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  فصلنامه  
  آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فن

ـ شماره    143-155ـ صفحات  1393 تابستانـ  چهارمسال چهارم 

  
و  یشناخت يها، سبکيریادگی يهان سبکیروابط ب بینی پیش

 یکیدر مدارس الکترون یلیشرفت تحصیپ
  1*زاده رمضان حسن

  **زاده  ا رمضانیثر

  *** پور میه ابراهیقدس

  دهیچک
در  یلیشـرفت تحصـ  یو پ یشـناخت  يهـا ، سـبک يریادگی يهان سبکیروابط ب بینی پیش ،هدف پژوهش حاضر

 150 ،در پـژوهش حاضــر  توصــیفی از نـوع همبسـتگی اســت.   ،روش پـژوهش باشـد.  یمــ یکـ یمـدارس الکترون 
، از طریق 1392ال ستهران در  شهرالکترونیکی  مدارسدر ل یمشغول به تحصسال اول دبیرستان پسر  آموز دانش
 نامـه  پرسـش . از اي، بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـده و در پـژوهش شـرکت کردنـد         گیري تصادفی خوشـه  نمونه
تـا چهـار    ،استفاده شد یلیان سال تحصین و معدل پایتکیو یگروه يهاکلب، آزمون شکل يریادگی يها سبک
نه) و ینه و مستقل از زمی(وابسته به زم یناخت) و دو سبک شیکننده و انطباق ، واگرا، جذبهمگرا( يریادگیسبک 

 یب همبستگیگام به گام و ضرون یها با استفاده از رگرسشود. داده گیري اندازهها یدر آزمودن یلیشرفت تحصیپ
ـ کـه   ها نشان دادافتهیگرفت.  رل قرایمورد تحل رسونیپ ـ و  ،یلیشـرفت تحصـ  یو پ يریادگیـ  يهـا ن سـبک یب ن یب

در  يریادگیـ ن سـبک  یرشـت یب ن،یچنـ  هم .داري وجود دارد ارتباط معنی یلیشرفت تحصیو پ یشناخت يها سبک
 یابنـده  انطبـاق سبک غالب  به عنوانح داده شده یو حداقل سبک ترج )درصد 3/51( کننده جذب، آموزان دانش

متغیر مهـم   د به عنوان دونتوانهاي شناختی افراد میهاي یادگیري و سبکنتایج نشان داد، سبکدرصد) بود.  6(
  آموزان نقش مهمی ایفا کند. شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش

  کلیدي واژگان
 یکی، مدارس الکترونیلیشرفت تحصی، پیشناخت يها، سبکيریادگی يهاسبک
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  مقدمه

ــروزه از      ــر کشــور اســت و آمــوزش الکترونیکــی، ام ــدار ه آمــوزش، رکــن اصــلی در توســعه پای
بـا   .هـاي فـردي و سـازمانی اسـت     ها در توسـعه آمـوزش   روش ترین ، مؤثرترین و مطمئن جدیدترین

ه اشـتراك گذاشـتن دانـش و    بظهور اینترنت، آموزش الکترونیکی باعث گسترش دامنه آموزش و 
آوري اطالعـات منجـر بـه     هاي تکنولـوژي در اطالعـات و شـبکه فـن    پیشرفت ه است.اطالعات شد

 يریادگیـ  .بتنی بـر کـامپیوتر شـده اسـت    انتقال آموزش از محیط کالس درس به محیط یادگیري م
ثابـت   يریادگیـ  نـد یفرآک یـ از  يرویـ را بـه پ  آمـوزان  دانـش به طور معمول  ،یبر کالس سنت یمبتن
 يهـا در برنامـه  کـه  حـالی سـت، در  ین آمـوزان  دانـش متفاوت  يازهایکند که متناسب با نیت میهدا

 /یشخصـ  منـد  قـدرت  يهـا زمیانمکـ  از ياریبسـ  ،توانـد یم يریادگی بر وب، یمبتن یآموزش کالس
   (Ling-Hsiu, 2010). دهد ارایه آموزان دانش ازیرا با توجه به ن یقیتطب

 آمـوز  دانـش ک یـ  چگونـه  ،کنـد یاست کـه مشـخص مـ    یشاخص ،يریادگیسبک از آنجا که 
 آمیـزي  موفقیـت طـور  ه بـ  تـا  آمـوزد یمـ  یک مربـ یـ  و چگونه رند،یاد بگی و دوست دارد آموزد یم
در ن گـام  یاول؛ (Tseng et al., 2008)د یت نمایو هدا ییرا شناسا آموزان دانش تک تک يازهاین

 چنـین  و هـم  باشد یم آموزان دانش يریادگی يهاسبک ییشناسابر وب،  یمبتن یآموزش يها طیمح
با توجه بـه   یادگیري، هايدوره یا ها واستراتژي تطبیقی، مواد آموزشی مبتنی بر کامپیوتر، یادگیري

بـه   یشناخت يهاسبک (Yi-Chun et al., 2009). دنشو آموز فراهم می دانش یادگیري هايسبک
و پردازش اطالعـات و تجربـه    دهی سازمانمتفاوت، منسجم از  يحات فردیا ترجیها تیاولو عنوان

 یدارد که چگونگ ییها و رجحان يفرد ییاشاره به توانا يریادگی يهاسبک که حالید. در نباشیم
  .(Chen, 2010)دهد یقرار م تأثیررا تحت  يریادگیو پردازش  آوري جمع ،درك

مؤثر کردن  يبرا یو شناخت يریادگی يهان نوع سبکییدهد که تعید نشان میجد يهاپژوهش
پـردازش اطالعـات،    يمتفـاوت بـرا   يریادگیـ  يهاسبک .کندیبه معلمان کمک م يریادگیشتر یب
 ,Kolb) کلب (Bassey et al., 2005).دهد یقرار م ثیرتأرا تحت  آموزان دانش یلیشرفت تحصیپ

ونـگ توسـعه داد.   یه و ژایپ ،چون راجرز يقات افرادیرا بر اساس تحق يریادگیمدل سبک  (1984
بـر چرخـه    یمتفـاوت اسـت، مبتنـ    يریادگیـ کلب شـامل چهـار سـبک     يریادگی يهاسبک يتئور

مشـاهده  ؛ یاحساسـ  - 1ینـ یتجربـه ع  از: عبارتنـد  يریادگیـ ، مراحل چرخه يا چهار مرحله يریادگی

                                                   
1. Concrete Experience (CE) 
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ب یـ کلب بـا ترک  .یعمل - 3فعال يشگریآزما ؛يفکر - 2یانتزاع يساز مفهوم؛ يدارید - 1یانعکاس

  مشخص نمود:نیز را  يریادگیچهار نوع سبک  ،يریادگیچهار مرحله 
  (مفهوم سازي انتزاعی+ آزمایشگري فعال) 4پذیر یا هنجار همگراسبک  •
  )تأملیمشاهده  (تجربه عینی+ 5رگریزسبک واگرا یا هنجا •
  )تأملیمشاهده  سازي انتزاعی+ (مفهوم 6ساز کننده یا همگون سبک جذب •
  آزمایشگري فعال) (تجربه عینی+ 7گر یابنده یا همگون سبک انطباق •
 ،ها تیموضوعات و انجام آن فعال يکردن رو ق فکری، از طرهمگرا يریادگیسبک  يران دارایفراگ

ق احسـاس کـردن و   یـ از طر ،واگـرا  يریادگیـ سـبک   يران دارایفراگ آموزند.یم یبه صورت عمل
اسـتفاده   مسـأله حـل   يل بـرا یـ نند تا انجـام دهنـد و از تخ  یدهند، بب یح میآموزند، آنها ترجیدن مید
ق تجربــه کــردن و انجــام دادن یــاز طر یابنــده انطبــاق يریادگیــســبک  يران دارایــکننــد. فراگ یمــ
ق یـ کـردن عم  کـردن و نگـاه   ق فکریکننده از طر جذب يریادگیسبک  يدارا رانیآموزند و فراگ یم
 ,Sadler-Smith)کننـد  یاسـتفاده مـ   یم انتزاعـ یت از مفـاه یدرك موقع ين افراد برایآموزند. ایم

2001).  
 آمـوزان را تحـت   پیشرفت تحصیلی دانش هاي شناختی نیز، سبکهاي یادگیريسبکعالوه بر 
 هاي شناختی دانش آموزان، پردازش متفـاوت اطالعـات را بـه   اوت در سبک. تفدندهتأثیر قرار می

 بـه  و نگـر  کلـی ، 9زمینه به وابسته به افراد داراي سبک 8هاي شناختی در سبک دنبال خواهد داشت.
 یـک  در را زمینه و شکل گروه اول زیراد. گوینمی نگر تحلیلی 10زمینه به نابسته سبک داراي افراد

 به دریافـت الگـو بـه    است، دشوار آنان براي زمینه از شکل جداسازي ،لذا و دبینن کلی می ترکیب
 راحتی به ،لذا و بینندمی جدا هم از را زمینه و شکل دوم گروه افراد ،اما .صورت کلی عالقه دارند

 یـات یهاي مختلف تجزیه و بـه جز کنند و تمایل دارند الگو را به بخش جدا هم از را آنها توانندمی
    (Chen, 2010).ثیر محیط قرار گیرند أجه کنند و کمتر تحت تآن تو

                                                   
1. Reflective Observation (RO) 
2. Abstract Conceptualization (AC) 
3. Active Experimentation (AE) 
4. Convergent 
5. Divergent 
6. Assimilation 
7. Accommodation 
8. Cognitive Style 
9. Field Dependence (FD) 
10. Field Independence (FI) 
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 آمـوزان  دانـش اسـتعداد   یبـه رشـد کلـ    ياچندرسانه يبا استفاده از ابزارها یکیمدارس الکترون

 ،یـابی مـدارس   یسـتم اطالعـاتی و ارزش  شـدن س در این مدارس عالوه بر هوشمند  ند.نکیکمک م
در  يهـا ين مدارس با استفاده از تکنولوژی. ایت باال استمحتواي الکترونیکی با کیف ارایهسعی در 
د. نباشـ یمختلـف مـ   يریادگیـ و  یشـناخت  يهـا با سبک آموزان دانش يازهاین گوي پاسخ ،دسترس
از  یز دارنـد، آگـاه  یـ ن یمتنـوع  يریادگیـ  يهاوهیدارند و ش يادیز يفرد يهاتفاوت آموزان دانش
آنهـا داشـته    یلیتحصـ  یـت و موفق يریادگیـ در  یمهم تواند نقشیم ،ي فراگیرانریادگی يهاسبک
ممکـن   ،کننـد یبر وب استفاده مـ  یستم آموزش مبتنیکه از س یرندگانیادگی ،گرید به عبارت .باشد

 این یادگیري شناسایی سبک مزیتداشته باشند.  یمتفاوت يهاها و مهارتتیها و اولونهیشیاست پ

 ایـن  با متناسب هايو رسانه آموزشی هايروش و ريیادگی راهبردهاي اطالعاتی درباره که است

  (Ling - Hsiu, 2010).  دهدمی هیارا ها سبک
با افزایش محبوبیت اینترنت، تقاضاي آموزش الکترونیکی تا حد زیادي افزایش یافتـه اسـت. آثـار    

 هـاي پژوهشی متعددي در رابطه با آموزش الکترونیکی به منظور افزایش کیفیت آموزش در محیط
هاي یادگیري ها براي تشخیص و شناسایی سبکآموزش الکترونیکی انجام شده است. این پژوهش

 ,Chen, Lee & Chen, 2005)هاي آموزش الکترونیکی صورت گرفته است و شناختی در محیط

Garcia et al., 2007, Schiaffino et al., 2008) .  
ان بـا  یدانشـجو  کـه  نشـان داد   (Fahy & Mohamed, 2006)و محمـد  یفـاه هاي پـژوهش   یافته
م با آموزش دهنـده  یوتر و بدون ارتباط مستقیق کامپیکه از طر یکننده هنگام و جذب همگراسبک 

 یابنـده  انطبـاق واگـرا و   يهـا نسبت به افراد بـا سـبک   يشتریت بیشود، موفقیبه آنها آموزش داده م
  کنند.یکسب م

افراد وابسته بـه زمینـه بـیش از    که اند نشان دادهز نیهاي شناختی  در زمینه سبکها  بررسی پژوهش 
 ,Guisande)تمرکـز و دقـت    و (Srivastava, 1997)شـوند  افراد نابسته بـه زمینـه برانگیختـه مـی    

Paramo, Tinajero & Almeida, 2007)       هـا اسـت.   در افـراد نابسـته بـه زمینـه بیشـتر از وابسـته
 هیجـانی  –توانـایی تشـخیص اطالعـات کالمـی      هاي شناختی و ها ارتباط سبکپژوهش ،چنین هم

(Schnall & Laird, 2007)  اند.را نیز آشکار ساخته  
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ن یروابـط بـ   بینـی  پـیش قصـد دارد بـا هـدف     ،حاضـر  پـژوهش انجـام شـده،    يهـا  بررسیبا توجه به 

بـه آزمـون    ،یکـ یدر مـدارس الکترون  یلیشرفت تحصـ یو پ یشناخت يها، سبکيریادگی يها سبک
  ر اقدام کند:یز يهاپرسش

ــآ .1 ــی ــ يهــان ســبکیا ب ــدارس  یلیشــرفت تحصــیو پ یشــناخت يهــا، ســبکيریادگی در م
 رابطه وجود دارد؟ یکیالکترون

شـرفت  یوتر و پیکمـک کـامپ   هبـ  يریادگیـ ط یکلـب در محـ   يریادگیـ  يهـا ن سـبک یا بیآ .2
  ؟رابطه وجود دارد یلیتحص

 رابطه یلیشرفت تحصیپ ووتر یکامپ کمک هب يریادگیط یدر مح یشناخت يهان سبکیا بیآ .3
 ؟وجود دارد

    روش

کلیـه  ، جامعـه آمـاري پـژوهش حاضـر    .اسـت طرح پـژوهش حاضـر، توصـیفی از نـوع همبسـتگی       
سـال   پسـر  آمـوز  دانـش  248از  .باشـد  شهر تهران می 5آموزان پسر مدارس الکترونیکی منطقه  دانش

دولتـی   و مدرسـه غیـر  در دو مدرسـه الکترونیکـی دکتـر مصـاحب      1392سـال  در اول دبیرستان که 
نفـر بـه    150با استفاده از فرمول کوکران تعـداد   ،الکترونیکی حکیم سنائی مشغول به تحصیل بودند

اي و به صورت تصادفی انتخاب شـدند.   گیري خوشه عنوان نمونه آماري و با استفاده از روش نمونه
و  5منطقـه  ه الکترونیکـی،  مدرسـ  272بـا  تهران شهر گانه بیست و دوطوري که در آغاز از مناطق  به

ها در بین آنها توزیع نامه ، انتخاب و پرسش5منطقه مدرسه  4 ازصورت تصادفی  هسپس دو مدرسه ب
  . شد

  شود: در ادامه شرح داده می ،کار گرفته شده در این تحقیق ها و ابزارهاي به مقیاس
 Witkin)یتکـین و همکـاران  و وسیله به نهفته هاي شکل گروهی آزمون :1اشکال نهفته یآزمون گروه

et al., 1971) ایـن  شـد.  تهیـه  زمینـه  بـه  نابسـته  /زمینه وابسته به شناختی هايسبک ارزیابی براي 

 اشکال از یکی تصویر هر در شودمی آزمودنی خواسته از و است پیچیده تصویر 25 شامل آزمون

کنـد.   رنگ پر و کرده داپی ،است پیچیده نهفته طرح یک درون در که را نمونه فرم ساده هندسی
 است ساده هندسی شکل شامل هشت نیز نمونه فرم است. اشکال شده تشکیل بخش سه از آزمون

                                                   
1  . Group Embedded Finger Test 
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 اشکال یافتن در توانایی آزمودنی است. شده مشخص ح) ز، و، ه، د، ج، ب، حروف (الف، با که

 و زمینه به ابستهو شود، میزان منحرف پیچیده طرح وسیله به که این بدون نمونه، فرم ساده هندسی
 تعلـق  بـه آزمـودنی   نمـره  یـک  صـحیح  پاسـخ  هر ازاي به دهد. می نشان را بودن  زمینه به نابسته یا

در نظـر  آزمـون   کـل  نمره عنوان به سوم و دوم هايبخش درست هاي پاسخ کل تعداد و گیرد می
 ناختی کـامالً شـ  سـبک  18 نمـر  و زمینـه  بـه  وابسته کامالً سبک شناختی صفر نمره. شودگرفته می

 ویتکن .بود پراکنده خواهد 18 تا صفر از نمرات دامنه ترتیب بدین .دهدمی نشان را زمینه به نابسته
   .کردند گزارش 82/0 ،بازآزمایی روش با را نهفته اشکال گروهی پایایی آزمونو همکاران 

 یـادگیري  سـبک  نامه از پرسش یادگیري هاي سبک منظور سنجش به :کلب يریادگیسبک  نامه پرسش
 سـؤال  12 شامل است که گزارشی خود مقیاس یک سیاهه شد. این ستفادها  (Kolb, 1985)کلب
 را هـاي یـادگیري  چهارگانـه شـیوه   انـواع  از یکـی  هـا  بخـش  از کدام هر که باشدبخشی می چهار
  شیوه کامل بیانگر مطابقت 4 نمره که ) بوده1 - 4لیکرت ( نوع از نامه پرسش این سنجد. مقیاس می

 ایـن  از کـدام  جمـع هـر   اسـت. از  کـم  خیلـی  تطـابق  بیـانگر  1 نمـره  و پیشنهادي پاسخ با یادگیري
 حـداکثر توانـد   میکه  آیدمی دست به نمره چهار نامه، پرسش سؤال دوازده در یادگیري ي ها هشیو
 دومـین تجربه عینی،  یادگیري شیوه سؤال، هر در گزینه اولین که طوريه ب .باشد 12 حداقل و 48

 گزینـه  چهـارمین  و سازي مفهوم یادگیري شیوه گزینه تأملی، سومین مشاهده یادگیري شیوه گزینه
   .یادگیري آزمایشگري فعال است شیوه

 ,.Wageeh et al) وگـی و همکـاران   روایی محتواي این آزمـون در پـژوهش انجـام شـده توسـط     

   به دست آمده است. 85/0 آن بررسی شده است. در این مطالعه ضریب آلفاي کرونباخ (1999
دو گروه از تعریف بـه طـور متـداول در ارزیـابی پیشـرفت تحصـیلی بـه کـار بـرده          : یلیشرفت تحصیپ

نمایـد  آموزان اشاره می شود و به نمره دانش تر بوده و بیشتر به کار برده می شود. گروه اول واقعی می
سـنجد. گـروه   یف و محیط آموزشی مـی آموزان را با تکال که میزان درجه تطبیق و سازگاري دانش

آموز و نیز نگرش سایرین  نگرش دانشبا از موفقیت آموزشی در ارتباط  ،دوم که بیشتر ذهنی است
 (Kobal & Musek, 2001). گردد هایش تعیین می(والدین و معلمان) نسبت به خودش و موفقیت

ان معیـار پیشـرفت تحصـیلی    آمـوزان بـه عنـو    نمره معدل آخر ترم تحصـیلی دانـش   ،در این پژوهش
    .آموز در نظر گرفته شد دانش
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  ها افتهی

، ارایـه  1دهـد کـه در جـدول    آموزان را نشان مـی  هاي یادگیري غالب در دانشها، سبکنتایج داده
  شده است.

 آموزان هاي غالب یادگیري دانشسبک پراکندگی شاخص .1جدول 

هاي  سبک
  یابنده انطباق  همگرا  کننده جذب  واگرا  یادگیري

  9  45  77  19  فراوانی
  6  1/30  3/51  6/12  درصد

  
آمـوزان بـه ترتیـب،     دهد که بیشترین سبک یادگیري در دانشنشان می، 1در جدول ها  داده بررسی
 هدرصد) و حداقل سبک تـرجیح داد  6/12درصد)، واگرا ( 30( همگرادرصد)،  3/51کننده ( جذب

  درصد) بود. 6یابنده ( نطباقآموزان ا شده به عنوان سبک غالب در دانش
  مطالعه مورد شناختی هاي سبک پراکندگی شاخص. 2 جدول

 انحراف استاندارد میانگین کمترین نمره باالترین نمره تعداد  متغیرها
 6/3 88/13 0 18 150 هاي شناختی سبک

  
د مطالعـه  هاي توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد نمونـه مـور  بیانگر شاخص 2جدول 

آمـوزان   هاي شـناختی دانـش  ان است. چون نمره میانگین سبکآموز دانشدر متغیر سبک شناختی 
ان آمـوز  دانـش سبک غالب شناختی  ،بنابراین ،باشدمی 9آمده است و بیشتر از نمره  دست به 88/13

   نابسته به زمینه است.
ت تحصـیلی در مـدارس   هـاي شـناختی و پیشـرف   هـاي یـادگیري، سـبک   آیـا بـین سـبک    سؤال اول:

  الکترونیکی رابطه وجود دارد؟
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 هاي شناختیهاي یادگیري و سبکبینی پیشرفت تحصیلی به وسیله سبک مدل رگرسیونی پیش .3 جدول

  هاي شاخص
  بین متغیر آماري پیش

ضریب همبستگی 
 چندگانه

مجذور ضریب 
همبستگی 
 چندگانه

ضریب 
همبستگی 
 تعدیل شده

خطاي استاندارد 
 د شدهبرآور

1  911/0 830/0 824/0 948/0 

  
 . تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه گام به گام براي پیشرفت تحصیلی4جدول 

  شاخص
  منبع

مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادي
میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داري معنی

 555/126 5 776/632 رگرسیون
549/140  

 
000/0 
 

 900/0 144 663/129  مانده اثر باقی
  149 438/762  جمع

  

  هاي شناختی ، سبکهیابند کننده، انطباق ، واگرا، جذبهمگراهاي  هاي یادگیري: سبک بین: سبک آ. پیش
  ب. مالك: پیشرفت تحصیلی

  
پیشـرفت   ،هاي شناختیهاي یادگیري و سبک دهد که متغیرهاي سبک، نشان می4 و 3نتایج جدول 

 انـد  کـرده  تبیـین انس پیشرفت تحصیلی را این دو متغیـر  از واری 824/0بینی کرده و  تحصیلی را پیش
)824/0=Adjusted R Square ،0005/0P< ،549/140)=144  5و(F(.  

  استاندارد براي پیشرفت تحصیلی . ضرایب رگرسیون استاندارد و غیر5جدول 

  آماري  هاي شاخص
  متغیرها

یب اضر
 استاندارد بتا غیر

خطاي 
 داردناستا

 ضرایب
 t استاندارد بتا

 سطح
 داري معنی

 000/0 55/15 - 990/0 404/15 مقدار ثابت
 074/0 799/1  142/0  015/0  027/0  همگراسبک 

 003/0 00/3  199/0  011/0  032/0  کننده سبک جذب
 675/0 420/0  022/0  013/0  005/0  یابنده سبک انطباق

 000/0 - 627/7 - 475/0 011/0 - 085/0  سبک واگرا
 020/0 359/2 187/0 49/0 116/0  هاي شناختی سبک
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شـود، در تحلیـل رگرسـیون گـام بـه گـام طـی گـام نهـایی          ، مشاهده مـی 5طور که در جدول  همان

هاي شناختی بـراي  یابنده، واگرا و سبک کننده، انطباق ، جذبهمگراهاي یادگیري متغیرهاي سبک
بـا   همگـرا اي یادگیري هند. به ترتیب سبکا بینی پیشرفت تحصیلی وارد معادله رگرسیون شده پیش

یابنـده، واگـرا و    ، انطبـاق 199/0کننده بـا ضـریب اسـتاندارد بتـا      ، جذب142/0ضریب استاندارد بتا 
بینـی معنـاداري    تـوان پـیش   359/2و  -475/0، 022/0هاي شناختی نیز به ترتیب با ضرایب بتا سبک

معنـی اسـت کـه بـه ازاي یـک      اند. این ضرایب استاندارد بتا بـدین   براي پیشرفت تحصیلی را داشته
یابنده، واگـرا   کننده، انطباق ، جذبهمگراهاي یادگیري  واحد تغییر در روابط میان متغیرهاي سبک

واحـد   022/0کننـده،   واحـد بـراي جـذب    199/0، همگـرا واحد براي  142/0هاي شناختی، و سبک
اختی در پیشــرفت هــاي شــن بــراي سـبک  359/2واحـد بــراي واگــرا،   -475/0یابنــده،  بـراي انطبــاق 

  ها براي پیشرفت تحصیلی به شرح زیر است: پیوندد. معادله رگرسیونتحصیلی به وقوع می
 -085/0+ واگـرا   005/0یابنـده   + سـبک انطبـاق   032/0کننـده   + سبک جذب 027/0 همگراسبک 
  (پیشرفت تحصیلی). 404/15=116/0هاي شناختی سبک

کمـک کـامپیوتر و پیشـرفت     هدر محـیط یـادگیري بـ   هاي یادگیري کلب آیا بین سبکسؤال دوم: 
 تحصیلی رابطه وجود دارد؟ 

پیشـرفت تحصـیلی    وکمـک کـامپیوتر    ههاي شناختی در محیط یادگیري بآیا بین سبک سؤال سوم:
  وجود دارد؟ رابطه

  از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.پژوهش گویی به سؤال دوم و سوم  براي پاسخ
  بستگی متغیرهاي پژوهش. ضریب هم6جدول 

 اختینش واگرا یابنده انطباق کننده جذب همگرا پیشرفت تحصیلی هاي یادگیري سبک  ضریب همبستگی
 817/0 866/0 - 770/0 - 711/0 825/0 1  همگراسبک 

 815/0 786/0 - 770/0  - 634/0  1  825/0  کننده سبک جذب
 - 662/0 - 752/0 668/0  1  - 634/0  - 711/0  یابنده سبک انطباق

 - 870/0 - 791/0 1  668/0  - 772/0  - 770/0  سبک واگرا
 824/0 1 - 791/0 - 752/0 786/0 866/0  هاي شناختی سبک

 1 824/0 - 870/0 - 662/0 815/0 817/0  پیشرفت تحصیلی
  بود. 05/0* سطح معناداري در همه موارد کوچکتر از 
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داري بـا   و واگرا رابطه معنی کننده هاي یادگیري جذب دهد که سبک، نشان می6هاي جدول یافته

 همگـرا کننده و  هاي یادگیري انطباقداري بین سبک چنین، رابطه معنی د. همنپیشرفت تحصیلی دار
داري بین پیشرفت تحصـیلی   توان گفت که رابطه معنیو پیشرفت تحصیلی وجود دارد. بنابراین، می

    ).<05/0P( هاي یادگیري وجود دارد و سبک
هاي شناختی و پیشـرفت تحصـیلی   داري میان سبک رابطه مثبت و معنینشان داد  6هاي جدول  یافته

نامه ویتکـین و بـا مالحظـه شـیوه      با توجه به نمرات به دست آمده از پرسش). <05/0P(وجود دارد 
آموزانی که نمرات آنها باالتر از میانگین بوده، داراي سـبک   ور، دانشکنامه مذ گذاري پرسش نمره

تـر بـود، بـه عنـوان افـراد      آموزانی که نمرات آنها از میانگین پـایین  از زمینه و دانش شناختی مستقل
هـاي   انـد. بـدین ترتیـب بـا توجـه بـه یافتـه       داراي سبک شناختی وابسته به زمینه در نظر گرفته شـده 

هاي شـناختی مسـتقل از زمینـه، پیشـرفت     آموزان داراي سبک توان نتیجه گرفت، دانشپژوهش می
  .هاي شناختی وابسته به زمینه دارندآموزان داراي سبک هتري نسبت به دانشتحصیلی ب

   گیري نتیجه و بحث

 یآموزشـ  يهـا بـا برنامـه   آموزان دانشرا در تعامل و ارتباط  یار مهمینقش بس يریادگی يهاسبک
سـتقیمی  ثیر مأوري تآ فن با و یادگیري سازگار بودن سبک شناختی .دینمایفا میوتر ایبر کامپ یمبتن

وقتی سبک شناختی و تکنولوژي با یکدیگر  د.بر کسب یادگیري اثربخش، انگیزش و عملکرد دار
یـادگیري بیشـتر   ، و شـوند سازگار باشند، افراد بهتر در کسب و تفسیر اطالعات مـرتبط درگیـر مـی   

  .هاي یادگیري یادگیرندگان متناسب باشددهد که راهبردهاي آموزشی با سبکمی زمانی رخ
کمـک   آمـوزان  دانـش دهنـدگان بـه    توسط آمـوزش  آموزان دانش يریادگی يهابا سبک ییناآش

ش شـناخت  یرا با توجـه بـه افـزا    يریادگی يهاخود را بشناسند و روش يریادگید تا عادات ینما یم
 يهـا ن برنامـه یارتبـاط بـ   یج بررسـ ینتـا  ،ییبرند. از سـو  به کار يترق مطلوبی، به طرنسبت به خود

 يهـا ن امـر اسـت کـه مطابقـت سـبک     یـ ن ایمبـ  ،کنندگان استفاده یشناخت يهاو سبک يوتریکامپ
  (Martin, 2006).کند یبهتر کمک م يریادگیبه  يوتریکامپ يهاو برنامه یشناخت

کننده و موفقیت تحصیلی، نتـایج ایـن پـژوهش بـا پـژوهش       سبک جذببا آموزان  دانشدر مورد 
که فراگیران بـا سـبک    سو بوده است؛ دال بر این هم  (Fahy & Mohamed, 2006)فاهی و محمد

هـاي شـناختی   سـبک رابطـه  انـد. در مـورد   تر بـوده  کننده در آموزش از طریق کامپیوتر موفق جذب
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ــ  ــ  هوابسـته ب شــهامت و  هــاي نتــایج ایـن پــژوهش بــا بررسـی   ،پیشـرفت تحصــیلی  ازمینـه و مســتقل ب
هـا  ین بررسـ یـ ا  سو بوده اسـت.  هم (Luck, 1998) الك و  (Shahamat et al., 2008)همکاران

 يان داراینسـبت بـه دانشـجو    يبهتـر  یلیشـرفت تحصـ  یپ ،نهیان مستقل از زمیند که دانشجودادنشان 
  نه دارند. یوابسته به زم یسبک شناخت

 ,Bajraktarevic et al., 2003)چـون  هـاي مطالعـاتی هـم   چنین، با یافته هاي این پژوهش، هم یافته
Chen, Lee & Chen, 2005, Garcia et al., 2007, Schiaffino et al., 2008, Stash, 

Cristea & de Bra, 2006) توافـق دارنـد کـه     ،هـا و مطالعـات   هیـ ن نظریـ ا سـو بـوده اسـت.    ، هـم
هـا و  شـان بـا سـبک   یو شـناخت  يریادگیـ  يهـا که سـبک  یزمان ؛آموزندیتر مراحت آموزان دانش

سـازد کـه   یخـاطر نشـان مـ    ن،یچنـ  هـم ن مطالعـات  یـ ا .دمطـابق باشـ   يریادگیآموزش و  يها وهیش
ت نشـود،  یـ حما یآموزشـ  يتوسط فضـا شان يریادگی يهاوهیها و شکه سبک یزمان ،آموزان دانش

شـرفت  یپ يهـا  طین محـ یدر چنـ  يریادگیـ  يهـا وهیهـا و شـ  دچار مشکل خواهند شد و نـوع سـبک  
   دهد.یالشعاع قرار م آنها را تحت یلیتحص
 يو اجـرا  یعمده در طراح ینگراناظهار داشتند که ، (Wageeh et al., 1999)و همکاران  یوگ

سـازند اگـر   ین پژوهشگران خـاطر نشـان مـ   ی. ااشخاص است يریادگی يها، رجحانیمفاد آموزش
دارنـد، پـس    يریادگیـ بـه اطالعـات در    یو سـاختارده  ییدر ادراك، بازنمـا  یافراد عادات خاصـ 

آمـوز منجـر   دانش یخوان با سبک شناخت هم آوردن آموزش همآموزان و فراسبک دانش ییشناسا
ن یبـ  يداریرسـند کـه تفـاوت معنـ    یجـه مـ  ین نتیـ ت بـه ا یـ در نها آنهـا شود. یمؤثرتر م يریادگیبه 

وتر وجود داردکـه در سـاخت   یبا کمک کامپ يریادگیمختلف در  یسبک شناخت يدارا يها گروه
   رد.ید مورد توجه قرار گیمحتوا با

 در مهمـی  نقـش  و یـادگیري  شناختی هاي سبک که دهدمی نشان مطالعه اینهاي  یافته لیک طور به
 سیسـتم  طراحـان  و مدرسـان  بنابراین،. دارد کامپیوتر بر مبتنی یادگیري برنامه با یادگیرندگان تعامل

 زنیـا  بـه  توجـه  بـا  را مختلـف  هـاي پشتیبانی امکانات هیارا باید محیط الکترونیکی بر مبتنی یادگیري
یـک نظـام آمـوزش     و یـادگیري در نظـر بگیرنـد.    شـناختی /یـادگیري  سـبک  هـر  از آمـوزان  دانش

هـاي یـادگیري،   آموزان را قادر به تعیین و طی کردن مسیر بر اسـاس سـبک   الکترونیکی فعال دانش
هاي شناختی و یادگیري به عنـوان  کند. سبکهاي فردي می محتوا، اهداف، دانش جاري و مهارت

ه شده و یادگیري در محیط یآموز و عامل حد واسط محتواي ارااطالعات در دانش سبک پردازش
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یند یادگیري خود را هـدایت و  آسازد تا فرالکترونیکی است. آموزش الکترونیکی افراد را قادر می

   .گوي یادگیري وي خواهد بود آموز پاسخ وظایف دانش ،ریزي کنند، بنابراین برنامه
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