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چکيده
از جمله مولفههای مهم فرایند آموزش ،سبك یادگيری فراگيران است که باید توسط معلمان شناسایي
شود .تشخيص این مولفه و تالش در جهت اصالح یا متناسب نمودن آموزش با آنها مزایای متعددی
برای دانشآموزان و کل فرایند تدریس به همراه دارد .از جمله پيامدهای مهم سبكهای یادگيری که
توجه به آن ضرورت دارد ،ميزان اثرگذاری آن در پرورش روحيه جستوجوگری و توانمندی پژوهشي
است .از این رو ،در پژوهش حاضر ،رابطه بين سبكهای یادگيری و روحيه پژوهشگری دانشآموزان
دوره دوم متوسطه مورد بررسي قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش ،شامل کليه دانشآموزان دورة دوم
متوسطه نواحي چهارگانه شهر شيراز بود که در سال تحصيلي  1394-95مشغول به تحصيل بودند و با
استفاده از روش نمونهگيری خوشهای تصادفي ،تعداد  345نفر به عنوان شرکتکنندگان پژوهش انتخاب
شدند .ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه سبكهای یادگيری کلب و پرسشنامه روحيه
پژوهشگری محمدشریفي .نتایج حاصل از ضرایب همبستگي نشان داد که از ميان سبكهای یادگيری،
دو سبك یادگيری همگرا و واگرا با روحية پژوهشگری ارتباط معنيدار داشتند و نتایج رگرسيون
چندگانه نيز موید آن بود که این دو سبك از ميان سبكهای یادگيری پيشبينيکنندة روحية پژوهشگری
بودند .یافتههای پژوهش حاضر در مجموع موید نقش سبكهای یادگيری در پرورش روحيه
پژوهشگری و تائيدکنندة این فرضيه بود که در یادگيری هر دو سبك واگرا و همگرا باید مدنظر قرار
گيرند.
واژگان کليدي :سبكهای یادگيری ،روحيه پژوهشگری ،سبكهای یادگيری واگرا ،همگرا ،جذب کننده،
انطباق یابنده.
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مقدمه
انسان برای سهولت در پاسخگویي به نيازها و خواستههای خود و محيط نيازمند یادگيری است.
این یادگيری باید به گونهای باشد که او را به سمت اثرگذاری بر محيط و جهان پيرامون خود سوق
دهد .هنگامي این اتفاق ميافتد که به کاوش و پژوهش در اطراف خود و مسائلي که با آن مواجه
هست بپردازد و دارای ذهن و روحيهای متفکر و پژوهشگر باشد.
یکي از تفاوتهای فردی تأثيرگذار بر نحوه و ميزان یادگيری دانشآموزان مربوط به سبكهای
یادگيری آنها ميباشد .سبك یادگيری بدین معناست که دانشآموز به چه صورت مطالب را یاد
ميگيرد .از دیدگاه کلب )1985( 1سبكهای یادگيری به باورها ،برتریها ،و رفتارهایي اشاره دارد
که افراد برای یادگيری در یك موقعيت معين به کار ميبرند تا باعث تسهيل یادگيری آنها شود .در
این راستا ،سبكهای یادگيری 2به روشهای فردی که یادگيرنده برای پردازش اطالعات در یادگيری
مفاهيم تازه مورد استفاده قرار مي دهد اشاره دارد که تعيينکنندة کيفيت و مطلوبيت یادگيری است
(حسيني لرگاني و سيف1380 ،؛ سيف .)1389 ،برخي دیگر از محققان نيز در تعریف سبكهای
یادگيری به این موضوع اشاره نمودهاند که در برخورد با یك موقعيت ،فرد چه مدت ،به چه چيز و
به چه ميزاني توجه کند (اینتویستل و پترسون2004،3؛ کلب و کلب2000 ،4؛ کوزنيکوف2007 ،5؛
الهي ،آزادفالح و رسولزاده طباطبایي.)1383 ،
از طرفي ،کشف و شناسایي سبك یادگيری دانشآموزان سبب ميشود که معلم روشهایي برای
تدریس برگزیند که منجر به هدایت دانشآموزان به سمت یادگيری راحتتر ،سریعتر و بهتر مطالب
شود .معلم با استفاده از روشهای متنوع تدریس و بهرهگيری از امکانات متناسب با نحوه یادگيری
دانشآموزان عالوه بر شناخت توانایي دانشآموزان ميتواند آنها را به سمت آموزشهای تخصصيتر
و تحصيل در رشتههای متناسب با استعدادشان هدایت کند .معلم با شناسایي سبكهای یادگيری
دانشآموزان به آنها کمك ميکند تا از نحوة یادگيری خود مطلع شوند ،بازخوردها و واکنشهای
متناسب با نحوه یادگيریشان به آنان بدهد تا دانشآموزان نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و با
آگاهي و مسئوالنه مسير حرفهای خود را انتخاب نمایند.
صاحب نظران و متخصصان یادگيری به معرفي و دستهبندی سبكهای یادگيری متعددی
پرداختهاند .یکي از معروفترین و متداولترین دستهبندیهای سبكهای یادگيری ،طبقهبندی کلب
( )1985از سبكهای یادگيری است .بر اساس دستهبندی کلب از سبكهای یادگيری این سبكها به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Kolb
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چهار دسته واگرا ،همگرا ،جذبکننده و انطباقیابنده تقسيم ميشوند.
قابليت هر یك از افراد در سبكهای یادگيری متفاوت است .سبك یادگيری واگرا از ترکيب دو
شيوة تجربة عيني و مشاهدة تاملي بوجود ميآید .افراد دارای این سبك یادگيری در تخيل ،توليد
نظریههای متنوع و گوناگون و دیدن امور از زوایای مختلف توانمندند .به طور کلي افرادی از سبك
یادگيری واگرا بهره ميبرند که دارای روابط اجتماعي باال ،خالق و دارای زمينههای هنری هستند
(زانيچ .)1991 ،1سبك یادگيری همگرا از ترکيب دو شيوة یادگيری مفهومسازی انتزاعي و
آزمایشگری فعال بدست ميآید .افراد دارای سبك یادگيری همگرا در یافتن موارد استفادة عملي
برای نظریهها و اندیشهها و حل مسائل توانا هستند .این افراد از استدالل فرضيه ای -قياسي استفاده
ميکنند و مسائل فني و کار با ابزار آالت را به روابط و تعامالت اجتماعي ترجيح ميدهند .به طور
کلي ،دست کاری کردن اشيا ،تجزیه و تحليل منطقي عقاید ،برنامه ریزی و یادگيری از راه تفکر از
مشخصههای بارز این افراد ميباشد (اندرسون و آدامز .)1992 ،2افراد دارای سبك یادگيری همگرا
در کارهای تخصصي و تکنولوژی موفقترند (سيف.)1389 ،
سبك یادگيری جذبکننده از ترکيب شيوههای مفهومسازی انتزاعي و مشاهده تأملي به دست
ميآید .افراد دارای این سبك به نظریهپردازی و توليد دانش عالقمندند و در ترکيب نظریات
گوناگون ،استدالل استقرایي و مشاهده آن در یك زمينه کلي بر دیگران برتری دارند .این افراد تمایل
زیادی به تفکر و اندیشه دربارة مفاهيم دارند .این سبك بيشترین مشخصة علوم پایه و ریاضيات
است (المبرسکي2002 ،3؛ به نقل از غيبي ،عارفي و دانش .)1391 ،سبك یادگيری انطباقیابنده از
ترکيب دو شيوة آزمایشگری فعال و تجربة عيني حاصل ميشود .افرادی که سبك یادگيری انطباق-
یابنده دارند معموال از طریق احساس ،شهود و عمل یاد ميگيرند و به کسب تجارب جدید عالقمندند
و از اجرای نقشه و درگيری با اعمال چالش انگيز لذت ميبرند (سيف .)1389 ،به طور کلي ویژگي
افراد انطباق یابنده شامل عالقه به تجارت و بازاریابي ،علوم انساني و روابط اجتماعي و شرکت در
بحث گروهي هستند (اندرسون و آدامز .)1992 ،همچنين ،افراد دارای این سبك در مشاغل بازاریابي
و فروشندگي موفقترند (سيف.)1389 ،
این در حالي است که امروزه یکي از آرمانهای کشورها ،پرورش انسانهایي مبتکر ،خالق و
پژوهشگر است که نيازهای فردی خود را حل و به جامعه در رسيدن به نيازهای جمعي کمك کنند
(مهرینژاد .)1384 ،یکي از راههای رسيدن به این هدف ،آموزش و پرورش است .بدین ترتيب یکي
از رسالتهای آموزش و پرورش ،پرورش انسانهایي هست که توانایي انجام کارهای جدید را داشته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باشند (فيشر .)2001 ،1در این راستا به پرورش روحيه پژوهشگری به عنوان یك امر مهم توجه
ميشود.
پژوهشگری هنر و دانش پرسيدن و پاسخ دادن به سؤاالت است که مستلزم مشاهده و اندازه-
گيری ،فرضيهسازی ،تفسير ،مدلسازی و مدلآزمایي است .این کار به تجربه ،تامل و شناخت نقاط
قوت و ضعف روشهای خاص خود بستگي دارد (یونسي ،1388 ،به نقل از قاسميپور .)1389 ،از
دیدگاه جان بست ،2پژوهش به این معناست که فرد در حل مسائل و پاسخگویي به آنها بتواند از
روشهای علمي مناسب استفاده کند ( به نقل از دالور.)1385 ،
توجه به روحيه پژوهشگری 3دانشآموزان و پرورش آن سبب آشنایي با پژوهش و مراحل آن
در دانشآموزان ميشود .همچنين به افزایش و رشد دانش در دانشآموزان به عنوان محققاني کوچك
کمك ميکند .بدین ترتيب؛ دانشآموزان تالش ميکنند اطالعات بيشتر و عميقتری راجع به موضوع
مورد پژوهش کسب کنند و از انجام تحقيق لذت ببرند و انگيزة بيشتری برای انجام فعاليتهای
پژوهشي داشته باشند .بنابراین آموزش مؤثر باید دانشآموزان را به عنوان پژوهشگراني تربيت نماید
که به بررسي ،تجزیه و تحليل و تفسير اطالعات بپردازند و سپس سعي در تغيير دانش داشته باشند.
به عبارتي دیگر ،دانشآموز در فرایند یادگيری باید به توليد دانش بپردازد .همچنين در هنگام مواجهه
با مشکالت قادر به تفسير و تحليل مشکل باشند و با استفاده از ابزارهای مناسب سعي در غلبه بر
مشکل کند.
بر اساس بررسيهای به عمل آمده کمتر پژوهشي رابطة سبكهای یادگيری و روحية
پژوهشگری را مورد بررسي قرار داده است ،بيشتر پژوهشها به رابطة سبكهای یادگيری و
مولفههای روحية پژوهشگری (نظير؛ حل مسئله ،کاوشگری ،تفکر انتقادی و خالقيت) پرداختهاند.
در خصوص رابطة سبكهای یادگيری و تفکر انتقادی ،جيانگ و ميانگ )2008( 4در پژوهشي
بر روی دانشجویان کشور کره دریافتند که دانشجویان برخوردار از سبك یادگيری همگرا بيش از
دانشجویان استفادهکننده از سایر سبكهای یادگيری گرایش به تفکر انتقادی داشتند .همچنين بختيار
نصرآبادی ،موسوی و کاوه فارسان ( )1392هم بدین نتيجه رسيدند که سبك همگرا رابطة مثبت و
معناداری با تفکر انتقادی دارد.
گوون و کورن )2008( 5سبكهای یادگيری دانشجویان مراکز تربيت معلم و گرایش به تفکر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انتقادی در آنان را مطالعه کردند .یافتهها حاکي است که دانشجویان دارای سبك یادگيری همگرا در
مقایسه با دانشجویان واگرا در امور و مسائل کنجکاوی بيشتری از خود نشان ميدهند و دانشجویان
همگرا از ميزان اعتماد به نفس باالتری نسبت به دانشجویان واگرا و انطباقیابنده برخوردارند.
در خصوص رابطة سبكهای یادگيری و خالقيت ،دميرباس و دميرکان )2007( 1در پژوهشي بر
روی افراد دارای سبكهای یادگيری همگرا و واگرا از لحاظ ميزان برخورداری از خالقيت دریافتند
که افراد دارای سبك یادگيری واگرا از خالقيت بيشتری نسبت به افراد همگرا برخوردارند .همچنين
درميتزاکي ،لينداری و گوداس )2009( 2نشان دادند که دانشجویان سبك واگرا خالقيت بيشتری از
خود نشان ميدهند و ترجيح ميدهند که از راهها و روشهای متفاوت استفاده کنند.
در خصوص رابطة سبكهای یادگيری و حل مسئله ،اوچنا و ساندی )2011( 3در پژوهشي بر
روی توانایيهای حل مسئله معلمان ،سبكهای یادگيری دانشآموزان و موفقيت تحصيلي آنان
دریافتند یك معلم با توانایي حل مسئلة خوب قادر به تغيير سبك تدریس خود و توجه به سبك
یادگيری دانشآموزان خواهد بود .در نتيجه این امر باعث موفقيت و پيشرفت دانشآموزان در درس
زیست ميشود .ساندی ،بباجيد و اميوزا )2013( 4در پژوهشي مشابه با بررسي مهارت حل مسئلة
معلم ،سبكهای یادگيری دانشآموزان و پيشرفت تحصيلي در درس فيزیك دریافتند که بين مهارت
حل مسئلة معلم و سبكهای یادگيری دانشآموزان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
یوگارج و سلواراجو )2014( 5با بررسي اثر فراشناخت و سبكهای یادگيری بر روی مهارت
حل مسئلة دانشجویان دریافتند که فراشناخت و سبكهای یادگيری تأثير مثبتي در مهارتهای حل
مسئله دارند .همچنين دیرتو ،پریرا و دوآرته )2012( 6معتقدند که توانایي حل مسئلة افراد متأثر از
سبكهای یادگيری متفاوت آنها ميباشد .به عبارتي دیگر سبكهای یادگيری مختلف بر روشها و
رویکردهای یادگيرندگان در جهت حل مسئله تأثير ميگذارد (فلدر و سيلورمن.)1988 ،7
آنچه گذشت بيانگر اهميت دو مقوله مهم سبكهای یادگيری و روحية پژوهشگری در آموزش
و پرورش نسل امروز است .از این رو بررسي این دو مقوله و رابطه بين آنها با اهميت به نظر ميرسد.
با رویداشت به مباني نظری و تجربي فوق ،پژوهش حاضر در پي بررسي رابطة انواع سبكهای
یادگيری و روحيه پژوهشگری دانشآموزان بود .در واقع سوال اصلي پژوهش آن بود که از ميان
سبكهای یادگيری مختلف کداميك پيشبينيکنندة قویتر روحية پژوهشگری هستند؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

-Dermitzaki, Leondari & Goudas
-Dermitzaki, Leondari & Goudas
3 -Uchenna & Sunday
4 -Sunday, Babajide & Amusa
5 -Yogaraj & Selvaraju
6 -Direito, Pereira & Duarte
7 -Felder & Silverman
2
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر همبستگي و به شيوه رگرسيون چندگانه مي باشد.

شرکتکنندگان پژوهش
جامعة آماری این پژوهش عبارت است از کليه دانشآموزان دورة دوم متوسطه شهر شيراز با تعداد
 29980دانشآموز که در سال تحصيلي  1394-95مشغول به تحصيل بودند .در پژوهش حاضر 345
نفر از دانشآموزان دختر و پسر شهر شيراز به عنوان نمونة پژوهش از این جامعه آماری برگزیده
شدند .دامنة سني در گروه نمونه ،بين  15تا  18سال و ميانگين سني دانشآموزان  16/36ميباشد.
جمعيت دانشآموزان پسر  57/7درصد ( 199نفر) ميباشد و  42/3درصد ( 146نفر) از جمعيت
دانشآموزان را دختران تشکيل ميدهند .تعداد  64/6درصد از دانشآموزان با پایه تحصيلي دوم و
 24/9درصد با پایة سوم تحصيلي ميباشند .همچنين  10/4درصد کل دانشآموزان با پایه تحصيلي
چهارم ميباشند .در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگيری خوشهای تصادفي نواحي  4گانه
شهر شيراز انتخاب و از هر ناحيه یك دبيرستان پسرانه و یك دبيرستان دخترانه به صورت تصادفي
انتخاب شد.
ابزارهاي پژوهش
 )1پرسشنامة سبک يادگيري کلب :پرسشنامة سبكهای یادگيری کلب دارای  12سؤال  4گویهای
است .پاسخگویي به سؤاالت بر اساس ترجيح نمونههای مورد پژوهش از شيوة یادگيری خود است
و آنها به هر سؤال از  1تا  4نمره ميدهند .اگر شيوة یادگيری نمونه مورد پژوهش با گزینههای
پيشنهادی کامالً مطابقت داشته باشد نمرة  ،4اگه تا حدی مطابقت داشته باشد نمرة  ،3اگر مطابقت
کم باشد نمرة  2و اگر درجه مطابقت بسيار کم و ناچيز باشد نمرة  1داده ميشود .شيوههای یادگيری
از مجموع نمرات این گزینهها بدست ميآید.
از تفریق دو به دوی نمرات مفهومسازی انتزاعي و تجربه عيني و نيز از تفاضل نمرات آزمایشگری
فعال و مشاهده تأملي دو نمره به دست ميآید .این دو نمره بر روی محور عمودی ( )CE-ACو بر
روی محور افقي ( )AE-ROجدول مختصات قرار ميگيرند .این دو محور مختصات  4ربع را تشکيل
ميدهند و  4سبك یادگيری با نامهای واگرا ،همگرا ،جذبکننده و انطباقیابنده در یکي از ربعها
قرار ميگيرند.
کلب ( )1985در پژوهشي که بر روی دانشجویان دختر و پسر سال دوم دانشگاه انجام داد بدین
نتيجه رسيد که این پرسشنامه از روایي خوبي برخوردار است و ابزار مناسبي برای تشخيص شيوهها
و سبكهای یادگيری یادگيرندگان ميباشد .همچنين کلب ضریب پایایي این پرسشنامه را با استفاده
از آزمون آلفای کرونباخ بدست آورد و معتقد است که پایایي شيوههای یادگيری آزمایشگری فعال
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 ،0/87مفهومسازی انتزاعي  ،0/83مشاهده تأملي 0/73و تجربه عيني  0/82ميباشد .در ایران نيز
پایایي پرسشنامة سبك یادگيری کلب توسط حسيني لرگاني ( )1377با استفاده از روش آلفای
کرونباخ اندازهگيری شده است .وی پایایي پرسشنامه را بدین شرح گزارش کرده است .تجربه عيني
 ،0/68مشاهده تأملي  ،0/68مفهومسازی انتزاعي 0/77و آزمایشگری فعال  .0/76همچنين پایایي این
پرسشنامه بر اساس روش همساني دروني توسط محقق اندازهگيری شد و ضرایب آلفای کرونباخ
هر یك از سبكها بدست آمد .از این رو ضریب آلفای کرونباخ هر یك از سبك یادگيری عبارت
است از سبك یادگيری واگرا  ،0/76همگرا  ،0/67جذب کننده  0/73و انطباق یابنده .0/82
 )2پرسشنامه روحيه پژوهشگري :این پرسشنامه توسط محمدشریفي ( )1392ساخته شده است.
در این پرسشنامه محقق با استفاده از مصاحبه با اعضای هيئت علمي و متخصصان زمينه موضوعي
مرتبط به تدوین مؤلفههای روحيه پژوهشگری پرداخته است .محقق پس از گردآوری مؤلفهها از
طریق مصاحبه به تدوین یك فرم نظرسنجي پرداخته است و  12نفر از اعضای هيئت علمي رشته
علوم تربيتي و روانشناسي ميزان اهميت هر مؤلفه را بر حسب طيفي از نمره ( )10-0اعالم نمودهاند.
بر این اساس ،پرسشنامهای مقدماتي با  49سؤال بسته پاسخ با مقياس  4درجهای تدوین شد .سؤاالت
پرسشنامه در زمينه  9مؤلفة رفتارهای خالقانه ،تفکر انتقادی و حل مسئله ،توانایي کار گروهي ،تالش
مستمر و پشتکار ،کنجکاوی و پرسشگری ،حساسيت به محيط ،اعتماد به نفس ،خودتنظيمي ،تخيل
و ادراک فضایي طراحي گردید.
تدوین پرسشنامه اوليه این ابزار بر روی  56نفر از دانشآموزان مشابه با جامعه مورد پژوهش و به
صورت مقدماتي اجرا و پایای و روایي ابزار مورد مطالعه قرار گرفت .پایایي این پرسشنامه از طریق
ضریب آلفای کرونباخ محا سبه و  0/91برآورده شد .برای سنجش روایي محتوایي پر س شنامه ،این
ابزار در اختيار  11نفر از متخصصان موضوعي رشته علوم تربيتي قرار گرفت و سپس فرم نهایي در
قالب  43سوال تدوین گشت .همچنين در پژوهش حاضر پایایي این پرسشنامه توسط محقق و بر
اساس روش آلفای کرونباخ اندازهگيری و  0/76محاسبه شد.

يافتهها
مطابق با اطالعات جدول ( ،)1ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش ،به ترتيب در متغيرهای
روحيه پژوهشگری  119/63و  ،11/93واگرا  56/97و  ،5/41همگرا  63/17و  ،5/48جذبکننده
 62/87و  ،6/37و در انطباقیابنده  57/01و  6/02ميباشد.
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جدول  1يافتههاي توصيفی مربوط به متغيرهاي پژوهش
شاخصهاي آماري
ميانگين

انحراف معيار

حداقل نمره

حداکثرنمره

119/63

11/93

85

152

واگرا

56/97

5/41

43

77

همگرا

63/17

5/48

42

77

جذب

62/87

6/37

27

78

انطباق

57/01

6/02

42

76

متغير
روحيه پژوهشگری

با توجه به اطالعات جدول ( )2بين انواع سبكهای یادگيری و روحيه پژوهشگری دانشآموزان
دوره دوم متوسطه رابطه معنادار وجود دارد .متغيرهای مندرجات جدول ( )2نشان ميدهد که ضرایب
همبستگي به دست آمده از رابطة متغيرهای واگرا ،همگرا ،با روحيه پژوهشگری ،در سطح p >0/01
معنيدار هستند .در حالي که بين متغيرهای جذبکننده و انطباقیابنده با روحيه پژوهشگری رابطه
معناداری مشاهده نشد (سطوح معنيداری برای ضرایب با عالمت * () p ≤ 0/01( ** )p ≤0/05
در جدول آمده است).
جدول  2ضرايب همبستگی متغيرهاي پژوهش
متغيرها
1

روحيه پژوهشگری

1

2

3

5

4

-

2

واگرا

**-0/46

-

3

همگرا

**0/49

**-0/80

-

4

جذب

0/05

0/00

0/06

-

5

انطباق

0/00

0/05

0/03

**-0/72

-

*p ≤0/05, ** p ≤ 0/01

یافتههای حا صل از جدول ( )3ن شان داد که بين سبكهای یادگيری واگرا ،همگرا ،جذبکننده
و انطباقیابنده با روحيه پژوهشگری رابطه چندگانه معناداری وجود دارد .به منظور بررسییي رابطه
چندگانه سبكهای یادگيری و روحيه پژوهشگری ،از روش تحليل رگر سيون چندگانه به صورت
ورود همزمان ( )Enterاستفاده شد
مطابق با اطالعات مندرج در جدول ( )3ضیییریب همبسیییتگي چندگانه برای ترکيب خطي
متغيرهای سبكهای یادگيری واگرا ،همگرا ،جذبکننده و انطباقیابنده با روحيه پژوهشگری برابر
 R2=0/ 252 ،R =0/511اسیت و  F= 30/042که در سیطح  p> 0/01معنيدار اسیت .به عالوه،
 25/1درصد واریانس مربوط به روحيه پژوهشگری به وسيلة متغيرهای مذکور تبيين ميشود.
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جدول  3تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه متغيرهاي سبکهاي يادگيري (متغير مستقل) و روحيه پژوهشگري (متغير وابسته)
درجه

مجموع

ميانگين

آزادي

مجذورات

مجذورات

رگرسيون

4

12803/07

3200/76

باقي مانده

340

36225/17

106/54

کل

344

49028/24

مدل

کميت F
30/042

سطح معنی-

همبستگی

داري

چندگانه

0/001

0/511

R2
0/252

مطابق با جدول ( )4سبك یادگيری همگرا با ضریب بتا  β= 0/313و سبك یادگيری یادگيری
واگرا با ضیییریب بتا  β= -0/217به ترتيب پيشبينيکنندههای قویتری برای روحيه پژوهشگری
هستند.
جدول  4نتايج حاصله از رگرسيون چندگانه سوال تحقيق
متغير پيش بين

R

R2

واگرا
همگرا
0/511

خطای استاندارد

B

Beta

T

P

0/18

-0/47

-0/21

-2/62

0/01

0/18

0/68

0/31

3/76

0/01

0/252

جذب

0/13

0/16

0/08

1/25

0/21

انطباق

0/14

0/14

0/07

1/04

0/29

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر در پي بررسي رابطة انواع سبكهای یادگيری و روحيه پژوهشگری دانشآموزان
بود .در واقع سوال اصلي پژوهش آن بود که از ميان سبكهای یادگيری مختلف کداميك
پيشبينيکنندة قویتر روحية پژوهشگری هستند.
در این راستا با بررسي رابطة انواع سبكهای یادگيری و روحية پژوهشگری یافتههای این
پژوهش نشان داد که رابطه معنادار بين انواع سبكهای یادگيری و روحيه پژوهشگری دانشآموزان
وجود دارد .به عبارتي دیگر بين سبك یادگيری همگرا با روحية پژوهشگری رابطة مثبت و معناداری
وجود دارد .با افزایش استفاده از سبك یادگيری همگرا به همان نسبت درصد روحيه پژوهشگری
باال ميرود .یافته دیگر پژوهش نشان داد که سبك یادگيری واگرا با روحيه پژوهشگری رابطة منفي
و معناداری دارد .افزایش استفاده از سبك یادگيری واگرا در ميزان بهرهمندی از روحية پژوهشگری
تأثير منفي دارد.
بر اساس بررسيهای به عمل آمده کمتر پژوهشي رابطة سبكهای یادگيری و روحية
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پژوهشگری را مورد بررسي قرار داده است ،بيشتر پژوهشها به رابطة سبكهای یادگيری و
مولفههای روحية پژوهشگری (نظير؛ حل مسئله ،کاوشگری ،تفکر انتقادی و خالقيت) پرداختهاند.
در خصوص سبك یادگيری و تفکر انتقادی نتایج این پژوهش همسو با نتایج پژوهشهای گوون
و کروم ()2008؛ جيانگ و ميانگ ( )2008و بختيار نصرآبادی ( )1392است.
در تبيين این یافتهها ميتوان گفت نقطه قوت سبك همگرا در جهت حل م سئله ،ت صميمگيری
کارآمد ،کاربرد عملياتي و عيني نظریات و ایده ها ،یادداشیییتبرداری و درک تحليلي و عمقي از
موضوع یادگيری و بکارگيری استدالل فرضي -قياسي است (اماميپور و شمس اسفندآباد.)1386 ،
این م شخ صات بيشتر با ویژگيهای تفکر انتقادی که در را ستای حل م سئله بوده و م شخ صة آن
ا ستدالل ،ا ستنباط ،ت شخيص خوب ،تفکر سازمان یافته ،تعبير ،تف سير و ارز شيابي منطقي ا ست،
همخواني دارد (بختيار نصیییرآبادی و همکاران .)1390 ،افرادی که از سیییبكهای یادگيری همگرا
اسیییتفاده ميکنند در موقعيتهای یادگيری و حل مسیییائل از رویکردی منطقي و علمي اسیییتفاده
ميکنند .این یادگيرندگان بيشتر از قدرت ا ستدالل ،ا ستنباط و تجزیه و تحليل ا ستفاده ميکنند ،و
کمتر به احساسات و هيجانات ميپردازند.
افراد دارای سبك همگرا ترجيح ميدهند که در موقعيت مسئله قرار بگيرند و دست به آزمایش
برای یافتن راه حل مسائل بپردازند .این افراد از قدرت ریسكپذیری باالیي برخوردارند و توانایي
تأثيرگذاری زیادی بر روی دیگران دارند (کلب .)2005 ،ساليمن )2006( 1معتقد است که این دسته
از افراد از گرایشهای تفکر انتقادی از قبيل حقيقتجویي ،تحليلگری ،نظاممندی ،اعتماد به نفس و
بلوغ شناختي برخوردار هستند .از طرفي دیگر ،وجود عالقه به کنجکاوی و جستوجوگری و تفکر
انتقادی با برخورداری از اعتماد به نفس باال و داشتن مهارتهای شناختي مانند بررسي اعتبار منابع
و انتخاب اطالعات مرتبط باعث بهرهمندی بيشتر این دسته از افراد از تفکر انتقادی ميشود (همان
منبع) .بنابراین طبيعي است که افراد دارای سبك یادگيری همگرا از ميزان گرایش به تفکر انتقادی
باالیي برخوردار باشند.
در خصوص رابطة خالقيت به عنوان یکي از مؤلفههای روحية پژوهشگری و سبكهای
یادگيری ،نتایج این پژوهش مغایر با نتایج دميرباس و دميرکان ( )2007و درميتزاکي و همکاران
( )2009است .خالقيت یکي از  9مؤلفة روحية پژوهشگری است ،و داشتن ویژگي تفکر خالق
برای داشتن روحية پژوهشگری الزم اما کافي نيست.
حل مسئله یکي دیگر از مؤلفههای روحيه پژوهشگریست .در خصوص حل مسئله و سبكهای
یادگيری ،نتایج این پژوهش همسو با نتایج اوچنا و ساندی ()2011؛ ساندی و همکاران ()2013؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-Suliman
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یوگارج و سلواراجو ( )2014و دیرتو و همکاران ( )2012است.
کساني که از سبكهای یادگيری همگرا بهره ميبرند در حل مسائل و تصميمگيری بر اساس
راهحلهایي که برای مسائل ميیابند توانا هستند (سيف .)1389 ،همچنين این افراد هنگام مواجهه با
مسائل سعي ميکنند که فوراً راه حل درست و مناسب را اتخاذ کنند ،یا تالشهای خود را بر روی
یك راه حل واحد تا رسيدن به جواب متمرکز کنند .همگراها در در فرایند مسئلهگشایي و طراحي
ساختارها عملکرد بهتری دارند (سليماننژاد و حسينينسب .)1391 ،هيل )1998( 1معتقد است که
این افراد در زمينههایي چون سازماندهي اطالعات ،طراحي آزمایش و تحليل دادهها ،ایجاد راههای
تازه در فکر کردن و انتخاب بهترین هدف توانایي باالیي دارند .از این رو ميتوان گفت که سبك
یادگيری همگرا با توانایي حل مسئله به عنوان یکي از مؤلفههای روحيه پژوهشگری ارتباط مثبت
و معناداری دارد.
یکي دیگر از اهداف پژوهش حاضر به این موضوع اشاره دارد که آیا انواع سبكهای یادگيری
دانشآموزان پيشبينيکنندة معناداری برای روحيه پژوهشگری دانشآموزان هستند؟ نتایج این
پژوهش نشان داد که سبك یادگيری همگرا پيشبينيکنندة روحية پژوهشگری دانشآموزان است.
به عبارت دیگر افراد برخوردار از سبك یادگيری همگرا ميتوانند روحية پژوهشگری هم داشته
باشند .تاکنون پژوهشي که نتایج فوق را تأیيد یا تکذیب کند انجام نشده است.
در جهت تبيين قدرت پيشبينيکنندگي روحيه پژوهشگری توسط سبك یادگيری همگرا مي-
توان به ویژگيهای افراد پژوهشگر اشاره کرد .افراد پژوهشگر با بهرهگيری از تفکر منطقي و نگرش
منتقدانه به مطالعة راههای برخورد با چالشها و مسائل احتمالي ميپردازند .نگاه این افراد به دانش،
نگرش و نگاهي موقتي است .بدین ترتيب سعي در عرضه روشهای جدید برای توليد و گسترش
علم ميکنند .افراد پژوهشگر معتقدند که هيچ پژوهشي پایانپذیر نيست .بدین ترتيب این افراد با
برخورداری از نگرش انتقادی و قضاوتهای صحيح سعي ميکنند به کسب شناخت و فهم علوم،
کاوش و بررسي منطقي تحقيقات بپردازند.
از سوی دیگر ،افراد برخوردار از سبك یادگيری همگرا در ترکيب کردن نظریه و عمل توانمند
هستند .در مجموع این افراد از توانایي استفاده از مهارتها و تفکر در مورد مسائل و موضوعات،
تمرکز واضح و روشن بر مسائل تخصصي ،توانایي برای پي بردن به اینکه در کجا یك نظریة ميتواند
جنبه عملي داشته باشد ،حرکت از جزئيات به کليات ،تفکر و ژرف اندیشي عميق ،تفکر راهبردی یا
استراتژیك ،انجام به موقع کار و زمانبندی دقيق برخوردارند (همایوني و عبدالهي .)1382 ،بنابراین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Hill
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با توجه به ویژگيهای مشترک بين افراد برخوردار از سبك یادگيری همگرا و مولفههای روحية
پژوهشگری ميتوان چنين استنباط کرد که سبك یادگيری همگرا در راستای روحية پژوهشگری
است.
بر مبنای یافته های پژوهش ،پيشنهاد مي شود در پژوهشهای آتي مقاطع تحصيلي به عنوان متغير
تعدیل گر مد نظر قرار گيرد .همچنين پيشنهاد ميشود ،طرح در قالب یك مطالعه ترکيبي تکرار شود
تا بتوان اطالعات عميقتر و تحليليتر از متغيرها ،بویژه در زمينة متغير روحية پژوهشگری ،بدست
آورد.
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The Relationship between Learning Styles and Research
Morale in High School Students
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Introduction
One of the most important components of the learning process is the learning styles of
learners that should be identified by teachers. Identifying these components and
attempting to modify or adapt education with them has several advantages for students
and the whole teaching process. Therefore, considering the learning styles causes students
to participate more enthusiastically in class activities and to be more confident in
answering questions asked by the teachers. One of the important implications of learning
styles is its impact on the students’ research capability and research morale.

Research aim
This study aimed to investigate the relationship between learning styles and research
morale among students in the second grade of high school in Shiraz.

Research Questions
1.
2.

Is there a significant relationship between learning styles and research spirit
among the second-grade high school students?
Is learning style a significant predictor of research spirit in the second-grade high
school students?

Method
The statistical population in this study included all the students in the second-grade high
school in Shiraz (N=29980), studying in the academic years 2015- 2016. The sample in
this study, on the other hand, consisted of 345 male and female students in Shiraz,
randomly selected through multi-stage cluster sampling technique from a school for boys
and one for girls in each of the four educational districts. The research tools included
Kolb’s learning style questionnaire and the research morale questionnaire by
Mohammadsharifi. The resultant data was analyzed using SPSS and Lisrel software
programs.
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Results
The results revealed a significant relationship between convergent and divergent learning
styles with research morale. Besides, the multiple regression analysis suggested that the
convergent and divergent learning styles were strong predictors for research morale.
Furthermore, results indicated that the most dominant learning style among the students
was the convergent learning style. It was also found that research morale of students was
higher than the average. In this regard, no difference was found between the research
morale of male and female students.

Conclusion
The findings of this study demonstrated the significance of learning styles in developing
research morale and confirmed the hypothesis that both convergent and divergent styles
should be considered in learning.

Keywords: Learning Styles, Research Morale, Divergent, Convergent, Assimilation,
Adaptive and Accommodative Learning Styles.
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