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 چکیده
سر با اثر ي شناختی در بین دانشجویان دختر و پهاسبکي یادگیري و هاسبکپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ 

نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی  350منظور یت انجام گرفت. بدینجنسکنندگی مقاطع تحصیلی و یلتعد
ي هاسبک) و 1985ي یادگیري کلب (هاسبکي هاپرسشنامهي انتخاب شدند و اخوشهیري تصادفی گنمونهارشد به روش 

مستقل و تحلیل  یتهاي آماري همبستگی پیرسون، ده از روشها با استفا) را تکمیل کردند. داده1971شناختی ویتکین (
ي یادگیري هاسبکي شناختی و متغیرهاي مربوط به هاسبکیره بررسی شد. نتایج نشان داد که بین متغواریانس چند

ي هاسبکي شناختی و متغیرهاي هاسبکهمبستگی معناداري وجود ندارد. همچنین همبستگی معناداري بین سن و 
آمد.  دستبهي یادگیري هاسبکهمبستگی معناداري بین  حال ینادر آزمایشگري فعال مشاهده نشد. با  جزبهري یادگی

هاي گروهی نشان داد که دانشجویان کارشناسی نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد و پسران نسبت نتایج بررسی تفاوت
ناداري بین سطوح ینه دارند. در ادامه تفاوت آماري معی وابسته به زمشناختسبکبه دختران تمایل بیشتري به سمت 

ی ارشد و ي یادگیري مشاهده نشد. دانشجویان کارشناسی نسبت به دانشجویان کارشناسهاسبکیت در جنستحصیلی و 
یت جنسرسد سبک و یم نظربهی وابسته به زمینه دارند، شناختسبکپسران نسبت به دختران تمایل بیشتري به سمت 

 ها تعامل دارند.یتاولوباط خود با در ارت
 
 

 هاي کلیديواژه
 ي یادگیري، مقاطع تحصیلی.هاسبکي شناختی، هاسبکیت، جنس

                                                           
 :zohreh.khalilpour@gmail.com Email                              09034724167نویسندة مسئول: تلفن: ∗
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 مقدمه

. )1( ین مفاهیم براي تعریف کردن استترمشکلپایه و اساس پیشرفت هر انسانی یادگیري است که از 

. یادگیري فرایند تغییرات نسبتاً )2(مطرح بوده است  دوجانبهعنوان فرایندي آموزش و یادگیري همواره به

د. همچنین یادگیري، فرایندي مداوم در آییمدست که از طریق تجربه به استة افراد بالقوپایدار در رفتار 

. در واقع یادگیري از عوامل بسیار مهم در خصوص مطالعۀ تأثیر )3(شود یمطول زندگی انسان محسوب 

پردازان یادگیري بوده است و یهنظري فردي در یادگیري، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران، هاتفاوت

ي هاسبکو  است محققاني مهم و مورد پژوهش هامقولهدر حصول به یادگیري، از  مؤثرشناسایی عوامل 

. طبق )4(در یادگیري است  مؤثردریافتی افراد هستند، از عوامل  اطالعاتپردازش یادگیري که عادات 

دهد، سبک یادگیري یمي دیگر ترجیح هاروشتعریف، به روشی که یادگیرنده در یادگیري خود آن را به 

ي هاسبکی کلۀ دسترا در سه  آنهاي یادگیري متنوعی وجود دارند که پژوهشگران هاسبکشود. یمگفته 

صورت نسبتاً ثابت، بیانگر چگونگی که به اندکردهبندي یادگیري شناختی، عاطفی و فیزیولوژیکی دسته

ي یادگیري شناختی مبتنی بر درك موضوع، هاسبک. )5(درك، کنش و پاسخ به محیط یادگیري هستند 

هاي یژگیویرندة دربرگي یادگیري عاطفی هاسبکبه خاطر سپردن، اندیشیدن و حل مسائل هستند. 

یرندة دربرگشناختی دارند و یستزۀ جنبي یادگیري فیزیولوژیکی، هاسبکهیجانی یادگیرنده هستند و 

ي یادگیري هاسبک. نظر به آنکه )6(بر یادگیري وي هستند  مؤثري فرد به محیط فیزیکی هاواکنش

ي هاسبکتري دارند. یعوسکاربرد  هاسبکشناختی تظاهرات شناختی افراد هستند، در مقایسه با سایر 

ي یادگیري بر مبناي الگوي یادگیري اهسبک آنهاهاي متفاوتی دارند که یکی از يبندشناختیادگیري 

 یفرض ياچهارمرحلهۀ چرخـ یـک 4یاژهو پ 3ینلو، 2یویید یاتبراساس نظر. کلب )7( است 1تجربی کلب

تئوري سبک یادگیري کلب براساس یادگیري تجربی بنا ارائـه کـرد. را  5ياتجربـه یادگیري ۀبه نام چرخ

ي یادگیري هاسبکي تئور. )8(نهاده شده که بر مبناي آن تجربه عامل بسیار مهمی براي یادگیري است 

ي، مراحل چرخۀ امرحلهۀ یادگیري چهارچرخکلب شامل چهار سبک یادگیري متفاوت است، مبتنی بر 

                                                           
1. Kolb 
2. Dewey 
3. Lewin 
4. Piaget 
5. Experiential learning cycle 
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فکري  -3ي انتزاعیسازمفهومدیداري،  2ة انعکاسیمشاهداحساسی،  -1ۀ عینیتجرباند از: یادگیري عبارت

ۀ یادگیري، چهار نوع سبک یادگیري را نیز مشخص مرحلعلمی. کلب با ترکیب چهار  -4یشگري فالآزماو 

 6یشگري فعال)، سبک واگرا یا هنجارگریزآزماي انتزاعی+سازمفهوم( 5سبک همگرا یا هنجارپذیر کرد:

ة تأملی)، مشاهدي انتزاعی+ سازمفهوم( 7سازهمگونیا  کنندهجذبة تأملی)، سبک مشاهدۀ عینی+ تجرب(

یشگري فعال). فراگیرندگانی که سبک یادگیري آنان آزماۀ عینی+ تجرب( 8گرهمگونیابنده یا انطباقسبک 

صورت عملی بیاموزند. ها بهیتفعالتوانند از طریق فکر کردن روي موضوعات و انجام آن یمهمگراست، 

. فراگیرندگانی که سبک اندموفق خاصاین دسته از افراد در استفاده از عقاید و نظریات براي حل مشکالت 

نگاه  آنهاتوانند از طریق تجربه کردن و نگاه کردن دقیق یاد بگیرند. توانایی یمواگراست،  آنهایادگیري 

 معنادارعنوان یک کلیت هاي مختلف از زوایاي گوناگون و سازماندهی بعضی ارتباطات بهیتموقعکردن به 

آموزند. یم، از طریق فکر کردن و نگاه کردن عمیق، بیشتر نندهکجذباست. فراگیران با سبک یادگیري 

کنند. یمیت از مفاهیم انتزاعی استفاده موقعخوبی سازماندهی کرده و براي درك را به اطالعاتاین افراد 

آموزند. بیشترین توانایی یمیابنده، از طریق تجربه کردن و انجام دادن انطباقفراگیران با سبک یادگیري 

. طبق نظر کلب )9( استیت فعالیات جدید در حین انجام تجربگروه، کار کردن با اشیا و کسب  این

گیرند و یمقبلی زندگی و نیازهاي محیط حاضر شکل  ي یادگیري در اثر عوامل ارثی، تجاربهاسبک

ي یادگیري نسبتاً ثابت است، هاسبکیت افراد دارد. اگرچه شخصاساس آن، ریشه در ساختار عصبی و 

یت ارجح. )10، 11(ي محیطی ممکن است صورت گیرد هامحركتغییرات کیفی در اثر تکامل و بلوغ و 

یزان ربرنامهکه توجه استادان و  معتقدند. پژوهشگران )7(کند یمي یادگیري در طول زمان تغییر هاسبک

ي یادگیري، موجب تسهیل فرایندهاي آموزش و یادگیري خواهد هاسبکدر سطوح مختلف آموزش به 

 و آموزدیمانسان  چگونه کندیم خصمش که است شاخصی یادگیري، يهاسبک که آنجا . از)12(شد 

 آموزاندانش تکتک یازهاينآمیزي یتموفق طوربه تا آموزدیممربی  یک چگونه و بگیرد یاد دارد دوست

 .)13(کند  هدایت و شناسایی را

                                                           
1. Concrete Experience (CE) 
2. Reflective Observation (RO) 
3. Abstract Conceptualization (AC) 
4. Active Experimentation (AE) 
5. Convergent 
6. Divergent 
7 . Assimlator 
8. Accommodator 
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 يادرجه یشناخت يهاسبک. افراد است یشناخت يهاسبک یحرکت یادگیريعوامل مؤثر بر  یگراز د

 عنواني شناختی بههاسبک. )14(یرگذارند افراد تأث گیريیمکه بر ادراك و تصم اندیطیمح یطاز شرا

 کهیدرحال تجربه هستند، و اطالعات پردازش و یسازمانده از منسجم متفاوت، يفرد ترجیحات یا هایتاولو

 پردازش و يآورجمع ،دركچگونگی  که دارد اشاره ییهارجحان و يفرد توانایی به یادگیري يهاسبک

ي فردي، سبک یادگیري هاتفاوت. یکی از مباحث اصلی در زمینۀ )15(دهد یم قرار تأثیر تحت را یادگیري

ها و ابزارهاي موجود یهنظربا توجه به  آنهاشود و بسیاري از است که موجب گسترش تکامل ساختارها می

، مسئله حلراهاند که به ي شناختی عادات یا رفتارهاي ذهنی منظمیهاسبک .)16( اندتوسعهدر حال 

ي هاسبکشوند. یماي فرد بنا یهپایه و اولهاي ییتواناپردازند و براساس یمي ذهنی هانقشهپردازش یا 

ی در مورد رجحان شناختی به تالش فرد براي یادگیري موضوع، متفاوت خواهد بود. منطق طوربهشناختی 

ممکن است بر  هاسبکاند که از فردي به فرد دیگر متغیرند. هاي بالقوه دائمیییتوانا هاسبکدر واقع این 

ي شناختی در هاسبکۀ مطالععبارتی . به)17(ة عملکرد فرد تأثیر بگذارند نحوبر  خصوصبهیادگیري 

هاي فردي یژگیودارد. در واقع رویکرد شناختی به  یت ریشهشخصهاي یهنظرشناسی شناختی و روان

 نوع یرتأث شدن آشکار. در پی )18(دهند یمه مستقیماً نتایج یادگیري را تحت تأثیر قرار کند کیماشاره 

ي هاسبکي بندطبقهي زیادي براي تعریف و هاتالشی، شناخت ایندهايفر انجام در یشناخت سبک

 2و هفده سبک اسمیت 1ۀ مسیکگاننوزدهي هاسبکتوان به یمشناختی صورت گرفته است که از آن میان 

ارزش زیادي  4وابسته به زمینه /3شده، سبک مستقل از زمینهیمعرفي هاسبک. بین تمام )19(اشاره کرد 

، افرادي که در آزمون گروهی 5ی ویتکینشناختروانیۀ تمایز نظر. براساس )20، 21(ست کسب کرده ا

 اندقائلیرخود تمایز بیشتري غکنند (مستقل از زمینه)، بین خود و ة بیشتري کسب مینمر 6تصاویر پنهان

یت شخصی نیرومندتري دارند، اما افرادي که در آزمون گروهی تصاویر پنهان هوو  ترواضحو درك بدنی 

کنند و این مسئله کنند (وابسته به زمینه) در تمایز خود از غیرخود ضعیف عمل مینمرة کمتري کسب می

، از محیط اطراف اطالعات. این افراد در پردازش )22(هاي بیرونی شوند یافتگیسازمانشود تابع سبب می

عبارت . بهترندوابستهدر نتیجه به زمینه  )24(ی توجه دارند کل اطالعات، به )23( جویندیمخود سود 

                                                           
1. Messick  
2. Schmidt 
3. Field independent 
4. Field dependent 
5. Witkin's theory of psychological differentiation 
6. Group Embedded Figures Test (GEFT) 
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 ،اطراف اطالعات را پردازش کنند یطاز مح یرپذیريبدون تأث توانندیم ینهافراد مستقل از زمدیگر، 

نگر یتا جزئ نگرندیکل یشترو ب گیردیقرار م یطمح یرعملکردشان تحت تأث ینهزم افراد وابسته به کهیدرحال

)25(. 

آموختگان دانشگاه دریافتند دانشجویانی که ) در تحقیقات خود روي دانش1973( 1کلب و گلدمن

، اغلب در اندکردهي شناختی خود انتخاب هاسبکرشتۀ دانشگاهی خود را برحسب عالقه و سازگاري با 

، ولی دانشجویانی که بدون توجه به اندکردهرا انتخاب  شانحرفهۀ خود نیز رشتهاي مربوط به ینهزم

ۀ خود مشغول رشتهاي غیر از ینهزماند، در و در دانشگاه پذیرفته شده کردهیشان انتخاب رشته هاسبک

ۀ اول توجه بیشتري نسبت به بقیه در مورد دستدهد که دانشجویان یمبه کار هستند. این امر نشان 

یی تنهابهیات کالس درس نشان داده است که متغیرهاي شناختی تجربدارند. انتخاب شغلی و کار خود 

 و یادگیري يهاسبک نوع تعیین که دهدیم نشان جدید يهاپژوهشکنندة پیشرفت افراد نیست و یینتع

کند. همچنین وظیفۀ یاددهی و بهبود یم کمک معلمان به یادگیري کردن بیشتر مؤثر يبرا شناختی

شود. یمهاي تمامی مراکز آموزشی محسوب یتفعالوضعیت و شرایط موجود براي یادگیري دانشجویان، از 

 ي زیر است:هادر این زمینه، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ پرسش

 جود دارد یا خیر؟ي وارابطهي یادگیري در بین دانشجویان هاسبکي شناختی و هاسبکآیا بین  -

و پسر تفاوت معناداري  ي یادگیري در بین دانشجویان دخترهاسبکي شناختی و هاسبکآیا بین  -

 وجود دارد؟

 ي وجود دارد یا خیر؟ارابطهي یادگیري هاسبکي شناختی و هاسبکآیا بین سن و  -

 خیر؟ ي وجود دارد یاارابطهي یادگیري هاسبکآیا بین متغیرهاي  -

 پژوهشروش 

ۀ آماري پژوهش، عبارت است از تمامی جامعطرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. 

ناسی و کارشناسی ارشد مقطع کارش 97-98ی شاغل به تحصیل نیمسال اول بدن یتتربدانشجویان 

فی انتخاب صورت تصادي بهاخوشهیري گنمونهنفرند و با استفاده از روش  350با دانشگاه تبریز که برابر 

 .شـدند

 :شودیمرفته در تحقیق، در ادامه شرح داده کاربه ابزارها و یاسمق

                                                           
1. Goldman 
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ۀ پرسشنامي یادگیري کلب و هاسبکۀ پرسشنامي مورد نیاز از هادادهو  اطالعاتي آورجمع منظوربه

 ۀ ویتکین استفاده شد.نهفتي هاشکلآزمون گروهی 

شناسی پرورشی و ي روانهاپژوهشي یادگیري کلب در چند سال اخیر در هاسبکپرسشنامۀ 

ه شده است. این پرسشنامه مکرر استفاد طوربهي یادگیري هاسبکخصوص براي تشکیل یادگیري به

ی و آزمایشگري فعال تأملة مشاهدي انتزاعی، سازمفهومۀ عینی، تجربي یادگیري افراد را در ابعاد هاسبک

دست یابنده بهو انطباق کنندهجذبترکیب این ابعاد چهار سبک یادگیري همگرا، واگرا،  سنجد و ازمی

نی، جمله تشکیل شده و براي هر جمله چهار گزینه پیشنهاد شده است. آزمود 12آید. این پرسشنامه از یم

این ترتیب در هر  کند. بهیمي بندرتبه 4تا  1ة نمرة یادگیري خود، از نحوپاسخ پیشنهادي را با توجه به 

اي که در حد ینهگز، به 4ة نمرطابقت را با سبک یادگیري آزمودنی دارد، ماي که بیشترین ینهگزجمله به 

اي که در حد ضعیف با سبک یادگیري ینهگز، به 3ة نمرمتوسط با سبک یادگیري آزمودنی مطابقت دارد، 

داده  1ة نمرطابقت ندارد، میادگیري آزمودنی اي که با سبک ینهگزو به  2ة نمرآزمودنی مطابقت دارد، 

ة روش انجام دادن از مرنة روش فکر کردن از نمرة روش احساسی کردن و تفریق نمرشود. با تفریق یم

گیرند؛ در یک سر یمآید. این دو نمره روي دو محور مختصات قرار یمدست روش تماشا کردن دو نمره به

کردن  محور عمودي روش یادگیري از طریق احساس کردن و در انتهاي دیگر آن یادگیري از طریق فکر

ماشا کردن تو در یک سر محور افقی یادگیري از طریق انجام دادن و در انتهاي دیگر یادگیري از طریق 

ي هاسبکهر ربع آن بیانگر یکی از  دهند کهیما تشکیل رربع یک مربع  4گیرد. این دو محور یمقرار 

 یادگیري است.

تصویر  25ي نهفته را ساختند. این آزمون شامل هاشکل) آزمون گروهی 1971و همکاران( 1التمن

یچیدة پشود که یک شکل هندسی ساده را درون یک طرح یماست. در هر تصویر، از آزمودنی خواسته 

 کند.  پررنگنهفته بیابد و با مداد 

 مون از سه بخش تشکیل شده است:این آز

شود، در این بخش دو دقیقه زمان در نظر یمتصویر است که براي تمرین ارائه  7بخش اول: شامل 

 شود. یمگرفته 

                                                           
1. Oltman  
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نظر  ت دردقیقه وق 5تصویر است و براي پاسخ به هر بخش  9کدام داراي  ي دوم و سوم: هرهابخش

 شود. یمگرفته 

 )ح ز، و، ه، د، ج، ب، (الف، حروف با است که ساده هندسی شکل هشت شامل نیز نمونه فرم اشکال

وسیلۀ طرح پیچیده منحرف است. توانایی آزمودنی در یافتن اشکال ساده، بدون اینکه به شده مشخص

ي هاشکلدقیقه  12دهد. آزمودنی باید در مدت یمشود، میزان وابسته یا ناوابسته به زمینه بودن را نشان 

یزي آمرنگي دیگر بیابد و آن را هاشکلي از امجموعهگیرد، در درون یمي را که در اختیارش قرار اساده

تواند ینمي ساده نگاه کند، ولی هاشکلخواهد، به یمبار که  چند هرتواند یمیا مشخص کند. آزمودنی 

گرداند و اشکال را نگاه کند. تواند صفحه را بریمرا جدا کند یا کنار شکل پیچیده بگذارد، بلکه فقط  آنها

ي دوم هابخشي درست هاپاسخگیرد و تعداد کل یمتعلق  آزمودنی به نمره یک صحیح پاسخ هر يازا به

ی کامالً وابسته به زمینه و شناختسبکة صفر نمرشود. یمة کل آزمون در نظر گرفته نمرعنوان و سوم به

 18ۀ نمرات از صفر تا دامنترتیب دهد. بدینیمی کامالً مستقل از زمینه را نشان شناخت سبک 18ة نمر

 6ة صفر تا مرنۀ مستقل بودن از زمینه است. نشانة آزمودنی باالتر باشد، نمرپراکنده خواهد بود، هرچه 

 دهد.یماستقالل از زمینه را نشان  18تا  12طرف و یب 11تا  7وابستگی به زمینه، 

 ابزار روایی و اعتبار

عتبار و انفر از دانشجویان زن و مرد سال دوم دانشگاه،  1446با پژوهشی روي  1980کلب در سال 

وبی دارد و ي یادگیري را بررسی کرد و معتقد است که این پرسشنامه روایی خهاسبکروایی پرسشنامۀ 

ن نیز تحقیقات و در ایراي یادگیري یادگیرندگان ابزار مناسبی است هاسبکها و یوهشبراي تشخیص 

ي هاسبک ۀپرسشنام. ویتکین و همکاران نیز ضریب پایایی )26(را تأیید کرده است  مسئلهمشابهی این 

وي ضریب . موس)27(اند محاسبه کرده 79/0و براي زنان  82/0ۀ خارجی براي مردان نمونشناختی را در 

 .)28(دست آورد به 82/0ۀ ایرانی به روش آلفاي کرونباخ نمونهمسانی درونی این آزمون را در 

ی از استنباطی آمار بررسمنظور اف استاندارد و بهیانگین، انحرمها از وتحلیل دادهیهتجزي برا

 05/0ي معنادار) در سطح 1یره (منوامتغمستقل و همچنین و تحلیل واریانس چندی تیرسون، پی همبستگ

 استفاده شد. 23ی. اس. اس پافزار اس. با استفاده از نرم

 

                                                           
1. MANOVA 
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 هاي تحقیقیافته

نشان داده  1ي یادگیري در جدول هاسبکي شناختی و هاسبکآمار توصیفی و همچنین همبستگی بین 

 شده است. 

 هامقیاسهاي یادگیري با در نظر گرفتن خردههاي شناختی و سبکهمبستگی بین سبک. 1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي یادگیري همبستگی هاي شناختی و متغیرهاي مربوط به سبکنتایج نشان داد که بین سبک

هاي یادگیري حال نتایج همبستگی درونی بین متغیرهاي مربوط به سبک معناداري وجود ندارد. با این

هاي هاي شناختی و متغیرهاي سبکها معنادارند. همچنین بین سن و سبکنشان داد که همۀ همبستگی

بررسی تفاوت  منظورجز در آزمایشگري فعال همبستگی معناداري مشاهده نشد. در ادامه بهیادگیري به

مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد  هاي شناختی از آزمون تیبین سطوح تحصیلی و جنسیت در سبک

، t ،338 =df=  -16/3هاي شناختی وجود دارد (که تفاوت آماري معناداري بین سطوح تحصیلی در سبک

002/0  =P53/5نگین و انحراف استاندارد ها نشان داد که دانشجویان کارشناسی با میا). بررسی میانگین 

تمایل  55/11 ± 43/5نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد با میانگین و انحراف استاندارد  60/9 ±

 شناختی وابسته به زمینه دارند. بیشتري به سبک 

هاي شناختی وجود دارد ها در سبکهمچنین نشان داده شد که تفاوت آماري معناداري بین جنسیت

)52/4  =t ،338 =df ،0001/0  =Pها نشان داد که پسران با میانگین و انحراف استاندارد ). بررسی میانگین

تمایل بیشتري به سبک  25/11 ± 30/5نسبت به دختران با میانگین و انحراف استاندارد  64/8 ± 40/5
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نشان داد که تفاوت  2شناختی وابسته به زمینه دارند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره (منوا) در جدول 

=  774/0و  F= آمارة  447/0هاي یادگیري وجود ندارد (آماري معناداري بین سطوح تحصیلی در سبک

P194/0هاي یادگیري نشان داده نشد (ها در سبک). همچنین تفاوت آماري معناداري بین جنسیت  =

 ).2) (جدول P=  941/0و  Fآمارة 

 
 هاي یادگیري. تحلیل واریانس چندمتغیرة جنسیت و تحصیالت در متغیرهاي مربوط به سبک2جدول 

 گیرينتیجهبحث و 

هاي شناختی در دانشجویان مقاطع کارشناسی هاي یادگیري و سبکمنظور بررسی سبکتحقیق حاضر به

بین بدنی در بین دختران و پسران انجام گرفت. نتایج نشان داد که  و کارشناسی ارشد رشتۀ تربیت

وجود ندارد. همچنین هاي یادگیري همبستگی معناداري هاي شناختی و متغیرهاي مربوط به سبکسبک

هاي یادگیري هاي شناختی و متغیرهاي سبکنشان داده شد که همبستگی معناداري بین سن و سبک

هاي گروهی نشان داد که دانشجویان کارشناسی آزمایشگري فعال وجود ندارد. بررسی تفاوت جز دربه

شناختی وابسته تري به سبکنسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد و پسران نسبت به دختران تمایل بیش

هاي یادگیري به زمینه دارند. در ادامه تفاوت آماري معناداري بین سطوح تحصیلی و جنسیت در سبک

هاي ها تعامل دارند که یافتهرسد سبک و جنسیت در ارتباط خود با اولویتنظر میمشاهده نشد. به

و  ، قطبی)29( همکارانغفارزاده و . این نتایج با نتایج تحقیقات )16(کند آن را تأیید می 1رایدینگ

 4لیوو  ، اپیزج)34( 3تامسون چیپاتورو ، لیو )33( همکارانو  2یان، )32(رایدینگ ، )30، 31( همکاران

 ایجاد با ندتوانمی شناختی هايسبکنظر رایدینگ همخوانی دارد. به  )36، 37( 5و نابل و راویو )35(

 میزان به توانندمی قوت، نقاط و خود سبک از آگاهی باافراد واقع  راهبردهاي یادگیري تقویت شوند، در

                                                           
1. Riding 
2. Yan  
3. Liu & Chepyator - Thomson 
4. Apitzsch & Liu 
5. Raviv & Nabel 

 اثر
ارزش مقداري 

 ویلکز المبدا
 درجۀ آزادي fمقدار 

خطاي درجۀ 

 آزادي

سطح 

 معناداري

مجذور جزئی 

 اتا

یتجنس  99/0  19/0  4 335 94/0  002/0  

99/0 تحصیالت  44/0  4 335 77/0  005/0  
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 ییبر استدالل و توانا یشناخت هايسبک ریتأثهاي پژوهشی که به یافته .)32(یادگیري دست یابند  باالي

حل مسئله  ییاستدالل و توانابر  چشمگیري ریتأث شناختیسبک که  دادنشان  پرداخته بود، حل مسئله

و استدالل حل مسئله  ییتوانا در زمینه بهتر از وابسته به نهیمستقل از زم شناختی افراد سبک و دارد

هاي شناختی مستقل از زمینه نشان داد فراگیرانی که در سبک 1در پژوهشی، هوهنهمچنین . )38( است

هاي تحصیلی و انجام تکالیف درسی با هم فرق دارند. یادگیرندگان مستقل اند، در فعالیتیا وابسته به زمینه

ها و انجام مسائل م پروژههاي خود را در انجادهند تنها کار کنند. آنها قادرند کوششاز زمینه ترجیح می

هایشان را خودشان تعیین کنند. از سوي دیگر، یادگیرندگان وابسته به سازمان دهند و دوست دارند هدف

یافته دهند که در گروه کار کنند، با معلم تعامل بیشتري داشته باشند و به تکالیف سازمانزمینه ترجیح می

 3و تیناجرو و پارامو 2. با توجه به نتایج تحقیقات آتس و کاتالوگلو)39(و تقویت بیرونی بیشتر نیازمندند 

اد روي موضوعات انتزاعی، تمرکز بر ، خصوصیات افراد مستقل از زمینه مانند کار کردن این افر)40، 41(

اي مانند سروصدا و از این قبیل، این امر قابل انتظار است. موضوع درسی بدون مزاحمت عوامل مضر زمینه

شوند و به انگیزة بیرونی براي پیشرفت طور درونی براي انجام تکلیف یادگیري برانگیخته میاین افراد به

طور شود که این افراد بهاز است، نیازي ندارند. همین موضوع سبب میها کمتر نیتحصیلی که در دانشگاه

) نشان دادند از بین 1991و همکاران ( 4. در پژوهشی جگید)42(خودانگیخته در امر تحصیل کوشا باشند 

کنگ مشغول به تحصیل بودند، فراگیران مستقل از زمینه پیشرفت دانشجویانی که در دانشگاه هنگ

افراد وابسته به  عملکرد )2009( همکارانو  5لیوبراساس نظر همچنین . )43(یلی بیشتري داشتند تحص

  .)44( است ترضعیف بدنی تربیتو  حرکتی یادگیري، ورزشی هايموقعیتدر  زمینهنسبت به مستقل از  زمینه

 7و مامفورد 6هانی یادگیري هايسبکو  کلب یادگیري هايشیوه ۀرابط) در پژوهشی 1390رضایی (

سـازي مفهـومفقـط  کلب یادگیري هايشیوه بیناز دانشجویان را بررسی کرد.  تحصیلی عملکردسن و  با

فعال  آزمایشگريو انتزاعـی  سازيمفهومسن و  انتزاعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان و همچنین بین

) در پژوهشی به بررسی مراحل 1395نیا و همکاران (رحیمی. )45( وجود داشت معناداريمثبت و  ۀرابط

                                                           
1. Hohen 
2. Ates & Cataluglo 
3. Tinajero & Paramo 
4. Jegede  
5. Liu  
6. Honey 
7. Mumford 
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ترتیب هاي بههاي یادگیري براساس تئوري کلب در دانشجویان علوم پزشکی قم پرداختند، سبکو سبک

یابنده در دانشجویان زن بسیار بیشتر از دانشجویان مرد گزارش شده بود و کننده و انطباقهمگرا، جذب

رین میزان را نسبت تسبک یادگیري واگرا در هر دو جنس نسبت نزدیکی با یکدیگر داشت. همچنین پایین

هاي یادگیري دارا بودند. نتایج حاکی از آن بود که مرحلۀ برتر یادگیري در دانشجویان به سایر سبک

 .)46(کننده بود هاي همگرا و جذبترتیب سبکهاي یادگیري غالب بهسازي انتزاعی و همچنین سبکمفهوم

مقطع  انیدانشجو يریادگی هايسبک یابیرز) که به ا2020و همکاران ( 1نتایج پژوهش مپوانایا

 يریادگیکه سبک  دادنشان پرداخته بودند،  کلب يریادگی هايسبک پرسشنامۀبا استفاده از  یکارشناس

سبک  يکه دارا یانیو پس از آن دانشجو یمقطع کارشناس انیدانشجو نیدر ب يریادگی ةویش ترینغالب

 يریادگی هايسبکو  تیکه جنسداد  مطالعه نشان نیا هايیافته ، است. همچنیننداکنندهجذب يریادگی

متفاوت را نشان  يریادگی ةویمرد ش انیر دانشجوبیشت کهدرحالیدارند.  يارتباط معنادار گریکدیبا 

 هاي، اما در پژوهشی که سبک)47(دادند میهمگرا را نشان  يریادگیسبک  آنهازن  انیهمتا دادند ومی

 يریادگی هايبررسی شده بود، سبک و ارتباط با عملکرد آزمون در آموزش یداخل هايرزیدنت يریادگی

 يریادگی هايسبک نیب يداراتفاوت معنو  بود همگرا پس از آن و کنندهجذب هارزیدنت نیغالب در ب

 ةویبا ش هارزیدنتکه  رسدمی نظربهوجود نداشت.  2PGY، سن، نژاد و سطح تیاز نظر جنس هارزیدنت

  .)48( ندشتدا يمتفاوت عملکرد بهتر يریادگی

و  به زمینه وابسته( شناختی هايسبک رابطۀ بررسی) در پژوهشی به 1392کشاورز و همکاران (

در  معنـاداريتفاوت  پرداختند و با پیشرفت تحصیلی شخصیتی هـايویژگـیو  )زمینـه ازمستقل 

سن مشاهده نکردند و شـناختی و پیشـرفت تحصیلی بین دو جنس  هايسـبکشخصـیتی،  هـايویژگی

 واقـعنبود. در دانشـجویان  میاندر  زمینهاز  اللو استق وابستگی امتیازاتتفاوت در  براي معناداريعامل 

تفاوت  یادگیري هايسبکو ها روشدر دیدگاهشـان نسـبت بـه دانـش،  موردنظر ۀدختران و پسران نمون

شخصیتی،  هايویژگیتربیتی والدین،  هايشیوهکـه  ه شدنشان ندادند و نتیجـه گرفـت معناداري

 و سهم جنسیت صرفاً بودندشناختی  هايسبکبر  مؤثرتريعوامـل  ههوشی و شـناختی، همـ هايتوانایی

هاي یادگیري و بین سبک ۀرابطدر پژوهشی که . )42( در ایـن تبیین باشد مـؤثريعامـل  تواندنمی

دانشجویان  و دشتنثیر داأسن و جنسیت بر نوع سبک یادگیري تبررسی شد،  پیشرفت تحصیلی دانشجویان

                                                           
1. Mpwanya  
2. postgraduate year 

https://edcbmj.ir/article-1-388-fa.pdf
https://edcbmj.ir/article-1-388-fa.pdf
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و پسران به سبک یادگیري دختران به سبک یادگیري وابسته به محیط آموزشی  ،در سنین پایین

 .)49(غیروابسته به محیط آموزشی گرایش بیشتري داشتند 

، (ژیمناستیک پیچیده هايفعالیت ورزشکاران که کردندمشاهده در پژوهشی  )2004( 1کولتو  گویلت

 کهدرحالیبودند،  زمینهمستقل از  معناداري طوربه )آزاد اسکیو  اسکیت، بندبازي، اسنوبرد، ترامپولین

فاوت در ت براي معناداريجنس عامل  بودند. اما، سن و زمینهبه  میز وابسته روي تنیسو  تنیس بازیکنان

با ) 2009و همکاران ( . همچنین لیو)50( نبود ورزشکاران میاندر  زمینهاز  اللو استق وابستگی امتیازات

 رسیدند نتیجه اینبه  راهنمایینوجوانان مدارس  بدنی هايفعالیتو  زمینهاز  اللو استق وابستگی بررسی

با  مقایسهدر  ،دارند یافته راسازمان هايورزشدر  شرکتو  بدنی فعالیتاز  باالییسطح  که آموزانیدانش

در مقابل، لمبرچ و . )44( هستند زمینهمستقل از  یشترب ،دارند تريپایین بدنی فعالیتسطح  که افرادي

به  و وابسته زمینهزنان مستقل از  ورزشی مشارکت میزاندر  تفاوتی کردندمشاهده ) 2007( 2کوواس

 . )51( وجود ندارد زمینه

هاي فردي در سبک باید تأثیر نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در تحقیقات آینده در مورد تفاوت

عنوان ساختارهاي جداگانه شناختی بهجنسیت بر رفتارهاي مرتبط با سبک و رفتار سبک یادگیري و سبک 

 بررسی شود.
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Abstract 
The present study was conducted to investigate the relationship between 
learning styles and cognitive styles among male and female students with the 
moderating effect of academic levels and gender. For this purpose, 350 
undergraduate and graduate students were selected by cluster random 
sampling method and completed questionnaires of Kolbe's learning styles 
(1985) and Whitkin's cognitive styles (1971). Data were analyzed using 
Pearson correlation, independent t-test and multivariate analysis of variance. 
Results showed that there is no significant correlation between cognitive 
styles and variables related to learning styles. Also, there was no significant 
correlation between age and cognitive styles and variables of learning styles, 
except in active experiments. However, there was a significant correlation 
between learning styles. The results of group differences showed that 
undergraduate students tend to be more dependent on the cognitive style than 
those of masters and boys. There was no statistically significant difference 
between educational levels and gender in learning styles. Undergraduate 
students are more inclined toward contextual cognitive styles than graduate 
students and boys than girls, and style and gender seem to interact with 
preferences. 
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