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چكيده

 پژوهش حاضر با: هدف. وجود تفاوتهای فردی یادگیرندگان در ابعاد و سبکهای مختلف از عوامل ت ثیرگذار بر یادگیری است:زمينه
 رح پژوهش از: روش.هدف بررسی رابطه سبک های یادگیری کلب با ترجیحات فکری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان انجام شد
 جامعهی آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان استان کرمان مشغول به.نوع رحهای همبستگی است
 دختر) بود که به روي نمونهگیری بقهای انتخاب011  پسر و291(  دانشجو901  حجم نمونه. بودند0931 -0931 تحصیل در سال تحصیلی
.)0311( ) و پرسشنامهی سنجش ترجیحات فکری ندهرمان0310(  ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامهی سبک های یادگیری کلب.شدند
 نتایج: يافتهها. انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند، میانگین،داده ها با استفاده از روي های آماری نظیر فراوانی
B با ربع

 مثبت و معنادار است اما، متوسطC  مثبت و معنادار و با ربع، قویD  و ربعA نشان داد رابطه بین سبک مفهومسازی انتزاعی با ربع

 معنادارA  و ربعB  اما با ربع. مثبت و معنادار است، متوسطD  با ربع، مثبت و معنادار، قویC  رابطه بین سبک تجربه عینی با ربع.معنادار نیست
 معنادار نیستD  مثبت و معنادار است اما با ربع، متوسطC و با ربعB  با ربع، مثبت و معنادار، قویA  رابطه بین سبک مشاهده ت ملی با ربع.نیست
 با آگاه کردن دانشجویان از سبکهای یادگیری و ترجیحات فکریشان میتوانند، لذا میتوان نتیجه گیری کرد: نتيجهگيری.)P<0.01(
 دانشجویان، ترجیحات فکری، سبکهای یادگیری: واژه كليدها.موفقیت تحصیلی بیشتری کسب کنند
Background: The individual differences between learners in different dimensions and styles are factors
influencing learning. Aims: The present study was conducted to investigate the relationship between Kolb's
learning styles and intellectual preferences in the students of Kerman University of Medical Sciences in Kerman.
Method: The design of the research is a correlation model. The statistical population of this study was all female
and male students of Farhangian University of Kerman province. The sample size was 346 students (238 males
and 108 females) who were selected by stratified sampling method. The research tools were Kolb's Learning
Style Questionnaire (1985) and Nadoraman's (1960) Preference Questionnaire. Data were analyzed using
statistical methods such as frequency, mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient. Results: The
results showed a positive and significant relationship between abstract conceptualization style with A quadrant
and D quarter, and positive and meaningful with mean C quarter, but not significant with quarter B. The
relationship between the style of experiential experience with strong, positive, and meaningful C quadrants is
positive and meaningful with the medium of D quarter. But with quarter B and quarter A it is not meaningful.
The relationship between the observational view style and the A quarter is A, strong, positive and significant,
with a quarter B and a moderate C quarter, is positive and significant, but not significant with D quarter (P<0.01).
Conclusions: So recognize to learning styles and intellectual preferences in students can achives academic
achievement. Key words: learning styles, intellectual preferences, students
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بررسی رابطهی سبکهای یادگیری کلب با ترجیحات فکری در ...

مقدمه

این امر دخیلاند .در مجموع اصطالح سبک ،به الگوی غالب فرد

در عصر حاضر تعلیم و تربیت و یادگیری بخش مهمی از

در انجام دادن کارها اشاره دارد .سبک یادگیری ،روي ترجیحی یا

زندگی هر فرد را تشکیل میدهد .عالوه بر این ،کیفیت و کمیت

معمول فرد برای یادگیری است (فاگ ،کارلسون و گیدنز.)2109 ،

یادگیری نقش مهمی را در آینده فرد ایفا میکند .به همین دلیل،

دیوید کُلب در سال  0310بهمنظور فراهم ساختن درك

نزدیک به یک قرن است که روانشناسان به صورتی گسترده در

بهتری از رويهای متفاوت افراد در یادگیری ،نظریهی سبکهای

تالي برای شناسایی عوامل ت ثیرگذار بر رويهای یادگیری بهتر

یادگیری خود را مطرح ساخت .سبکها مانند تواناییها تا حدود

و پیشبینی کنندة پیشرفت تحصیلی هستند (ولترز .)2100 ،

زیادی حاصل تعامل فرد با محیط و قابل توسعه و تحولاند .بنابراین،

از رفی دیگر ،وجود تفاوتهای فردی یادگیرندگان در ابعاد

سبکها ثابت نیستند بلکه سیالاند ،به این معنی که سبکهای

مختلف ،آموختههای قبلی و سایر عوامل ت ثیرگذار بر یادگیری

متفاوت چه بسا در موقعیتهای متفاوتی بهکار گرفته می شوند.

غیرقابل تردید است (بوندرسون .)2109 ،عدم توجه تصمیم

فردی که در یک موقعیت به سبک خاصی عمل میکند ممکن است

گیرندگان امور آموزشی به تفاوتهای فردی در آموزي و

در موقعیتی دیگر به سبک دیگری عمل کند .پس ،هر چند افراد

یادگیری ،سبب شکست یادگیرندگان در کسب ا العات ،توانایی

بیشتر سبک خاصی دارند و آن را به کار میگیرند ،اما در

و مهارتهای الزم برای سوادآموزی میگردد که این مس له ایجاد

چهارچوب آن سبک محبوس نمیمانند و قادرند سبکهای مختلف

فضای آموزشی ثابت ،زمان شروع و پایان یکسان کالسها ،ول

خود را با موقعیتها و تکالیف مختلف هماهنگ سازند (لی و

ثابت دورههای آموزشی ،عدم ارائهی دروس الزم و عملکرد

همکاران.)2102 ،

ضعیف در مراکز آموزشی را در پی دارد (کابی و یاسینالپ،

از رف دیگر از جمله عوامل مهم در ترجیو شیوهی افراد

 .)2102بنابراین ،همان ور که افراد دارای تفاوتهای فردی زیادی

برای پردازي ا العات 2و چگونگی درك آنها برتری نیمکرهای

نسبت به یکدیگر هستند ،شیوههای یادگیری متنوعی نیز دارند و

مغز میباشد .ندهرمن ،پدر تکنولوژی تسلط مغز با تحقیو و تجارب

قدرت ،توانمندی و ارجحیتهای آنها در روشی قرار دارد که

خود به این نتیجه رسید که مغز نه فقط از جنبه فیزیکی بلکه از جنبه

ا العات را جذب و پردازي میکنند .کن ( )2113معتقد است،

عملکردی نیز تخصصی شده است .وی معتقد است که افراد از نیم-

سبکهای یادگیری 0یکی از مهمترین مفاهیمی است که تفاوت-

کره های مغز به یک شیوه و با فراوانی برابری استفاده نمی-

های فردی را توضیو میدهد .مارتین ( )2101نیز سبکهای

کنند(کدیور .)0930 ،در واقع افراد برای حل مسئله از حالت مسلط

یادگیری را تفاوت های موجود میان افراد در رويهای یادگیری

مغز خود استفاده میکنند؛ برای مثال فردی که مسئلهای را به صورت

آنان میداند .هر فردی ممکن است در فرآیند یادگیری رویکردی

تحلیلی و یا با نگاه به آمار و ارقام حل میکند و آن را در درون

را که برای خودي مناسب میبیند ،برگزیند و از رویکردهایی که

فرمول منطقی یا فرآیندی متوالی قرار میدهد ،در حال استفاده از

با آنها احساس راحتی نمیکند صرف نظر کند (ماسکات و مالیکن،

نیمکرهی چپ خود است؛ برعکس اگر فرد به دنبال الگوها و

.)2102

تصاویری باشد که ت ثیرات حسی در بردارند و ادراکی شهودی از

پژوهشگران نشان دادند که فراگیران سبکهای یادگیری

کل یک پدیده به دست میدهند ،از نیمکرهی راست مغز خود

متفاوتی دارند ،یعنی ا العات را از راه های مختلف تجزیه و تحلیل

استفاده میکنند (کالیتون و کیمبرل .)2111 ،او به واسطه تحقیقات

میکنند و یاد میگیرند (مانرو .)2111 ،امروزه کامالً مشخص شده

و تجارب خود ثابت کرد که مغز نه تنها از لحاظ فیزیکی ،بلکه از

است که تفاوتهای افراد در یادگیری فقط تا حدی به هوي و

لحاظ رز کار نیز اختصاصی و منحصر به فرد است ،حاالت

تواناییهای آنها بستگی دارد؛ بنابراین عوامل دیگری نظیر

اختصاصی آن را میتوان به چهار بخش متمایز ،هر یک با زبان،

ویژگیهای شخصیتی ،دشواری تکلیفها و تفاوت سبکها نیز در

ارزيها و شیوههای دانستن مخصوص به خود ،قسمتبندی کرد.

learning styles

1.

Information processing

2.
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هر دانشجویی دارای ترکیب منحصر به فردی از این رجحانها یا

 .)2110افرادی که ترجیو فکری غالب آنها ربع  Dاست از تجربیات

ترجیحات فکری است که این رجحانها به رفتارهای مختلف منجر

و ایدههای جسورانه لذت میبرند و به شهود و ابتکار بیش از منطو

میگردد .افراد به ور کلی از این منظر یا دارای حاکمیت و تسلط

اتکا دارند .زمانبندی برای این افراد اهمیت زیادی ندارند .عدم

نیمکره چپ مغز بوده و یا رفتارها و نشانههایی از برتری نیمکره

توجه به زمان در افراد با ترجیو ربع  Dمیتواند باعث ایجاد

راست در آنها مشاهده میشود .تحقیقات نشان داده است که نیمکره

تعارضاتی با افراد در ربع  Bکه برنامهریزی برایشان بسیار اهمیت

چپ به انجام امور مجزا و جز به جز بیشتر مبادرت میورزد و این

دارد ،شود (همان) .افراد در ربع  Dتوانایی این را دارند که به راحتی

در حالی است که نیمکره راست تمایل به اموری کلی و یکپارچه

با مفاهیم انتزاعی ارتباط برقرار کنند .یادگیرندهی ربع  Dتمایل به

دارد (چانگ.)2111 ،

ماجراجویی ،آزمایش و ریسک کردن دارد .از سوی دیگر
یادگیرنده در این ربع مایل است تا مسائل را شخصا تجربه کند (کی،

هر شخصی مخلوط بیهمتایی از تمایالت متفاوت فکری است

.)2113

و این تمایالت منجر به بروز متفاوت رفتار خواهد شد .به عبارت
دیگر افراد در تمامی دوران رشد ،تمایل دارند تا با ترجیحات فکری

بررسی گزاريهای پژوهشی حکایت از آن دارد که روابط

غالب خود به مسائل مختلف پاسخ دهند .زمانی که افراد با ترجیحات

مفاهیم باال یعنی سبکهای یادگیری کلب و ترجیحات

فکری0

فکری غالب خود به موفقیتهای گوناگون پاسخ می دهند ،انرژی

ندهرمان که دو حوزهی جدید و مهم از مباحث یادگیری هستند ،با

کمتری مصرف میکنند و احتیاج به زمان کمتری برای پاسخگویی

هم مورد ارزیابی قرار نگرفته است ،اما هرکدام از متغیرها به صورت

دارند .هرمان ،ترجیحات فکری هرکدام از ربع های مغزی

جداگانه و یا ارتباط آنها با سایر عوامل تربیتی مورد پژوهش قرار

 D,C,B,Aرا به قرار زیر بیان میکنند :افرادی که ترجیو فکری

گرفته اند .با شناختن ترجیحات فکری و سبکهای یادگیری

غالب آنها ربع  Aاست ،به جمعآوری ا العات ،گوي کردن به

متفاوت دانشجویان و در صورت روشن شدن ارتباط ترجیحات

سخنرانیهای آگاه کننده ،تجزیه و تحلیل ا العات و قضاوت

فکری با سبکهای یادگیری ،میتوان با آگاه کردن دانشجویان از

کردن بر اساس حقایو عالقه دارند (فارمر .)2110 ،در سبک

ترجیحات فکریشان آنها را به گونهای راهنمایی کرد که بتوانند

ترجیحی ربع  Aافراد در کار با دادهها ،اعداد و آمار قوی هستند و

موفقیت تحصیلی بیشتری کسب کنند .همچنین آگاهی اساتید و

گرایش به حل مسئله به روي منطقی دارند (گودفری.)2111 ،

کلیه دست اندرکاران حوزهی آموزي و یادگیری از ارتباط

یادگیرندهی ربع  Aعالقه به مطالعهی کتابها و متنهای آموزشی

ترجیحات فکری و سبکهای یادگیری دانشجویان دانشگاه

دارد (کی .)2113 ،افرادی که ترجیو فکری غالب آنها ربع  Bاست

فرهنگیان نیز میتواند در پیشگیری از شکست تحصیلی و افزایش

به دنبال کردن تکالیف تکراری و جزئی ،مدیریت زمان و برنامه-

انگیزي دانشجویان نسبت به حرفهی معلمی و آموزي نقش مهمی

ریزی عالقه دارند (فارمر .)2110 ،شخصی با ترجیو فکری در ربع

را ایفا کند .در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به

 Bکارها را بر اساس سازمان خاصی مدیریت میکند و توانایی این

این سؤال است که آیا بین سبکهای یادگیری کلب و ترجیحات

را دارد که کارها و مسائل را در یک سبک سیستماتیک و متوالی

فکری مطرح شده از سوی ندهرمان در دانشجویان دانشگاه

حفظ کند.یادگیرندهی ربع  ،Bبه یادگیری از ریو فهرست مطالب،

فرهنگیان رابطهی معناداری وجود دارد؟

عناوین و راهبردها عالقهمند است (کی.)2110 ،

روش

افرادی که ترجیو فکری غالب آنها ربع  Cاست به کار تیمی،

پژوهش حاضر از لحاظ هدف در شاخهی تحقیقات کاربردی

گوي دادن به نظرات دیگران و به اشتراك گذاشتن عقاید و

قرار میگیرد .روي اجرای این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و

احساسات خود با دیگران عالقه دارند .افراد در ترجیو ربع  Cعالقه-

رح پژوهش از نوع رحهای همبستگی است .جامعهی آماری این

مند هستند که به صورت گروهی مطالب درسی را فرا گیرند (فارمر،

پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان استان

intellectual preferences
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کرمان میباشد که در سال تحصیلی  0931 -0931مشغول به تحصیل

کار برای گزینههای  9 ،2و  0نیز تکرار خواهد شد؛ به این ترتیب

هستند .تعداد این دانشجویان  0210نفر بوده ( 121پسر و  919دختر)

چهار نمره کلی برای چهار سبک و شیوه یادگیری به دست میآید

و در دو پردیس دانشگاهی خواجه نصیر و شهید باهنر در حال تحصیل

که نمرهی کل اول ،یعنی گزینههای  0به عنوان سبک و شیوهی

میباشند .حجم نمونه با توجه به تعداد افراد جامعه ( 0210نفر) و بر

یادگیری تجربهی عینی ،نمره کل دوم یعنی گزینههای  2به عنوان

اساس جدول پیشنهادی کرجسی و مورگان که برای  0911نفر از افراد

سبک و شیوهی یادگیری مشاهده ت ملی ،نمرهی کل سوم یعنی

جامعه ،حجم  231نفر را در نظر گرفته است ،تعیین شده است .اما

گزینههای  9به عنوان سبک و شیوهی یادگیری مفهومسازی انتزاعی

براساس نظر کرلینگر (به نقل از هومن )0919 ،که معتقد است در

و نمرهی چهارم یعنی گزینههای  0به عنوان سبک و شیوهی یادگیری

تحلیلهای چندمتغیری حجم نمونه نباید کمتر از  911نفر باشد و با

آزمایشگری فعال در نظر گرفته میشود .نمرهای که از بقیه نمرهها

توجه به در نظر گرفتن احتمال ریزي و غیر قابل استفاده بودن برخی

بیشتر است ،بیان کنندهی سبک یادگیری غالب آزمودنی خواهد بود.

پرسشنامهها 901 ،دانشجو تعیین شد که پس از حذف پرسشنامههای

ضریب اعتبار پرسشنامه به روي آلفای کرونباخ در نمونهی

ناقص  901دانشجو ( 291پسر و  011دختر) در تحلیل نهایی مورد

اصلی ،بین  1/19تا  1/11و به روي دو نیمه کردن  1/10تا 1/10

استفاده قرار گرفتند.

گزاري گردیده است (کلب0310 ،؛ به نقل از امامی پور و شمس

برای انتخاب نمونه از جامعه مذکور از روي نمونهگیری بقه ای

اسفندآباد .)0911 ،در ایران نیز ،یار محمدی ( )0913با اجرای

نسبی استفاده گردید .بدین ترتیب که با مراجعه به بخش آموزي

پرسشنامهی مذکور بر روی  911نفر از دانشجویان دختر و پسر ،ضمن

پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان ،لیست دانشجویان براساس رشته

ت یید ساختار علمی پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ  1/10برای

تحصیلی و جنسیت و سال ورود آنها مشخص و سپس به ور تصادفی

تجربههای عینی 1/10،برای مشاهده ت ملی 1/11 ،برای مفهوم سازی

و براساس این سه شاخص و همچنین براساس جدول مورگان و نظر

انتزاعی و 1/12برای آزمایشگری فعال را گزاري نموده است.

کرلینگر،گروه نمونه انتخاب شد و از دانشجویان انتخاب شده خواسته

ب) پرسشنامه سنجش ترجیحات فکری ندهرمان :نسخهی اصلی

شد که به پرسشنامههای سبکهای یادگیری کلب ،ترجیحات فکری

این پرسشنامه از ندهرمن ( )0311است .با توجه به این که تصحیو

ندهرمان وخودتنظیمی یادگیری بوفارد پاسخ دهند.

فرمت اصلی پرسشنامه 021سؤالی ابزار سنجش تسلط مغزی هرمن

تجزیه و تحلیل ا العات با استفاده از نرم افزار  SPSS-29در

کار تخصصی و انحصاری موسسه بین المللی هرمن میباشد ،در این

دو سطو توصیفی و استنبا ی صورت گرفت .در سطو توصیفی با

پژوهش از پرسشنامه  11سؤالی هم ارز با  HBDIکه از ابزارهای اولیه

استفاده از مشخصههای آماری نظیر فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار

سنجش تسلط ربعهای مغزی هرمن بوده و به صورت فعالیتهای

و در سطو استنبا ی از آزمونهای پیشفرض و ضریب همبستگی

ترجیحی هر یک از ربعهای مغزی توسط ادوارد و مونیکا المزدین

پیرسون استفاده گردید.

(المزدین ها )0911 ،و براساس مدل  0ربعی تئوری ندهرمن (هرمن،

ابزار

 )0332مطابقت داده شده است و شامل  11سؤال با  0زیر مقیاس

الف) پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب :در این پژوهش به

میباشد که میزان تسلط مغزی دانشجویان را در چهار سبک تفکر ربع

منظور سنجش سبکهای یادگیری آزمودنیها ،از پرسشنامه سبک

مغزی  ،Aربع مغزی ، Bربع مغزی  Cو ربع مغزی Dمیسنجد .شایان

های یادگیری کلب ( )0310استفاده شده است .این پرسشنامه شامل

ذکر است این پرسشنامه در ابتدا بهصورت ارزیابی تسلط هریک از

 02گویه خود توصیفی میباشد و هر گویه در آن چهار شیوهی

ربعهای مغزی به صورت ( 0ارزیابی  00سؤالی) جداگانه بوده و

یادگیری تجربههای عینی ،مشاهده ت ملی ،مفهومسازی انتزاعی و

محققین حائریزاده و محمدحسین در سال  0911آنها را به صورت

آزمایشگری فعال را مورد ارزیابی قرار میدهد و از ترکیب شیوه های

پرسشنامه  11سؤالی ترکیب نمودهاند (حوریزاد.)0910 ،

یادگیری ،چهار کیفیت به نام سبکهای یادگیری حاصل می شود

در خصوص روایی و پایایی پرسشنامههای مورد استفاده در این

(حسینی لرگانی .)0911 ،برای بهدست آوردن سبک یادگیری

تحقیو باید خا ر نشان ساخت که پرسشنامهی اولیه سنجش تسلط

آزمودنی ،ابتدا گزینههای اول هر  02سؤال با هم جمع میشوند و این

ربعهای مغزی هرمن توسط ندهرمن در سال  ،0311زمانی که ایشان

حمیدرضا آرمان ،حمداهلل منظریتوکلی ،اماناهلل سلطانی ،زهرا زینالدینیمیمند

مسئول مدیریت آموزشی جنرال الکتریک بودند تدارك دیده شده و
اعتبار درونی و بیرونی آن در چندین مرحله به صورت تخصصی انجام
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جدول .2ترجیحات فکری دانشجویان برحسب رشته تحصیلی
ترجیو فکری
رشته تحصیلی
علومتربیتی
ریاضی

ربع D

ربع C

ربع B

ربع A

کل

211
21

01
0

11
2

90
0

99
01

ادبیات

90

3

01

9

0

مشاوره
زبان

01
29

0
1

3
01

9
0

0
9

زیستشناسی

22

01

1

2

0

( 03/1درصد) رشته تحصیلی آنان علوم تربیتی 21 ،نفر ( 1/0درصد)

شیمی

01

1

9

1

0

فیزیک

1

2

1

2

0

رشته ریاضی 90 ،نفر ( 3درصد) رشته ادبیات 01 ،نفر ( 0/3درصد)

کل

901

31

090

01

10

شده است (باندرسن.)0332 -0311،
دادهها و يافتهها
از  910دانشجو شرکتکننده در این مطالعه 013 ،نفر (90/0
درصد) دانشجوی دختر و  291نفر ( 11/0درصد) دانشجوی پسر
بودند .همچنین از  901دانشجو شرکتکننده در این مطالعه 211 ،نفر

رشته مشاوره 29 ،نفر ( 1/1درصد) رشته زبان 22 ،نفر ( 1/0درصد)
رشته زیستشناسی 01 ،نفر ( 2/3درصد) رشته شیمی و  1نفر (2/9
درصد) رشته تحصیلی آنان فیزیک میباشد .جدول  ،0وضعیت
سبکهای یادگیری کل دانشجویان را بر حسب جنسیت نشان می-
دهد.

جدول  2وضعیت ترجیحات فکری دانشجویان برحسب رشتهی
تحصووویلی را نشووووان مید هد .بر بو ن تایج این جدول از بین 211
دانشجوی رشتهی علوم تربیتی ،ترجیو فکری  99نفر ربع  90 ، Aنفر
ربع  11 ، Bنفر ربع  Cو  01نفر ربع  Dمی باشوووند .از 21دانشوووجوی
ر شتهی ریا ضی ،ترجیو فکری  01نفر ربع  0 ،Aنفر ربع  2 Bنفر ربع

جدول  .0وضعیت سبکهای یادگیری دانشجویان برحسب جنس

 0 ،Cنفر ربع  Dمیباشووند .همچنین از  90دانشووجوی رشووته ادبیات،

شیوه و سبک یادگیری

تجربه

مشاهده

مفهوم سازی

آزمایشگری

جنس

عینی

ت ملی

انتزاعی

فعال

دختر

01

01

01

20

013

پسر

91

00

010

09

291

کل

00

01

000

11

901

کل

ترجیو فکری 0نفر ربع 9 ،Aنفر ربع 01 ،Bنفر ربع  Cو  3نفر ربع D

میباشد .همچنین از 01دانشجو رشتهی مشاوره ،ترجیو فکری  0نفر
ربع 9 ،Aنفر ربع 3 ،Bنفرربع  Cو 0نفرربع  Dمیباشد .همچنین نتایج

جدول  ،0وضووعیت شوویوه و سووبکهای یادگیری دانشووجویان
برحسووب جنس را نشووان میدهد .بر بو نتایج این جدول از بین 901
دانشجو 000 ،نفر شیوه و سبک یادگیری آنان مفهوم سازی انتزاعی،
 11نفر آزمایشوووگری فعال 01 ،نفر مشووواهده ت ملی و  00نفر تجربه
عینی است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت شیوه و سبک غالب در کل
دانشووجویان مفهومسووازی انتزاعی میباشوود .همچنین شوویوه و سووبک
غالب دختران نیز مفهومسووازی انتزاعی اسووت و آزمایشگری فعال،
مشووواهده ت ملی و تجربه عینی در ردههای بعدی قرار دارند .سوووبک
غالب در دان شجویان پ سر نیز مفهوم سازی انتزاعی ا ست و آزمایش
گری فعال ،مشوووا هده ت ملی و تجر به عینی در رده های بعدی قرار
دارند .جدول  2ترجیحات فکری دانشجویان برحسب رشته تحصیلی
را نشان میدهد.

ن شان داد از  29دان شجو ر شته زبان ،ترجیو فکری 9نفر ربع 0 ،Aنفر
ربع 01 ،Bنفر ربع  Cو  1نفر ربع  Dمیباشوود .از  22دانشووجو رشووته
زیست شناسی ،ترجیو فکری 0نفر ربع  2 ،Aنفر ربع  1 ، Bنفر ربع C

و 01نفر ربع  Dمیبا شد .از  01دان شجو ر شته شیمی ،ترجیو فکری
0نفر ربع 9 ،Aنفر ربع  Cو 1نفر ربع  Dمیبا شد .همچنین نتایج ن شان
داد از  1دان شجو ر شته فیزیک ،ترجیو فکری 0نفر ربع 2 ، Aنفر ربع
 Bو  2نفر ربع  Dمیباشوود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ترجیو
فکری غا لب دانشوووجویان رشووو ته های علوم تربیتی ،ادب یات ،ز بان،
مشاوره ربع  ،Cترجیو فکری غالب دانشجویان رشته های ریاضی و
فیز یک ربع  Aو ترجیو فکری غا لب دانشوووجو یان رشووو ته های
زیسووتشووناسووی و شوویمی ربع  Dاسووت .جدول  9رابطهی بین ابعاد
سبکهای یادگیری و ابعاد ترجیحات فکری را نشان میدهد.
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بررسی رابطهی سبکهای یادگیری کلب با ترجیحات فکری در ...

جدول .9ماتریس همبستگی بین ابعاد سبکهای یادگیری و ابعاد ترجیحات فکری
مؤلفهها

0

متغیرها

 -0مفهومسازی انتزاعی

0

سبکهای

 -2تجربه عینی

**1/120

0

یادگیری

 -9مشاهده ت ملی

9

2

0

1

0

**1/210

1/103

0

 -0آزمایشگری فعال

**1/901

**1/119

**1/003

0

 -0ربع A

**1/113

1/010

**1/101

**1/199

0

ترجیحات

 -1ربعB

1/000

1/010

*1/00

*1/091

**1/090

فکری

 -1ربعC

*1/002

**1/101

 -1ربعD

**1/120

*1/010

1

1

0

*1/010

1/101

1/120

**1/231

0

1/101

**1/122

**1/200

**1/230

**1/901

0

* = P>1/10 ** = P>1/10
جدول  9نتایج تحلیل ماتریس همبسوووتگی بین ابعاد سوووبکهای

کلب( )2110در نظریهی خود اظهار میدارند ،شووخصووی که شوویوه و

یادگیری و ابعاد ترجیحات فکری را نشوان میدهد .نتایج نشوان داد،

سوووبک یادگیریاي مفهومسوووازی انتزاعی اسوووت به تحلیل منطقی

رابطهی بین سبک یادگیری مفهومسازی انتزاعی با ربع ،P>1/10( A

اندیشوووهها ت کید میورزد ،در کارهای خود رحریزی نظامدار را به

 )r=1/113و با ربع  )r=1/ 120 ،P>1/10( Dقوی ،مثبت و معنادار و

کار میبندد ،با توجه به درك و فهم اندیشومندان امور عمل میکند،

با ربع  )r=1/002 ،P>1/10( Cمتوسووط ،مثبت و معنادار میباشوود اما

نوآور و کلنگر اسووت .براین اسوواس در این مرحله از یادگیری فرد

با ربع  )r=1/000 ،P>1/10( Bضووعیف بوده و معنادار نیسووت .رابطه

برای درك مسووائل و موقعیتها بیشووتر از منطو و تفکر اسووتفاده می

بین سووو بک یادگیری تجر به عینی با ربع )r=1/101 ،P>1/10( C

کند تا احساس .این خصوصیات با خصوصیات ترجیو فکری ربع A

قوی ،مثبت و معنادار ،با ربع  ) r=1/010 ،P>1/10( Dمتوسط ،مثبت

و  Dمغز ه ماهنگی ز یادی دار ند.در واقع ویژگی مشوووترك مفهوم

 )r=1/010و ربع A

سازی انتزاعی و ربع  Aمغز تفکر منطقی و تحلیلی و ویژگی مشترك

( )r=1/010 ،P>1/10ضعیف بوده و معنادار نی ست .رابطه بین سبک

این سوووبک و شووویوه یادگیری با ربع  Dکل نگر و مفهومی بودن و

یادگیری مشوواهده ت ملی با ربع  )r=1/101 ،P>1/10( Aقوی ،مثبت

نوآوری آنها اسوووت .معنادار نبودن رابطه بین سوووبک مفهوم سوووازی

و معنووادار ،بووا ربع  ) r=1/00 ،P>1/10( Bو بووا ربع،P>1/10( C

انتزاعی با ترجیحات فکری ربع  Cو  Bنیز احتماال خصووووصووویاتی از

) r=1/010متو سط ،مثبت و معنادار میبا شد .اما با ربع ،P>1/10( D

جمله غیر انعطاف بودن افراد در ربع  Bو اسوووتفاده از احسووواس برای

 )r=1/101ضووعیف بوده و معنادار نیسووت .رابطه بین سووبک یادگیری

درك م سائل و موقعیتها تو سط دارندگان تفکر ربع  Cا ست که با

و مع نادار می باشوووود .ا ما با ربع ،P>1/10( B

آزمووایش گری فعووال بووا بووا ربع  )r=1/199 ،P>1/10( Aو ربع

D

ویژگیهای این شیوه یادگیری هماهنگی الزم را ندارد.

( ) r=1/122 ،P>1/10قوی ،مث بت و مع نادار و با ربع،P>1/10( B

رابطه بین سوووبک تجربه عینی با ربع  Cقوی ،مثبت و معنادار ،با

) r=1/091متوسووط ،مثبت و معنادار میباشوود .اما با ربع ،P>1/05(C

ربع  Dمتوسط ،مثبت و معنادار میباشد .اما با ربع  Bو ربع  Aمعنادار

 )r=1/101ضعیف بوده و معنادار نیست.

نیسووووت .این ن تایج با یاف ته های پژوهش ده قان ()0932؛ امینی و

بحث و نتيجهگيری

همکاران ( )0931و هرمان و نهدی ( )2101هم سو میبا شد .در تبیین

پژوهش حاضوور با هدف بررسووی رابطهی سووبکهای یادگیری

این رابطه میتوان گفت که یادگیرندهای که سوووبک یادگیریاي

کلب با ترجیحات فکری ندهرمان در دان شجویان دان شگاه فرهنگیان

تجربه عینی اسوووت ،از تجارب خاص میآموزد ،با دیگران ارتباط

کرمان انجام شووود .نتایج نشوووان داد رابطه بین سوووبک مفهومسوووازی

برقرار میکند و به اح ساس خود و افراد دیگر ح ساس ا ست .در این

انتزاعی با ربع  Aو ربع  Dقوی ،مثبت و معنادار و با ربع  Cمتوسوووط،

مرحله از یادگیری فرد به اح سا سات خود اعتماد میکند و نمیتواند

مثبت و معنادار میبا شد اما با ربع  Bمعنادار نی ست .این نتایج با یافته

ذهنی باز داشته باشد و نسبت به امور و قضایا به صورت انعطاف پذیر

های پژوهش سپهریان و اقبالی ()0930؛ دهقان ( )0932و کالیتون و

عمل کند .از جمله توانمندیهای یادگیری افراد دارای شیوه و سبک

کیمبرل ( )2111همسوووو میبوواشوووود .در تبیین این رابطووه کلووب و

یادگیری تجربه عینی ،یادگیری از راه شهود ،یادگیری از راه تجارب

حمیدرضا آرمان ،حمداهلل منظریتوکلی ،اماناهلل سلطانی ،زهرا زینالدینیمیمند
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رابطه بین سوووبک آزمایشگری فعال با با ربع  Aو ربع  Dقوی،

درونی اسوووت (هونی و مانفرید .)2109 ،این ویژگیها با ویژگیهای

مثبت و معنادار و با ربع Bمتو سط ،مثبت و معنادار میبا شد .اما با ربع

ترجیو فکری ربع  Cمغز که ح سی ،اح سا سی ،بینفردی (ان سانگرا)

 Cمعنادار نیسوووت .این نتایج با یافتههای پژوهش سوووپهریان و اقبالی

و نمادین است ،اشتراك زیادی دارد .این ربع با آگاهی از احساسات،

()0930؛ امینی و همکواران ()0931؛ کالیتون و کیمبرل ( )2111و

هی جا نات فیزیکی ،ارزي ها ،موسووویقی و ارت با ات سووور و کار

اچندو( )2111هم سو میبا شد .در تبیین این روابط میتوان گفت که

دارد( حائریزاده ،مح مد حسوووین .)0911 ،مع نادار نبودن راب طه بین

آزمایشوووگری فعال توان فراهمآوری اسوووباب کار ،ریسوووک و ت ثیر

سووبک و شوویوه یادگیری تجربه عینی با ترجیحات فکری ربع  Aو B

گذاری در افراد و وقایع را در ول عمر شوووامل میشوووود .در این

نیز احتماال ناشوووی از تفاوت بین ویژگی های این شووویوه یادگیری با

مرحله یادگیری شووکلی فعال مییابد .یعنی به صووورت تجربه کردن

ویژگی های این دو ربع ا ست .خ صو صیاتی مثل توالی کنترل شده،

برای ت ثیرگذاری و تغییرموقع یت در میآید .همچنین ،فرد صووورفا

تفکر برنووامووهریزی شووووده در ربع  Bو تفکرات تحلیلی ،منطقی و

موقعیت را مشاهده نمیکند ،بلکه عالقهای واقعی و روی آورد فعالی

ا ستداللی در ربع  Aکه با ویژگیهای ذکر شده برای سبک و شیوه

به م س له دارد .از جمله توانمندیهای یادگیری افراد دارای این شیوه

یادگیری تجربه عینی چندان هماهنگ نیست.

یادگیری ،یادگ یری از راه ان جام دادن کار ها ،توا نایی ان جام دادن

رابطه بین سبک مشاهده ت ملی با ربع  Aقوی ،مثبت و معنادار ،با

کار ها ،خالق یت ،خطر پذیری و ع مل کردن برای ت ثیر در افراد و

با ربع D

رو یداد ها و عالقم ند به کار های انفرادی اسوووت .این ویژگی ها با

معنادار نیسوووت .این نتایج با یافته های پژوهش سوووپهریان و اقبالی

ویژگیهای ترجیحات فکری ربع  Aو  Dمغز هماهنگی زیادی دارد.

()0930؛ ده قان ()0932؛ کالیتون و کیمبرل ( )2111و هوراك و

ویژگی مشوووترك آزمووایشوووگری فعووال بووا ترجیو فکری ربع ، A

تویت ( )2112همسوووو میباشووود .در تبیین این رابطه میتوان گفت،

مشارکت فعال فرد در فرآیند یادگیری و روی آورد فعال به مس له و

شخصی که شیوه و سبک یادگیریاي مشاهده ت ملی است با نظارة

ویژگی مشوووترك آزمایشوووگری فعال و ربع  ، Dخطرپذیری و عمل

چیزها و اشوویاء از جنبههای مختلف و جسووتجوی مفاهیم و معنای آن

کردن برای ت ثیر گذاری در افراد اسووووت .مع نادار نبودن راب طه بین

ها یاد میگیرد .بیشتر اندیشهها و موقعیتها را از دیدگاههای متفاوت

سوووبک و شووویوه یادگیری آزمایشوووگری فعال با ربعهای  Cو  Bهم

درك میکند .این افراد به عینیت ،حوصوووله و قضووواوت دقیو متکی

احتماال ناشی از تفاوت بین ویژگیهای این دو متغیر است .به وری

هسووتند ولی الزاما اقدامی انجام نمیدهند.همچنین ،فرد برای تشووکیل

که افراد دارای ترجیو فکری ربع  Cعالقمند به کار تیمی ،در میان

عقاید خود به افکار و نظریهها مراجعه میکند(کلب و کلب.)2110 ،

گذاشتن ایدهها با دیگران ،احساسات و همیاری و نه رقابت هستند و

توانمندی های یادگیری این افراد یادگیری از راه ادراك ،مشووواهده

افراد دارای ترجیو فکری ربع  Bدوسووت دارند با موضوووعات بسوویار

دقیو قبل از تصووومیمگیری ،در نظر گرفتن امور از زوایای مختلف و

سوواخت یافته وبه ترتیب سووازماندهی شووده مواجه باشووند ،انضووباط

جسوووتجوی درونی برای یافتن معانی(درون گرایی) اسوووت (هونی و

شخ صی و عدم خالقیت هم از ویژگیهای این ترجیو فکری ا ست

مانفرید .)2109 ،این ویژگیها با خصوووصوویات ترجیو فکری ربع A

که اینها معموال در سبک و شیوه یادگیری آزمایشگری فعال کمتر

مغز خصوصا حل مس له ،تحلیلی بودن و تصمیمگیری بر اساس منطو

د یده میشوووود ( حائری زاده .)0911 ،از مهمترین م حدود یت های

و اسوووتدالل و همچنین درونگرایی هماهنگی زیادی دارد .همچنین

پژوهش میتوان بووه این موارد اشوووواره کرد کووه این پژوهش بووه

خصوصیاتی از جمله قضاوت دقیو ،سخت کوشی ،انضباط شخصی

دانشووجویان دانشووگاه فرهنگیان اسووتان کرمان محدود شووده اسووت،

و درونگرایی در ربع Bو ویژگی هایی مثل یادگیری از ریو لمس،

بنابراین در تعمیم نتایج آن به سووایر افراد و در دیگر گروههای سوونی

احسوواس ،مشوواهده دقیو ،ترجیو دادن تصووویر به جای صوودا برای

بایسوووتی جانب احتیاط را رعایت کرد .اصووولیترین منبع گردآوری

اسووتفاده از زبان بدنی در ربع  Cو هماهنگی این ویژگی ها با ویژگی

ا العات در این پژوهش ،پرسووشوونامه بوده که جنبهی خودگزارشووی

های سبک و شیوه یادگیری ت ملی باعث معنادار شدن رابطه بین این

دارد .به همین دلیل ،ممکن اسوووت ترس از ارزیابی ایجاد سووووگیری

متغیرها گردیده است.

کرده باشوود .همچنین از آنجا که رح پژوهشووی از نوع همبسووتگی

ربع  Bو با ربع Cمتوسوووط ،مثبت و معنادار می باشووود .اما
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...بررسی رابطهی سبکهای یادگیری کلب با ترجیحات فکری در

 تفسیرها و اسنادهای، محدودیتهایی را در زمینه تعمیم یافتهها،است
علت شناختی متغیرهای مورد بررسی مطرح می سازد که باید در نظر
 در پایان پیشنهاد میشود از رويهای کیفی و رويهای.گرفته شود
 چون سبکهای،آزمایش ولی جهت بررسی متغیرها استفاده شود
 همچنین.یادگیری در اثر گذر زمان و مداخالت قابل تغییر هسوووتند
پیشووونهاد میگردد روابط بین این متغیرها به صوووورت مدل بررسوووی
گردد و مدل نهایی به عنوان مبنایی برای راحی و تدوین برنامههای
 پرورشووی و پژوهشووی توسووط مسووئولین و اسوواتید محترم،آموزشووی
دان شگاه فرهنگیان ا ستان کرمان و سایر مراکز آموزي عالی ک شور
.مورد استفاده قرار گیرد
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