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چکیده
یکی از وظایف اصلی مراکز آموزشی ،تربیت نیروهای انسانی مجهز به دانش آینده است که عالوه بر حل
مسئله و رفع مشکالت روزمره زندگی بتوانند به نوآوری و اختراع نیز بیندیشند .هدف از این پژوهش،
بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سبکهای یادگیری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان بر قابلیت
آیندهپژوهی آنان بود .بدین منظور تعداد  221دانشجوی دانشگاههای دولتی شهر شیراز به شیوه خوشهای
انتخاب و از طریق پرسشنامههای سبکهای یادگیری وارک ( ،)1333خودکارآمدی پژوهشی (صالحی،
 )1931و قابلیت آیندهپژوهی (پارسا و همکاران )2111 ،مورد ارزیابی قرار گرفتند .جهت تجزیهوتحلیل
دادهها از روش رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد .ضرایب همبستگی بهدستآمده نشان داد که بین
ابعاد سبکهای یادگیری بهعنوان متغیرهای برونزای مدل با خودکارآمدی پژوهشی و قابلیت آیندهپژوهی
همبستگی وجود دارد .سبک شنیداری و سبک خواندنی -نوشتنی تأثیر مستقیم و معنادار در افزایش
قابلیت آیندهپژوهی داشت .خودکارآمدی پژوهشی عالوه بر اثرات مستقیم توانست رابطه بین سبکهای
یادگیری و قابلیت آیندهپژوهی را مورد واسطهگیری قرار دهد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که سبکهای
یادگیری و خودکارآمدی پژوهشی میتواند پیامدهای یادگیری دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین
شناسایی متغیرهای پیدا و پنهان در کالس درس میتواند به ارتقاء سطح دانش یادگیرندگان کمک کرده
و آنها را به خلق دانش و توانایی پیشبینی آینده هدایت نماید.
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مقدمه
در جامعهی سراسر رقابت یکی از دالیل ماندگاری هر ارگانیسم ،توانایی خلق و تولید دانش
است .امروزه رویکرد جهانی در آموزشوپرورش از حفظ مطالب و انباشته کردن آنها در
حافظه گذشته است چرا که اعتقاد بر این است که این نوع از علمآموزی نمیتواند آینده
محتمل را مورد پیشبینی قرار دهد .آمادهسازی یادگیرندگان جهت حل مسئله و کشف
مجهوالت از مهمترین نقشهایی است که بر عهدهی مراکز آموزشی و دانشگاهها گذاشته
شده است .آموزش عالی در گذر از فعالیتهای سنتی گذشته و در حرکت بهسوی
جهانیشدن ،درگیر مفاهیم جدیدی در حوزهی تدریس و آموزش گردیده است .یکی از
چالشهای روبروی آموزش عالی توجه به رشد توانایی آیندهپژوهی یادگیرندگان است.
شناخت آینده در دهههای پایانی قرن بیستم در قالب علم آیندهپژوهی بنیانگذاری شده
است .اصطالح مذکور به معنای پیشبینی و تجسم آیندهای محتمل و نه قطعی با استفاده از
تجزیهوتحلیل منابع ،شرایط و اقتضائات زمان حال و برنامهریزی جهت آمادگی مواجهه با
آنها است .هدف بیشتر در این نوع از آموزش ،توانایی پیشبینی آیندهی نامعلوم و
آمادهسازی یادگیرندگان برای نقشهای احتمالی در بزرگسالی است .به اعتقاد اوجاال

1

( )2115زمانی که یادگیرنده بتواند به آیندهی نامعلوم فکر کند میتواند با اعتمادبهنفس
بیشتری به آینده وارد شود .فعالیتهای آیندهپژوهی میتواند فرصتی را برای یادگیرندگان
فراهم سازد که آنان را از مصرفکنندهی صرف دانش به تولیدکنندهی دانش تبدیل نماید
(گاگین .)2112 ،2همچنین این فعالیتها ابزاری را فراهم میسازد تا آموزش بر اساس
نیازهای فردی استوار شود .به عقیدهی چانگ )2115( 9یادگیری توانایی آیندهپژوهی
میتواند خالقیت ،تصویرسازی ذهنی و ابداعات را افزایش دهد.
چنانچه قابلیت آیندهپژوهی بهعنوان پیامد یک فعالیت آموزشی پذیرفته شود نیازمند
توجه به متغیرهای پیدا و پنهان اثرگذار است .بیگز )1332( 2اعتقاد دارد یادگیری فرد
تحت تأثیر نظام پیچیدهای از عوامل موقعیت یادگیری و توانایی فردی است .این الگوی
فکری ،سه مؤلفهی پیشزمینهها ،فرآیندها و پیامدها برای پیشبینی عملکرد تحصیلی ارائه
نموده است .پیشزمینهها شامل عوامل مرتبط با یادگیرنده و عوامل مرتبط با بافت آموزشی
است  .از عوامل مهم مرتبط با یادگیرنده متغیرهایی چون سبکهای یادگیری و
3. Chuang, C. M.
4. Biggs, J. B.
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خودکارآمدی در حوزهی تحصیلی است .سبکهای یادگیری توجیهکنندهی مناسبی برای
تفاوت در میزان عملکرد افراد بهخصوص در زمینهی حل مسئله یا پژوهش است که
بهعنوان مکمل رفتارهای ورودی یادگیرندگان به کار میرود و عامل مؤثری بر یادگیری
فرض شده است (دیچکو و کرافرود1312 ،؛ به نقل از سیف ،1932 ،کریستنسن،1
 .)2115از سوی دیگر ،امروزه پرورش انسانهای مبتکر ،خالق و خودکارآمد در پژوهش
به یکی از دغدغههای اصلی کشورها تبدیل شده است و یکی از آرمانهای جوامع
امروزی ،پرورش افراد پژوهشگر است که باعث رشد و اعتالی خود و جامعه شوند .یکی
از راههای رسیدن به این هدف توجه به آموزش و بهصورت خاص آموزش عالی است.
امروزه دانشگاهها بهعنوان اصلیترین بستر تفکر ،فهم و اندیشه در مورد مسائل جامعه
هستند (بهمنآبادی و کارشکی )1931 ،و دانشجویان نیز بهعنوان پرورشیافتگان دانشگاه
از نیروهای مؤثر و کارآمد در سرنوشت جامعه میباشند که نقش پررنگی در رشد و
توسعه جامعه ایفا میکنند .ازاینرو شناسایی و پرورش دانشجویانی که به تواناییها و
ظرفیتهای خود باور داشته باشند و واجد توانمندیهای شناختی و تمایالت عاطفی
برای پژوهش و نوآوری باشند ضروری به نظر میرسد و دانشگاهها باید به تربیت
دانشجویان خودکارآمد ازنظر پژوهشی همت گمارند« .خودکارآمدی فرایندی است که
احساس یادگیرنده را از توانایی خود نسبت به انجام دادن وظایف با توجه به
موفقیتهایشان نشان میدهد و این مسئله بهنوبهی خود ،به افزایش تالش و پشتکار آنها
منجر میشود»(خندقی ،سپندار ،سیفی و کوران ترکی .)51 .1932 ،از دیدگاه همینگز و
کی ( )2111به برداشت افراد از تواناییها و قابلیتهایشان در انجام دادن فعالیتهای
مختلف پژوهشی ،خودکارآمدی پژوهشی گفته میشود (به نقل از :خندقی و همکاران،
 .)1932بهعبارتدیگر به قضاوت افراد از تواناییهایشان در سازماندهی و انجام انواع
تکالیف و امور پژوهشی طرحشده ،خودکارآمدی پژوهشی میگویند .چنانچه دانشجویان
از فرآیندهای خودکارآمدی پژوهشی استفاده نمایند میتوانند بهطور مؤثر مطالعه و
پژوهش کنند ،بر چگونگی مطالعهی درسی و پژوهشی خود نظارت نمایند و عملکرد
تحصیلی و پژوهشی بهتری داشته باشند (صالحی1931 ،؛ وست ،خوان و ناتا2111 ،2؛
دامبالد 9و همکاران )2112 ،که این ویژگی به رشد توانایی آیندهپژوهی آنان درنهایت
3. Dumbauld, J. & et al
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کمک خواهد کرد .بهعبارتدیگر «خودکارآمدی پژوهشی تأثیر نیرومندی بر انگیزش
پیشرفت ،انتخابها و میزان تالش و سطح پشتکار افراد و نهایتاً بر پیشرفت و موفقیت
آنان دارد» (نجمی .1931 ،ص .) 1 .بدون تردید وجود اساتیدی در دانشگاه که دارای
تفکر پژوهشی باشند برای تحقق باورمندی و خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان الزم
و ضروری به نظر میرسد .درواقع ،اساتید باید دانشجویان را به سمت این باور هدایت
کنند که آنها از قابلیتها و ظرفیتهای الزم برای انجام پژوهش برخوردارند .با وجود
بدیع بودن حوزهی پژوهش آیندهپژوهی متأسفانه در این زمینه تحقیقات کمی وجود دارد
و بیشتر تحقیقات منتشر شده در قالب مفاهیمی نزدیک به مفهوم آیندهپژوهی است.
بهعنوانمثال یکی از برنامههای آموزشی که به توانمندسازی یادگیرندگان و کاربرد
مهارتهای یادگیری برای آینده تأکید دارد برنامهی آموزش مهارتهای یادگیری برای
قرن  21است .در این برنامه مجموعهای از مهارتهای قرن  21همانند قدرت سازگاری،
داشتن مهارتهای ارتباطی پیچیده و توانایی حل مشکالت پیشبینینشده بسیار مهم در
نظر گرفته شده است .این دسته از محققین به اثر مثبت تدریس مهارتهای قرن  21و
موفقیتهای شغلی و اقتصادی تأکید داشتهاند (لوی و مارنانی2112 ،1؛ ساوچاک،2
 .) 2113پیشنهاد این گروه از محققین مبتنی بر درگیر ساختن یادگیرندگان در انجام پروژه
تحقیقاتی که شکلی از قابلیت پژوهش است ،است .درگیر ساختن یادگیرندگان در انجام
پروژههای تحقیقاتی میتواند مهارتهای آیندهپژوهی را پرورش دهد که بهطور مستقیم
اثر مثبتی بر موفقیت یادگیرندگان دارد (پیرلمن2111 ،9؛ ساوچاک .)2113 ،همچنین
محققانی چون ساوچاک ( )2113و وینگلیسکی )2112( 2نشان میدهند دانشآموزانی که
مهارتهای اساسی قرن  21را یاد گرفتهاند عملکرد تحصیلی بهتری دارند .کاربرد این
مهارتها بهخصوص تأکید بر تفکر انتقادی و توانایی حل مسئله بهعنوان پیششرط
توانایی انجام پژوهش با نحوهی تدریس معلمین در ارتباط است .جنکینز و زتر)2119( 5
استدالل میکنند که باید ارتباط تحقیق و تدریس بهطور مؤثر در بخشهای دانشگاه توسعه
یابد ،به شکلی که تحقیق تبدیل به تدریس شود و تدریس نیز تبدیل به تحقیق که در این
تداخل یادگیری مفهوم یابد .اسکایالر )2111( 1معتقد است انجام فعالیتهای مرتبط با
رشد آیندهپژوهی در کالسهای دانشگاه میتواند به توانایی ارزیابی و خلق دانش
4. Wenglinsky, H.
5. Jenkinz, A., & zetter, A.
6. Skaylar, D.
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دانشجویان کمک نماید .زمانی که دانشجویان بتوانند بهجای انتظار رخداد مسائل در آینده
به آن فکر نمایند مدیریت آینده به شیوهی بسیار منطقی و قابل پیشبینی صورت خواهد
گرفت .بنابراین تدریس آیندهپژوهی میتواند منجر به افزایش خالقیت در دانش آموزان
دبیرستانی گردد تسای و الین .)2111( 1مرزوقی ،حیدری و حیدری ( )1939در تحقیق
خود به این نتیجه رسیدند که کیفیت تجارب یادگیری مطلوب میتواند با رشد
آیندهپژوهی دانشجویان رابطهی مثبت و معناداری داشته باشد .همانطور که ذکر شد
سبکهای یادگیری و خودکارآمدی پژوهشی بهعنوان دو عامل مهم و تأثیرگذار در فرآیند
آموزشی یادگیرندگان است که به پژوهشهای انجام شده در این زمینه نیز اشاره میشود.
اوزگن و آلکان )2112( 2نشان دادند که سبکهای یادگیری عامل مؤثری در یادگیری
ریاضیات و مهارتهای حل مسئله خواهد بود .این نتیجه در تحقیقات آشا و العباسی

9

( )2119و الجباری )2115( 2نیز تکرار شده است .دامبالد و همکاران ( )2112در تحقیق
خود نشان دادند دانشجویانی که سبک یادگیری خواندنی و زبانی داشتند در پیشآزمون
نیز نمرات باالتری در خودکارآمدی پژوهشی داشتند .این یافته نشان میدهد سبکهای
یادگیری بر سطح توانایی پژوهشی اثرگذار خواهد بود .از سوی دیگر با دستکاری در
سطح خودکارآمدی میتوان قابلیت پژوهشی دانشجویان را افزایش داد .بر اساس پیشینهی
تحقیقاتی که ذکر شد فرض اساسی بر این است که سبکهای یادگیری متفاوت میتواند
به شیوهی مستقیم و غیرمستقیم سطح خودکارآمدی پژوهشی و توانایی آیندهپژوهی
متفاوتی را رقم زند (دامبالد و همکاران2112 ،؛ بالتس 5و همکاران2111 ،؛ نجمی.)1931 ،
بنابراین ضروری خواهد بود تا اثرات مستقیم سبکهای یادگیری بر رشد توانایی
آیندهپژوهی دانشجویان موردسنجش قرار گیرد .همچنین اثرات غیرمستقیم سبکهای
یادگیری به واسطه خودکارآمدی پژوهشی بر رشد توانایی آیندهپژوهی میتواند افق
جدیدی در مورد راهکارهای افزایش قابلیتهای دانشجویان را طرح نماید .این روابط
در شکل  1بیان شده است:

4. Al-Jabari, M. N.
5. Baltes, B.

1. Tsai, M. Y., & Lin, S. H.
2. Ozgen, K.,& Alkan, H.
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سبکنای یادگیری

خودکارآمدی پشونشی

توانایی آینده پشونی

شکل  .1الگوی مفهومی متغیرهای پژوهش

روش
این تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی است که در قالب یک مدل علی ،روابط میان
متغیرها را موردبررسی قرار داده است .جامعهی آماری شامل کلیهی دانشجویان رشتههای
علوم تربیتی و روانشناسی تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در
دانشگاههای دولتی (پیام نور و دانشگاه شیراز) شیراز است که در سال تحصیلی -31
 1935مشغول به تحصیل بودند .جهت نمونهگیری هر رشته بهصورت یک خوشه در نظر
گرفته شد سپس به شیوهی تصادفی  11کالس در کل رشتهها انتخاب شدند که مجموعاً
 221نفر بودند .پس از بیان اهداف تحقیق ،پرسشنامهها میان دانشجویان توزیع شد و پس
از تکمیل ،دادهها به نرمافزار آماری  SPSS21جهت تجزیهوتحلیل وارد شدند.
برای دستیابی به اهداف پژوهش از  9پرسشنامه استفاده شده است:
پرسشنامهی سبک یادگیری وارک :در سال  1333توسط فلمینگ در دانشگاه لینکلن نیوزلند

1

تهیه و تنظیم شد و در ایران توسط امینی و همکاران ( )1933بومیسازی شده است .دارای
 11سؤال و شامل  2حیطهی دیداری ،شنیداری ،خواندنی -نوشتنی و جنبشی-حرکتی
(مهارتی) است که توسط هر سؤال مشخص میگردد .حداکثر نمره  11و کمترین میزان
نمره نیز  1است .شیوهی تشخیص سبک یادگیری غالب از طریق جمع امتیازاتی است که
فرد درمجموع پرسشنامه به دست آورده است .کسب نمرهی بیشتر بهمنزلهی رغبت فرد به
آن سبک است .پایایی آن توسط امینی و همکاران ( )1933با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ  33/1برآورد گردید و توسط محقق ضریب آلفای کرونباخ برابر با  1/32به دست
آمد .در این پژوهش با توجه به استفاده مکرر از این ابزار در تحقیقات ایرانی روایی صوری
آن توسط اساتید فن (سه متخصص) مورد تأیید قرار گرفت.

1. Lincoln University
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پرسشنامهی خودکارآمدی پژوهشی :توسط صالحی در سال  1931برای اندازهگیری
خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان ساخته شده است و دارای  55سؤال با مقیاس لیکرت
 5درجهای است .باالترین نمره پرسشنامه  215و پایینترین نمره  55است .پایایی این
آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و خرده مؤلفههای
خودکارآمدی آماری و تحلیلی ،خودکارآمدی در مفهومپردازی ،خودکارآمدی در روش
و اجرا ،خودکارآمدی در پژوهش کیفی ،خودکارآمدی گزارشنویسی ،خودکارآمدی در
مهارتها و تبحرها و اخالق به ترتیب برابر ،1/33 ،1/32 ،1/31 ،1/31 ،1/32 ،1/31
 1/11و  1/39به دست آمد که ضرایب نشان از پایایی رضایتبخش این پرسشنامه بوده
است .پایایی کل این پرسشنامه توسط محقق با ضریب آلفای کرونباخ  1/32محاسبه شد.
روایی صوری آن توسط سه تن از متخصصین مورد تأیید قرار گرفت.
پرسشنامهی قابلیت آیندهپژوهی :از پرسشنامهی سنجش قابلیت آیندهپژوهی پارسا،
کشاورزی و دهقان ( )2111استفاده شد که متشکل از  99سؤال با سه زیر مقیاس درک
مفهومی ( 2گویه)؛ توانایی محاسبات ( 92گویه)؛ و روحیهی آیندهنگری ( 99گویه) بود.
نمرهگذاری هر سؤال از  5تا  1و بیشترین نمره ( 115بیشترین میزان قابلیت آیندهپژوهی)،
میانگین نمره  33و کمترین میانگین نمره  99بود .ضمن تأیید روایی صوری این ابزار
توسط اساتید فن ،پارسا و همکاران ( )2111نیز روایی آن را مطلوب گزارش کردند،
ضریب پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/33محاسبه شد .پایایی این
پرسشنامه توسط محقق  1/31به دست آمد.
یافتهها
طبق یافتههای توصیفی بیشتر دانشجویان شرکتکننده با  33 /2از دانشگاه شیراز بودهاند
ازنظر پراکندگی جنسیتی  11/3درصد ،دختران دانشجو بودند 39/9 .درصد در مقطع
کارشناسی ارشد تحصیل مینمایند.
آزمون مدل پیشنهادی .هدف از این پژوهش تبیین نقش واسطهگری خودکارآمدی
پژوهشی در رابطه بین سبکهای یادگیری و قابلیت آیندهپژوهی است .بنابراین متغیرهای
سبک دیداری ،خواندنی -نوشتنی و شنیداری که دارای همبستگی معناداری با متغیر
واسطه و درونزا هستند بهعنوان دو متغیر برونزا جداگانه در دو مدل در نظر گرفته شد.
قبل از انجام رگرسیون مفروضههایی چون توزیع نرمال دادهها ،عدمخطی میان متغیرها و
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استقالل خطاها موردبررسی قرار گرفت .نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنف بیانگر
عدم معناداری آزمون و درنتیجه نرمال بودن توزیع دادهها بود .همچنین از آماره تحمل
جهت بررسی همخطی چندگانه متغیرهای مستقل استفاده شد که نتایج بهدستآمده
حکایت از وجود ارزش تحمل برای متغیرها از  1/19تا  1/32بود که نشانگر عدم وجود
همخطی چندگانه بین متغیرها در هر مرحله از رگرسیون بود .نتایج آزمون دوربین واتسون
نیز نشان داده است که بین باقیماندهها همبستگی وجود ندارد بنابراین فرض استقالل
خطا نیز برقرار است.
مدل یک :بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی پژوهشی در ارتباط با سبک یادگیری
خواندنی-نوشتنی و قابلیت آیندهپژوهی
جهت تأیید وجود همبستگی بین متغیرهای برونزا و درونزا بهعنوان شرط سوم مدل
بارون و کنی )1331( 1از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد .میزان ( ،p < 1/111
 )F=3/52در مدل معنادار است که نشان از تأیید انجام رگرسیون دارد .میزان بتا نشان از
ضریب مسیر متغیرهای برونزا بر درونزا است که میزان ( )β=1/51است که این مقدار
معنادار است ( .(β=1/51 ،p < 1/111طبق جدول  ،1متغیر سبک یادگیری خواندنی-
نوشتنی میتواند به میزان  23درصد از تغییرات در قابلیت آیندهپژوهی را به شیوهی مثبت
پیشبینی نماید.
جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی سبکهای یادگیری (خواندنی-نوشتنی) و قابلیت
آیندهپژوهی با میانجیگری خودکارآمدی پژوهشی
متغیر

F

عرض از مبدأ

15/35

خواندنی -نوشتنی

3/52

R

B

R2

β

112 /31
1/29

t

Sig

21/11
1/23

1/51

9/11

1/111

گام دوم
عرض از مبدأ
خواندنی -نوشتنی
خودکارآمدی پژوهشی

1/59
21/29

1/51

1/12

1/22
1/92

3/92

1/53

برای کنترل نقش سبکهای یادگیری و تعیین واسطهگری خودکارآمدی پژوهشی
رگرسیون همزمان قابلیت آیندهپژوهی بر روی سبکهای یادگیری و خودکارآمدی
1. Baron, R. M., & Kenny, D. A.
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محاسبه گردید .در این مرحله توان پیشبینی سبک خواندنی-نوشتنی نسبت به مرحلهای
که به تنهایی وارد معادله شد کاهش یافت اما هنوز معنادار است ،که از میزان ()β=1/51
در مرحله اول به میزان ( )β=1/22در مرحله دوم رسید .با ورود متغیر واسطهای ،و کاهش
این رابطه ،میانجیگری یا واسطهگری مورد تأیید قرار میگیرد .همچنین از آزمون بوت
استراپ برای برآورد مسیرهای غیرمستقیم استفاده شده است که حکایت از نقش
واسطهای خودکارآمدی پژوهشی دارد.
جدول  .2نتایج آزمون بوت استراپ جهت برآورد مسیر غیرمستقیم
مقدار حد باال حد پایین معناداری

مسیر
سبک یادگیری خواندنی -نوشتنی به قابلیت آیندهپژوهی با
واسطهگری خودکارآمدی پژوهشی

1/92

1/129

1/122

1/112

روابط بهصورت تصویری در ذیل نشان داده شده است.
0/50
قابلیت آینده

0/22

پژوهی

خودکارآمدی
پژوهشی

0/19

خواندنی  -نوشتنی

شکل  .2مدل سبکهای یادگیری و قابلیت آیندهپژوهی با واسطهگری خودکارآمدی پژوهشی
جدول  .9خالصه ضرایب مستقیم ،غیرمستقیم و کل مدل یک
مسیرها

مستقیم

غیرمستقیم

خواندنی -نوشتنی قابلیت آیندهپژوهی
خواندنی -نوشتنی خودکارآمدی پژوهشی
خودکارآمدی پژوهشی قابلیت آیندهپژوهی

1/51
1/13
1/22

1/121

………
……….

کل
1/52
1/13
1/22

مدل  :2مدل سبک یادگیری (بعد شنیداری) بر قابلیت آیندهپژوهی با واسطهگری
خودکارآمدی پژوهشی
جهت تأیید وجود همبستگی بین متغیرهای برونزا و درونزا بهعنوان شرط سوم مدل
بارون و کنی ( )1331از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد .میزان (،p <1/111
 )F=13/2در مدل معنادار است که نشان از تأیید انجام رگرسیون دارد .میزان بتا نشان از
ضریب مسیر متغیرهای برونزا بر درونزا است که میزان ( )β= 1/91است که این مقدار
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معنادار است )β= 1/91 ،p < 1/111( .متغیر سبک یادگیری شنیداری میتواند به میزان
 29درصد از تغییرات در قابلیت آیندهپژوهی را به شیوهی مثبت پیشبینی نماید.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی سبکهای یادگیری (شنیداری) و قابلیت
آیندهپژوهی با میانجیگری خودکارآمدی پژوهشی
B

متغیر

F

R

عرض از مبدأ
شنیداری

15/35
13/2

1/21

1/51

R2

1/29

β
1/91

t

Sig

21/11
9/33

1/111

گام دوم
عرض از مبدأ
شنیداری
خودکارآمدی پژوهشی

25/2

1/52

1/91
1/22

1/92

1/21
1/51

5/2

در جدول  ،2نقش واسطهگری متغیر خودکارآمدی پژوهشی برای سبکهای یادگیری
و آیندهپژوهی به روش رگرسیون سلسله مراتبی همزمان در مرحله اول بتای سبک
شنیداری بر قابلیت آیندهپژوهی محاسبه گردید که ضریب بهدستآمده ( ) β=1/51است.
بنابراین سبک شنیداری پیش بین مثبت و معنادار قابلیت آیندهپژوهی است و  29درصد
از واریانس قابلیت آیندهپژوهی را پیشبینی مینماید .نتایج این مرحله نشان از رابطه بین
متغیر سبک شنیداری و قابلیت آیندهپژوهی است (تأیید شرط سوم) .برای کنترل نقش
سبکهای یادگیری و تعیین واسطهگری خودکارآمدی پژوهشی رگرسیون همزمان قابلیت
آیندهپژوهی بر روی سبکهای یادگیری و خودکارآمدی محاسبه گردید .در این مرحله
توان پیشبینی سبک شنیداری نسبت به مرحلهای که به تنهایی وارد معادله شد کاهش
یافت اما هنوز معنادار است که از ( )β=1/91مرحله اول به میزان ( )β=1/21در مرحله
دوم رسید .بهعبارتدیگر ،با ورود متغیر واسطهای ،و کاهش این رابطه چنانچه با ورود
متغیر میانجی به معادله رگرسیون ،ضریب متغیر مستقل به سمت صفر یا کاهش میل کند،
میانجیگری یا واسطهگری مورد تأیید قرار میگیرد .از آزمون بوت استراپ برای برآورد
مسیرهای غیرمستقیم استفاده شده است که حکایت از نقش واسطهای خودکارآمدی
پژوهشی دارد.
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جدول  .2نتایج آزمون بوت استراپ جهت برآورد مسیر غیرمستقیم
مقدار حد باال حد پایین معناداری

مسیر
سبک یادگیری شنیداری به قابلیت آیندهپژوهی با
واسطهگری خودکارآمدی پژوهشی

1/115

1/21

1/192

1/112

روابط بهصورت تصویری در ذیل نشان داده شده است.
0/30
قابلیت آینده

0/56

پژوهی

خودکارآمدی

شنیداری

0/11

پژوهشی

شکل  .9مدل سبکهای یادگیری و قابلیت آیندهپژوهی با واسطهگری خودکار آمدی پژوهشی

در جدول ذیل ،خالصه ضرایب مسیر قابل مشاهده است .با توجه به این ضرایب
میتوان گفت متغیر سبک یادگیری خواندنی-نوشتنی تأثیر بیشتری بر قابلیت آیندهپژوهی
دارد.
جدول  .1خالصه ضرایب مستقیم ،غیرمستقیم و کل مدل دو
مسیرها

مستقیم

غیرمستقیم

کل

خواندنی -نوشتنی قابلیت آیندهپژوهی
شنیداری خودکارآمدی پژوهشی
خودکارآمدی پژوهشی قابلیت آیندهپژوهی

1/91
1/11
1/51

1/111

1/91
1/11
1/51

………
……….

با مقایسهی اثرات کل دو مدل میتوان چنین تصور کرد که برای قابلیت آیندهپژوهی در
درجه اول سبکهای یادگیری بهطور کل و سپس خودکارآمدی پژوهشی بسیار اهمیت دارد.
شنیداری
قابلیت آینده پژوهی

خودکارآمدی پژوهشی
خواندنی -نوشتنی

شکل  .4مدل نهایی پژوهش (ضرایب مسیر مستقیم ،غیرمستقیم و کل)
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بحث و نتیجهگیری
توجه به عوامل فردی همچون سبکهای یادگیری و خودکارآمدی پژوهشی میتواند به
کیفیتبخشی تدریس در کالس های درس کمک نماید .ضرایب همبستگی میان متغیرها
نشان داد که از ابعاد سبکهای یادگیری فقط ابعاد شنیداری و خواندنی -نوشتنی با
خودکارآمدی پژوهشی همبستگی معناداری دارد که با تحقیقات دامبالد ( )2112و وست

1

و همکاران ( )2111هماهنگ است .دمبو )1332( 2و ولفلک )2111( 9به سبکهای
یادگیری از منظر تفاوتهای فردی یادگیرندگان در کالس درس که نحوه آموزش معلم
را تحت تأثیر قرار میدهد ،مینگرند .بهعبارتدیگر ،سبک یادگیری بهعنوان مکمل
رفتارهای ورودی یادگیرندگان به کار میرود و عامل مؤثری بر یادگیری فرض شده است
(دیچکو و کرافرود1312 ،؛ به نقل از سیف ،1932 ،کریستنسن .)2115 ،همانطور که
اشاره شد سبک یادگیری وارک بر پایهی حواس پنجگانه تدوین گردیده است .در سبک
شنیداری اولویت و ترجیح یادگیری این افراد در شنیدن و صحبت کردن است .کسانی
که در این گروه قرار می گیرند بهترین قابلیت برای یادگیری و فراگیری از طریق بحث
کردن ،بازخوردهای کالمی و زبانی ،ایمیل دادن ،صحبت با تلفن ،قرار گرفتن در فضای
کالس ،کنفرانس و صحبت با دیگران دارند .افراد برخوردار از سبک خواندنی -نوشتنی
در به نمایش کشیدن لغات از طریق خواندن و نوشتن توانا و قابل هستند .درواقع« ،این
یادگیرندگان ،لغات و متون را بهعنوان ابزاری برای دریافت و درونی کردن اطالعات
برمیگزینند» (جنتعلیپور و همکاران .)93 ،1932 ،امروزه عقیدهی راسخ بر این است
که سبکهای یادگیری نیز مانند هوش و توانایی یکی از عوامل تأثیرگذار بر یادگیری
افراد است .اهمیت سبکهای یادگیری به حدی است که امروزه بهعنوان یکی از مباحث
اصلی و کلیدی در موضوع تفاوتهای فردی مطرح میشود (داف .)2112 ،2یافتههای
مرتبط نشان میدهد که سبکهای یادگیری عامل مؤثری در یادگیری ریاضیات و
مهارتهای حل مسئله خواهد بود (اوزگن و آلکان2112 ،؛ آشا و العباسی2119 ،؛ آدی
مو ،بابجید و اموسا .)2119 ،5از سوی دیگر خودکارآمدی پژوهشی همبستگی بسیار قوی
با قابلیت آیندهپژوهی داشته است .فعالیتهای آیندهپژوهی میتواند فرصتی را برای
یادگیرندگان فراهم سازد که آنان را از مصرفکنندهی صرف دانش به تولیدکنندهی دانش
4. Duff, A.
& 5. Adeyemo, S. A., Babajide, V. F.,
Amusa, J. O.

1. West, C. R.
2. Dembo, M. H.
3. Woolfolk, A. E.
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تبدیل نماید (گاگین .)2112 ،انجام فعالیتهای مرتبط با رشد آیندهپژوهی در کالسهای
دانشگاه می تواند به توانایی ارزیابی و خلق دانش دانشجویان کمک نماید (اسکایالر
( .)2111زمانی که دانشجویان بتوانند بهجای انتظار رخداد مسائل در آینده به آن فکر
نمایند مدیریت آینده به شیوهی بسیار منطقی و قابل پیشبینی صورت خواهد گرفت.
چنانچه توانایی آیندهپژوهی بهعنوان پیامد یک فعالیت آموزشی در نظر گرفته شود میتوان
گفت خودکارآمدی پژوهشی نقشی اساسی در تدوین آن پیامد داشته است .این یافته
همسو با نتایج صالحی ( )1931و دامبالد و همکاران ( )2112است .نتایج اولیهی
رگرسیون نشان داد که ابعاد خواندنی -نوشتنی و شنیداری میتواند اثرات معناداری
بهصورت مستقیم بر قابلیت آیندهپژوهی دانشجویان داشته باشد .از سوی دیگر این ارتباط
میتواند توسط تغییرات در میزان خودکارآمدی پژوهشی تحت تأثیر قرار گیرد .بنابراین
خودکارآمدی پژوهشی بهعنوان یک متغیر واسطهی بسیار قوی تأثیرات غیرمستقیمی نیز
بر قابلیت آیندهپژوهی آنان داشته است .به نظر میرسد پژوهش که بهعنوان فعالیت عملی
محسوب میگردد شاخصهای خواندنی -نوشتنی و شنیدن در موفقیت آن نقشی اساسی
داشته باشد .الزم به ذکر است بیشترین شیوهی آموزشی در مدارس و دانشگاههای ایران
مبتنی بر حس شنیداری و تقویت توانایی خواندن و نوشتن است ،بنابراین این نتیجه دور
از انتظار نبوده است که فقط این دو سبک توانسته است تبیینکنندهی ارتباط با توانایی
آیندهپژوهی دانشجویان داشته باشد .همچنین در برخی از پژوهشهای ایرانی نشان داده
شده است که سبک یادگیری غالب دانشجویان رشتهی علوم تربیتی سبک خواندنی و
نوشتنی است (بختیاری ،رمضانی ،شیخی کیاسری و فرهادی .)1932 ،از منظر روانشناسی
تربیتی توجه به متغیرهای واسطهای میتواند تبیینکننده مناسبی جهت بسیاری از تغییرات
آموزشی در کالس درس باشد .شناسایی این روابط و برقراری رابطه بین این متغیرها
میتواند کیفیت آموزشی دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد و محتمل خواهد بود که این
میتواند به نظم بهتر شرایط یادگیری و بهبود کیفیت یادگیری کمک کند .هرچند که این
نتایج بر روی این گروه از دانشجویان در نوع خود بدیع است ،اولین محدودیت عدم
استنباط روابط علت و معلولی به علت تمرکز مدلهای تحلیل مسیر بر ضرایب همبستگی
است .عدم برابری مشارکتکنندگان به لحاظ جنسیت وعدم وجود ابزارهای سنجش
سبکهای یادگیری بهصورت بومی از دیگر محدودیتها بوده است .بنابراین پیشنهاد
تکرار تحقیق جهت رفع محدودیتهای مذکور مناسب خواهد بود .پیشنهادهایی چون
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گنجاندن آموزش مهارتهای آیندهپژوهی در برنامهی درسی مدارس ،استفاده از
راهبردهای تدریس و آموزشی جدید مبتنی بر سبکهای یادگیری و خودکارآمدی جهت
افزایش قابلیت آیندهنگری و آیندهپژوهی تمامی یادگیرندگان از سطح ابتدایی تا سطح
آموزش عالی نیز جهت کاربری کردن این نتایج مطرح میگردد.
منابع
امینی ،ن.؛ زمانی ،ب.ع.؛ و عابدینی ،ی .)1933( .سبکهای یادگیری دانشجویان پزشکی .آموزش
در علوم پزشکی.121-121 ،)2(11 ،
بختیاری ،الف.؛ رمضان پور ،ا.؛ شیخی کیاسری ،س .و فرهادی ،ف .)1932( .رابطه سبک
یادگیری و سبک تفکر دانشجویان دانشکدههای فنی -مهندسی و روانشناسی -علوم
تربیتی .فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران.213-139 ،)2(3 ،
جنت علیپور ،ز.؛ نوابی ،ن.؛ و جهانشاهی ،م .)1932( .ارزیابی سبکهای یادگیری دانشجویان پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی رامسر بر اساس الگوی یادگیری وارک ( .)VARKدو فصلنامه
آموزش پزشکی (مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی).25-91 ،)2(1 ،
خندقی ،م .ا.؛ سپندار ،م.؛ سیفی ،غ.؛ و کوران ترکی ،م .)1932( .تأثیر خودارزیابی مستمر
دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آنها :عنصری مغفول در
تدوین برنامه درسی .مجله اندیشه نوین تربیتی.15-52 ،)1(3 ،
سیف ،ع .الف .)1932( .روانشناسی پرورشی نوین؛ روانشناسی یادگیری و آموزش .تهران :نشر
دوران.

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

صالحی ،م .)1931( .عوامل مؤثر بر خودکارآمدی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس نظریه
شناختی ا اجتماعی بندورا .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه فردوسی مشهد.
کارشکی ،ح.؛ و بهمنآبادی ،س .)1931( .ارزیابی مؤلفهها و ساختار عاملی خودکارآمدی

پژوهشی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش
عالی.112-31 ،)13(2 ،
مرزوقی ،ر.؛ حیدری ،الف.؛ و حیدری ،م .)1939( .بررسی رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با رشد
توانایی آیندهپژوهی دانشجویان .گامهای توسعه در آموزش پزشکی.193-191 .)2(11 ،
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