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 چکیده
حل  رب عالوه که است آینده دانش به مجهز انسانی نیروهای تربیت، آموزشی مراکز اصلی وظایف از یکی

، هشهدف از این پژو .یندیشندب نیز و اختراع نوآوری به بتوانند زندگی روزمره مشکالت رفع و مسئله
یادگیری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان بر قابلیت  هایسبک یرمستقیمغبررسی اثرات مستقیم و 

ای های دولتی شهر شیراز به شیوه خوشهدانشجوی دانشگاه 221آنان بود. بدین منظور تعداد  پژوهیآینده
، صالحی) یپژوهشخودکارآمدی ، (1333وارک )یادگیری  هایسبکهای انتخاب و از طریق پرسشنامه

 وتحلیلتجزیه( مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت 2111، پارسا و همکاران) یپژوهآینده( و قابلیت 1931
نشان داد که بین  آمدهدستبهضرایب همبستگی  .روش رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد ها ازداده

ژوهی پزای مدل با خودکارآمدی پژوهشی و قابلیت آیندهمتغیرهای برون عنوانبهیادگیری  هایسبکابعاد 
 در افزایش و معنادارمستقیم  تأثیرنوشتنی  -شنیداری و سبک خواندنی تگی وجود دارد. سبکهمبس

 هایبکسپژوهی داشت. خودکارآمدی پژوهشی عالوه بر اثرات مستقیم توانست رابطه بین قابلیت آینده
 هایبکسدهد که . نتایج این تحقیق نشان میقرار دهدگیری پژوهی را مورد واسطهیادگیری و قابلیت آینده

نابراین قرار دهد. ب تأثیرتواند پیامدهای یادگیری دانشجویان را تحت یادگیری و خودکارآمدی پژوهشی می
تواند به ارتقاء سطح دانش یادگیرندگان کمک کرده شناسایی متغیرهای پیدا و پنهان در کالس درس می

 نماید.آینده هدایت  بینییشپرا به خلق دانش و توانایی  هاآن و

سبک یادگیری، خودکارآمدی، پژوهیآینده کلیدی: هایواژه

  

                                                                                                                                        
 ( نویسنده مسئول)دانشگاه پیام نور.  دانشیار yasaman72004@gmail.com 

 .استادیار دانشگاه شیراز 

 درسی دانشگاه شیراز یزیرکارشناسی ارشد برنامه 
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 مقدمه

 توانایی خلق و تولید دانش، ماندگاری هر ارگانیسمی سراسر رقابت یکی از دالیل در جامعه
در  هاآناز حفظ مطالب و انباشته کردن  وپرورشآموزشاست. امروزه رویکرد جهانی در 

نده د آیتوانمیآموزی نحافظه گذشته است چرا که اعتقاد بر این است که این نوع از علم
یادگیرندگان جهت حل مسئله و کشف  یسازآمادهقرار دهد.  بینییشپمحتمل را مورد 

گذاشته  هادانشگاهی مراکز آموزشی و هایی است که بر عهدهنقش ترینمهممجهوالت از 
 یسوبهسنتی گذشته و در حرکت  هایفعالیتشده است. آموزش عالی در گذر از 

ی تدریس و آموزش گردیده است. یکی از درگیر مفاهیم جدیدی در حوزه، شدنیجهان
پژوهی یادگیرندگان است. های روبروی آموزش عالی توجه به رشد توانایی آیندهشچال

شده  گذاریبنیان پژوهیعلم آینده قالب در بیستم قرن پایانی هایدهه در آینده شناخت
 از استفاده با نه قطعی و محتمل ایآینده و تجسم بینییشپ معنای به اصطالح مذکور است.

 با مواجهه آمادگی جهت ریزیبرنامه و حال اقتضائات زمان و شرایط، منابع وتحلیلتجزیه

ی نامعلوم و آینده بینییشپتوانایی ، است. هدف بیشتر در این نوع از آموزش هاآن
 1است. به اعتقاد اوجاال یسالبزرگهای احتمالی در سازی یادگیرندگان برای نقشآماده

 نفسهاعتمادبتواند با ی نامعلوم فکر کند مینده( زمانی که یادگیرنده بتواند به آی2115)
دگان تواند فرصتی را برای یادگیرنپژوهی میآینده هایفعالیتبیشتری به آینده وارد شود. 

د دانش تبدیل نمای ییدکنندهتولصرف دانش به  یکنندهمصرففراهم سازد که آنان را از 
سازد تا آموزش بر اساس را فراهم میها ابزاری (. همچنین این فعالیت2112، 2)گاگین

پژوهی ( یادگیری توانایی آینده2115) 9ی چانگنیازهای فردی استوار شود. به عقیده
 تصویرسازی ذهنی و ابداعات را افزایش دهد.، تواند خالقیتمی

پیامد یک فعالیت آموزشی پذیرفته شود نیازمند  عنوانبه پژوهیآیندهچنانچه قابلیت 
( اعتقاد دارد یادگیری فرد 1332) 2غیرهای پیدا و پنهان اثرگذار است. بیگزتوجه به مت

ای از عوامل موقعیت یادگیری و توانایی فردی است. این الگوی نظام پیچیده تأثیرتحت 
صیلی ارائه عملکرد تح بینییشپفرآیندها و پیامدها برای ، هازمینهیشپی سه مؤلفه، فکری

شامل عوامل مرتبط با یادگیرنده و عوامل مرتبط با بافت آموزشی  هازمینهیشپنموده است. 
یادگیری و  هایسبک. از عوامل مهم مرتبط با یادگیرنده متغیرهایی چون است
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رای مناسبی ب یکنندهیهتوجیادگیری  هایسبکی تحصیلی است. خودکارآمدی در حوزه
ئله یا پژوهش است که ی حل مسدر زمینه خصوصبهتفاوت در میزان عملکرد افراد 

رود و عامل مؤثری بر یادگیری مکمل رفتارهای ورودی یادگیرندگان به کار می عنوانبه
، 1کریستنسن، 1932، ؛ به نقل از سیف1312، چکو و کرافروددیاست )فرض شده 

خالق و خودکارآمد در پژوهش ، های مبتکرامروزه پرورش انسان، از سوی دیگر (.2115
های جوامع های اصلی کشورها تبدیل شده است و یکی از آرماندغهبه یکی از دغ

پرورش افراد پژوهشگر است که باعث رشد و اعتالی خود و جامعه شوند. یکی ، امروزی
. استخاص آموزش عالی  صورتبههای رسیدن به این هدف توجه به آموزش و از راه

م و اندیشه در مورد مسائل جامعه فه، بستر تفکر ترینیاصل عنوانبه هادانشگاهامروزه 
اه دانشگ یافتگانپرورش عنوانبه( و دانشجویان نیز 1931، و کارشکی یآبادبهمنهستند )

باشند که نقش پررنگی در رشد و از نیروهای مؤثر و کارآمد در سرنوشت جامعه می
ا و هشناسایی و پرورش دانشجویانی که به توانایی روازاینکنند. توسعه جامعه ایفا می

های شناختی و تمایالت عاطفی های خود باور داشته باشند و واجد توانمندیظرفیت
باید به تربیت  هادانشگاهرسد و برای پژوهش و نوآوری باشند ضروری به نظر می

دی است که خودکارآمدی فراین»پژوهشی همت گمارند.  ازنظردانشجویان خودکارآمد 
احساس یادگیرنده را از توانایی خود نسبت به انجام دادن وظایف با توجه به 

 هانآبه افزایش تالش و پشتکار ، خود ینوبهبه مسئلهدهد و این نشان می هایشانیتموفق
(. از دیدگاه همینگز و 51. 1932، سیفی و کوران ترکی، سپندار، )خندقی«شودمنجر می

 هایفعالیتهایشان در انجام دادن ها و قابلیتاشت افراد از توانایی( به برد2111کی )
 ،شود )به نقل از: خندقی و همکارانخودکارآمدی پژوهشی گفته می، مختلف پژوهشی

و انجام انواع  دهیسازمانهایشان در به قضاوت افراد از توانایی دیگرعبارتبه(. 1932
گویند. چنانچه دانشجویان آمدی پژوهشی میخودکار، شدهطرحتکالیف و امور پژوهشی 

مؤثر مطالعه و  طوربهتوانند از فرآیندهای خودکارآمدی پژوهشی استفاده نمایند می
ی درسی و پژوهشی خود نظارت نمایند و عملکرد بر چگونگی مطالعه، پژوهش کنند

؛ 2111، 2خوان و ناتا، ؛ وست1931، صالحیباشند )تحصیلی و پژوهشی بهتری داشته 
 درنهایتپژوهی آنان ( که این ویژگی به رشد توانایی آینده2112، و همکاران 9دامبالد
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نیرومندی بر انگیزش  تأثیرخودکارآمدی پژوهشی » دیگرعبارتبهکمک خواهد کرد. 
موفقیت  بر پیشرفت و یتاًنهاها و میزان تالش و سطح پشتکار افراد و انتخاب، پیشرفت
(. بدون تردید وجود اساتیدی در دانشگاه که دارای 1. ص. 1931، )نجمی «آنان دارد

تفکر پژوهشی باشند برای تحقق باورمندی و خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان الزم 
اساتید باید دانشجویان را به سمت این باور هدایت ، درواقعرسد. و ضروری به نظر می

ی انجام پژوهش برخوردارند. با وجود های الزم براها و ظرفیتاز قابلیت هاآنکنند که 
در این زمینه تحقیقات کمی وجود دارد  متأسفانه پژوهیآیندهی پژوهش بدیع بودن حوزه

ست. پژوهی او بیشتر تحقیقات منتشر شده در قالب مفاهیمی نزدیک به مفهوم آینده
 و کاربردهای آموزشی که به توانمندسازی یادگیرندگان یکی از برنامه مثالعنوانبه

یادگیری برای  هایمهارتی آموزش دارد برنامه تأکیدیادگیری برای آینده  هایمهارت
، همانند قدرت سازگاری 21قرن  هایمهارتای از است. در این برنامه مجموعه 21قرن 

یار مهم در بس نشدهبینییشپارتباطی پیچیده و توانایی حل مشکالت  هایمهارتداشتن 
و  21 قرن هایمهارتنظر گرفته شده است. این دسته از محققین به اثر مثبت تدریس 

، 2؛ ساوچاک2112، 1لوی و مارنانیاند )داشته تأکیدهای شغلی و اقتصادی موفقیت
 (. پیشنهاد این گروه از محققین مبتنی بر درگیر ساختن یادگیرندگان در انجام پروژه2113

جام . درگیر ساختن یادگیرندگان در اناست، ه شکلی از قابلیت پژوهش استتحقیقاتی ک
یم مستق طوربهپژوهی را پرورش دهد که آینده هایمهارتتواند های تحقیقاتی میپروژه

(. همچنین 2113، ؛ ساوچاک2111، 9اثر مثبتی بر موفقیت یادگیرندگان دارد )پیرلمن
آموزانی که دهند دانش( نشان می2112) 2کی( و وینگلیس2113ساوچاک )محققانی چون 

اند عملکرد تحصیلی بهتری دارند. کاربرد این را یاد گرفته 21اساسی قرن  هایمهارت
 شرطیشپ عنوانبهبر تفکر انتقادی و توانایی حل مسئله  تأکید خصوصبهها مهارت

 (2119) 5ز و زترجنکینی تدریس معلمین در ارتباط است. توانایی انجام پژوهش با نحوه
شگاه توسعه دان هایبخشثر در ؤم طوربهکنند که باید ارتباط تحقیق و تدریس ل میالاستد
به شکلی که تحقیق تبدیل به تدریس شود و تدریس نیز تبدیل به تحقیق که در این ، یابد

مرتبط با  هایفعالیت( معتقد است انجام 2111) 1اسکایالر .تداخل یادگیری مفهوم یابد
تواند به توانایی ارزیابی و خلق دانش های دانشگاه میپژوهی در کالسرشد آینده
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ر آینده د مسائلانتظار رخداد  یجابهدانشجویان کمک نماید. زمانی که دانشجویان بتوانند 
ورت خواهد بینی صی بسیار منطقی و قابل پیشبه آن فکر نمایند مدیریت آینده به شیوه

تواند منجر به افزایش خالقیت در دانش آموزان پژوهی میبراین تدریس آیندهبنا گرفت.
( در تحقیق 1939حیدری و حیدری )، (. مرزوقی2111) 1دبیرستانی گردد تسای و الین

تواند با رشد به این نتیجه رسیدند که کیفیت تجارب یادگیری مطلوب می خود
 ذکر شدکه  طورهمانری داشته باشد. ی مثبت و معناداپژوهی دانشجویان رابطهآینده
دو عامل مهم و تأثیرگذار در فرآیند  عنوانبهیادگیری و خودکارآمدی پژوهشی  هایسبک

ود. شهای انجام شده در این زمینه نیز اشاره میکه به پژوهش استآموزشی یادگیرندگان 
یادگیری عامل مؤثری در یادگیری  هایسبک( نشان دادند که 2112) 2اوزگن و آلکان

 9حل مسئله خواهد بود. این نتیجه در تحقیقات آشا و العباسی هایمهارتریاضیات و 
( در تحقیق 2112همکاران )دامبالد و  ( نیز تکرار شده است.2115) 2( و الجباری2119)

 آزمونیشپخود نشان دادند دانشجویانی که سبک یادگیری خواندنی و زبانی داشتند در 
 هایسبکدهد نیز نمرات باالتری در خودکارآمدی پژوهشی داشتند. این یافته نشان می
در  یارکدستیادگیری بر سطح توانایی پژوهشی اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر با 

 یتوان قابلیت پژوهشی دانشجویان را افزایش داد. بر اساس پیشینهسطح خودکارآمدی می
تواند یادگیری متفاوت می هایسبکفرض اساسی بر این است که  تحقیقاتی که ذکر شد

ژوهی پسطح خودکارآمدی پژوهشی و توانایی آینده یرمستقیمغی مستقیم و به شیوه
(. 1931، ؛ نجمی2111، همکاران و 5؛ بالتس2112، متفاوتی را رقم زند )دامبالد و همکاران

یادگیری بر رشد توانایی  هایسبکبنابراین ضروری خواهد بود تا اثرات مستقیم 
 هایسبکقرار گیرد. همچنین اثرات غیرمستقیم  موردسنجشپژوهی دانشجویان آینده

ق تواند افپژوهی مییادگیری به واسطه خودکارآمدی پژوهشی بر رشد توانایی آینده
های دانشجویان را طرح نماید. این روابط جدیدی در مورد راهکارهای افزایش قابلیت

 بیان شده است: 1کل در ش
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 الگوی مفهومی متغیرهای پژوهش .1شکل 

 روش
یان روابط م، که در قالب یک مدل علی استهمبستگی  -این تحقیق از نوع توصیفی

ای هرشته دانشجویان یکلیه شامل آماری یقرار داده است. جامعه موردبررسیمتغیرها را 
تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در  شناسیروانعلوم تربیتی و 

-31 تحصیلی سال در که است شیراز( شیراز دانشگاه و نور پیام) دولتی هایدانشگاه
ظر یک خوشه در ن صورتبهگیری هر رشته جهت نمونه. بودند تحصیل به مشغول 1935

 مجموعاًها انتخاب شدند که کالس در کل رشته 11ی تصادفی شیوهسپس به  گرفته شد
س ها میان دانشجویان توزیع شد و پپرسشنامه، نفر بودند. پس از بیان اهداف تحقیق 221

 وارد شدند. وتحلیلتجزیهجهت  21SPSS آماری افزارنرمها به داده، از تکمیل
 تفاده شده است:پرسشنامه اس 9برای دستیابی به اهداف پژوهش از  

 1توسط فلمینگ در دانشگاه لینکلن نیوزلند 1333ی سبک یادگیری وارک: در سال پرسشنامه
سازی شده است. دارای ( بومی1933تهیه و تنظیم شد و در ایران توسط امینی و همکاران )

 یحرکت-نوشتنی و جنبشی -خواندنی، شنیداری، ی دیداریحیطه 2و شامل  سؤال 11
و کمترین میزان  11گردد. حداکثر نمره مشخص می سؤالکه توسط هر  استمهارتی( )

ی تشخیص سبک یادگیری غالب از طریق جمع امتیازاتی است که . شیوهاست 1نمره نیز 
فرد به  رغبت یمنزلهبهی بیشتر آورده است. کسب نمره به دستپرسشنامه  درمجموعفرد 

آلفای  یباز ضر( با استفاده 1933اران )پایایی آن توسط امینی و همک آن سبک است.
 به دست 32/1برآورد گردید و توسط محقق ضریب آلفای کرونباخ برابر با  1/33کرونباخ 

وری ایرانی روایی ص یقاتدر تحقآمد. در این پژوهش با توجه به استفاده مکرر از این ابزار 
 قرار گرفت. تأییدآن توسط اساتید فن )سه متخصص( مورد 

                                                                                                                                        
1. Lincoln University 

 نای یادگیریسبک پشونشی خودکارآمدی توانایی آینده پشونی
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گیری برای اندازه 1931ی خودکارآمدی پژوهشی: توسط صالحی در سال پرسشنامه
سؤال با مقیاس لیکرت  55خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان ساخته شده است و دارای 

است. پایایی این  55ترین نمره و پایین 215ای است. باالترین نمره پرسشنامه درجه 5
های رای کل پرسشنامه و خرده مؤلفهکرونباخ ب آزمون بر اساس ضریب آلفای

خودکارآمدی در روش ، پردازیخودکارآمدی در مفهوم، و تحلیلی آماریخودکارآمدی 
خودکارآمدی در ، نویسیخودکارآمدی گزارش، خودکارآمدی در پژوهش کیفی، و اجرا
، 33/1، 32/1، 31/1، 31/1، 32/1، 31/1ها و تبحرها و اخالق به ترتیب برابر مهارت

 بخش این پرسشنامه بودهبه دست آمد که ضرایب نشان از پایایی رضایت 39/1و  11/1
محاسبه شد.  32/1است. پایایی کل این پرسشنامه توسط محقق با ضریب آلفای کرونباخ 

 قرار گرفت. تأییدروایی صوری آن توسط سه تن از متخصصین مورد 
، ارساپ پژوهیآیندهش قابلیت ی سنجپژوهی: از پرسشنامهی قابلیت آیندهپرسشنامه

 درک زیر مقیاس با سه سؤال 99( استفاده شد که متشکل از 2111کشاورزی و دهقان )

( بود. یهگو 99نگری )آینده یروحیه (؛ ویهگو 92) محاسبات توانایی گویه(؛ 2مفهومی )
، پژوهی(هآیند میزان قابلیت )بیشترین 115نمره  بیشترین و 1تا  5از  سؤال هر گذارینمره

روایی صوری این ابزار  تأییدبود. ضمن  99کمترین میانگین نمره  و 33 نمره میانگین
، گزارش کردند آن را مطلوب ییروا یزن( 2111همکاران ) و پارسا، توسط اساتید فن

محاسبه شد. پایایی این  33/1آلفای کرونباخ  ضریب از استفاده با نیز آن پایایی ضریب
 آمد. به دست 31/1پرسشنامه توسط محقق 

 هایافته
اند از دانشگاه شیراز بوده 33/ 2 با کنندههای توصیفی بیشتر دانشجویان شرکتطبق یافته

درصد در مقطع  9/39دختران دانشجو بودند. ، درصد 3/11پراکندگی جنسیتی  ازنظر
 نمایند.حصیل میکارشناسی ارشد ت

گری خودکارآمدی هدف از این پژوهش تبیین نقش واسطه. آزمون مدل پیشنهادی
متغیرهای  . بنابرایناستپژوهی یادگیری و قابلیت آینده هایسبکپژوهشی در رابطه بین 

نوشتنی و شنیداری که دارای همبستگی معناداری با متغیر  -خواندنی، سبک دیداری
 .جداگانه در دو مدل در نظر گرفته شد زابروندو متغیر  عنوانبههستند  زادرونواسطه و 

خطی میان متغیرها و عدم، هاچون توزیع نرمال داده ییهامفروضه قبل از انجام رگرسیون
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انگر بی اسمیرنف -آزمون کولموگروف  قرار گرفت. نتایج موردبررسیاستقالل خطاها 
بود. همچنین از آماره تحمل  هادادهل بودن توزیع نرما درنتیجهعدم معناداری آزمون و 

 آمدهدستبهخطی چندگانه متغیرهای مستقل استفاده شد که نتایج جهت بررسی هم
بود که نشانگر عدم وجود  32/1 تا 19/1از حکایت از وجود ارزش تحمل برای متغیرها 

ون آزمون دوربین واتسخطی چندگانه بین متغیرها در هر مرحله از رگرسیون بود. نتایج هم
همبستگی وجود ندارد بنابراین فرض استقالل  هاماندهیباقنیز نشان داده است که بین 

 خطا نیز برقرار است.
ای خودکارآمدی پژوهشی در ارتباط با سبک یادگیری مدل یک: بررسی نقش واسطه

 پژوهینوشتنی و قابلیت آینده-خواندنی

دل شرط سوم م عنوانبه زادرونزا و وجود همبستگی بین متغیرهای برون تأییدجهت 
، > p 111/1 )( از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. میزان 1331) 1بارون و کنی

52/3F= انجام رگرسیون دارد. میزان بتا نشان از  تأیید( در مدل معنادار است که نشان از
که این مقدار  است (=51/1β) یزانماست که  زاندروزا بر ضریب مسیر متغیرهای برون

 -متغیر سبک یادگیری خواندنی، 1. طبق جدول =p < ،51/1(β 111/1) استمعنادار 
ثبت ی مپژوهی را به شیوهدرصد از تغییرات در قابلیت آینده 23تواند به میزان نوشتنی می

 بینی نماید.پیش

ابلیت نوشتنی( و ق-خواندنی) یادگیری هایسبک مراتبیسلسلهنتایج تحلیل رگرسیون . 1جدول 

 پژوهی با میانجیگری خودکارآمدی پژوهشیآینده

 F R B 2R β t Sig متغیر

 مبدأعرض از 
 نوشتنی -خواندنی

35/15 
52/3 

 
29/1 

31/ 112  
23/1 

 
51/1 

11/21 
11/9 

 
111/1 

 گام دوم

 مبدأعرض از 
 نوشتنی  -خواندنی

 خودکارآمدی پژوهشی

 
 

29/21 

 
 
51/1 

 
59/1 
12/1 

 
 
92/1 

 
22/1 
53/1 

 
92/3 

 

 

گری خودکارآمدی پژوهشی یادگیری و تعیین واسطه هایسبکبرای کنترل نقش 
یادگیری و خودکارآمدی  هایسبکپژوهی بر روی قابلیت آینده زمانهمرگرسیون 

                                                                                                                                        
1. Baron, R. M., & Kenny, D. A. 
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ای رحلهم نوشتنی نسبت به-بینی سبک خواندنیمحاسبه گردید. در این مرحله توان پیش
 (=51/1βکه از میزان )، که به تنهایی وارد معادله شد کاهش یافت اما هنوز معنادار است

 و کاهش، ایواسطه متغیر ورود در مرحله دوم رسید. با (=22/1βدر مرحله اول به میزان )
همچنین از آزمون بوت  گیرد.می قرار تأیید گری موردواسطه میانجیگری یا، رابطه این

استفاده شده است که حکایت از نقش  غیرمستقیمپ برای برآورد مسیرهای استرا
 ای خودکارآمدی پژوهشی دارد.واسطه

 غیرمستقیمنتایج آزمون بوت استراپ جهت برآورد مسیر  .2جدول 

 معناداری حد پایین حد باال مقدار مسیر
با  پژوهیآیندهنوشتنی به قابلیت  -سبک یادگیری خواندنی

 خودکارآمدی پژوهشی گریواسطه
92/1 129/1 122/1 112/1 

 تصویری در ذیل نشان داده شده است. صورتبهروابط 

 

 گری خودکارآمدی پژوهشیپژوهی با واسطهیادگیری و قابلیت آینده هایسبکمدل  .2 شکل

 و کل مدل یک غیرمستقیم، خالصه ضرایب مستقیم .9 جدول

 کل غیرمستقیم مستقیم مسیرها
 52/1 121/1 51/1 پژوهیآیندهنوشتنی قابلیت  -خواندنی

 13/1 ……… 13/1 نوشتنی خودکارآمدی پژوهشی -خواندنی
 22/1 .……… 22/1 پژوهیآیندهخودکارآمدی پژوهشی قابلیت 

ری گپژوهی با واسطهشنیداری( بر قابلیت آیندهبعد ): مدل سبک یادگیری 2مدل 
 خودکارآمدی پژوهشی

دل شرط سوم م عنوانبه زادرونزا و وجود همبستگی بین متغیرهای برون تأییدجهت 
، > 111/1p)( از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. میزان 1331) یکنبارون و 

2/13F= انجام رگرسیون دارد. میزان بتا نشان از  تأیید( در مدل معنادار است که نشان از
که این مقدار  است (=β 91/1) است که میزان زادرونزا بر ضریب مسیر متغیرهای برون

50/0 

19/0 22/0 
 خودکارآمدی نوشتنی -خواندنی 

 پژوهشی

 آینده قابلیت

 پژوهی
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تواند به میزان متغیر سبک یادگیری شنیداری می (=p < ،91/1 β 111/1) .استمعنادار 
 اید.بینی نمشی مثبت پیرا به شیوه پژوهیآیندهدرصد از تغییرات در قابلیت  29

شنیداری( و قابلیت ) یادگیری هایسبکه مراتبی لنتایج تحلیل رگرسیون سلس .4جدول 

 با میانجیگری خودکارآمدی پژوهشی پژوهیآینده

 F R B 2R β t Sig متغیر

 مبدأعرض از 
 شنیداری

35/15 
2/13 

 
21/1 

 
51/1 

 
29/1 

 
91/1 

11/21 
33/9 

 
111/1 

 گام دوم

 مبدأعرض از 
 شنیداری

 خودکارآمدی پژوهشی

 
 

2/25 

 
 
52/1 

 
91/1 
22/1 

 
 
92/1 

 
21/1 
51/1 

 
 

2/5 

 

ی یادگیر هایسبکگری متغیر خودکارآمدی پژوهشی برای نقش واسطه، 2در جدول 
در مرحله اول بتای سبک  زمانهمپژوهی به روش رگرسیون سلسله مراتبی و آینده

است.  (=β 51/1) آمدهدستبهپژوهی محاسبه گردید که ضریب شنیداری بر قابلیت آینده
درصد  29و  استپژوهی بین مثبت و معنادار قابلیت آیندهبنابراین سبک شنیداری پیش 

ین نماید. نتایج این مرحله نشان از رابطه ببینی میپژوهی را پیشاز واریانس قابلیت آینده
نقش  شرط سوم(. برای کنترل تأییداست ) پژوهیمتغیر سبک شنیداری و قابلیت آینده

ابلیت ق زمانهمگری خودکارآمدی پژوهشی رگرسیون یادگیری و تعیین واسطه هایسبک
یادگیری و خودکارآمدی محاسبه گردید. در این مرحله  هایسبکپژوهی بر روی آینده

د کاهش شای که به تنهایی وارد معادله بینی سبک شنیداری نسبت به مرحلهتوان پیش
در مرحله  (=21/1βمرحله اول به میزان ) (=91/1βیافت اما هنوز معنادار است که از )

 رودو چنانچه با رابطه این و کاهش، ایواسطه متغیر ورود با، دیگرعبارتبهدوم رسید. 
، کند میل اهشک یا صفر سمت به مستقل متغیر ضریب، رگرسیون معادله به میانجی متغیر

گیرد. از آزمون بوت استراپ برای برآورد می قرار تأیید گری موردواسطه میانجیگری یا
ای خودکارآمدی استفاده شده است که حکایت از نقش واسطه غیرمستقیممسیرهای 

 پژوهشی دارد.
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 غیرمستقیمنتایج آزمون بوت استراپ جهت برآورد مسیر  .2جدول 

 معناداری حد پایین حد باال مقدار مسیر
 با پژوهیآیندهسبک یادگیری شنیداری به قابلیت 

 خودکارآمدی پژوهشی گریواسطه
21/1 115/1 192/1 112/1 

 تصویری در ذیل نشان داده شده است. صورتبهروابط 

 

 خودکار آمدی پژوهشی گریواسطهبا  پژوهیآیندهیادگیری و قابلیت  هایسبکمدل  .9شکل 

خالصه ضرایب مسیر قابل مشاهده است. با توجه به این ضرایب ، در جدول ذیل
پژوهی لیت آیندهبیشتری بر قاب تأثیرنوشتنی -توان گفت متغیر سبک یادگیری خواندنیمی

 دارد.

 و کل مدل دو غیرمستقیم، خالصه ضرایب مستقیم .1جدول 

 کل غیرمستقیم مستقیم مسیرها
 91/1 111/1 91/1 پژوهیآیندهنوشتنی قابلیت  -خواندنی

 11/1 ……… 11/1 شنیداری خودکارآمدی پژوهشی
 51/1 .……… 51/1 پژوهیآیندهخودکارآمدی پژوهشی قابلیت 

ژوهی در پتوان چنین تصور کرد که برای قابلیت آیندهی اثرات کل دو مدل میبا مقایسه
 کل و سپس خودکارآمدی پژوهشی بسیار اهمیت دارد. طوربهیادگیری  هایسبکدرجه اول 

  (و کل غیرمستقیم، ضرایب مسیر مستقیم)مدل نهایی پژوهش . 4شکل 

30/0 

11/0 56/0 
 خودکارآمدی شنیداری

 پژوهشی

 آینده قابلیت

 پژوهی

 شنیداری

 نوشتنی -خواندنی

 قابلیت آینده پژوهی خودکارآمدی پژوهشی
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 گیرینتیجهبحث و 
تواند به یادگیری و خودکارآمدی پژوهشی می هایسبکتوجه به عوامل فردی همچون 

های درس کمک نماید. ضرایب همبستگی میان متغیرها تدریس در کالس بخشییفیتک
ا نوشتنی ب -یادگیری فقط ابعاد شنیداری و خواندنی هایسبکنشان داد که از ابعاد 

 1و وست (2112دامبالد )خودکارآمدی پژوهشی همبستگی معناداری دارد که با تحقیقات 
 هایسبک( به 2111) 9( و ولفلک1332) 2دمبو ( هماهنگ است.2111همکاران )و 

های فردی یادگیرندگان در کالس درس که نحوه آموزش معلم یادگیری از منظر تفاوت
مل مک عنوانبهسبک یادگیری ، دیگرعبارتبهنگرند. می، دهدقرار می تأثیررا تحت 

ست ارود و عامل مؤثری بر یادگیری فرض شده ه کار میرفتارهای ورودی یادگیرندگان ب
که  طورهمان(. 2115، کریستنسن، 1932، ؛ به نقل از سیف1312، چکو و کرافروددی)

گانه تدوین گردیده است. در سبک ی حواس پنجاشاره شد سبک یادگیری وارک بر پایه
انی کردن است. کسشنیداری اولویت و ترجیح یادگیری این افراد در شنیدن و صحبت 

گیرند بهترین قابلیت برای یادگیری و فراگیری از طریق بحث که در این گروه قرار می
ای قرار گرفتن در فض، صحبت با تلفن، ایمیل دادن، بازخوردهای کالمی و زبانی، کردن

شتنی نو -کنفرانس و صحبت با دیگران دارند. افراد برخوردار از سبک خواندنی، کالس
این » ،درواقعیش کشیدن لغات از طریق خواندن و نوشتن توانا و قابل هستند. در به نما

ابزاری برای دریافت و درونی کردن اطالعات  عنوانبهلغات و متون را ، یادگیرندگان
ی راسخ بر این است (. امروزه عقیده93، 1932، پور و همکارانعلی)جنت «گزینندیبرم
یری بر یادگ یرگذارتأثیادگیری نیز مانند هوش و توانایی یکی از عوامل  هایسبککه 

یکی از مباحث  عنوانبهیادگیری به حدی است که امروزه  هایسبکافراد است. اهمیت 
های (. یافته2112، 2شود )دافهای فردی مطرح میاصلی و کلیدی در موضوع تفاوت

ل مؤثری در یادگیری ریاضیات و یادگیری عام هایسبکدهد که مرتبط نشان می
؛ آدی 2119، ؛ آشا و العباسی2112، اوزگن و آلکانبود )حل مسئله خواهد  هایمهارت

. از سوی دیگر خودکارآمدی پژوهشی همبستگی بسیار قوی (2119، 5بابجید و اموسا، مو
رای تواند فرصتی را بپژوهی میآینده هایفعالیتپژوهی داشته است. با قابلیت آینده

دانش  ییدکنندهتولصرف دانش به  یکنندهمصرفیادگیرندگان فراهم سازد که آنان را از 
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 هایپژوهی در کالسمرتبط با رشد آینده هایفعالیت(. انجام 2112، تبدیل نماید )گاگین
تواند به توانایی ارزیابی و خلق دانش دانشجویان کمک نماید )اسکایالر دانشگاه می

در آینده به آن فکر  مسائلانتظار رخداد  یجابه(. زمانی که دانشجویان بتوانند 2111)
ت. بینی صورت خواهد گرفی بسیار منطقی و قابل پیشنمایند مدیریت آینده به شیوه

وان تپیامد یک فعالیت آموزشی در نظر گرفته شود می نعنوابهپژوهی چنانچه توانایی آینده
گفت خودکارآمدی پژوهشی نقشی اساسی در تدوین آن پیامد داشته است. این یافته 

ی ( است. نتایج اولیه2112( و دامبالد و همکاران )1931همسو با نتایج صالحی )
اثرات معناداری تواند نوشتنی و شنیداری می -رگرسیون نشان داد که ابعاد خواندنی

اط پژوهی دانشجویان داشته باشد. از سوی دیگر این ارتبمستقیم بر قابلیت آینده صورتبه
نابراین قرار گیرد. ب تأثیرتواند توسط تغییرات در میزان خودکارآمدی پژوهشی تحت می

ی نیز یمغیرمستق یراتتأثی بسیار قوی یک متغیر واسطه عنوانبهخودکارآمدی پژوهشی 
لیت عملی فعا عنوانبهپژوهش که  رسدیمپژوهی آنان داشته است. به نظر قابلیت آیندهبر 

نوشتنی و شنیدن در موفقیت آن نقشی اساسی  -های خواندنیشاخص گرددیممحسوب 
ایران  هایی آموزشی در مدارس و دانشگاهداشته باشد. الزم به ذکر است بیشترین شیوه

تیجه دور بنابراین این ن، استتوانایی خواندن و نوشتن  و تقویت یداریشنمبتنی بر حس 
اط با توانایی ارتب یکنندهیینتباز انتظار نبوده است که فقط این دو سبک توانسته است 

های ایرانی نشان داده پژوهی دانشجویان داشته باشد. همچنین در برخی از پژوهشآینده
ی علوم تربیتی سبک خواندنی و شده است که سبک یادگیری غالب دانشجویان رشته

 شناسیروان(. از منظر 1932، شیخی کیاسری و فرهادی، رمضانی، )بختیاری استنوشتنی 
ی از تغییرات مناسبی جهت بسیار کنندهیینتبتواند ای میتربیتی توجه به متغیرهای واسطه

آموزشی در کالس درس باشد. شناسایی این روابط و برقراری رابطه بین این متغیرها 
قرار دهد و محتمل خواهد بود که این  تأثیرتواند کیفیت آموزشی دانشجویان را تحت می
که این  رچندهتواند به نظم بهتر شرایط یادگیری و بهبود کیفیت یادگیری کمک کند. می

اولین محدودیت عدم ، نتایج بر روی این گروه از دانشجویان در نوع خود بدیع است
تگی تحلیل مسیر بر ضرایب همبس هایمدلاستنباط روابط علت و معلولی به علت تمرکز 

ت وعدم وجود ابزارهای سنجش به لحاظ جنسی کنندگانمشارکتاست. عدم برابری 
ها بوده است. بنابراین پیشنهاد ز دیگر محدودیتبومی ا صورتبهیادگیری  هایسبک

مذکور مناسب خواهد بود. پیشنهادهایی چون  هاییتمحدودتکرار تحقیق جهت رفع 
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استفاده از ، ی درسی مدارسدر برنامه پژوهیآینده هایمهارتگنجاندن آموزش 
ت هخودکارآمدی ج یادگیری و هایسبکراهبردهای تدریس و آموزشی جدید مبتنی بر 

پژوهی تمامی یادگیرندگان از سطح ابتدایی تا سطح نگری و آیندهافزایش قابلیت آینده
 گردد.نیز جهت کاربری کردن این نتایج مطرح می آموزش عالی

 منابع
آموزش یادگیری دانشجویان پزشکی.  هایسبک(. 1933ی. )، ؛ و عابدینی.ب.ع، ؛ زمانی.ن، امینی

 .121-121، (2)11، در علوم پزشکی
رابطه سبک (. 1932. )ف، فرهادی و .س، شیخی کیاسری ؛.ا، رمضان پور ؛.لفا، بختیاری

لوم ع -شناسیروانمهندسی و  -های فنییادگیری و سبک تفکر دانشجویان دانشکده
 .213-139، (2)3، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. تربیتی

 پرستاری دانشجویان یادگیری هایسبک (. ارزیابی1932م. )، جهانشاهی ن.؛ و، نوابی ز.؛، علیپور جنت
دو فصلنامه . (VARK) وارک یادگیری الگوی اساس بر رامسر مامایی و پرستاری دانشکده

 .25-91، (2)1، آموزش پزشکی )مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(
مستمر  خودارزیابی تأثیر(. 1932م. )، غ.؛ و کوران ترکی، م.؛ سیفی، .؛ سپندارم. ا، خندقی

: عنصری مغفول در هاآندانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی 
 .15-52، (1)3، مجله اندیشه نوین تربیتیتدوین برنامه درسی. 

 . تهران: نشریادگیری و آموزش شناسیروانپرورشی نوین؛  شناسیروان(. 1932). الف. ع، سیف
 دوران.

 به انکردست دانشگاه تکمیلی تحصیالت دوره دانشجویان نگرش بررسی(. 1933)ص. ، صالحی
 اهدانشگ، ارشد کارشناسی نامهپایان. تحقیق در خودکارآمدی با آن ارتباط و تحقیق

 .کردستان
عوامل مؤثر بر خودکارآمدی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس نظریه . (1931. )م، صالحی

 .مشهد فردوسی دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهپایان. بندورا اجتماعی ا شناختی

و ساختار عاملی خودکارآمدی  هامؤلفه(. ارزیابی 1931س. )، آبادیبهمنح.؛ و ، کارشکی
موزش در آ ریزیبرنامهفصلنامه پژوهش و پژوهشی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی. 

 .112-31، (13)2، عالی
 رشد اب یادگیری تجارب کیفیت بین رابطه (. بررسی1939م. )، حیدریالف.؛ و ، ر.؛ حیدری، مرزوقی

 .193-191(. 2)11، پزشکی آموزش در توسعه هایگامدانشجویان.  پژوهیآینده توانایی
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بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش پیشرفت تحصیلی و  (.1931پ. )، نجمی
فیزیک و  -های ریاضیسوم رشته پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی پایه
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