
 

 

 

 

 

The Relationship between Learning Styles with Achievement 

Motivation and Academic Achievement of High School 

Students in Lorestan Province 

Ezatolah Ghadampour1, Houshang Garavand2, Saeede Sabzian3 

1. Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, 
Khorramabad, Iran 

2. Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, 
Khorramabad, Iran 

3. Ph.D. in Educational Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, 
Iran 

(Received: July 25, 2016; Accepted: December 7, 2019) 

Abstract  
 

The research has been performed to the aim of studying the investigation of the relationship 
between the learning styles with achievement motivation and academic achievement of 
high school students in Lorestan province in mind. Descriptive-correlation method of 
research has been used, to this aim. Statistical population include all of High School 
students (115010 student) of in Lorestan province, according to the statistical report of 
Education Department of Khorramabad for academic year of 2015-2016. Based on Krejcie-
Morgan table, a sample size of 384 individuals has been selected based on Stratified 
random sampling method. To collect data, Hermann's Progressive Motivation 
Questionnaire (1970), Kolb's Learning Styles Questionnaire (1971) and GPA have been 
used. To analyze data and test research hypotheses, indicators of descriptive statistics 
including standard mean and deviation have been used, in addition to inferential statistics 
tests such as Pearson correlation coefficient, independent t-test, and multivariate analysis of 
variance. Results showed that the correlation coefficient between divergent learning styles 
and achievement motivation (r= 0.39, P= 0.0001); converging learning style and 
achievement motivation (r= -0/41, P= 0.0001); the divergent learning styles and academic 
achievement (r= 0.36, P= 0.0001); converging learning style and academic achievement (r= 
-0.39, P= 0.001) there is a significant relationship. But assimilating and accommodating 
between learning styles and academic achievement was no significant relationship with 
achievement motivation (P < 0.05). Multivariate analysis of variance showed that there is a 
significant difference between male and female students' learning styles (P<0.05). The 
independent t test results showed that the mean achievement motivation and academic 
achievement of girls and boys there is a significant difference (P< 0.01). 

Keywords: Academic achievemet, Achievement motivation, Convergent learning style, 
Divergent learning style, Learning styles. 
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 یلیتحص شرفتیپ و شرفتیپ زةیانگ با یریادگی یها سبک رابطة

  لرستان استان متوسطة دورة آموزان دانش

3سعیدهسبزیان،2هوشنگگراوند،1پورالهقدمعزت
 

 آباد، ایران شناسی، دانشكدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم دانشیار، گروه روان. 1

 آباد، ایران شناسی، دانشكدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم استادیار، گروه روان. 2

 آباد، ایران دانشگاه لرستان، خرمشناسی تربیتی، دانشكدة ادبیات و علوم انسانی،  دکتری روان. 3

 (56/43/5931: ؛ تاریخ پذیرش40/40/5930: تاریخ دریافت)

 چکیده

اسیتا    ةمتزسیط  ةآمیزاا  دور  پیشرفت و پیشرفت تحصیییی دانیش   ةانگیز اهای یادگیری ب سبک هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین
آمزاا  مقطع متزسطة اسیتا  لرسیتا  بیع تعیداد      ری شامل کییة دانشروش پژوهش تزصیفی اا نزع همبستگی، و جامعة آما. بزد لرستا 
. ای انتخیا  شیدند  گییری تصیادفی قبقیع    ، و بع روش نمزنعشده نفر تعیین 910 ،نفر بزد کع براساس جدول کرجسی و مزرگا  550454
 همچنیین،  ،(5394)شیرفت هیرمن    انگییزة پی  و (5395)هیای ییادگیری کیی      های سبکهای مزرد نیاا پرسشنامع آوری داده برای جمع

هیای ضیری  همبسیتگی پیرسیز ، آامیز  تیی        هیا، آامیز    برای تحییل داده. گرفتع شد کار آمزاا  بع شدة دانش میانگین دروس گذرانده
شیرفت  بین سبک یادگیری واگیرا و انگییزة پی   ها، براساس نتایج تحییل داده. های مستقل، و تحییل واریان  چندمتغیره انجام گرفت گروه
(4445/4, P=933/4r= ) بین سبک یادگیری همگرا و انگیزة پیشرفت ،(4445/4, P=05/4-r= )    بین سبک ییادگیری واگیرا و پیشیرفت ،

اا . رابطیع معنیادار وجیزد دارد   ( =P=93/4-r ,4445/4)، بین سبک یادگیری همگرا و پیشرفت تحصیییی  ( =P=96/4r ,4445/4)تحصییی 
. یابنده با انگیزة پیشرفت و پیشرفت تحصییی رابطة معنیادار وجیزد نیدارد    کننده و انطباق سبک یادگیری جذ  قرفی، نتایج نشا  داد بین

همچنیین، نتیایج   . آمزاا  دختر و پسر تفاوت معنادار وجیزد دارد  های یادگیری دانش بین سبکنشا  داد  چندمتغیره یان وار یلتحی نتایج
آمزاا  دختر و پسیر تفیاوت معنیادار وجیزد      میانگین انگیزة پیشرفت و پیشرفت تحصییی دانشهای مستقل نشا  داد بین  آامز  تی گروه

 . دارد

  .های یادگیری سبک، پیشرفت تحصییی، سبک یادگیری واگرا، سبک یادگیری همگراانگیزة پیشرفت،  :یكلید  واژگان
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 مقدمه

 افت .بررسی شود تحصیلی افت مفهوم باید ابتدا ،تحصیلی پیشرفت شدن مفهوم برای روشن

 نامطلوب سطحی به بخش رضایت سطحی از آموزان دانش درسی و تحصیلی عملکرد افت تحصیلی،

 درسی های فعالیت در فرد بالفعل استعداد بالقوه و استعداد بین توجهی فاصلۀ شایان اگر. است

 (.0931همکاران، منوچهری اردستانی و )نامند  می تحصیلی ای را افت فاصله چنین باشد، مشهود

 آموز دانش هر دربارة و شود نمی خالصه تجدید یا مردود در فقط تحصیلی افت است روشن

 حتی بنابراین، .کند می صدق باشد، انتظار حد و بالقوه استعداد و توان از تر کم او های یادگیری که

 افت مفهوم شدن روشن با .شوند افت تحصیلی دچار ،است ممکن نیز تیزهوش آموزان دانش

 های آموخته اگر. دریافت شفاف صورت به را درسی پیشرفت مفهوم توان می اکنون تحصیلی،

 های آموخته یا باشد، او بالقوة استعدادهای و توان با متناسب خاص درس یک در فرد آموزشگاهی

 نباشد، او بالفعل و بالقوه توان بین ای فاصله یادگیری در بوده، وی استعداد و توان متناسب با فرد

 (.0931، احدیقاسمی نوشاد و )دست یافته است  درسی به پیشرفت آموز دانش

 این از یکی شود، می مشخص متفاوت معیارهای با و مختلف های راه از تحصیلی پیشرفت

 معیار ؛است وی سال یک معدل محاسبۀ و تحصیلی نیمسال یک در آموزان دانش معدل معیارها

نمرات  مجموعۀ کارگیری به ،دیگر شیوة ؛است درس یک در آموزان دانش اتنمر محاسبۀ دیگر،

 دورة یک یا سال چند طی تحصیلی پیشرفت تعیین ،در نهایت، معیار آخر و ؛است سال یک دروس

 از گروه یک از میانگینی یا تحصیلی دورة یک از نمره یک اگر(. 0931ملکی، )است  تحصیلی

 برای مالکی تحصیلی، های مختلف دوره از میانگینی یا خاص موضوعی حیطۀ در مختلف دروس

برای . داشت دنخواه دنبال به را تشخیصی مشکالت و مسائل ها مالک این باشد، تحصیلی پیشرفت

 تا است، کمتر پایایی و روایی دارای ویژه تحصیلی دورة یک از واحد نمرة یک کاربرد ،مثال

 های دوره از آمده دست به های نمره کاربرد. آید می دست بهنمره  چندین ترکیب براساس که ای نمره

 ای مسأله کالس نمرات آوردن معدل دست به منظور به نیز مختلف موضوعات در تحصیلی مختلف

های  رشته و ها دوره از که است نمراتی شامل نمرات گونه این زیرا است، پوشیده و دشوار
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 از یک هر که  صورتی در اند، شده ترکیب واحد مقیاس یک در و ،آمده دست به متفاوت تحصیلی

 (.0933ورزدار، )باشند  داشته موضوع هر در را فترپیش از متفاوتی توانند سطوح می آموزان دانش

 از بعدی یک مقیاس جای به پیشرفت از چندبعدی مقیاس یک پذیرش که رسد می نظر به
 مجموعه هر برای کالسی نمرات میانگین که است دلیل بدین این. است مفیدتر تحصیلی، پیشرفت

 از ای مجموعه ترکیب تا ،است پیشرفت تحصیلی از کنندة بهتری بینی پیش تحصیلی های دوره از
 فرد یک های پیشرفت مقیاس توان می ،حال هر به. واحد مقیاس یک در تحصیلی متفاوت دروس

 ویژه کالسی معدل عنوان با غیره و ادبیات ،تاریخ علوم، ریاضیات، مانند خاص حیطۀ یک در را
 موضوعات ۀهم در فرد پیشرفت به عمومی کالسی معدل های مقیاس که حالی در. کرد بندی طبقه
 پیشرفت که دارد وجود امکان این ویژه کالسی معدل  مقیاس انتخاب یک طریق از ،کند می اشاره

معدل »کرد، ولی زمانی که مربوطه تعیین  موضوعات از را ویژه گروه یک در فرد هر تحصیلی
های موضوعی مختلف  شود، امکان پیگیری پیشرفت فرد در حیطه کار برده می به« کالس عمومی
گیری پیشرفت تحصیلی  خالصه اینکه میانگین نمرات کالسی، مالکی رایج برای اندازه. وجود ندارد

 (.0933ورزدار، )است 
 مطالعات اجتماعی شناسان روان و ،تربیت و تعلیم پژوهشگران و محققان متمادی های سال
محمداسماعیل و ) اند داده انجام آموزان دانش تحصیلی پیشرفت مؤثر بر عوامل دربارة فراوانی
 همۀ توجه مورد حاضر، حال در ویژه به که است موضوعی تحصیلی ، زیرا پیشرفت(0930، هومن

 نوجوانان و کودکان تحصیل صرف جوامع بودجۀ از مقدار زیادی هرساله و است جهان کشورهای
 تأثیر تحصیلی پیشرفت تواند بر می که مختلفی عوامل بررسی به زیادی های پژوهش و شود می

 های برنامه و مدرسه زندگی، محیط خانواده، مانند اختصاص یافته است، عواملی باشد، داشته
 (.0931عباباف، ) آموزشی

شود که آثار بسزایی بر پیشرفت تحصیلی می های فرد، باعثجز توانایی عوامل مختلفی به
نشان دادند دو طبقۀ ( 0333) 1آکرمن، استرنبرگ و گالسر(. 1110، 0انگژ)پیشرفت تحصیلی دارند 

                                                           
1. Zhang 
2. Akreman, Sterenbserg & Glaser 
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های فردی در قلمرو پیشرفت تحصیلی  کننده در بررسی تفاوت بینی مشخص از متغیرهای پیش

های شناختی از قبیل ۀ اول را شامل اندازهطبق( 0331) 0کارتر و جونز. است مورد توجه قرار گرفته
 پژوهشگران(. 0333، 1انگ و استرنبرگژ)نند  معرفی میهای توانش  های پیشرفت و آزمون آزمون

بینی عملکرد  های توانش و پیشرفت تحصیلی سنتی توانایی پیش آزمون کارگیری بهاند بیان کرده
تحصیلی افراد را دارند، زیرا عملکرد قبلی فرد و سطح توانایی او عملکرد آتی او را مشخص 

کنندة متغیرهای  بینی مطالعات فراوانی نقش پیش. شناختی است های غیر طبقۀ دوم، اندازه. کند می
 . اندکرده بررسیت تحصیلی شناختی را در پیشرف غیر

مربوط  های پژوهشانگیزش و  توجه به محور بنیادی آموزش و پرورش آینده،از سوی دیگر، 

یا نیاز به  9«پیشرفت ةانگیز»رفتار انسانی  ةکنند های تعیینانگیزه ترین مهم از یکی .به آن است

یافتن،  دادن، تسلط جامان مشکلی را با موفقیت کاربه معنای پیشرفت  ةانگیز. پیشرفت است

ها و افکار، اعمال حداکثر سرعت و استقالل عمل در  آدم ء،بخشیدن به اشیا کردن و انتظام دستکاری

کردن و  ها، سرآمدبودن، رقابت به درجات ممتاز در فعالیت رسیدنها، گذشتن از موانع  فعالیت

، 1موری)است  استعدادهایز آم از دیگران و باالبردن و عزت نفس از طریق موفقیت گرفتن پیشی

از  با رضایت و احساس مثبت ناشی ،، موضع نیاز به پیشرفت زیاد(0399)به عقیدة مکللند . (0339

های مرتبط با موفقیت در ارتباط است؛ برعکس، موضع نیاز  بینی موفقیت در کوشش تالش و پیش

بینی عملکرد ضعیف در ارتباط  با احساس دفاعی و ترس از شکست ناشی از پیش ،به پیشرفت کم

موفقیت فرد  ،پیشرفت بیشتر باشد ةدهد هرچه شدت انگیزنشان می مطالعات(. 1101، 9ردر)است 

بدین منظور، باید ابزار و وسایل انگیزش را شناخت و  (.0931 فشاری،اامیر) افزایش خواهد یافت

 .کار گرفت و توسط مدیران الیق و شایسته به موقع ها را به آن

                                                           
1. Carter & Jones  

2. Sternberg 

3. Achievement motivation 

4. Murray 

5. Reeder 
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های یادگیری یادگیرندگان و پژوهان عواملی را که بر خروجی بنابراین، در چند دهۀ اخیر، دانش

 0سبک شده، ساختار یکی از عوامل اصلی بررسی. اند گذارند، بررسی کردهانگیزة پیشرفت تأثیر می

آموزان با رویکردهای  د وقتی سبک یادگیری دانشده نشان می( 0331) 1های براون یافته. است

یابد  آموزان افزایش می شود، انگیزش عملکرد و پیشرفت دانش همخوان در تدریس هماهنگ می

هایشان  کارگیری توانایی توانایی نیستند، اما به روش ترجیحی افراد در به هاسبک(. 0333، 9کانگ)

های مبتنی بر نظریۀ  پژوهش(. 0339و استرنبرگ،  1گریگورنکو)در تکالیف شناختی اشاره دارند 

 (. 1101انگ، ژ)آموختگان دارد  اند سبک نقشی مهم در یادگیری دانش ها هم نشان دادهسبک

 کسب تجربه کرده، تمرکز آن در افراد که است روشی یادگیری سبک شناسی،روان نظر از

 از که طور همان(. 1101 ،9و امیرالدینعثمان ) آورند می دستبه را دانش و اطالعات و ،کنند می

 اشاره آن نیز مختلف انواع به ، پژوهشگراناست شده بیان گوناگونی های تعریف یادگیری سبک

 آورند،می یاد به و گیرند می یاد بهتر شاگردان که روشی بر ها بندی طبقه این از برخی. اند کرده

 سبک از ای سیاهه(  111) 1ریچمان و گراشا(. 0333 ، چافی) شنیدن و دیدن مانند اند؛کرده تمرکز

گیر،  کناره: کندمی بندیطبقه صورت این به را شاگردان رفتار های ترجیح که اندداده ارائه یادگیری

 طراحی (0333) 3توسط فلدر و سیلورمنمدل دیگر . مستقل، وابسته، مشارکتی، رقابتی و همکارانه

دریافت و . 0: کندیادگیری شاگردان تمرکز می های این مدل بر چهار بعد از ترجیح. شده است

مفهومی، خالق، )یا شهودی ( هاگیری به سمت وقایع و روشتمرکز، عمل، جهت)احساس 

ترجیح ارائۀ مطالب )بصری  .1؛ (های اساسی و بنیادیها و برداشتگیری به سمت نظریهجهت

                                                           
1. Style 

2. Brown 

3. Kang 

4. Grigorenko  

5. Othman & Amiruddin 

6. Chaffee 

7. Grasha & Reichmann 

8. Felder & Silverman 
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توضیحات کتبی و شفاهی را ) یا کالمی( کارگیری عکس، نمودار و شکل ثل بهصورت عینی م به

یا تأملی ( ترجیح کار به صورت عملی و همکاری در گروه)فعال . 9؛ (دهندبیشتر ترجیح می

؛ (صورت تنهایی یا در گروه دونفره و آشنادادن تکلیف به یادگیری از طریق تفکر و ترجیح انجام)

( یادگیری در کندوکاوهای طوالنی)یا سراسری ( طی مراحل پشت سرهمیادگیری )ترتیبی . 1

این  ،های یادگیری کردن نظریۀ سبک با مطرح 1کلب(. 1101، 0الدین اسماعیل، حسین و جمال)

های یادگیری های یادگیری خود در اکتساب روشکرد که شناخت فرد از پیامد سبک بیاننکته را 

هایی اشاره  های یادگیری به روش کلب، سبک به زعم(. 0933، یزدی)داشت دیگر مزایایی خواهد 

آورند که آنان را در برخورد با  کند که در آن افراد مفاهیم، قوانین و اصولی را به وجود می می

 . کندهای جدید هدایت می موقعیت

      تجربۀ عینی؛ . 0: از نظر کلب، یادگیری فرایندی است که چهار مرحله تشکیل شده است

اسکندری و صالحی، )آزمایشگری فعال . 1سازی انتزاعی؛ مفهوم. 9مشاهدة فکورانه یا تأملی؛ . 1

های مبتنی بر احساس خود متکی هستند، شدت بر قضاوت افراد در مرحلۀ تجربۀ عینی به(. 0933

اصی که در های خو بیشتر از طریق مثال ،هادار نسبت به مسأله یا موقعیت تا بر یک رویکرد نظام

دادن  قبل از انجام ،در مرحلۀ مشاهدة فکورانه. گیرندشود، بهتر یاد می های گروهی مطرح میبحث

. های مختلف متکی هستندها، عقاید و مفاهیم از جنبه هر کاری بر مشاهده و بررسی دقیق موقعیت

در مرحلۀ . دهند های یادگیری از قبیل سخنرانی و مواد تشریحی و نظری را ترجیح می اینها روش

بر تفکر منطقی و ارزشیابی خردمندانه متکی  ،ها برای درک مسائل و موقعیت ،سازی انتزاعی مفهوم

در مرحلۀ آزمایشگری فعال با تکیه بر آزمایش و . دهند هستند و برای حل مسائل نظریه ارائه می

ای نشان  عال عالقههای یادگیری غیرف اینها به موقعیت. گیرند تجربه به صورت فعال یاد می

 .گیرند ها و آزمون و خطا یاد میدهند و بیشتر از طریق پروژه نمی

                                                           
1. Ismail, Hussain & Jamaluddin 

2. Kolb 
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 ها از آن شود که هر یک چهار سبک یادگیری ایجاد می ،چرخۀ یادگیری ۀاز ترکیب چهار مرحل

 : در یک ربع مربع مختصات قرار دارد و عبارت است از

افراد دارای . شود دة فکورانه ایجاد میاین سبک از ترکیب تجربۀ عینی و مشاه :سبک واگرا

در اینجا مشاهده بر . کنندخوبی از نظرهای مختلف بررسی می های عینی را به این سبک وضعیت

برند های وسیع است، لذت میهایی که مستلزم ایجاد اندیشهاین افراد از موقعیت. عمل برتری دارد

روش تدریس ترجیحی در . وة تصور باال هستندو متمایل به رابطه با دیگران، هیجانی و دارای ق

 .افراد واگرا بحث گروهی و بارش افکار است

پردازی انتزاعی با یکدیگر ترکیب  در این سبک مشاهدة فکورانه و مفهوم :کنندهسبک جذب

ها را در یک شکل دقیق و  افراد با این سبک قادرند اطالعات وسیع را درک کنند و آن. شوندمی

تر های نظری مهمدر این سبک جنبه. مندند ها به مفاهیم و عقاید انتزاعی عالقه آن. دهند منطقی قرار

روش تدریس ترجیحی در افراد . کنند اینها کمتر به افراد توجه می. از ارزش عملی آن است

  .کنندة سخنرانی و مطالب خودآموز است جذب

. شودو آزمایشگری فعال ایجاد میپردازی انتزاعی سبک همگرا از ترکیب مفهوم :سبک همگرا

اینها . ها دارندها و نظریهگیری، کاربرد اندیشهاین افراد بیشترین توانایی را در حل مسائل، تصمیم

روش تدریس . دهند با مسائل فنی سروکار داشته باشند نه مسائل اجتماعی و بین فردیترجیح می

 . های استاد است نوشته ستدادن و دیاگرام و د ترجیحی در همگراها روش نشان

اینها از . شوددر این سبک آزمایشگری فعال و تجربۀ عینی ترکیب می :یابندهسبک انطباق

 های ربهها و درگیرشدن در کارهای جدید و تجدادن طرح دادن کارهای عملی، انجام طریق انجام

هنگام حل  ،ی کسب اطالعاتهمچنین، این افراد برا. برندگیرند و از آن لذت میانگیز یاد می بحث

ها ایفای  یابنده روش ترجیحی برای انطباق. های خود کنند، تا تحلیل بیشتر به افراد تکیه می ،مسائل

 (.0931معیاری و همکاران، )ای است  رایانهسازی  نقش و شبیه

های یادگیری با انگیزة پیشرفت و پیشرفت تحصیلی بررسی  مطالعات متعدد رابطۀ سبکدر 

های یادگیری و  سبک ۀبررسی رابط»در پژوهشی با عنوان ( 0939)وند  برای مثال، صفی. ستشده ا



   01                لرستان استان متوسطة دورة آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ و شرفتیپ زةیانگ با یریادگی یها سبک رابطة

 

پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد  ةراهبردهای شناختی با انگیز

های یادگیری و راهبردهای شناختی با  که بین سبکبه این نتیجه رسید  ،«مرکز اسالمی واحد تهران

دانشجویان دارای سبک یادگیری  .معناداری وجود دارد ۀپیشرفت در دختران و پسران رابط ةیزانگ

دانشجویان دارای . کننددهی و نظارت بر درک مطلب بیشتر استفاده می واگرا از راهبردهای بسط

پیشرفت بیشتری  ةاز انگیز ،سبک یادگیری همگرا نسبت به دانشجویان دارای سبک یادگیری واگرا

 ،بتیتر دهی به برخوردار بودند و راهبردهای نظارت بر درک مطلب، سازماندهی و بسط

پیشرفت  ةبا انگیز( معدل)بین پیشرفت تحصیلی  ،همچنین. پیشرفت باال بود ةانگیز ةکنند بینی پیش

های  سبک بررسی رابطۀ»وهشی با عنوان در پژ( 0933)صفری و بذرافشان . ردمثبت وجود دا ۀرابط

به  ،«آموزان دورة متوسطه در درس زبان انگلیسی شهر شیراز یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان رابطۀ معناداری  های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشاین نتیجه رسیدند که بین سبک

وجود  های یادگیری دختران و پسران تفاوت معناداریهمچنین، نشان دادند بین سبک. وجود ندارد

های در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین سبک( 0931)همایونی و عبداللهی . ندارد

سازی انتزاعی و موفقیت تحصیلی دروس ریاضی و زبان  های یادگیری، مفهومشناختی، سبک

بررسی »در پژوهشی با عنوان ( 0913)منصوری . انگلیسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد

های یادگیری با پیشرفت تحصیلی و رشتۀ تحصیلی های شخصیتی و سبکگیارتباط ویژ

های یادگیری و به این نتیجه رسید که بین سبک ،«های شهر تهرانآموزان دختر دبیرستان دانش

در پژوهشی با عنوان ( 0939)سرچمی و حسینی . پیشرفت تحصیلی رابطۀ معناداری وجود دارد

به این نتیجه رسیدند « یشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری قزوینی یادگیری با پهارابطۀ سبک»

حسینی لرگانی . های یادگیری و میانگین نمرة دانشجویان رابطۀ معناداری وجود نداردکه بین سبک

های یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت، مقایسۀ سبک»در پژوهشی با عنوان ( 0931)و سیف 

های یادگیری و پیشرفت به این نتیجه رسیدند که بین سبک «مقاطع تحصیلی و رشتۀ تحصیل

های رابطۀ بین سبک»در پژوهشی با عنوان ( 0933)خسروی . تحصیلی رابطۀ معناداری وجود ندارد

، به این نتیجه رسید که سبک «آموزان تفکر با سبک ادراکی، سبک مفهومی و سبک یادگیری دانش
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نگر، بیرونی و گر، جزئی و پایورساالر، اجرایی، قضاوت گذار های تفکر قانون یادگیری با سبک

در پژوهشی نوع نگرش دانشجویان و ( 1110)و همکاران  0والنتا .آزاداندیش رابطۀ معنادار دارد

. ها و پیشرفت تحصیلی در نظام آموزش از راه دور را بررسی کردند نوع سبک یادگیری آن

بک یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر ها این بود که س ترین نتیجۀ پژوهش آن مهم

 را های آموزشی مرتبط با سبک یادگیری فعالیت آثاردر پژوهشی ( 1113) 1یازیکیالر و گاون .دارد

این مطالعه که با هدف . بر پیشرفت تحصیلی، نگرش و توانایی یادآوری مطالب بررسی کردند

میزان یادآوری مطالب واحد درسی، و میزان  شناسایی نگرش یادگیرندگان نسبت به واحد درسی،

های آموزشی متناسب با سبک یادگیری  دادن فعالیت پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان، پس از انجام

آموزان گروه  بین دانش نشان دادیادگیرندگان و مقایسۀ این متغیرها با گروه کنترل، انجام گرفت، 

اداری از نظر مهارت در درس، میزان ظرفیت آزمون تفاوت معن آزمایش و گروه کنترل در پیش

آموزان گروه  دانش. 0: آزمون ، اما در پستفاوت وجود نداردحافظه و نگرش به واحد درسی 

تفاوت معناداری داشتند و  ،آزمایش و گروه کنترل از نظر مهارت و خبرگی در واحد درسی

آموزان گروه کنترل و  نگرش دانشبین . 1آموزان گروه آزمایش باالتر بود؛  پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان گروه آزمایش از  میزان ظرفیت حافظۀ دانش. 9گروه آزمایش تفاوت معناداری مشاهده نشد؛ 

 .گروه کنترل به میزان معناداری بیشتر بود

های یادگیری دانشجویان لزوماً از یک سبک یا نشان داد سبک ۀ پژوهشدر مجموع، مرور پیشین

رابطه بین سبک با موضوع یادگیری، رشتۀ  وجوددر عین حال، . کندیمدل خاص تبعیت نم

شود آموز با این منطق نظری پشتیبانی نمیپردازی فراگیر، انگیزش و نگرش دانشتحصیلی، مفهوم

تر است، گیری از یک سبک یادگیری برای موفقیت در یادگیری یک موضوع درسی مناسبکه بهره

رش الف باشند، بهتر است از سبک یادگیری خاصی به نسبت آموزی دارای نگ یا اگر دانش

                                                           
1. Valenta 

2. Yazicilar & Guven  
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به هر حال، مرور پیشینه ضرورت . دانشجویانی که از نگرش ب برخوردارند، استفاده کنند

از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این . دهد میهای بیشتر در این زمینه را نشان  پژوهش

 ةآموزان دور فت و عملکرد تحصیلی دانشپیشر ةانگیز اهای یادگیری ب سبکاست که آیا بین 

 رابطه وجود دارد؟ استان لرستان ۀمتوسط

 شناسی پژوهش روش

آموزان  دانشجامعۀ آماری پژوهش شامل همۀ  .همبستگی است -روش پژوهش حاضر توصیفی 

آباد در سال  بوده که مطابق با آمارنامۀ آموزش و پرورش شهر خرممقطع متوسطۀ استان لرستان 

 . است( اول و دوم متوسطه) هیپانفر برای دو  009101ها برابر با  تعداد آن 0931-39تحصیلی 

ی اول و دوم ها هیپاآموزان  نفر کل دانش 009101براساس جدول کرجسی و مورگان، از تعداد 

نفر دختر و  11031شامل )آموزان پایۀ اول متوسطه  نفر دانش 19330متوسطۀ استان لرستان، که 

نفر دختر و  90099شامل )آموزان مقطع دوم متوسطه  نفر دانش 3113  ، و(نفر پسر 19113

گیری نفر تعیین شد که به شیوة نمونه 931بودند، حداقل حجم نمونه برابر با ( نفر پسر 91333

 . ای انتخاب شدندتصادفی طبقه
 

  پژوهش نمونة و های جامعه ویژگی .1 جدول

 آموزان دورة اول متوسطه دانش آموزان دورة دوم متوسطه دانش
مجموع 

 کل

درصد 

 نمونه

نسبت 

 نمونه
/ منطقه 

 شهرستان

 جنسیت
 مجموع

 جنسیت
 مجموع

 دختر پسر دختر پسر

 11 19/1 1313 1091 0101 0011 1111  011 0990 ازنا

 3 11/1 0191 339 119 131 391 919 990 اشترینان

 11 19/1 1330 0310 339 313 9191 0131  019 الشتر

 90 13/1 3 39 90 9 0301 0391 1303 1113 33 1 الیگودرز

 9  01/1 93 03 1933 9931 9313 00111 9101 191  بروجرد

 9 111/1  33 913 3 0 101 901 9 0 991 پاپی
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 آموزان دورة اول متوسطه دانش آموزان دورة دوم متوسطه دانش

مجموع 

 کل

درصد 

 نمونه

نسبت 

 نمونه
/ منطقه 

 شهرستان

 جنسیت
 مجموع

 جنسیت
 مجموع

 دختر پسر دختر پسر

 01 19/1 1333 0093 119 999 0390 133 0119 پلدختر

 1 1/ 11 111 909 011 019 119 033 191 چغلوندی

   19/1 90 0 111  91 103 311 991 999 چگنی

 90 13/1 3999 9931 1393 1193 01111 1911 9139 0ناحیۀ  /آباد خرم

 90 13/1 1 39 9999 1911 9100  310  100 1911 1ناحیۀ  /آباد خرم

 93 01/1 00193 1913 1190 1133 31   9 13 9119 دورود

  0 11/1 11 1 331 133 139 33 0 399 399 رومشگان

 9 113/1 313 113 033 190 991 111  91 زاغه

 9 1/ 11  3  909 091 013 939 093 119 ززوماهرو

 9 1/ 11 31  993 011 031 913  09 019 سیالخور

 9 11/1  090 1 1 109 190 391 931 1 1 طرحان

   101/1 0000 911 199 911 991 030 999 عشایری لرستان

 1 109/1 0039 901 113 139 3   131 919 معموالن

 90 13/1 3993 9133 0111 0193 1 13 1099 1119 نورآباد

 9 111/1 911 101 31 009 999 091 039 ویسیان

 9 119/1 10   13 010 039 919 91 130 کاکاوند

 91 13/1 3319 9391 0301 0311 110  1131 9133 کوهدشت

   109/1 1 01 919 111 193 0 1 919  93 کونانی

 931 011 009101 19330 11031 19113 3113  90099 91333 جمع

 شرح به ها پرسشنامه مشخصات که بود پرسشنامه حاضر وهشژپ در ها داده یآور جمع ابزار

 .است ریز

توسط دیوید ( LSI)های یادگیری کلب پرسشنامۀ سبک: های یادگیری کلبپرسشنامة سبک

این آزمون از چهار بخش . های یادگیری طراحی و ساخته شد برای سنجش سبک( 0310)کلب 
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گویه دارد، و هر  01 این پرسشنامه .سنجدتشکیل شده است و هر بخش نوعی از توانایی را می

آزمودنی با . ها پاسخ دهد دقیقه به آن 09ی باید در مدت گویه شامل چهار گزینه است و آزمودن

بدهد و به  1که با نحوة یادگیری او بیشترین مطابقت دارد، نمرة  را باید به بخشیخواندن هر گویه 

های مختلف این آزمون بخش. مشخص کند 1و  9، 1، 0همین ترتیب، نمرة هر پرسش را با 

سازی انتزاعی از  ، مفهومAE، آزمایشگری فعال RO، مشاهدة تأملی CEاند از تجربۀ عینی  عبارت

به  1های  نمره. گیرد های یادگیری شکل میمحور عمودی برای تشخیص سبک CEاز  ACتفریق 

های  کننده که با گرایش به رشته های همگرا و جذبحول محور سبک AC – CEباال روی محور 

کسانی که در ( 0330)براساس تحقیق کلب و ولف . گیرند اند، قرار می فنی و علوم پایه مرتبط

کننده که با گرایش  های همگرا و جذب به باال حول محور سبک 1های  و با نمره AC – CE بخش

های  به پایین حول محور سبک 1های  های فنی و ریاضی و علوم پایه ارتباط دارند و نمره به رشته

براساس . گیرند اند، قرار می های علوم انسانی مرتبط رشته یابنده که با گرایش به واگرا و انطباق

آورند، در  نمرة باالتری به دست می AC – CE کسانی که در بخش( 0330)تحقیق کلب و ولف 

گزاره دارد و هر گزاره شامل  01این پرسشنامه . کنند نیز نمرة باالتری کسب می GEFTآزمون 

دست  از جمع این چهارگزینه، چهار نمره به. است CE ،RO ،AC ،AEچهار گزینه، به ترتیب، 

 CEاز  ACها یعنی تفریق  از تفریق دو به دوی آن. دهندة چهار شیوة یادگیری است آید که نشان می

این دو نمره روی دو محور مختصات یعنی محور عمودی . آید دو نمره به دست می ROاز  AEو 

(AC – CE ) و محور افقی(AE – RO )این دو محور مختصات چهار ربع یک مربع . رندگی قرار می

کننده مطابقت  یابنده، همگرا و جذب سبک یادگیری واگرا، انطباقدهند که با چهار  را تشکیل می

(  033) 1روایی محتوایی این آزمون توسط ویلکاکسون و پروسر. (0330، 0کلب و ولف) دارند

وایی محتوایی خوبی است و برای این بررسی نشان داد آزمون دارای ر. بررسی شده است

                                                           
1. Wolfe 

2. Willcoxson & Prosser 
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در ایران نیز نشان ( 0911)پژوهش حسینی لرگانی  .استهای یادگیری مناسب گیری سبک اندازه

 از آنجا که روایی و پایایی پرسشنامۀ. سنجد های یادگیری را می خوبی سبک این آزمون به داد

های داخل کشور احراز شده است، در پژوهش حاضر برای احراز روایی  یادشده بارها در پژوهش

. و برای احراز پایایی پرسشنامه به ضریب آلفای کرونباخ اکتفا شد ،پرسشنامه به روایی محتوایی

مورد بررسی چند نفر از متخصصان علوم تربیتی قرار گرفت و از این  روایی محتوایی پرسشنامه

به این شرح همچنین، نتایج ضریب آلفای کرونباخ . روایی محتوایی پرسشنامه تأیید شد ،طریق

 .دهد که پایایی باال را نشان می، = 13/1CEو  = AE= ،31/1AC = ،3 /1RO 30/1 :دست آمد به

. ای دارد گویۀ چهارگزینه 13این پرسشنامه (: 791 )  پرسشنامة انگیزة پیشرفت هرمنس

، 3، 1، 0های  در گویه. اند ها به صورت مثبت، و بعضی به صورت منفی ارائه شده هبعضی از گوی

نمره  1نمره، به دال  9نمره، به ج  1نمره، به ب  0، به الف 13، 13، 11، 19، 11،  0، 09، 01، 01

تا  13دامنۀ تغییرات نمرات از . دهی به صورت عکس است ها نمره شود و در سایر گویه داده می

هرمنس برای برآورد روایی آزمون، روش روایی محتوا را به کار گرفت که بنیان آن بر . ستا  00

او همچنین، پایایی را نیز بررسی و تأیید کرد . های پیشین دربارة انگیزه پیشرفت بود پژوهش

های داخل کشور  جا که روایی و پایایی پرسشنامۀ یادشده بارها در پژوهش از ن(. 0931بیابانگرد، )

احراز شده است، در پژوهش حاضر برای احراز روایی پرسشنامه به روایی محتوایی و برای احراز 

مورد بررسی چند  روایی محتوایی پرسشنامه. پایایی پرسشنامه به ضریب آلفای کرونباخ اکتفا شد

. نفر از متخصصان علوم تربیتی قرار گرفت و از این طریق روایی محتوایی پرسشنامه تأیید شد

دست آمد که مورد قبول  به 31/1همچنین، ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس انگیزة پیشرفت 

 .است

آموزان برای سنجش پیشرفت تحصیلی  شده دانش گذرانده دروس میانگین شایان ذکر است

 .کار گرفته شد ها به آن

                                                           
1. Hermans achievement motivation inventory 



   10                لرستان استان متوسطة دورة آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ و شرفتیپ زةیانگ با یریادگی یها سبک رابطة

 

 های پژوهش یافته

نفر  111و دختر ( درصد 1/10)نفر  1 0آموزان پسر  های توصیفی نشان داد، تعداد دانش یافته

 190آموزان مقطع متوسطۀ دوم  و دانش( درصد 3/93)نفر  099؛ مقطع متوسطۀ اول (درصد 9/93)

 .باشند می( درصد 1 /1)نفر 

، سبک یادگیری 91/3و  1 /03به ترتیب، برابر با میانگین و انحراف معیار سبک یادگیری واگرا 

، 3/ 0و  1 /01، سبک یادگیری همگرا به ترتیب، برابر با  /19و  11/93کننده به ترتیب،  جذب

همچنین، میانگین و انحراف معیار کل . است  /91و  0 /93یابنده،  سبک یادگیری انطباق

و در پیشرفت تحصیلی به  ،33/01و  01/13ها در انگیزة پیشرفت به ترتیب، برابر با  آزمودنی

 .است 31/0و   11/0ترتیب، برابر با 

آموزان دورة متوسطۀ استان های یادگیری با انگیزة پیشرفت دانشسبکبررسی رابطۀ بین  برای

 .بیان شده است 1ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد که نتایج آن در جدول  لرستان
 

 آموزانهای یادگیری با انگیزة پیشرفت دانشمیزان رابطة بین سبک. 2جدول 

 یابنده انطباق همگرا کننده جذب واگرا متغیرها

 انگیزه پیشرفت
 -19/1 -10/1 111/1 933/1 ضریب همبستگی پیرسون

 903/1 1110/1 1/1   1110/1 سطح معناداری

، ضریب همبستگی پیرسون بین سبک یادگیری واگرا و انگیزة پیشرفت 1براساس جدول 

(933/1r=  ) است معنادار  10/1در سطح آلفای(10/1>Sig)درصد بین  33اطمینان ، با ، بنابراین

یعنی با افزایش نمرات . سبک یادگیری واگرا و انگیزة پیشرفت رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد

ضریب همبستگی پیرسون بین . یابد سبک یادگیری واگرا، نمرات انگیزة پیشرفت نیز افزایش می

نادار است مع 10/1در سطح آلفای (  =r-10/1)سبک یادگیری همگرا و انگیزة پیشرفت 

(10/1>Sig) .درصد بین سبک یادگیری همگرا و انگیزة پیشرفت رابطۀ  33 با اطمینان ،بنابراین

یعنی با افزایش نمرات سبک یادگیری همگرا، نمرات انگیزة پیشرفت . منفی و معناداری وجود دارد

ه به ترتیب یابند کننده و انطباق سبک یادگیری جذببرای ضریب همبستگی مقدار . یابد کاهش می
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چنین استنباط  بنابراین،، (Sig>19/1)ند ستنیدار امعن 19/1در سطح آلفای  ،-19/1و  11/1برابر با 

آموزان  با انگیزه پیشرفت دانش سبک یادگیری جذب کننده و انطباق یابندهنمرات بین شود که می

 .رابطه معناداری وجود ندارد

آموزان دورة متوسطۀ پیشرفت تحصیلی دانش های یادگیری باسبکبرای بررسی رابطۀ بین 

 .بیان شده است 9ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد که نتایج در جدول  استان لرستان
 

 آموزانهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشمیزان رابطة بین سبک. 3جدول 

 یابنده انطباق همگرا کننده جذب واگرا متغیرها

پیشرفت 

 تحصیلی

 -113/1 -93/1 -119/1 1/ 9 پیرسون ضریب همبستگی

 913/1 1110/1 399/1 1110/1 سطح معناداری

، ضریب همبستگی پیرسون بین سبک یادگیری واگرا و پیشرفت تحصیلی 9براساس جدول 

(9 /1r=  ) معنادار است  10/1در سطح آلفای(10/1>Sig) ، درصد بین  33بنابراین، با اطمینان

یعنی با افزایش . پیشرفت تحصیلی رابطۀ مثبت و معناداری وجود داردسبک یادگیری واگرا و 

ضریب همبستگی . یابد نمرات سبک یادگیری واگرا، نمرات پیشرفت تحصیلی نیز افزایش می

معنادار  10/1در سطح آلفای (  =r-93/1)پیرسون بین سبک یادگیری همگرا و پیشرفت تحصیلی 

درصد بین سبک یادگیری همگرا و پیشرفت تحصیلی  33ان بنابراین، با اطمین ،(Sig<10/1)است 

یعنی با افزایش نمرات سبک یادگیری همگرا، نمرات پیشرفت . رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد

یابنده  کننده و انطباق سبک یادگیری جذببرای ضریب همبستگی مقدار . یابد تحصیلی کاهش می

 بنابراین،، (Sig>19/1)ند ستنیدار امعن 19/1طح آلفای در س -113/1و  -119/1به ترتیب، برابر با 

آموزان رابطۀ  با پیشرفت تحصیلی دانش یابنده کننده و انطباق سبک یادگیری جذبنمرات بین 

 .معناداری وجود ندارد

، در بین (یابنده کننده، همگرا و انطباق واگرا، جذب) سبک های یادگیریمیانگین  ۀبرای مقایس

 1در جدول  آن جینتا که کار گرفته شد، به، تحلیل واریانس چندمتغیره پسرو  دخترآموزان دانش

 .بیان شده است



   11                لرستان استان متوسطة دورة آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ و شرفتیپ زةیانگ با یریادگی یها سبک رابطة

 
 آموزاندانش های یادگیری سبک رهیچندمتغ انسیوار لیتحل آزمون جینتا .4 جدول

 های یادگیری سبک
نوع 

 مدارس
 میانگین

انحراف 

 معیار
 نوع آزمون

مقدار 

 آزمون
 F ةآمار

سطح 

 داریامعن

 واگرا
 1/ 19 33/1 111/1 اثر پیالیی 03/3 91/93 پسر

 1/ 19 33/1 33/1 المبدای ویلکز 9/1  1 /13 دختر

 کننده جذب
 1/ 19 33/1 119/1 اثر هتلینگ 13/9 9/93  پسر

 1/ 19 33/1 119/1 روی ۀبزرگترین ریش  /33 11/93 دختر

 همگرا
 - - - - 91/3 1 /33 پسر

 - - - - 01/1 11/93 دختر

 یابنده انطباق
 - - - -  /03 1 /9  پسر

 - - - -  /3  1 /19 دختر

حداقل در  است، بنابراین، 19/1کمتر از  ضریب معناداری برای همۀ متغیرها، 1براساس جدول 

های ، بین میانگین(یابنده کننده، همگرا و انطباق واگرا، جذب)سبک یادگیری های  لفهؤم ی ازیک

در ادامه نتایج تحلیل واریانس به . دار وجود داردا، تفاوت معندختر و پسرآموزان نمرات دانش

 ،(9/93 ) پسر آموزاندانش کنندة جذب یادگیری سبک نمرات میانگین. 0: شرح ذیل نشان داد که

 بیشتر( 11/93) دختر آموزان دانش کنندة جذب یادگیری سبک نمرات میانگین از معناداری طوربه

 داریمعنا طور به ،(1 /9 ) پسر آموزاندانش یابندة انطباق یادگیری سبک نمرات میانگین. 1 است؛

 بین .9کمتر است؛  (1 /19) دختر آموزان دانش یابندة انطباق یادگیری سبک نمرات میانگین از

 وجود معناداری تفاوت پسر و دختر آموزاندانش واگرا و همگرا یادگیری سبک نمرات میانگین

 .ندارد

آموزان دختر و پسر دورة متوسطه استان لرستان،  برای بررسی تفاوت انگیزة پیشرفت دانش

 . آزمون تی جوامع مستقل، انجام گرفت
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 نتایج آزمون تی جوامع مستقل برای بررسی تفاوت انگیزة پیشرفت تحصیلی دختران و پسران. 5جدول 

 متغیر
درجة  دختر پسر

 آزادی
 آمارة تی

ضریب 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین معناداری

 1110/1 -11/1 931 13/01 99/30 99/09  19/1 مقیاس انگیزة پیشرفت

 

نتایج آزمون تی در . ها برابرند ها نشان داد واریانس نتایج آزمون لون برای برابری واریانس

از لحاظ انگیزة پیشرفت تفاوت آموزان دختر و پسر  ، نشان داد بین دانش ها حالت برابری واریانس

آموزان دختر  توان نتیجه گرفت میزان انگیزة پیشرفت دانشطوری که می به. معناداری وجود دارد

 .بیشتر از پسر است

آموزان دختر و پسر دورة متوسطۀ استان  برای آزمون این فرضیه که بین پیشرفت تحصیلی دانش

 .های مستقل اجرا شد ی گروهلرستان تفاوت معناداری وجود دارد، آزمون ت
 

  نتایج آزمون تی جوامع مستقل برای بررسی تفاوت پیشرفت تحصیلی دختران و پسران. 6جدول 

 متغیر
درجة  دختر پسر

 آزادی
 آمارة تی

ضریب 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین معناداری

 1110/1 - /13 931 0/0   31/0 1/ 1 3/09  پیشرفت تحصیلی

نتایج آزمون تی در . ها برابرند ها نشان داد واریانس نتایج آزمون لون برای برابری واریانس

آموزان دختر و پسر از لحاظ پیشرفت تحصیلی  ، نشان داد بین دانش ها حالت برابری واریانس

توان نتیجه گرفت میزان پیشرفت تحصیلی طوری که می به. تفاوت معناداری وجود دارد

 .آموزان دختر بیشتر از پسر است دانش

 گیری نتیجهبحث و 

 فرایند و  آینده نسل تربیت و تعلیم در که خطیری و مهم به دلیل نقش پرورش و آموزش

 که رود، می شمار به جامعه در زیربنایی و مهم نهادهای از یکی دارد، آموزان شدن دانش اجتماعی

 هر آفات و مشکالت از یکی. است داده اختصاص خود به را انسانی و مالی منابع از زیادی مقادیر

 مبالغ اله تحصیل، هر ترک و مردودی پدیدة شکل به بیشتر که است تحصیلی افت آموزشی، نظام



   11                لرستان استان متوسطة دورة آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ و شرفتیپ زةیانگ با یریادگی یها سبک رابطة

 
 های هزینه برخالف نیز، ایران در. کند می ایجاد جوامع برای اقتصادی زیان و خسارت هنگفتی

 تحصیلی، اُفت شوند، می متحمل آموزان دانش تحصیل قبال در ها خانواده و که دولت سنگینی

 شامل را باالیی تحصیلی، آمار های رشته و ها آموزان پایه دانش بین در تحصیل ترک و مردودی

 انحرافات از بسیاری ریشۀ اقتصادی، های جنبه بر عالوه که آن به این دلیل دالیل بررسی که شود می

 مرتبط غیرمستقیم یا مستقیم شکل به نیز، عاطفی - روانی هایآشفتگی و هانابسامانی ها، بزهکاری و

 جامعه بر حاکم و فرهنگی اقتصادی سیاسی، مسائل اگرچه. اهمیت دارد است، تحصیلی افت با

تحصیل  و یادگیری آموزش، در مؤثر شناختی روان عوامل سهم نیست، مشکالت این با ارتباط بی

 .داشت ورد نظر از نباید را آموزان دانش

 انگیزة میزان و سبک یادگیری نوع در تفاوت آموزان، دانش میان فردی های تفاوت جمله از

 آموزان دانش تحصیلی عملکرد بر مؤثر شناختی روان عوامل جمله که از است آموزان پیشرفت دانش

 تحصیلی عملکرد بهبود برای مناسب های حل راه منظور یافتن به و اساس این بر. روند  می شمار به

 و ها سبک رابطۀ بررسی آموزان، قبیل دانش این پیشرفت و موفقیت شرایط کردن فراهم و آموزان دانش

 . است آموزان ضروری تحصیلی دانش پیشرفت و پیشرفت انگیزة با یادگیری های شیوه
معناداری های یادگیری واگرا و همگرا با انگیزة پیشرفت رابطۀ مثبت و  نتایج نشان داد سبک

یابنده با انگیزة پیشرفت  کننده و انطباق های یادگیری جذب از طرفی، نتایج نشان داد سبک. دارند

. همسو نیست( 0939)وند  های صفی این یافته با نتایج پژوهش. آموزان رابطۀ معنادار ندارند دانش

صیلی رابطۀ معنادار های یادگیری واگرا و همگرا باپیشرفت تح همچنین، نتایج نشان داد بین سبک

آموزان رابطۀ  یابنده با پیشرفت تحصیلی دانش کننده و انطباق های یادگیری جذب دارند، اما سبک

همسو بوده، ولی با ( 0931)های همایونی و عبداللهی  این یافته با نتایج پژوهش. معنادار ندارند

، (0939)و حسینی  ، سرچمی(0913)، منصوری (0933)های صفری و بذرافشان  نتایج پژوهش

 0، و تولبور(1113)، یازیکیالر و گاون (1110)، والنتا و همکاران (0931)حسینی لرگانی و سیف 

 .ناهمسو است( 1100)

                                                           
1. Tulbure 
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کردن  سازی انتزاعی و تجربه فراگیری است که نمرة او بین مفهوم( گیر تصمیم)فراگیر همگرا 

ها  آن. گیر هستند دی بوده، حالل مسائل و تصمیمهای کاربر این افراد دارای ایده. گیرد فعال قرار می

 .بگیرندهای سریع  تصمیم دارند جای افراد با اشیاء کار کنند و تمایل دهند به ترجیح می

های یادگیری با نمرة دروس نظری و عملی شاید اگر نوع سبک توان گفت ها می در تبیین یافته

سبک افراد دارای  طور که بیان شد،زیرا هماندست آید؛  جداگانه بررسی شود، نتایج متفاوتی به

شود، بیشترین توانایی را  پردازی انتزاعی و آزمایشگری فعال ایجاد میهمگرا که از ترکیب مفهوم

 . ها دارندها و نظریهگیری، کاربرد اندیشهدر حل مسائل، تصمیم

پسر از آموزان دانش ةکنند سبک یادگیری جذبمیانگین نمرات نتایج نشان داد،  ،همچنین

پسر از آموزان دانشیابنده  سبک یادگیری انطباقمیانگین نمرات آموزان دختر بیشتر است، اما  دانش

دختر و پسر آموزان دانش سبک یادگیری همگرا و واگرا در نهایت،. آموزان دختر کمتر است دانش

 .ناهمسو است( 1101) 0این یافته با نتایج پژوهش امیر و جالس. تفاوت معناداری ندارند

این یافته با نتایج . آموزان دختر بیشتر از پسر است براساس نتایج، میزان انگیزة پیشرفت دانش

آنچه بیشتر از هر چیز، : بیان شده است( 0311)در پژوهش هافمن . است هماهنگ 1تحقیق هافمن

. شدید برای پیوستگی استدهد، نیاز  های پیشرفت در زنان را تحت تأثیر قرار می رفتار و انگیزه

گیرند تا  شوند و کمتر تحت فشار قرار می دختران کمتر تشویق به استقالل و بیشتر حمایت می

 در پژوهش دارابی(.  093غالمعلی لواسانی و همکاران، )هویتی جدا از مادر خود داشته باشند 

 . تفاوت دو جنس، تحت تأثیر عوامل فرهنگی بیان شده است( 0931)

ترین عناصر مؤثر بر یادگیری که به تمایل یادگیرنده به یادگیری و فعالیت بهینۀ  ز مهمیکی ا

های جنسیتی در انتخاب  به نقش تفاوت( 1119) 9میلبورن. شود، انگیزة پیشرفت است منجر می

ها و بازخوردهای  و پیشرفت و کارآمدی متفاوت در نتیجۀ دریافت پیام ،دروس دورة دبیرستان

شده در پیشرفت تحصیلی در این  برای تفاوت مشاهده. محیط اطراف خود اشاره داردمتفاوت از 
                                                           
1. Amir & Jelasas 

2. Hofmann 

3. Milbourne 
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هرچند هورنای، مورای و فروم هر یک به نوعی انگیزة . مقایسه دالیل متعددی شایان ذکر است

ها معتقدند شیوة نمایش آن به شرایط و  اند، ولی آن پیشرفت را عامل شخصیت سالم ذکر کرده

پردازان  دهد و اگر چه نظریه ارد که فرهنگ و جامعه در اختیار افراد قرار میهایی بستگی د فرصت

کنند که نیاز به پیشرفت در  و محققان از این لحاظ بین زنان و مردان تفاوت قائل نیستند، اظهار می

بر این اساس، دربارة نتایج . ها بستگی دارد میان زنان به میزان انگیزة پذیرش و تأیید اجتماعی آن

پژوهش حاضر ذکر این نکته ضروری است که انگیزة پیشرفت متفاوت در میان دختران و پسران 

ساز نحوة نمایش آن است برای پسران و انگیزة پذیرش و  را باید به عوامل محیطی و فرهنگی زمینه

فضای فرهنگی جامعۀ امروز با توجه به مشکالت اشتغال و . تأیید اجتماعی برای دختران نسبت داد

انداز دستیابی به شغلی  درآمدهای پایین برای مشاغل حاصل از تحصیل ضمن دوربودن چشم

مناسب از یک سو، و این بینش که مردان مسئولیت تأمین زندگی را به عهده دارند، از سوی دیگر، 

از نظر اریکسون متغیرهای موقعیتی افراد . تواند عاملی برای تمایل کمتر پسران به تحصیل باشد می

انتظار موفقیت و انتظار احساس غرور دو )کنند  ها دور می کشانند، یا از آن ا به سوی تکالیف میر

 (. متغیر عمده در این زمینه هستند

 در موفقیت احتمال که شوند می تکالیفی جذب معموالً افراد کند بیان می خود نظریۀ در وی

 عمل نحوة بر دیگر، سوی از اجتماعی عوامل و سو یک از فردی های تفاوت است، زیاد ها آن

 این در تالش و تحصیل مسیر انتخاب ترتیب، این به. گذارد می تأثیر پیشرفت انگیزة از گرفته نشأت

. شود می رو روبه مشکل با است، کمتر آن در موفقیت شانس اینکه دلیل به پسران، سوی از جهت

 موقعیت کسب به بیشتر اشتغال، احتمال افزایش بر عالوه دختران برای تحصیل حالی که در

 شاهسونی،) کرده تحصیل دختران با ازدواج به جوانان اشتیاق. شود منجر می اعتبار و اجتماعی

 مشکالت پسران، برای خانه و مدرسه از خارج سرگرمی و تفریح های فرصت و امکانات ،(0931

 حضور به دختران تمایل خانواده، در نفر یک اشتغال با زندگی تأمین امکان عدم و موجود اقتصادی

 که حالی در. است دختران در پیشرفت انگیزة افزایش مهم دالیل از خود کردن مطرح و اجتماع در

 توانایی باشد، مدرک کسب و ،تحصیل و علم در پیشرفت آنکه از بیش پسران از جامعه انتظار

 .است زندگی کردن اداره بهتر امکان و باال درآمد اقتصادی،



11                                                   9399 تابستان، 2، شمارة 9طالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة م 

 

. است پسر از بیشتر دختر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت میزان براساس نتایج پژوهش حاضر،

 دادن انجام در دارند، خود برای که باالیی اهداف با دختران که باشد دلیل این به شاید تفاوت این

 خود درسی پیشرفت در همچنین، .شوند نمی ناامید شکست با و دارند پشتکار تکالیف

 با یافته این .شوند گرفته نظر در باید که ،اند دخیل دیگری عوامل میان، این در البته. ترند حساس

( 0911) ساعی ، و( 093) همکارن و لواسانی غالمعلی ،(0931) شاد رضویان های پژوهش نتایج

 .است همسو

های یادگیری واگرا با انگیزة پیشرفت و پیشرفت سبکبین  براساس نتایج پژوهش حاضر،

بنابراین، . رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد آموزان دورة متوسطه استان لرستاندانش تحصیلی

 :شود پیشنهاد می

 .آموزان فرصت مشاهده داده شود به دانش -

 .های وسیع باشدهایی فراهم شود که مستلزم ایجاد اندیشه موقعیت -

 .آموزان فراهم دیگر شود فرصت تعامل و همکاری با دانش -

 .کار گرفته شود حث گروهی و بارش افکار بهروش تدریس ب -

های یادگیری همگرا با انگیزة پیشرفت و پیشرفت سبکبین همچنین، با توجه به نتایج، 

 بنابراین،. رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد آموزان دورة متوسطه استان لرستان تحصیلی دانش

 :شود پیشنهاد می

 .فردی سروکار داشته باشند، تا مسائل فنی و بینآموزان بیشتر با مسائل اجتماعی  دانش -

 .آموزان فراهم شود که مستلزم یک پاسخ درست موجود نباشد هایی برای دانش موقعیت -

 . کار گرفته شود های معلمان کمتر به نوشته دادن دیاگرام و دست های تدریس نشان روش -

ها بیشترین توانایی را  موقعیتافراد سبک همگرا، در طراحی اصولی و منظم و ادراک عقالنی 

کنند تا احساس، معلمان باید از این  دارند، و برای درک مسائل بیشتر از منطق و تفکر استفاده می

کنندة این  ها آگاه باشند و طراحی تدریس خود را به سمتی متمایل کنند که تشویق ویژگی

 .خصوصیات نباشد
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 منابع

و  های تدریس میان سبک ررسی تأثیر مطابقتب(. 0933)، و صالحی، مهدی فرزاداسکندری، 

 های کشاورزی و منابع دانشکده: مطالعۀ موردی) دانشجویان یادگیری بر عملکرد درسی

 .19-11، (1)1، کشاورزی ایران ۀتحقیقات اقتصاد و توسع. (کردستان طبیعی دانشگاه

منبع کنترل در  و شرفتیپ زشیبا انگ یلیتحص شرفتیپ ۀرابط یبررس(. 0931)مهرداد  ،یافشار ریام
، یتیترب یشناسروان رشتۀ ارشد، یکارشناس ۀنامانیپا .ییآموزان شاهد سال سوم راهنمادانش

 .قاتیواحد علوم وتحق یدانشگاه آزاد اسالم

نفس، انگیزة پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در  رابطۀ میان عزت(. 0931)بیابانگرد، اسماعیل 

 .090-011، (9و  1)0، شناختی مطالعات روان. های تهران آموزان سال سوم دبیرستان دانش

های یادگیری دانشجویان با  سبک ۀمقایس. (0931) اکبر علی و سیف،سیده مریم، حسینی لرگانی، 

ریزی در آموزش  پژوهش و برنامه .تحصیلی ۀیت، مقاطع تحصیلی و رشتتوجه به جنس

 .39-001 ،(03)1، عالی

ارشد  های یادگیری دانشجویان کارشناسی و کارشناسیسبک ۀمقایس(. 0911)حسینی لرگانی، مریم 

مهندسی  -پزشکی و فنی -علوم انسانی ۀو دکتری زن و مرد قوی و ضعیف سه رشت
 .مه طباطباییالدانشگاه ع ،تهران. ارشد کارشناسی ۀنامپایان. های تهران دانشگاه

های تفکر با سبک ادراکی، سبک مفهومی و سبک رابطۀ بین سبک(. 0933)اکبر  خسروی، علی

 .13-31، (9)1، شناسی تحقیقات روان. آموزان یادگیری دانش

 در تحصیلی پیشرفت و پیشرفت انگیزش و کنترل منبع بین رابطۀ بررسی(. 0931)واد دارابی، ج

 .19-11، (1 )9، تعلیم وتربیت .شهرساری متوسطۀ سوم سال آموزان دانش

. هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ۀرابط(. 0931)رضویان شاد، مرتضی 

 .شناسی و علوم تربیتی دانشکدة رواندانشگاه تبریز، ارشد،  نامۀ کارشناسی پایان

های کشاورزی  بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده (.0911)ساعی، رحیم 

، دانشکده ارشد، دانشگاه شیراز نامۀ کارشناسی پایان .رهیافت مناسب آموزش  ۀو ارائ

 .روانشناسی و علوم تربیتی
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های یادگیری با پیشرفت تحصیلی  سبک ۀرابط (.0939) سید مسعود ،حسینی، و رامین ،سرچمی

 .1 -1 ، (0)3، علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۀمجل .پرستاری قزوین دانشجویان

آموزان دختر و پسر  بررسی رابطۀ بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش(. 0931)شاهسونی، زهرا 

 .، سازمان آموزش و پرورشطرح پژوهشی. دورة متوسطه

های یادگیری با پیشرفت تحصیلی بررسی رابطۀ سبک(. 0933)صفری، یحیی، و بذرافشان، آذر 

رهیافتی نو در مدیریت . آموزان دورة متوسطۀ در درس زبان انگلیسی شهر شیراز دانش
 .01-91، (1)1، آموزشی

 ةهای یادگیری و راهبردهای شناختی با انگیز سبک ۀبررسی رابط(. 0939)وند، فرهاد  صفی 

گاه آزاد اسالمی واحد پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانش

 .مرکز ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران نامۀ کارشناسی پایان. مرکز تهران

آموزان قوی و ضعیف دورة دبیرستان  های یادگیری دانش مقایسۀ استراتژی(. 0931)عباباف، زهرا 
طباطبائیی، دانشکدة ارشد، دانشگاه عالمه  نامۀ کارشناسی پایان. شهر تهران 00، 1، 1مناطق 

 .شناسی و علوم تربیتی روان

رابطۀ فعالیت تحصیلی، (.  093)زاده، هدیه  زاده، محمد، و کیوان غالمعلی لواسانی، مسعود، کیوان

. آموزان انگیزة پیشرفت، هوش هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش

 .33-019، (0)91، شناسی و علوم تربیتی روان

های حل مسئله و راهبردهای  بررسی روند رشد مهارت(. 0931)نوشاد، و احدی، حسن قاسمی، 

 .1 -93، (09)9، شناسی دانش و پژوهش در روان. سال 00تا  9فراشناختی کودکان 

انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایران (. 0930)محمداسماعیل، الهه، و حیدرعلی، هومن 

 . 919-991 ،(1)1، کودکان استثنایی. مت کی

مقایسۀ (. 0931)معیاری، اعظم، صبوری کاشانی، احمد، قریب، میترا، و بیگلرخانی، مهدی 

های یادگیری دانشجویان سال اول و سال پنجم رشتۀ پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت  سبک

 . 001-003، (1) ، های توسعه در آموزش پزشکیگام. تحصیلی

اهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و تأثیر آموزش ر(. 0931)ملکی، بهرام 

 .11-91، (9)1، های علوم شناختی تازه. یادداری متون مختلف

های یادگیری با پیشرفت  های شخصیتی و سبک بررسی ارتباط ویژگی. (0913) منصوری، نغمه
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 رشتۀ، ارشد کارشناسی ۀنامپایان .های شهر تهران دختر دبیرستان آموزان دانش تحصیلی

 .شناسی، دانشگاه الزهراء علوم تربیتی و روانة شناسی تربیتی، دانشکدروان

اثربخشی آموزش (. 0931)فر، نجمه  پور، منیره، و نسیمی منوچهری اردستانی، فاطمه، مهدی

آموزان حساب نارسایی چهارم و پنجم  راهبردهای شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش

 دانشگاه. های شناختی در تعلیم و تربیت ش ملی یافتهاولین همای. دبستان شهر تهران

 .آذر 9 و 1 مشهد، یفردوس
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