گرا هســتند کــه تحت تأثير گروههاي همگــن قرار میگيرند و

روشهــای ديداري را در يادگيري ترجيح میدهند .افراد مســتقل از محيط که مهارتهاي
اجتماعــي ضعیف تری دارند ،معموالً افــراد درون گرا ،خود انگيز و رقابت طلب هســتند و
(ویتکین و همکاران30:1997 ،؛ گارتون و همکاران .)31:1997 ،در یافتههای مطالعات انجام
شده در زمینه سبکهای یادگیری ضمن تأکید بر نقش آن در برنامهریزی آموزشی ،به تفاوت

سبک یادگیری دانشجویان بر اساس رشتههای مختلف و نیز جنسیت اشاره شده است .برای

مثال گارتون و همکاران ( )28:1997اذعان دارند ،فراگيران مســتقل از محيط به حوزههايي
از علوم که به مهارتهاي تجزيه و تحليل نياز دارد نظیر رياضي ،مهندســي ،شيمي ،زيست و
1. Briggs
2. Field -Dependent
3. Field - Independent
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عالقمندنــد فعاليتها را انتخاب کرده ،اهداف و جهتهــاي يادگيري را خود طراحي نمايند
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مکانيک عالقه فراواني دارند .در حالی که ،فراگيران وابســته به محيط ،معموالً از آموزشهاي
آکادميک و حرفه اي اجتناب میکنند و مســائلی که مســتلزم مهارتهای اجتماعی و روابط
عمومی قوی باشــد ،مانند تدريس علوم اجتماعي ،فروشندگي و تبليغات را ترجيح میدهند.

دیویس ( )95:2006در مطالعه اي که درباره سبکهاي يادگيري و ترجيحات شخصيتي انجام

داده به اين نتيجه رسيده است که سبک يادگيري زنان بيشتر از مردان وابسته به محيط بوده

اســت (برون گرا) .به نقل از میرک زاده و همکاران ( ،)81:1388کانو و متزگر به این نتیجه
رسیدند که سبکهای یادگیری دانشجویان رشتههای مختلف کشاورزی در میان دانشجویان

دختر و پسر متفاوت است .این در حالی است که به نقل از پورآتشی و همکاران ()44:1388
در مطالعه حسینی لرگانی و سیف ،تفاوت معنی داری بین سبکهای یادگیری زنان و مردان
مشــاهده نگردید .بر این اساس ،در پژوهشهای انجام شده در رابطه با سبکهای یادگیری و

ویژگیهــای فردی و تحصیلی فراگیران ،گزارشهای متفاوتی از معنی داری متغیرهایی چون
جنسیت ،سن و رشته تحصیلی افراد مورد مطالعه ارائه شده است .از این رو ،با صراحت نمی
توان اذعان نمود که این متغیرها در تعیین ســبکهای یادگیری مؤثرند .به عقیده (گارتون و

همــکاران )39:1997 ،دانش آموزان محيط آرام و روشهاي يادگيري کم فعاليت و همچنين

روشهاي يادگيري ســاختارمند همراه با نمونههايي از زندگي واقعي (تجربی) را براي درک
مفاهيم ،ترجيح میدهند( .ویتینگتون و راون )16:1995 ،در مطالعه ســبکهاي يادگيري و
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سبکهاي تدريس به اين نتيجه رسيدند که دانشجويان بيشتر از سبکهاي يادگيري مستقل
از محيط (درون گرا ) برخوردارند و ســبکهاي تدريس فراگیــر -محور را ترجيح میدهند.

یکی دیگر از الگوهای سبک یادگیری ،توسط دیوید کلب و ران فری در سالهای 1984-89

ارائه شده است و آخرین نسخه آن در سال  2005اصالح شده است .این صاحبنظران ،با ارائه
نظریه یادگیری تجربی ،1ضمــن تأکید بر نقش تجربه در یادگیری ،آن را فرایند فعال تعامل
شخص با محیط و موقعیتهای زندگی تعریف کردهاند .نظریه یادگیری کلب شامل چرخهای

متشکل از چهار مرحله متوالی است که در شکل  1نشان داده شده است.

1. Experiential learning
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مرحله ()1
تجربه عینی

مرحله ()2
مشاهده تأملی

مرحله ()4
آزمایشگری فعال

مرحله ()3
مفهومسازی
انتزاعی

ccشکل  .1چرخه یادگیری و سبکهای یادگیری تجربی کلب (فیپس و همکاران)170 :2008 ،

کلب با ترکیب مراحل یادگیری در دســتههای دو به دو و متوالی ،چهار سبک یادگیری را

معرفی کرده اســت .بر اساس شــکل  ،1یادگیری در قالب یک چرخه با چهار مرحله ،نشان

داده شده است :مرحله  1تجربه عینی 1است که در آن فراگیر با محتوای آموزشی و یادگیری
جدید مواجه میشــود .سپس در مرحله مشاهده تأملی ،2درباره مطالبی که در مرحله نخست

با آنها مواجه شــده ،به تفکر میپردازد .مرحله  ،3مفهوم ســازی انتزاعی 3نامیده شده است
مرحله آزمایش گری فعال ،4آموختههای خود را در عمل پیاده میسازد (سیف.)160:1385 ،

نکته قابل توجه در این میان آن است که اگرچه همه افراد این مراحل را در یادگیری مطالب

جدید ،تجربه میکننــد ،اما در برخی از این مراحل یادگیری موفقترند (صالحی و همکاران،

 .)45:1379از ترکیب دو به دو و متولی هر یک از مراحل یادگیری فوق ،یک سبک یادگیری
1. concrete experience
2. reflective observation
3. abstract conceptualization
4. active experimentation
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که طی آن یادگیرنده مطلب جدید را با آموختههای قبلی خود تطابق میدهد و ســرانجام در
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شــکل میگیرد؛ سبک یادگیری واگرا 1از ترکیب دو مرحله یادگیری تجربی و مشاهده تأملی
شــکل میگیرد .افراد واجد این ســبک یادگیری ،موقعیتهای عینــی را از زوایای مختلف

2

میبینند .رویکرد آنان نســبت به موقعیتها ،مشاهده کردن اســت تا عمل کردن .این افراد

موقعیتهایی را میپســندند که نیاز به ابراز اندیشــههای متنوع دارد و به جاذبههای متنوع

فرهنگــی و جمع آوری اطالعات در این زمینــه عالقمندند .از آنجا که این افراد قادر به خلق
اندیشههای گوناگون هستند ،ســبک آنها را واگرا مینامند .به طور کلی ،افراد دارای سبک

یادگیری واگرا از قدرت تخیل و احســاس زیادی برخوردارند که این ویژگیها برای موفقیت

در فعالیتهای هنری و تفریحی مفیدند .ســبک یادگیری جذبکننده ،3از ترکیب دو مرحله

مشــاهده تأملی و مفهوم ســازی انتزاعی حاصل میشود .افراد دارای این سبک یادگیری ،در

کســب و درک اطالعات گسترده وتبدیل آن به صورتی خالصه ،دقیق و منطقی توانا هستند.
این افراد به طور عمده بر اندیشــهها و مفاهیم انتزاعــی تأکید میورزند .از دیدگاه این افراد،

نظریههــای مبتنی بر منطق بر نظریههای کاربردی ترجیح داده میشــوند .علت نامیدن این
ســبک یادگیری به جذبکننده آن است که افراد دارای این سبک ،قادر به دریافت دادههای

گوناگون و ســازمان دادن به آنها هستند .این افراد در مشاغل علمی و اطالعاتی موفق ترند.
سبک یادگیری همگرا 4از ترکیب دو مرحله یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال

تشکیل میشود .افراد دارای این سبک در یافتن کاربرد عملی اندیشهها و نظریهها ،کارآمدند.
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به بیان دیگر ،کســانی که از این ســبک یادگیری بهره مندند ،در حل مسایل و تصمیمگیری
در انتخاب بهترین آنها توانمندند .این چنین افرادی ترجیح میدهند که با مسایل و تکالیف

فنی ســر و کار داشته باشند ،تا موضوعهای اجتماعی و بین فردی .از آنجا که افراد واجد این
ســبک در برخورد با مسایل به سرعت برای یافتن راه حل درست میکوشند ،سبک یادگیری

همگرا به آن اطالق شــده است .همچنین این افراد ،در کارهای تخصصی و تکنولوژیک موفق
1. diverger
2. perspective
3. assimilator
4. converger
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تر میباشند .ســبک یادگیری انطباق یابنده 1از ترکیب دو مرحله آزمایشگری فعال و تجربه

عینی بدســت میآید .افراد دارای این ســبک یادگیری ،از تجارب دست اول میآموزند و از
اجرای نقشها و درگیر شــدن با اعمال چالش انگیــز لذت میبرند .این افراد بیش از آنکه به

تحلیلهای منطقی بپردازند ،امور محســوس را ترجیح میدهند .همچنین در حل مسایل به

اطالعاتی که از دیگران بدســت میآورند ،اتکای بیشتری دارند تا به اطالعاتی که خود از راه
تحلیلهای تخصصی کســب میکنند .این افــراد در انطباق یافتن با موقعیتهای جدید توانا

بوده و در مشــاغل بازاریابی و فروشندگی موفق تر از دیگران میباشند (کایس251:2005 ،؛

1. accomodator
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کولب و کولب.)2005 ،
در کشــور ،پژوهشهای بســیاری با بهرهگیری از مدل سبکهای یادگیری کلب به ویژه بر
روی دانشــجویان علوم پزشکی انجام شده است؛ در مطالعه کلباسی و همکاران ()13:1387
با هدف شناســایی سبکهای یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،ضمن بیان
سبک یادگیری جذبکننده به عنوان سبک یادگیری این دانشجویان ،هیچگونه ارتباط معنی
داری بین متغیرهای سن ،جنسیت ،مقطع تحصیلی و معدل دانشجویان و سبکهای یادگیری
آنان گزارش نشده است .صالحی و همکاران ( ،)47:1379ولی زاده و همکاران ()140:1385
عزیزی و همکاران ( )86:1381و معیاری و همکاران ( )116:1388ســبک یادگیری همگرا را
در میان دانشجویان علوم پزشــکی معرفی نمودند .از طرفی رضایی و همکاران (،)49:1389
سرچمی و حسینی ( )65:1383به سبک یادگیری جذبکننده و همگرا در میان دانشجویان
این رشته اشــاره کردند .به نقل از یزدی ( )135:1388حسینی لرگانی سبکهای یادگیری
را در میان دانشــجویان رشــتههای پزشــکی ،فنی – مهندسی و علوم انســانی را به ترتیب
جذبکننده ،واگرا و انطباق یابنده گزارش کرده اســت .وی در مطالعه ســبکهای یادگیری
دانشکدههای مختلف دانشــگاه الزهرا به این نتیجه دست یافت که دانشجویان دانشکده هنر
بیشتر ازشیوه تجربه عینی و ســبکهای واگرا – انطباق یابنده ،دانشجویان دانشکده فنی از
شــیوههای مشاهده تأملی و مفهوم سازی انتزاعی و سبک جذبکننده ،دانشجویان دانشکده
روانشناسی از شیوههای آزمایشگری فعال ،مفهوم سازی انتزاعی و سبک همگرا و دانشجویان
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دانشــکده علوم پایه نیز از شیوههای مفهوم ســازی انتزاعی و سبک همگرا استفاده میکنند.
اسکندری و صالحی ( )110:1387در مطالعه خود که با استفاده از سبکهای یادگیری کلب
انجام گرفت نشــان دادند ،سبک یادگیری عمده در میان دانشجویان دانشکدههای کشاورزی
و منابع طبیعی دانشــگاه کردستان ،سبک انطباق یابنده اســت .با استناد به یافتههای آنان،
سبکهای تدریس – یادگیری بر عملکرد درسی دانشجویان تأثیر مثبتی دارد.
بــا توجه به مطالب پیش گفته در زمینه اهمیت ســبکهای یادگیری و با عنایت به اینکه

تاکنون مطالعهای در زمینه شناســایی ســبکهای یادگیری در دانشگاههای صنعتی کشور
انجام نشده است ،این پژوهش به بررسی و شناسایی سبکهای یادگیری دانشجویان دانشگاه

صنعتی کرمانشــاه با اســتفاده از چرخه یادگیری تجربی کلب پرداخته است؛ تا بتوان بر پایه

نتایج حاصل ،در برنامهریزی و مشــاوره تحصیلی راهکارهای مفیدی ارائه نمود .در این راستا،
محققان در پی پاسخ به سؤالهای ذیل هستند:

 -1ســبک یادگیری مرجح و مرحله یادگیری غالب در میان دانشــجویان دانشگاه صنعتی

کرمانشاه کدام است؟

 -2سبک یادگیری مرجح در میان دانشجویان ورودیهای مختلف ،کدام سبک یادگیری است؟
 -3دانشجویان دختر و پسر کدام سبک یادگیری را ترجیح میدهند؟

 -4دانشجویان رشتههای مختلف کدام سبک یادگیری را ترجیح میدهند؟

 -5سبک یادگیری مرجح در میان دانشجویان دورههای مختلف تحصیلی کدام است؟
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 -6آیا سال ورود به دانشگاه بر سبک یادگیری دانشجویان تأثیرگذار است؟
 -7آیا سبک یادگیری دانشجویان دختر و پسر با هم تفاوت دارد؟

 -8آیا رشته تحصیلی ،سبک یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه را تحت تأثیر

قرار میدهد؟

 -9آیا سبک یادگیری دانشجویان روزانه و شبانه با هم تفاوت دارد؟

 -10آیا سن دانشجویان بر سبک یادگیری آنان تأثیرگذار است؟

 -11اعضای هیأتعلمی دانشــگاه صنعتی میبایست از کدام روشهای تدریس به منظور

انطباق سبک تدریس با سبک یادگیری غالب دانشجویان ،بهره بگیرند؟
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 ...هاشنامرک یتعنص هاگشناد نایوجشناد یریگدای یاهکبس ییاسانش
روش

ايــن پژوهش از نظر ماهيــت از نوع پژوهشهاي کمي ،به لحاظ هــدف کاربردي و از جنبه
گردآوري اطالعات از نوع تحقيقات توصيفي_ پيمايشــي اســت .جامعه آماري تحقيق شامل
تمامی دانشــجویان دانشگاه صنعتی کرمانشــاه بودند .بر اساس آمار دریافتی از اداره آموزش
این دانشگاه ،تعداد  526نفر دانشجو در سال تحصیلی  90-91مشغول به تحصیل بودند که با
استفاده از جدول کرجسی و مورگان ،حجم نمونه  223نفر برآورد شد .برای انتخاب نمونهها،
از روش نمونهگیری طبقهای چند مرحلهای با انتســاب متناســب بین ورودیها ،رشــتهها و
جنســیت اســتفاده گردید .در نهایت نمونههای مطالعه از لیست دانشجویان دختر و پسر ،به
روش نمونهگیری سیســتماتیک مستدیر ،انتخاب شــد .جامعه آماری ،تعداد طبقات و حجم
نمونه در هر طبقه در جدول  1نشان داده شده است.
ddجدول  .1طبقات ،جامعه آماری و حجم نمونه مورد مطالعه
ورودی

رشتهها

1386
1387

1389
1389
جمع
جامعه آماری

پسر

حجم نمونه
دختر

پسر

دختر

هر طبقه

مهندسی برق

68

13

29

5

34

مهندسی شیمی

38

35

16

15

31

مهندسی برق

37

12

16

5

21

مهندسی شیمی

19

23

8

10

18

مهندسی برق

37

10

16

4

20

مهندسی شیمی

31

16

13

7

20

مهندسی برق

51

11

21

5

26

مهندسی شیمی

35

29

15

12

27

فناوری اطالعات

18

43

8

18

26

334

192

142

81

 526نفر

223

223
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حجم جامعه

حجم نمونه در
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ابزار تحقیق ،پرسشــنامهای مشــتمل بر  12پرســش چهارگزینهای مربوط به سبکهای

یادگیری کلب و ویژگیهای فردی دانشــجویان بود .آزمودنیها پس از پاســخ به سؤالهای
دموگرافیک ،میبایســت به هر یک از چهار گزینه پرســشهای دوازده گانه ،نمرات  1تا  4را

به گونهای اختصاص دهند که نمره  4نشــان دهنده بیشــترین عالقه و نمره  1نشان دهنده

کمترین عالقه آنها باشد .هر یک از سؤاالت دارای مفهومی معادل یکی از چهار مرحله چرخه
یادگیری کلب (تجربه عینی ،مشاهده تأملی ،مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال) است.

بدین ترتیب ،امتیاز نهایی هر فرد در هر یک از مراحل یادشــده ،از  12تا  48خواهد بود .این
امتیازات بر روی محورهای عمودی و افقی (به ترتیب  AC-CEو  )AE-ROمحاســبه و تقاطع
آنها بر روی یکی از چهار ربع چرخه یادگیری قرار میگیرد و در نهایت سبک یادگیری فرد
مشــخص میشود .ربع اول ســبک واگرا؛ ربع دوم جذبکننده؛ ربع سوم همگرا و ربع چهارم

ســبک یادگیری انطباق یابنده اســت .الزم به ذکر اســت ،مرحلهای که فرد دارای بیشترین

نمره اســت ،نشــان دهنده مرحله یادگیری آزمودنی میباشــد .ضریب آلفای کرونباخ جهت
ســنجش پایایی پرسشنامه استاندارد در سال  ،2005باالی  %70گزارش شده است (کایس،

 )250:2005و برای تأیید اعتبار محتوایی ابزار ســنجش ،از روش ترجمه مجدد 1بهره گرفته
شــد؛ در این روش ابتدا پرسشنامه انگلیسی به فارسی ترجمه و مجددا ً از فارسی به انگلیسی
برگردانده شــد و اعتبار آن مورد تأیید اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی
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قرار گرفت .جهت تحلیل دادهها از طریق ترســیم جداول فراوانی و محاسبه آزمونهایی نظیر
کای اسکویر و تحلیل واریانس یک طرفه ،از نرم افزار  spss16بهره گرفته شد.

يافتهها

از  223پرسشنامه توزیع شده ،تعداد  210مورد توسط دانشجویان تکمیل و عودت داده شد .بر اساس
یافتهها 129 ،نفر پاســخگویان را دانشجویان پسر و  81نفر آنها را دانشجویان دختر تشکیل

دادند .نتایج نشــان داد ،میانگین سن پاسخگويان  21سال بود و  54/3درصد آنها در گروه
سنی  21-23سال قرار داشتند 52/9 .درصد نمونههای موردمطالعه ،روزانه و  47درصد آنها
1. back translation
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شبانه بودند .توزیع فراوانی دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک ورودیهای مختلف گویای آن

اســت که بیشترین تعداد پاسخگویان را دانشجویان ورودی  89تشکیل دادند ( 34/3درصد).
رشته تحصیلی  45/2درصد از پاسخگویان مهندسی شیمی بوده و  43/3درصد آنها در رشته
مهندســی برق مشغول تحصیل میباشند .این در حالی است که تنها  11/4دانشجویان مورد
مطالعه در رشته فناوری اطالعات تحصیل میکنند .این بدان علت است که این رشته از سال

 1389در دانشگاه صنعتی کرمانشاه تأسیس شده است.

پس از توصیف ویژگیهای فردی پاســخگویان ،اینک به بیان پاســخ پرســشهای تحقیق

پرداخته میشود.

سؤال اول :ســبک یادگیری مرجح و مرحله یادگیری غالب در میان دانشجویان دانشگاه

صنعتی کرمانشاه کدام است؟

در جدول  ،2مراحل یادگیری دانشجویان مورد مطالعه نشان داده شده است .بر این اساس،

مرحله آزمایشــگری فعال با فراوانی  87نفر ،عمده ترین مرحله یادگیری در میان دانشجویان
مورد مطالعه اســت .به بیان روشــن تر ،مرحله برتر یادگیری در میان دانشــجویان دانشگاه

صنعتی کرمانشــاه ،مرحله آزمایشگری فعال میباشــد .بعد از آن مفهوم سازی انتزاعی (79

نفر) ،مشاهده تأملی ( 32نفر) و تجربه عینی ( 12نفر) به ترتیب رتبههای دوم ،سوم و چهارم

را به خود اختصاص دادهاند .الزم به ذکر است 61 ،درصد (  53نفر) از دانشجویانی که مرحله
ddجدول  .2توزیع فراوانی مراحل یادگیری پاسخگویان
مراحل یادگیری

تجربه عینی

مشاهده تأملی
مفهوم سازی انتزاعی
آزمایشگری فعال
کل

فراوانی

درصد

12

5/7

32

15/2

79

37/6

87

41/4

210

100
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یادگیری آزمایشگری فعال را ترجیح میدادند ،دارای سبک یادگیری همگرا بودند.

160

پژوهش در نظامهاي آموزشی

توزیع فراوانی ســبکهای یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در جدول  3ارائه
شــده است .بر اســاس آمارهای این جدول ،ســبک یادگیری جذبکننده با فراوانی  83نفر
( 39/5درصد) ســبک یادگیری برتر در میان این دانشــجویان میباشد .بعد از آن سبکهای
همگرا با فراوانی  73نفر ( 34/8درصد) ،سبک واگرا با فراوانی  29نفر ( 13/8درصد) و سبک
یادگیــری انطباق یابنده با فراوانی  25نفر ( 11/9درصد) به ترتیب رتبههای دوم تا چهارم را
به خود اختصاص دادند.
ddجدول  .3توزیع فراوانی سبکهای یادگیری دانشجویان
سبکهای یادگیری

فراوانی

درصد

واگرا

29

13/8

جذبکننده

83

39/5

همگرا

73

34/8

انطباق یابنده

25

11/9

کل

210

100
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سؤال دوم :ســبک یادگیری مرجح در میان دانشجویان ورودیهای مختلف ،کدام سبک
یادگیری است؟
بر اســاس جدول  ،4مهم ترین سبک یادگیری در میان دانشجویان ورودیهای  89و ،87
ســبک جذبکننده ( 31نفر از  72نفر و  17نفر از  37نفر) و ســبک یادگیری برتر در میان
دانشجویان ورودیهای  88و  ،86سبک واگرا میباشد ( 20نفر از  38نفر و  24نفر از  63نفر).
ddجدول  .4سبکهای یادگیری دانشجویان به تفکیک سال ورود به دانشگاه
سال ورود

سبکهای یادگیری

کل

واگرا

جذبکننده

واگرا

انطباق یابنده

1389

10

31

18

10

72

1388

4

10

20

4

38
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سبکهای یادگیری

سال ورود

کل

واگرا

جذبکننده

واگرا

انطباق یابنده

1387

5

17

11

4

37

1386

10

22

24

7

63

کل

29

83

73

25

210

سؤال سوم :دانشجویان دختر و پسر کدام یک از سبکهای یادگیری را ترجیح میدهند؟

مهم ترین ســبکهای یادگیری دختران و پســران دانشــجو در جدول  5نشان داده شده

اســت .آمارهای مندرج در جدول مذکور گویای آن است که سبک یادگیری مرجح در میان

دانشــجویان دختر و پســر ،ســبک جذبکننده میباشد .با اســتناد به یافتههای جدول ،5
تعداد  34نفر از  81دانشــجوی دختر و نیز  49نفر از  129دانشــجوی پسر ،سبک یادگیری

جذبکننده را ترجیح میدهند .از این رو ،میتوان نتیجه گرفت که پاسخ به سؤال هفتم این

پژوهش مبنی بر تأثیر جنسیت بر سبک یادگیری ،منفی خواهد بود.

ddجدول  .5سبکهای یادگیری برتر در میان دانشجویان دختر و پسر
جنسیت

سبکهای یادگیری

کل

دانشجویان دختر

6

34

31

10

81

دانشجویان پسر

23

49

42

15

129

کل

29

83

73

25

210

سؤال چهارم :دانشجویان رشتههای مختلف کدام سبک یادگیری را ترجیح میدهند؟

در جدول  ،6یافتههای مربوط به ســبک یادگیری دانشجویان رشتههای مختلف مالحظه

میشــود .با استناد به جدول مذکور ،ســبک یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
در رشــتههای سه گانه مهندسی شیمی ،مهندسی برق و فناوری اطالعات به ترتیب با تعداد
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واگرا

جذبکننده

واگرا

انطباق یابنده
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 38 ،35و  10نفر ،ســبک یادگیری جذبکننده میباشد .این نتیجه بیانگر منفی بودن پاسخ
سؤال هشتم پژوهش حاضر در خصوص تأثیر رشته تحصیلی بر سبک یادگیری نیز میباشد.
ddجدول  -6سبکهای یادگیری دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاه صنعتی کرمانشاه
رشته تحصیلی

سبکهای یادگیری

کل

واگرا

جذبکننده

واگرا

انطباق یابنده

مهندسی شیمی

10

35

30

16

91

مهندسی برق

15

38

37

5

95

فناوری اطالعات

4

10

6

4

24

کل

29

83

73

25

210

سؤال پنجم :سبک یادگیری مرجح در میان دانشجویان دورههای مختلف تحصیلی کدام است؟
نتایج حاصل از ســبکهای یادگیری دانشجویان به تفکیک دوره تحصیلی که در جدول 7
اراده شــده گویای آن است که ســبک یادگیری دانشجویان روزانه و شبانه به ترتیب با تعداد
 43و  40نفر ،ســبک یادگیری جذبکننده میباشد و بدین ترتیب ،پاسخ سؤال نهم پژوهش
نیز منفی میباشد.
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ddجدول  -7سبک یادگیری دانشجویان به تفکیک دورههای تحصیلی
دوره تحصیلی

سبکهای یادگیری

کل

واگرا

جذبکننده

واگرا

انطباق یابنده

روزانه

16

43

37

15

111

شبانه

13

40

36

10

99

کل

29

83

73

25

210

163

 ...هاشنامرک یتعنص هاگشناد نایوجشناد یریگدای یاهکبس ییاسانش

سؤال ششم :آیا سال ورود به دانشگاه بر سبک یادگیری دانشجویان تأثیرگذار است؟

به منظور پاسخ به ســؤال فوق با توجه به اسمی بودن مقیاس اندازهگیری متغیرهای سال

ورود به دانشــگاه و ســبکهای یادگیری ،آزمون کای اســکویر ( )2cمحاسبه شد .بر اساس
نتایج این آزمون (جدول )8ارتباط معنی داری بین ســال ورود به دانشگاه و سبک یادگیری
دانشــجویان دانشــگاه صنعتی کرمانشــاه وجود ندارد .به عبارت دیگر ،سبکهای یادگیری

مستقل از سال ورود به دانشگاه میباشد.

ddجدول  -8نتایج آزمون کای اسکویر در بررسی رابطه سال ورود به دانشگاه و سبک یادگیری
سال ورود

سبکهای یادگیری

کل

واگرا

جذبکننده

واگرا

انطباق یابنده

1389

10

31

18

10

72

1388

4

10

20

4

38

1387

5

17

11

4

37

1386

10

22

24

7

63

کل

29

83

73

25

210

سؤال هفتم :آیا سبک یادگیری دانشجویان دختر و پسر با هم تفاوت دارد؟

به منظور بررســی رابطه جنســیت دانشــجویان و ســبک یادگیری آنــان از آزمون کای

اســکویر اســتفاده شــد .نتایج این آزمون در جدول  9نشان داده شده اســت .نتایج بدست
آمــده گویــای آن اســت که ســبک یادگیــری دانشــجویان مســتقل از جنســیت آنها

میباشــد .بــه بیان روشــن تر ،ســبک یادگیری دانشــجویان دختر و دانشــجویان پســر
تفــاوت معنی داری بــا هم ندارد .البته این موضوع مؤید پاســخ به ســؤال ســوم پژوهش

می باشــد ،چرا که کلیه دانشــجویان صرف نظر از جنسیت ســبک یادگیری جذبکننده را

ترجیح دادند.
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χ2 (df=9, N=210)=10.279, p= 0.328
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ddجدول  .9نتایج آزمون کای اسکویر در بررسی رابطه جنسیت دانشجویان و سبک یادگیری
جنسیت

سبکهای یادگیری

کل

واگرا

جذبکننده

واگرا

انطباق یابنده

دانشجویان دختر

6

34

31

10

81

دانشجویان پسر

23

49

42

15

129

کل

29

83

73

25

210

χ2 (df=3, N=210)=4.603, p= 0.203

سؤال هشتم :آیا رشته تحصیلی ،سبک یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه را

تحت تأثیر قرار میدهد؟

به توجه به مقیاس اســمی متغیر رشــته تحصیلی و نیز مقیاس اســمی متغیر سبکهای

یادگیری ،به منظور بررسی رابطه این دو متغیر ،آزمون کای اسکویر محاسبه گردید .بر اساس

نتایج اینگونه میتوان قضاوت نمود که رشته تحصیلی با سبک یادگیری دانشجویان دانشگاه

صنعتی کرمانشــاه ،رابطه معنی داری ندارد و این دو متغیر ،مستقلند .این نتیجه در راستای
سؤال چهارم این مطالعه میباشد.

ddجدول  .10نتایج آزمون کای اسکویر در بررسی رابطه رشته تحصیلی دانشجویان و سبک یادگیری
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رشته تحصیلی

سبکهای یادگیری

کل

واگرا

جذبکننده

واگرا

انطباق یابنده

مهندسی شیمی

10

35

30

16

91

مهندسی برق

15

38

37

5

95

فناوری اطالعات

4

10

6

4

24

کل

29

83

73

25

210

χ2 (df=6, N=210)=8.657, p= 0.194
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سؤال نهم :آیا سبک یادگیری دانشجویان روزانه و شبانه با هم تفاوت دارد؟

به منظور پاســخ به این سؤال که آیا سبک یادگیری دانشجویان تحت تأثیر دوره تحصیلی

آنان قرار دارد یا خیر از آزمون کای اسکویر استفاده شد .نتایج بدست آمده مندرج در جدول

 11حاکی از آن است که دوره تحصیلی در سبک یادگیری دانشجویان ،تأثیر ندارد .به عبارت

دیگر ،بین دوره تحصیلی دانشجویان و سبک یادگیری آنان رابطه معنی داری وجود ندارد.
ddجدول  .11نتایج آزمون کای اسکویر در بررسی رابطه دوره تحصیلی دانشجویان و سبک یادگیری
دوره تحصیلی

سبکهای یادگیری

کل

واگرا

جذبکننده

واگرا

انطباق یابنده

روزانه

16

43

37

15

111

شبانه

13

40

36

10

99

کل

29

83

73

25

210

χ2 (df=3, N=210)=0.749, p= 0.862

سؤال دهم :آیا سن دانشجویان بر سبک یادگیری آنان تأثیرگذار است؟

به منظور بررسی رابطه سبکهای یادگیری در میان دانشجویان با سن آنها ،آزمون تحلیل

واریانس یک طرفه محاسبه شد .نتایج مندرج در جدول  12بیان گر آن است که ارتباط معنی
ddجدول  .12نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در بررسی رابطه سن و سبک یادگیری
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معنیداری

بین گروهها

4/460

3

1/487

0/594

0/619

درون گروهها

515/235

206

2/501

کل

519/695

209
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داری بین سن دانشجویان و سبک یادگیری آنان وجود ندارد.
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الزم به ذکر اســت پاســخ به ســؤال یازدهم این مطالعه منوط به نتیجهگیری است که در

بخش زیر آمده است.
نتيجهگیری

شناســایی سبکهای یادگیری دانشجویان ،به شناخت جامع تر و رفتار منطبق با خصوصیات

فراگیران در راستای اثربخشــی فعالیتهای یاددهی – یادگیری منجر میگردد .این رفتارها
میتواند هم از سوی آموزشگران و هم از سوی برنامهریزان آموزشی صورت پذیرد.

نتایــج ایــن مطالعه حاکــی از آن اســت ،مرحله یادگیــری غالب در میان دانشــجویان

دانشــگاه صنعتی کرمانشاه ،آزمایشــگری فعال اســت .این مرحله چهارمین مرحله چرخه
یادگیری کلب اســت که در آن فراگیران تمایل بیشــتری بر انجــام آزمایش و عملی نمودن

آموختههــای خــود دارنــد .این نتیجه بــدان دلیل اهمیــت دارد که ماهیــت گرایشهای
تحصیلی در این دانشــگاه (مهندســی شــیمی ،مهندســی بــرق و فنــاوری اطالعات) به

گونهای اســت که یادگیری در آن مســتلزم کار عملی و نقش فعال دانشــجویان در فرایند
آزمایش آموختهها میباشد .از این رو ،پیشنهاد میشود از وسایل کمک آموزشی نظیر ماکت
و تجهیزات آزمایشــگاهی در راستای فراهم نمودن زمینههای الزم جهت آزمایش آموختهها
توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی بهره گرفته شود.
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بر اساس نتایج ،سبک یادگیری مرجح در میان دانشجویان مورد مطالعه ،سبک جذبکننده
اســت .چنانکه قب ً
ال نیز اشــاره شد ،این ســبک از ترکیب دو مرحله مشاهده تأملی و مفهوم
ســازی انتزاعی حاصل میشود .افراد دارای این ســبک یادگیری ،در کسب و درک اطالعات

گسترده وتبدیل آن به صورتی خالصه ،دقیق و منطقی توانا هستند .این افراد به طور عمده بر
اندیشــهها و مفاهیم انتزاعی تأکید میورزند .از دیدگاه این افراد ،نظریههای مبتنی بر منطق
بر نظریههای کاربردی ترجیح داده میشوند .علت نامیدن این سبک یادگیری به جذبکننده

آن اســت که افراد دارای این ســبک ،قادر به دریافت دادههای گوناگون و ســازمان دادن به

آنها هســتند .در عین حال ،از آنجا که حدود  %40دانشجویان مورد مطالعه سبک یادگیری
جذبکننده را ترجیح میدهند %60 ،دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه از سایر سبکهای
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یادگیری برخوردارند .از این رو ،مدرســان این دانشــگاه میبایست تالش کنند با بهرهگیری
از ســبکها و روشهای تدریس متنوع ،اثربخشی تدریس خود را بهبود بخشند .این موضوع

بــه ویژه در شــرایط کنونی نظام آموزش عالی کشــور که گروههای متنوعــی از فراگیران با
ویژگیهای فردی ،شخصیتی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی گوناگون از طریق کنکور سراسری

وارد دانشــگاه میشوند ،از ضرورت بیشتری برخوردار اســت .به عالوه ،مدرسان این دانشگاه
میتوانند جهت انطباق روشهای تدریس با ســبک یادگیری جذبکننده ،از روشهایی نظیر

مدل ســازی ذهنی و پروپوزال نویسی طرحهای مرتبط با هریک از رشتههای برق ،شیمی و
فناوری اطالعات در کالسهای آموزشــی اســتفاده کنند .در این راستا ،شناسایی سبکهای

یادگیری دانجشویان جدیدالورود اعضای هیأتعلمی را یاری خواهد کرد ،روشهای تدریس،
فعالیتها و تمرینهای یادگیری را متناســب با ســبکهای یادگیری طراحی نمایند و از این
طریق اثربخشی فرایند تدریس خویش را بهبود بخشند.

از آنجا که در ســبک یادگیری جذبکننده ،آموختهها از طریق مشــاهده تأملی و مفهوم

ســازی انتزاعی در ذهن دانشجویان ماندگارتر میگردد ،به نظر میرسد بتوان با انجام بازدید

از کارگاهها و کارخانجات ،دانشــجویان این رشته را با نمود عملی آموختههای خود از نزدیک

آشنا نموده و جنبههای کاربردی رشته تحصیلی را برای آنان ملموس نمود.

با توجه به این که مهم ترین ســبک یادگیری این دانشجویان ،سبک یادگیری جذبکننده

اینگونــه به نظر میرســد که مرحلــه یادگیری غالب در میان دانشــجویان مــورد مطالعه

میبایســت یکی از مراحل یادشــده باشــد .این در حالی اســت که در این پژوهش ،مرحله
یادگیری غالب در میان دانشــجویان ،آزمایشــگری فعال میباشد .در تفسیر این نتیجه الزم

اســت به یافتههای مطالعــه موقال و ظفر ( )2011اشــاره گردد؛ این محققــان در تحلیل

انتقــادی چرخه یادگیری کلــب به این نتیجه رســیدند ،متغیرهای دیگری نیــز بر فرایند

یادگیری تجربی تأثیرگذارند که کلب ( )2005در مدل خویش آنها را به درســتی به تصویر

نکشــیده اســت .به زعم موقال و ظفر ( )35:2011عواملی نظیر شرایط روانی فراگیر ،فضای
فیزیکــی یادگیری و ویژگیهــای فرهنگی نیز فراگیر و فرایند یادگیــری را تحت تأثیر قرار

سال هشتم  -شماره  - 26پاییز 93

میباشــد که از ترکیب دو مرحله مشــاهده تأملی و مفهوم ســازی انتزاعی ایجاد میشــود،

168

پژوهش در نظامهاي آموزشی

میدهند .لذا ،مدل کلب ( )2005به طور کامل قادر به تفســیر مراحل یادگیری و سبکهای
یادگیری نیســت .از این روســت که در ایــن پژوهش ،به رغم غالب بودن ســبک یادگیری
جذبکننده ،مرحله یادگیری مرجح دانشــجویان ،آزمایشــگری فعال بوده است .از آنجا که

نقش آموزشــگر تسهیل فرایند یادگیری اســت (موقال و ظفر ،)34:2011 ،از این رو ،انتظار
میرود اعضای هیأتعلمی دانشــگاهها عالوه بر توجه به ســبکهای یادگیری دانشــجویان،

وضعیت فیزیکی ،عاطفی ،و روانی دانشــجویان را نیز درک نمایند .بدین ترتیب قادر خواهند
بــود تالشهای تدریس خود را بر مبنای موارد فوق هدایت کنند و در نهایت ،موجبات بهبود
اثربخشی فرایند یاددهی – یادگیری را فراهم سازند.

با عنایت به این که رشتههای تحصیلی دانشگاه صنعتی به لحاظ ماهیت در زمره رشتههای فنی قرار

می گیرند ،نتایج این مطالعه در راســتای یافتههای پژوهش یزدی ( )1388اســت که در آن

به ســبک یادگیری جذبکننده در میان دانشــجویان دانشکده فنی دانشــگاه الزاهراء اشاره
شــده است .همچنین یافتههای مطالعه کلباســی و همکاران ( )1387نیز مؤید آن است که
دانشــجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز از سبک یادگیری جذبکننده برخوردارند .به

نظر میرسد ،این تطابق به واسطه ماهیت دانشجویان این رشته و دانشجویان رشته مهندسی

شیمی دانشگاه صنعتی باشد.

بر اســاس یافتههای این مطالعه ،بین متغیرهای ســال ورود به دانشــگاه ،جنسیت ،سن،
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رشــته و دوره تحصیلی با ســبک یادگیری رابطه معنی داری مشاهده نشد .به عبارت دیگر،
ســبک یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه ،مستقل از متغیرهای مذکور میباشد.
صالحی و همکاران ()1379؛ کلباســی و همکاران ()1387؛ معیاری و همکاران ( )1388نیز

در مطالعات خود در زمینه ســبک یادگیری ،ارتباط معنی داری بین متغیرهای فوق و سبک
یادگیری دانشجویان مورد مطالعه گزارش نکردند .به عالوه ،این یافته در راستای نتایج مطالعه

حســینی لرگانی و سیف میباشد که به نقل از پورآتشی و همکاران ( )1388ذکر شده است.
اما به نقل از میرک زاده و همکاران ( )1388کانو و متزگر به این نتیجه رسیدند که جنسیت

بر سبک یادگیری دانشــجویان دانشجویان رشتههای مختلف کشاورزی در میان دانشجویان
دختر و پسر متفاوت است.

 ...هاشنامرک یتعنص هاگشناد نایوجشناد یریگدای یاهکبس ییاسانش

169

پیشــنهاد میشود به منظور بررسی تأثیر متغیر ســال ورود به دانشگاه بر سبک یادگیری

دانشــجویان و نیز سن آنها ،مطالعات طولی انجام پذیرد تا طی دوره تحصیل بتوان به نتایج

دقیــق تری در این رابطه نایل شــد .به عالوه ،به نظر میرســد در مطالعــات آینده به جای
ســنجش رابطه متغیرهایی نظیر جنسیت و رشــته تحصیلی که عمدتاً به صورت اجباری با
قبولی در کنکور حاصل شده نه بر حسب عالقه دانشجویان ،رابطه متغیرهایی نظیر رضایت از
تدریس ،معدل و خودکارآمدی با ســبک یادگیری مورد بررسی قرار گیرد .با استناد به نتایج
این پژوهش ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میبایست اهمیت آموزشهای تجربی را به

عنوان ابزاری ارزشــمند در هدایت دانشجویان و افزایش اثربخشی فرایند تدریس – یادگیری
درک کنند و شرایط و امکانات الزم را برای توسعه این آموزشها فراهم سازند.
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