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فاطمه شهامت
1
دكتر پروين كديور -  

2
فرزاد.. ا دكتر ولي - 

3
  

  

 دروس رياضي وآموزان در  پيشرفت دانش شناختي و هاي سبك رابطه

  محيط سنتيدر مقايسه با  در محيط يادگيري با كمك كامپيوترشيمي 
  
  

  چكيده

ا كمك آموزان در محيط يادگيري بهاي شناختي دانشبررسي رابطه سبك پژوهش حاضر با هدف
محيط سنتي  بامقايسه در  ،پيشرفت آنها در دروس رياضي و شيميو ) مدارس هوشمند( امپيوترك

 -گراتصويري و كل -كالمي(هاي شناختي سبك ،نظر پژوهشگر متغير مورد .صورت گرفته است
-دانش 321 شاملاين تحقيق نمونه . است مورد بررسي قرار گرفته، براساس مدل رايدينگ )تحليلي

به . است تهران 7و  4مناطق  از) هاي علوم تجربي و رياضيرشته( دبيرستان دورهوزِ سال دوم آم
آموزان، همتاسازي براساس متغيرهاي منظور كنترل عوامل مرتبط با پيشرفت درسي دانش

با استفاده از مدل  هاي اين پژوهشيافتهتحليل . انگيزش دروني و هوش صورت گرفته است
داراي سبك شناختيِ كالمي در محيط يادگيري با كمك  آموزاندانشكه  دهدان مينش ،لگاريتم خطي

اما در مورد درس . اندكامپيوتر در مقايسه با محيط عادي عملكرد بهتري در درس رياضي داشته
  .دو محيط به دست نيامدبين شيمي تفاوتي معناداري 

  هاي شناختي سبكد، مدارس هوشمنيادگيري با كمك كامپيوتر،  :كليدي هاي هواژ

  

  مقدمه 

اين تغييرات قبل از همـه برونـداد چيـزي    . امروزه شاهد تغييرات زيادي در محيط يادگيري سنتي هستيم
عمـومي شـدن اسـتفاده از    . شـود يـاد مـي   4است كه از آن به عنـوان انقـالب فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     
در بـازار و ورود آن بـه    5تن ريزكامپيوترهـا كامپيوتر در آموزش و پرورش منوط بـه در دسـترس قـرار گـرف    

سخن به ميان آمد كـه بـه وضـوح     6از واژه فناوري اطالعات 1980هاي در اواخر سال. زندگي روزمره است
با ورود فناوري . به قابليت ذخيره و بازخواني اطالعات بود 7اياشاره به نوعي تغيير جهت از فناوري محاسبه

                                                
  كارشناس ارشد روانشناسي عمومي -١

  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران -٢

  نشگاه تربيت معلم تهرانعضو هيئت علمي دا -٣

4. Information & Communication Technology (ICT) 
5  . microcomputer 
6. Information Technology (IT)  
7 . computing technology 
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رفت كه يادگيري در اين محيط جديد مـؤثرتر و برانگيزاننـده   تظار بااليي ميان ،به عرصه آموزش و پرورش
البته وقتي مطالعات نشان داد كه كامپيوتر بيشتر به عنوان يـك مكمـل برنامـه موجـود كـاربرد دارد تـا       . باشد

ي تر باشد، اسـتقبال عمـومي بـا نـوعي نااميـد     ابزاري كه با موضوعات سنتي جمع شده و خالق محتوايي غني
بـه نـوعي راكـد     1995تا  1992هاي در بين سال) استفاده از كامپيوتر در آموزش(لذا اين نهضت . همراه شد

نهضت فنـاوري اطالعـات   ، 1در پس اين حركت و مقارن با همگاني شدن استفاده از پست الكترونيكي. ماند
 فناوري اطالعات و ارتباطات توجه به 3گستر وببا به ميان آمدن صفحات جهان. به وجود آمد 2و ارتباطات
كه به نوبه خود انقالبي عظيم را در  و مقوله استفاده از كامپيوتر در امر آموزش دوباره ريشه دواند ارتباطات

يـك وجـه از ايـن تغييـرات، متوجـه نظـام اداري        ).2003، 4پلگـرام و الو ( همه اركان اين سيستم سـبب شـد  
ها بـه سـمت الكترونيكـي و هوشـمند شـدن پـيش        گانآموزش و پرورش است كه همگام با تغيير در كليه ار

رود و وجــه ديگــر آن متوجــه رســالت آمــوزش و پــرورش در تربيــت افــراد جهــت زنــدگي در جامعــه  مــي
   .اطالعاتي است

  

   پيشينه پژوهش

در اين مطالعه ما به دنبال بررسي محيط يادگيري با كمك كامپيوتر از منظر خصايص يادگيرنده درگير 
با ذكر سطوح تعامالت در سطح ) 2002( 5هيرومي). 1سطح يك تعامالت نمودار ( ها هستيمدر اين محيط

) محتوا - آموز معلم و دانش - آموز آموز، دانش دانش - آموز شامل تعامالت دانش(نظام آموزش سنتي 
  ).1شماره  نمودار( دهد در محيط يادگيري با كمك كامپيوتر ارائه ميچارچوب جديدي از اين تعامالت را 

آمـوز و تغييـر و تعـديل فنـون يـادگيري      در محيط يادگيري سنتي معلم قادر بـه بـازبيني عملكـرد دانـش    
هـاي يـادگيري جديـد، بخشـي از     امـا در محـيط  . ها و دانش يادگيرنـده اسـت  متناسب با موقعيت، توانمندي

-افزاري خالصه مـي آموز و در يك بسته نرمهاي معلم در توليد محتواي همخوان با خصايص دانشمهارت

در اين پـژوهش متغيرهـاي مـورد نظـر     . آموز بينجامدرود به پيشرفت تحصيلي بهتر دانششود، كه انتظار مي
 .گيـرد در محيط مدارس هوشمند، به عنوان يك محيط يادگيري با كمك كامپيوتر مورد بررسـي قـرار مـي   

-ي بر فناوري رايانه و شبكه ملي مـي مدارس هوشمند مدارسي فيزيكي هستند كه كنترل و مديريت آن مبتن

در ايــن  .6و محتـواي اكثـر دروس آن الكترونيكــي و سيسـتم ارزشـيابي و نظــارت آن هوشـمند اسـت       باشـد 
سعي در ارائه محتواي الكترونيكي بـا   ،يستم اطالعاتي و ارزشيابي مدارسشدن سمدارس عالوه بر هوشمند 

                                                
1 . e-mail 
2 . Information & Communication Technology (ICT) 
3 . World Wide Web 
4 . Pelgrum & Law 
5 . Hirumi 

   /http://www.tehranedu.com/smartschoolsبرگرفته از  -٦

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


... اختي و پيشرفت دانش آموزان هاي شن رابطه سبك    145  

هـاي   آمـوزان نيـز در كارگـاه   از طرفي دانش. شودليد مياين محتوا توسط خود معلمان تو. كيفيت باال است
الزم بـه ذكـر اسـت محتـواي الكترونـي توليـد شـده توسـط          .توليد محتوا در ساخت محتوا مشاركت دارنـد 

افزار پاورپوينت در برگيرنده همان محتواي كتب درسي مدارس عادي اسـت و  معلمان مثالً با استفاده از نرم
 هـاي طرحآموزان در غالب دانشالبته در اين مدارس . باشده اطالعات متفاوت مياز اين رو فقط شكل ارائ

در  .پردازنـد هاي اطالعاتي به تحقيقِ موضوعات دلخواه مـي و با استفاده از اينترنت و شبكهگروهي و فردي 
انـات در  آموز در صورت داشـتن امك وده و از طرفي دانشببه اينترنت متصل  هاي رايانه كارگاهاين مدارس 

و  1هاي شناختيسبك .دنتواند با معلم خود از طريق پست الكترونيكي در ارتباط باشساعات غير مدرسه مي
متغير مـورد نظـر در    آموزحد واسط محتواي ارائه شده و نحوه پردازش اطالعات دانشاهميت آن به عنوان 
  .اين پژوهش است

  
  

  )143،2002به نقل ازهيرومي، ص( ي الكترونيكيسطوح تعامالت در محيط يادگير: شماره 1نمودار

  
هـاي يـادگيري   ، نگراني عمده در طراحي و اجراي مفاد آموزشي را، رجحان)1999( و همكاران 2وگي
سـازند اگـر افـراد عـادات خاصـي در ادراك، بازنمـايي و       اين پژوهشـگران خـاطر نشـان مـي    . دانندافراد مي

آمـوزان و فـراهم آوردن آمـوزش    د، پس شناسـايي سـبك دانـش   ساختاردهي به اطالعات در يادگيري دارن
-اينان در نهايت بـه ايـن نتيجـه مـي    . شودآموز منجر به يادگيري مؤثرتر ميهمخوان با سبك شناختي دانش

                                                
1. cognitive styles 
2. Wageeh 
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هاي داراي سبك شناختي مختلـف در يـادگيري بـا كمـك كـامپيوتر       داري بين گروهرسند كه تفاوت معني
پـردازش   هاي شناختي به عنـوان سـبك  از سبك.بايد مورد توجه قرار گيردوجود داردكه در ساخت محتوا 

هاي شناختي بـه  سبك .شودياد ميحد واسط محتواي ارائه شده و يادگيري عامل و آموزاطالعات در دانش
؛ بـه  1937 1آلپـورت ( "شيوه عادتي و نوعي فرد در حل مسائل، تفكـر، ادراك و بـه خاطرسـپاري   "صورت 

هاي شناختي در چارچوب نظريـه  در اين پژوهش سبك. شودتعريف مي) 420، ص2004، 2نقل از كاسيدي
را  4هاي شـناختي اينان در الگوي خود، تحليل سبك. گيردمورد بررسي قرار مي) 1991( 3رايدينگ و چيما

ر ايـن  دو بعد ذكر شده د. ها در يادگيري و رفتار استكنند، كه برگرفته از بررسي تفاوت سبكپيشنهاد مي
  :است 5تصويري -تحليلي و كالمي -گراالگو، كل

به اين نكته اشاره دارد كه آيا فرد اطالعات را به صـورت كـل يـا در قالـب     ): تحليلي -گراكل( بعد اول
  .كنداجزا، سازماندهي مي

در قالب تصـاوير  تمايل افراد را به پردازش اطالعات به صورت كالمي يا  :)تصويري -كالمي(بعد دوم 
    .سنجدهني ميذ

به مقايسه يادگيري در محيط سنتي و يادگيري با كمـك كـامپيوتر و بررسـي رابطـه     ) 2004( 6اتكينسون
گزارش وي حاكي از اين است افراد با سبك شـناختي كالمـي   . آن با جنس و سبك شناختي پرداخته است

هـا در همـه   ه و در مقابل تحليلـي ترين نگرش و بهترين عملكرد را در يادگيري با كمك كامپيوتر داشتمثبت
كـه سـبك شـناختي بـا اسـتفاده از مـاتريكس       در ايـن پـژوهش هنگـامي   . تـري دارنـد  سطوح عملكرد پـايين 

تجسمي كمتـرين اسـتفاده را    -دهد كه سبك تحليليگيرد نتايج نشان مياي مورد بررسي قرار ميچهارخانه
 .بهتـرين عملكـرد را داشـتند   كالمـي   -گـرا سـبك كـل   آموزان دارايدانش در مقابل ها برده واز اين محيط

هاي شناختي در افراد بـر يـادگيري از طريـق    در مطالعه خود به منظور بررسي اثرات رجحان) 1998( 7پيالي
دهـد كـه گـروه    در عين حال وي گـزارش مـي  . داري در اين خصوص دست نيافتكامپيوتر به تفاوت معني

در توليـد برنامـه آمـوزش رياضـي     ) 2003( 8نكارسـت  .ن زمينه داشتندكالمي عملكرد بهتري در اي -گراكل
مسـايل  جـزو  كـه  هـايي  گـي ويژ ضمن اشاره به تفاوتهاي فردي، آنها را به دو دسته خصايص پايـه و ذاتـي و  

هـا هـم بـر    اينان معتقدند سـبك  داشته وهاي شناختي در گروه اول قرار سبك .كنندتقسيم مي بيروني هستند
اي توليد شـود كـه   به گونه محتوا ،اگر در مسير يادگيري. گذارداثر مي افراد ا و هم بر عملكردانتخاب محتو

                                                
1. Allport 
2. Cassidy 
3. Riding & Cheeema 
4. Cognitive Style Analysis 
5. wholist/ analytic and verbal/ imagery 
6. Atkinson 
7. Pillay 
8. Carsten 
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. كنـد هاي خـود را انتخـاب مـي   يادگيرنده مواد آموزشي همخوان با ويژگي ،آزادي انتخاب را به فرد بدهد
-هشـگران بـر دانـش   مطالعـه ايـن پژو   .ناخودآگاه اتفـاق بيفتـد   اين مسئله حتي ممكن است به صورت كامالً

آمـوزان  هاي شـناختي و حـل مسـائل رياضـي در دانـش     ساله بيانگر اثر معنادار سبك 16تا  11آموزان سنين 
-هـاي شـناختي و پيشـرفت دانـش    در توليد يك برنامه آموزش رياضي به رابطـه سـبك  ) 2003( 1برراُ .است

كه محتواي برنامه همخوان بـا سـبك    آموزان در گروهيآموزان در اين برنامه اشاره كرده و پيشرفت دانش
  .كندشناختي آنها بود را به طرز معناداري باالتر اعالم مي

اي بـا  محتواي آموزشي چنـد رسـانه  نيز در مطالعه كيفيت ادراك شده  )2005( 2دميتريوس و جرجيوس
ميـت در نظـر   در نظر گرفتن سبك شناختي افراد در رابطه با حل مسائل درس شيمي به وجود اين رابطه و اه

بـين تـوان افـراد در حـل      )2004( 3دانيلي و رايـد  .كننددر توليد محتوا اشاره مي گرفتن سبك شناختي افراد
در ) 1994( 4يرو شـا  ادي. مسائل شيمي و سبك شناختي وابسته به زمينه به همبستگي معكوس دسـت يافتنـد  

در محـيط  (هـاي شـناختي   و رجحانشناسي مطالعه رابطه پيشرفت درسي در دروس شيمي، فيزيك و زيست
   .به تفاوت معناداري دست نيافتند)يادگيري كالسيك

  
  اهداف پژوهش

و پيشرفت درس رياضي ) تحليلي - گراتصويري و كل - كالمي(هاي شناختي بررسي رابطه سبك −
  .آموزان در مقايسه با محيط سنتيدانش

 شيميو پيشرفت درس ) حليليت - گراتصويري و كل - كالمي(هاي شناختي بررسي رابطه سبك −
 .آموزان در مقايسه با محيط سنتيدانش

  
  هاي پژوهش سؤال

درس رياضي پيشرفت تحليلي و  - گراكلتصويري و  - دكالميابعا آيا بين سبك شناختي در )1
  محيط يادگيري با كمك كامپيوتر و آموزش سنتي رابطه وجود دارد؟در  آموزان دانش

درس شيمي تحليلي و پيشرفت  - گراتصويري و كل - الميآيا بين سبك شناختي در ابعادك )2
  آموزان در محيط يادگيري با كمك كامپيوتر و آموزش سنتي رابطه وجود دارد؟ دانش
  

  روش پژوهش

                                                
1. Oberer 
2. Dimitrios  and Georgios  
3. Danili and Reid 
4. Adey, & Shayer 
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اي از آن رو، كه در آن پژوهشگر با مقايسه - علي. است) رويداديپس( ايمقايسه - پژوهش علي روش
رويداري از آنجا كه علت و معلول پردازد و پساحتمالي وقوع آن ميتوجه به متغيير وابسته به بررسي علت 
نگر بوده كه در آن امكان لذا اين پژوهش نوعي تحقيق گذشته. گيرندپس از وقوع مورد بررسي قرار مي

  ).1379سرمد و همكاران، ( دستكاري متغيير مستقل به داليلي وجود ندارد
  
  و حجم نمونه آماريجامعه

سـال دوم مـدارس    هاي رياضي و تجربيرشته آموزاندانش مطالعه موردجامعه آماري  ،شدر اين پژوه
  . است 7و 4مناطق  در شهر تهران 85 -84هوشمند و سنتي دخترانه سال تحصيلي 

و بـه  ) همـان () ايهـاي كنتـرل در روش علـي مقايسـه    يكـي از روش (ها ر ابتدا جهت همتاسازي نمونهد
 4مناطق (از همان نواحي  ،غير هوشمند به سطح اقتصادي اجتماعي دو دبيرستان منظور كنترل عوامل مربوط

بنـا بـه   ( آمـوزان سـال دوم  كليـه دانـش   ،د نظر در اين مرحلـه مورنمونه . به صورت تصادفي انتخاب شد) 7و 
 آمـوزان سـال  سازي محتوا با تمركز بر دانش ييك، اين طرح در مرحله الكترونمديران مدارس هوشمند گفته

سـطح الكترونيكـي    پايـه  محتـواي مربـوط بـه ايـن    %  80، 85-84دوم آغاز به كار كرده و در سال تحصـيلي  
پـس از اجـراي مرحلـه اول و    . شـدند نفـر را شـامل مـي    320هاي تجربي و رياضي بوده كه و از رشته) است

همتاسـازي  از ايـن ميـان و پـس از    . نفـر كـاهش يافـت    276حجم نمونـه بـه    ،هاي مخدوشحذف پرسشنامه
بـه منظـور جلـوگيري از افـت      .نفر رسـيد  92ها به تعداد نمونه ،براساس متغيرهاي هوش و انگيزش تحصيلي

نـد  يدگنج آموزاني كه در ابعاد ميـاني مـي  هاي شناختي استفاده شده و دانش ها از ابعاد انتهايي سبكفراواني
عـد در نظـر گرفتـه    اختي بود جزو همـان ب هاي شنحذف و آنها كه نمراتشان نزديك به دو حد انتهايي سبك

   .شدند
  

  گيري اندازههاي ابزار

ايــن آزمــون توســط رايــدينگ و براســاس نظريــه وي در بــاب   : 1هــاي شــناختيآزمــون تحليــل ســبك
 -بـه صـورت نسـبت كالمـي     را هـا  داده ،نسخه نرم افزاري اين آزمون . هاي شناختي ساخته شده است سبك

) 1380( بيگـي  ،گذاري اين آزمـون  راي نمرهب .دهدارائه ميانتهاي هر بار اجرا تحليلي در  -و كلي صويريت
ي و پايايي اين رواي .رسيد )1جدول شماره ( زيرهاي  داده هنجاريابي اين آزمون بر جمعيت ايراني به زپس ا

  .مطلوب گزارش شده است) همان(آزمون توسط بيگي 
  

 هاي شناختيگذاري آزمون تحليل سبكنمره: 1جدول شماره 

                                                
1. Cognitive Style Analysis (CSA) 
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  گراكل  بينابيني  تحليلي  گراكل -بعد تحليلي

  >=87/0  <87/0و >=29/1  <29/1  هابازه داده

  كالمي  دوسويه  تصويري  تجسمي -بعد كالمي

  >=68/0  <68/0و>=94/0  <=94/0  هابازه داده

  

. ه اسـت ساخته شـد ) 1379؛ باقري، 1989( اين ابزار توسط ولرند و همكاران: 1مقياس انگيزش تحصيلي
هـا براسـاس مقيـاس     آيند و پاسخمي "رويد؟چرا به مدرسه مي":ماده مقياس در پاسخ به يك سؤال كلي 28

روايي سـازه و  ) همان( باقري. كنداي ليكرت، ميزان موافقت يا مخالفت خواننده را مشخص ميهفت درجه
كمترين (ي از آلفاي كرونباخ وي جهت بررسي پاياي. كندافتراقي اين آزمون را در حد مطلوب گزارش مي

پايايي اين آزمون مطلـوب گـزارش شـده    . و نيز روش بازآزمايي استفاده كرده است) 85/0و بيشترين  70/0
  .است
اي از آزمون هوش ريون كه در مراكـز  آموزان از نسخهبراي سنجش هوش دانش: 2آزمون هوش ريون 

گرديـد  بدو ورود آنهـا بـه دبيرسـتان اجـرا مـي      آموزان درمشاوره وجود داشت و جهت آزمون هوش دانش
  .استفاده شده است

  

  روش اجراي پژوهش

در مرحله اول، مقياس انگيزش تحصيلي و امتحانات طرح شـده از   ،نظر به منظور رسيدن به هدف مورد
اطالعـات  . آمـوزان اجـرا گرديـد   دانـش به منظور سنجش انگيزش دروني و پيشرفت درسي  محتواي دروس

مدرسـه در اختيـار محقـق     شود كـه توسـط مشـاور   ي شناسايي ميآموز بدون نام و با كدهر دانش مربوط به
براساس نمرات هـوش ريـون و   ( آموزاندر مرحله دوم اجرا و پس از همتا ساختن دانش. است گذاشته شده

ي در جـوي و به منظـور صـرفه   يدهاي شناختي رايدينگ به علت اجراي انفراآزمون سبك ،)انگيزش دروني
در ( آمـوزي در ايـن مرحلـه اگـر دانـش     كـه  الزم بـه ذكـر اسـت    .بر روي افراد همتا شده اجرا گرديـد  وقت

اي ساده را انجام دهد و شد يك بازي رايانهقبالً با كامپيوتر كار نكرده بود، از او خواسته مي) مدارس سنتي
  .هاي شناختي بپردازدپس از آن به انجام آزمون تحليل سبك

  

  ها حليل دادهروش ت

اين . طي سلسله مراتبي استفاده شده استگويي به سؤاالت مورد نظر از مدل لگاريتم خ به منظور پاسخ
گيرد كه تعداد مدل اساساً يك مدل رگرسيون خطي چندگانه است و در مواردي مورد استفاده قرار مي

                                                
1. Achievement Motivation Scale 
2. Raven Intelligent Test 
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اي هستيم كه تمام اثرهاي باع شدهما به دنبال مدل اش در اين روش. اي بيش از دو باشدمتغيرهاي مقوله
كه  ،مدل لگاريتم خطي به دو صورت سلسله مراتبي و غير سلسله مراتبي است. ممكن را در بر داشته باشد

در نوع سلسله مراتبي براي اينكه اثري از مرتبه خاصي موجود باشد . در اينجا از مدل اول استفاده شده است
  . تر موجودباشدبايد تمامي اثرهاي يك مرتبه پايين

  

  هاي پژوهش افتهي

مربوط بـه   پيشرفت تحصيلي ،سه متغير سبك شناختيبا  جدول توافقي سه طرفهها ابتدا براي تحليل داده
بـا   با دو سـطح؛ ( و نوع آموزش) تر از ميانگينبا دو سطح؛ باالتر از ميانگين و پايين( دروس شيمي و رياضي
بنـدي افـراد در    در خصـوص طبقـه  . شداي تشكيل ي هشت خانهيك جدول توافق) كمك كامپيوتر و عادي

نمرات دروس رياضي بر اساس ميانگين  آموزانكه دانشتر از ميانگين بايد توضيح داد سطوح باالتر و پايين
   .به دو گروه مورد نظر تقسيم شدند) 46/13و  25/14به ترتيب ( و شيمي

  
  )درس رياضي(د انتظار در يك جدول توافقي سه طرفه هاي مشاهده شده و مورفراواني: 2جدول شماره 

  

  نوع آموزش

  كل  تصويري -بعد كالمي

  

  كل  تحليلي -گرابعد كل

  تحليلي  گراكل  تصويري  كالمي

ــك   ــا كم ب

  كامپيوتر

ــاالتر از  بـــ

  ميانگين

-فراواني مشـاهده 

 14  شده

8/9  

9 

2/13  

23 

0/23  

9 

5/10  

14 

5/12  

23 

0/23 فراوانـــي مـــورد   

  انتظار

پايين تـر از  

  ميانگين

-فراواني مشـاهده 

 0  شده

2/4  

10 

8/5  

10 

0/10  

6 

5/4  

4 

5/5  

10 

0/10 فراوانـــي مـــورد   

  انتظار

-فراواني مشـاهده   كل

 14  شده

0/14  

19 

0/19  

33 

0/33  

15 

0/15  

18 

0/18  

33 

0/33 فراوانـــي مـــورد   

  انتظار

ــاالتر از   عادي بـــ

  ميانگين

-فراواني مشـاهده 

 9  شده

3/8  

4 

7/4  

13 

0/13  

6 

1/7  

7 

9/5  

13 

0/13 فراوانـــي مـــورد   

  انتظار 

پايين تـر از  

  ميانگين

-فراواني مشـاهده 

 12  شده

7/12  

8 

3/7  

20 

0/20  

12 

9/10  

8 

1/9  

20 

0/20 فراوانـــي مـــورد   

  انتظار 

-فراواني مشـاهده   كل

  شده
21 12 33 18 15 33 

فراوانـــي مـــورد  

  انتظار 
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  حذف پس رونده

در اينجا بـا حـذف اثـرات سـاده     . شودبراي تمامي اثرهاي متقابل و اصلي محاسبه مي  2χدر اين مرحله 
تحليلـي در گـام    -گراتصويري و در مورد سبك كل -براي سبك كالمي زير را در گام اول روابط معنادار

نهـايي مربـوط بـه تحليـل لگـاريتم خطـي       اي ههاي پژوهش فقط گامدر گزارش يافته( خواهيم داشتپنجم 
  ).آورده شده است

  
 )گام اول(تصويري -مدل نهايي لگاريتم خطي سبك كالمي: 3جدول شماره 

ــبت   2χ  درجه آزادي   ــراي نس ب

  نماييدرست

  تكرار  سطح معناداري

سـبك  ×پيشـرفت درس رياضـي  ×نوع آمـوزش 

   )تصويري-بعدكالمي(شناختي

1  02/7  0081/0  4  

  
از ايـن  . در گام اول تحليل رابطه بين سه متغير مورد مطالعه معنادار شده است 3شماره  ولبا توجه به جد

توان ادعـا كـرد كـه افـراد     مي 2هاي مشاهده شده و مورد انتظار جدول شماره توان با توجه به فراواني رو مي
رد بهتـري در  داراي سبك كالمي در محيط يادگيري با كمك كامپيوتر در مقايسه بـا محـيط عـادي عملكـ    

  . اند درس رياضي داشته
  

 )گام پنجم(تحليلي -گرامدل نهايي لگاريتم خطي سبك كل: 4شماره  جدول

براي نسـبت   2χ  درجه آزادي  

  نماييدرست

  تكرار  سطح معناداري

  2  0127/0  213/6  1  پيشرفت درس رياضي ×نوع آموزش

  

بر اين اسـاس  . رين مدل دست يافته استلگاريتم خطي در پنجمين گام به بهت مدل 4شماره طبق جدول 
  .هاي شناختي ندارد تحليلي سبك -گرا اي با ابعاد كل آموزان در درس رياضي هيچ رابطه پيشرفت دانش
تصـويري رابطـه    -آموزان در درس شيمي و سبك شناختي كالمـي بين عملكرد دانش 6شماره  طبق جدول

تصـويري و   -هاي شـناختي در بعـد كالمـي   بين رابطه سبكبا توجه به اين مدل . دوطرفه معنادار وجود دارد
يعنـي اسـتفاده از كـامپيوتر تـأثيري در آمـوزش      . عملكرد فرد در درس شميي ربطي به نـوع آمـوزش نـدارد   

هـاي شـناختي   براي بررسي رابطه دوطرفـة معنـادار بـين عملكـرد درس شـيمي و سـبك      . شيمي نداشته است
  .شوداده ميتصويري از آزمون خي دو استف -كالمي
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  )درس شيمي(هاي مشاهده شده و مورد انتظار در يك جدول توافقي سه طرفه فراواني: 5جدول شماره 

 

  

  نوع آموزش

  كل  تصويري -بعد كالمي

  

  كل  تحليلي -گرابعد كل

  تحليلي  گراكل  تصويري  كالمي

بــا كمــك  

  كامپيوتر

ــاالتر از  ب

  ميانگين

فراوانـــــــــي 

 8  شدهمشاهده

5/5  

5 

5/7  

13 

0/13  

5 

9/5  

8 

1/7  

13 

0/13 فراوانــي مــورد  

  انتظار

پايين تر 

از 

  ميانگين

فراوانـــــــــي 

 6  شدهمشاهده

5/8  

14 

5/11  

20 

0/20  

10 

1/9  

10 

9/10  

20 

0/20 فراوانــي مــورد  

  انتظار

فراوانـــــــــي   كل

 14  شدهمشاهده

0/14  

19 

0/19  

33 

0/33  

15 

0/15  

18 

0/18  

33 

0/33 ــ  ورد فراوانــي م

  انتظار

ــاالتر از   عادي ب

  ميانگين

فراوانـــــــــي 

 9  شدهمشاهده

0/7  
2 

0/4  

11 

0/11  

6 

0/6  

5 

0/5  

11 

0/11 فراوانــي مــورد  

  انتظار 

پايين تر 

از 

  ميانگين

فراوانـــــــــي 

 12  شدهمشاهده

0/14  

10 

0/8  

22 

0/22  

12 

0/12  

10 

0/10  

22 

0/22 فراوانــي مــورد  

  انتظار 

وانـــــــــي فرا  كل

  شدهمشاهده
21 12 33 18 15 33 

فراوانــي مــورد 

  انتظار 

  
  )گام پنجم(تصويري -مدل نهايي لگاريتم خطي سبك كالمي: 6جدول شماره 

بــراي نســبت   2χ  درجه آزادي  

  نماييدرست

  تكرار  سطح معناداري

ــيمي  ــرد درس شـــ ــبك ×عملكـــ ســـ

  )تصويري -كالمي(شناختي

1  91/4  0266/0  2  
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 تصويري و عملكرد درس شيمي -جدول توافقي مربوط به رابطه دو متغير سبك كالمي: 7ماره جدول ش

  كل  پيشرفت تحصيلي  

بـاالتر  

  از ميانگين

پـــايين

ــراز  تــــــ

  ميانگين

  

ــبك  ســــ

ــي  -كالمـــــــ

  تصويري

  24  7  17  فراواني مشاهده شده  كالميبعد 

  0/24  3/11  7/12  فراواني مورد انتظار

ــويربعد تص

  ي

  42  24  18  ده شدهفراواني مشاه

  0/42  7/19  3/22  فراواني مورد انتظار

  66  31  35  فراواني مشاهده شده  كل

  0/66  0/31  0/35  فراواني مورد انتظار

 χ² 013/0و سطح معناداري  1، با درحه آزادي  111/6برابر  

 
ن بـه قضـاوت   تـوا  درصد اطمينان معنادار اسـت، يعنـي مـي    95مقدار خي دو با  7شماره براساس جدول 

گنجنـد   كـه در بعـد كالمـي مـي    ي توان نتيجه گرفت افراد از اين رو مي. ها پرداخت راجع به تفاوت فراواني
  .عملكرد بهتري در درس شيمي دارند تصويري شناختي داراي سبك افرادنسبت به 

  

  )گام هفتم(تحليلي  -گرامدل نهايي لگاريتم خطي سبك كل: 8جدول شماره 

ــه    درجـــ

  آزادي

2χ  ــبت ــراي نســ بــ

  نماييدرست

ســـطح 

  معناداري

  تكرار

/0258  97/4  1  اثر اصلي عملكرد در درس شيمي

0  

0  

  
هيچ مدل تعاملي در ارتباط بين متغيرهاي مـدنظر وجـود نـدارد و فقـط اثـر اصـلي        8شماره طبق جدول 

  .يعني بين عملكرد افراد در درس شيمي تفاوت وجود دارد. عملكرد درس شيمي معنادار است

  

  گيري نتيجهبحث و 

و سؤال اول پژوهشي نشان دهنده عملكرد درس رياضي عملكرد در مورد به دست آمده، اطالعات 
لذا در پاسخ به . سبك شناختي كالمي در محيط يادگيري با استفاده از كامپيوتر است بهتر افراد داراي

 درس رياضي و پيشرفتتصويري  - در بعد كالميسؤال اول بايد گفت كه بين رابطه سبك شناختي 
ها به اين صورت كه كالمي. تفاوت وجود دارد آموزش عاديآموز در يادگيري با كمك كامپيوتر و دانش
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 - د تحليلياين تفاوت در بعكه  ، در حاليبرند بيشترين استفاده را مياز محيط يادگيري با كمك كامپيوتر 
آموزان در رابطه با نوع ارائه محتوا  دانشمؤثر بودن سبك شناختي در عملكرد  .گرا وجود نداردكل

 16تا  11آموزان سنين  مطالعه كارستون بر دانش .است) 2003( و كارستن )2003( برراُهمخوان با اظهارات 
ضمن ) 2003( 1اُبرر .آموزان است هاي شناختي و حل مسائل رياضي در دانش ساله بيانگر اثر معنادار سبك

آموزان در  پيشرفت دانش كند كه بيان اظهار ميآموزان  ختي و پيشرفت دانشهاي شنا به رابطه سبكاشاره 
عالوه بر اين  .است به طرز معناداري باالتر ه همخوان با سبك شناختي آنها بودهگروهي كه محتواي برنام

پيشينه موجود از عملكرد كلي بهتر افراد داراي سبك كالمي در محيط يادگيري با كمك كامپيوتر دفاع 
يك توضيح براي نتيجه به دست آمده اين است كه )). 2004( ، اتكينسون)1998( مطالعات پيالي( كند مي

اي است كه با سبك شناختي كالمي همخوان است،  محتواي فعلي ارائه شده در مدارس هوشمند به گونه
عدي كه عامل ب. يعني ممكن است محتوا از لحاظ سودجويي از منابع تصويري و گرافيكي ضعيف باشد

آموزان  ، دانش)2004( براساس گزارش اتكينسون. ممكن است در اين نتيجه مهم باشد عامل نگرش است
اين  ،رود البته احتمال مي. داراي سبك كالمي، نگرش بهتري نسبت به يادگيري با كمك كامپيوتر دارند
  .موزان باشدآ حالت خود برونداد همخوان بودن محتواي ارائه شده و سبك شناختي اين دانش

، افراد داراي سبك كالمي شود استنتاج ميها  ر كه از يافتهودر مورد پيشرفت درس شيمي همانط
 ادي و شايراين نتايج تلويحاً با نتايج  .عملكرد بهتري دارند اما در اين رابطه نوع آموزش اثري ندارد

هاي  درس شيمي و رجحان اين پژوهشگران در به تفاوت معناداري در پيشرفت. همخوان است) 1994(
 دانيلي و رايدهاي  از سويي نتايج مورد بحث با يافته. يادگيري در محيط آموزش عادي دست نيافتند

در محيط يادگيري با كه افراد با سبك شناختي وابسته به زمينه  كنند اينان بيان مي. همخوان نيست )2004(
 براساس اظهارات رايدينگ و چيما. هستند تري در درس شيميداراي عملكرد پايينكمك كامپيوتر 

اي در  گرا دارد، كه در اينجا به رابطه سبك وابسته به زمينه همپوشي زيادي با سبك شناختي كل) 1991(
  . اين خصوص دست نيافتيم

الزم به ذكر است طرح مدارس هوشمند يـك طـرح آزمايشـي اسـت كـه مرحلـه مقـدماتي خـود را در         
اين نوپايي كه ممكن است در سطح كيفيت اجراي اهداف ادعا شده هـم  . ستحجمي محدود آغاز كرده ا

آنچه در اين تحقيق مشخص شد، وجود رابطه بين سبك . باشد بايد در مطالعه نتايج فوق در نظر گرفته شود
دريافـت و پـردازش اطالعـات در محـيط يـادگيري بـا كمــك       در درس رياضـي و   آمـوزان  شـناختي دانـش  
قبـل از ورود  ، آموز و تعيين آن لزوم توجه به سبك شناختي دانش ،از تلويحات اين يافته يكي. كامپيوتر بود

افـزايش مهـارت    ،در سطح اجرايـي . است وي سبك شناختيبه سيستم آموزشي و ارائه محتواي متناسب با 
وا و توليـد محتـ  در هاي محتواي درسـي الكترونيكـي، در بـه كـارگيري فنـاوري      معلمان به عنوان توليدكننده

                                                
1. Oberer 
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  . رسد سازي آن الزم به نظر مي غني
ان در سـودجويي از منـابع   آمـوز هاي شناختي و نحوه پـردازش اطالعـات در دانـش   اثر سبك با توجه به

تـوان محتـوايي غنـي و چنـد منظـوره را       گذارند كه مـي  اگر امكانات كنوني ابزاري را در اختيار مي درسي،
هاي آتي بـه بررسـي راهكارهـاي     راهم كرد بهتر است پژوهشآموز ف براي همخواني با سبك شناختي دانش

مختلــف افزارهــاي اســتاندارد از لحــاظ اســتفاده از صــوت، تصــوير و طراحــي محتــوا در دروس  توليــد نــرم
و منـابع انگيزشـي نيـز در محـيط يـادگيري بـا كمـك         العه عوامل مربـوط بـه جنسـيت، نگـرش    مط. بپردازند

  . رسد كامپيوترضروري به نظر مي
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