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 دانشجویاندر  سبک یادگیری، ادراک از محیط آموزشی و پیشرفت تحصیلی 

 3، نعیمه ماشینچی عباسی2، تورج هاشمی*1رقیه صفلو

 تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، تبریز، ایرانشناسی کارشناسی ارشد روان 1

 شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانگروه روان 2
 ، ایرانتبریز ،خبگاننو  عضو باشگاه پژوهشگران جواندانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز، 3

 

 چکیده 

از محیط آموزشی تأکید  های یادگیری و ادراکات فراگیرانبر نقش سبککه  عملکرد تحصیلی از عوامل فردی و ادراکی تأثیر پذیرفته
شده است. هدف پژوهش، تعیین رابطۀ سبک یادگیری )وابسته به زمینه و نابسته به زمینه( و ادراک از محیط آموزشی با پیشرفت 

-نفر به شیوۀ خوشه 300سالمی تبریز، تحصیلی بود. طرح پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است که از دانشجویان دانشگاه آزاد ا

استفاده شد.  93-94ای انتخاب و از آزمون اشکال نهفته، پرسشنامۀ ادراک از محیط آموزشی و معدل سال تحصیلی ای چندمرحله
دار بینی پیشرفت تحصیلی نقش معنیتحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که سبک یادگیری و ادراک از محیط آموزشی در پیش

دهد. همچنین، جو سبک یادگیری وابسته و نابسته به زمینه، بازسازی شناختی و پیشرفت تحصیلی افراد را تحت تأثیر قرار می ند ودار
  .شناختی محیط یادگیری کالس و ادراک آن نقش مهمی در یادگیری فراگیران داردروان

 یادگیری نابسته به زمینه؛ ادراک از محیط آموزشیپیشرفت تحصیلی؛ سبک یادگیری وابسته به زمینه؛ سبک ها: یدواژهکل

 

 

 مقدمه

کند که منظور از ( بیان می1375نژاد )ه پیشرفت تحصیلی فراگیران است. شعاریال، مسآموزش و پرورشل مهم در سیستم ییکی از مسا
مواد درسی در طی یک سال تحصیلی به مجموعه مطالبی است که تحت عنوان  پیشرفت تحصیلی، پیشرفت و عدم پیشرفت در کسب و یادگیری

اما امروزه مشخص ، دانستندچون هوش و حافظه را عامل اصلی پیشرفت تحصیلی میی هایهای اولیه، تواناییشود. پژوهشدانش آموزان ارائه می
در این  (.1390رعی و مرندی، پیشرفت تحصیلی مؤثرند )زا در ،های ذهنی فرد دارندکه همبستگی ناچیزی با توانایی شده است عوامل دیگری

تواند است، به نحوی که میدر آموزش و پرورش راستا، یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی، یادگیری است. یادگیری یکی از ابرازهای مهم 
یادگیری فراگیران،  ل مؤثر بر(. یکی از عوام1391 وجود آمده منجر شود )سیف،هق آمدن بر مشکالت بیها و فاتمام قوای درونی انسان فعالیتبه 

(. مبتنی بر تعریف، سبک 2004 ،1کند )فورستمی دریافتکه هر فرد متناسب با یادگیری خود مطالب را است، بطوری هاهای یادگیری آنسبک
که یادگیرنده در  ( یا روشی2009 ،3چاکئوو کا 2گنه و پردازش اطالعات )اِالرویکرد شخصی یادگیرندگان به یادگیری، حل مس یادگیری به

آموزان دارای هوش کند که دانش( اظهار می2012) 4آرمروددر این راستا،  شود.اطالق می ،دهدهای دیگر ترجیح میآن را به روش ،یادگیری خود
 کنند.و درباره موضوع درسی متفاوت فکر می همتفاوت برخورد نمود ،یکسان، اغلب نسبت به تکالیف کالسی

افراد متناسب با . ظاهر شد 1970 هدر ده (جانشینی برای سبک شناختی) ( معتقدند که اصطالح سبک  یادگیری1991) 6و چیما 5رایدینگ
و  7سبک وابسته به زمینه ،های شناختیمعروف ترین سبک دهند. یکی ازهای متفاوتی را برای یادگیری مورد استفاده قرار میها، راهتفاوت

                                                           
 saflou.roghaye@yahoo.comنویسنده مسئول:  پست الکترونیک  *
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های گروهی، یات توجه ندارند و در موقعیتیکنند، به جزوابسته به زمینه، در زمینه یادگیری کمتر تحلیلی عمل می است. افراد  1مستقل از زمینه
(. افراد 1991گیرند. یادگیرندگان نابسته به زمینه دارای انگیزه شخصی و خودانگیخته هستند )اسالوین، مانند بحث و مطالعه گروهی بهتر یاد می

های در صورتی که افراد مستقل از زمینه در فعالیت، های محیطی داشتههای شناختی خود تمرکز زیادی به نشانهفعالیتوابسته به زمینه در 
کنند. از آنجا که این افراد به تکیه می یهای محیطاند و کمتر به محرکوجود آوردهههایی هستند که خود بشناختی خود بیشتر متکی به سامانه

های شناختی مستقل از زمینه و سبکرند. روی هم رفته، یات کارایی بیشتری دایکنند، در علوم مرتبط با جزرا تحلیل می های عینیسادگی هدف
له و یادآوری اادراک، تفکر، حل مس هپردازش، تحلیل و نحوه اندوزش اطالعات که نمایانگر شیو ههایی هستند که بر نحووابسته به زمینه روش

 (.1381 نژاد،نسب و ولیحسینی نقل از ،1995 ،بوریک و تامباریاست، اشاره دارد )
شوند؛ به این معناکه های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه تمایز قایل می( بین سبک1977)ویتکین، مور، گودایناف و کاکس 

های شناختی بر این باورند که سبکنین این پژوهشگران گیرد. همچهای ادراکی افراد، مستقل از زمینه و یا متأثر از زمینه شکل میقضاوت
های افراد را تحت تأثیر قرار دهد. افراد دارای سبک شناختی ها و قضاوتها، مهارتتواند تواناییمیمستقل از زمینه و وابسته به زمینه افراد 

یندهای درونی رآاز ف هاد، تواناتر از افراد وابسته به زمینه هستند. آنمستقل از زمینه در کسب اطالعاتی که با گذشته و تجارب آنان همخوانی ندارن
های محیط ثر از زمینهاکنند. این یادگیرندگان کمتر متله استفاده و اغلب ساختار اطالعاتی مورد نظر خود را به محیط تحمیل میابرای حل مس

و به صورت خودانگیخته اقدام به فعالیت بوده بیشتر متکی به نظرات خود اطراف هستند و دارای میدان ادراکی مستقل از عوامل محیطی بوده، 
را   زمینه از مستقل یادگیری سبک ن دارایفراگیرا تحصیلی پیشرفت سطح پژوهشی در (2008) 2نژانگیس (.2004کلسیدی و ایچوز )کنند می

 یادگیری هایسبک رابطه  بررسی در (1379و خوئینی ) (1990پاریمانات ). گرین، اسنل و است کرده گزارش زمینه به وابسته فراگیران از باالتر

می نشان زمینه به وابسته آموزان دانش از بهتری عملکرد و بیشتر پیشرفت زمینه به افراد نابسته که رسیدند نتیجه این به تحصیلی پیشرفت و
برای  اند،نداده تأیید قرار مورد تحصیلی پیشرفت با را زمینه از مستقل و وابسته یادگیری هایسبک هرابط هایی نیزپژوهش با این حال، .دهند
 تحصیلی، رابطه پیشرفت با زمینه به ناوابسته وابسته به زمینه و یادگیری هایسبک بین که (1999) 6و اسپایرز 5، لمبرسون4، اسپین3گارتن مثال

  .دار نیافتیمعن رابطه تحصیلی پیشرفت و یادگیری هایسبک بین (1382اسفندآباد ) شمس همچنین ،نیافتند دارمعنی
کننده رفتار اوست و تعیین ،های بیرونی است. ادراک فرد از واقعیتاست، محیط و محرک عامل دیگری که بر پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار

این ادراکات با موضوعاتی از قبیل اهداف آموزشی، نقش  .را در نظر گرفت مربیانهای فراگیران و برای درک رفتارهای کالس، باید باورداشت
برداشت و ادراکی که از ، ان بر اساس دانشمعلم خالقیت و سایر کارکردهای تحصیلی فراگیران رابطه دارد. فراگیران و فراگیر، استاد، پیشرفت،

توان گفت که شرایط و گذارد، به عبارتی میمی رفتار تأثیر های محیط نیز رویکنند. در مقابل، ویژگیجهان و محیط اطراف خود دارند، رفتار می
استفاده از ادراک  (.1995، 8و گود 7بروفیتحت کنترل خود دارند ) رفتار وی را کامالً ،های محیطی و ادراک فرد از آن، به شکل متعاملویژگی

 مورای( و 1936 و1935) لوین( ریشه دارد. 1938) 10مورایفشار  نیاز ( و نظریه1936) 9لوینزمینه  هفراگیر برای ارزیابی محیط کالس در نظری

های محیطی )مانند کنند که تعامل بین ویژگیمیعنوان اند. این پژوهشگران های محیطی در رفتارهای آدمی تاکید کرده( براهمیت ویژگی1938)
 . هستند مجموعه رفتاری اوی رشد انسان و کنندهبینیدر واقع پیش ،های شخصیتجربیات کالسی( و ویژگی

ویژگی های بافتی و اجتماعی و حمایت معلم تأثیر معنادار بر رفتارهای یادگیری فراگیران،  ،درواقع، جو روانشناختی محیط یادگیری کالس
جانی، درگیری با و باورهای مربوط به خود، اسنادهای علی، کاربرد راهبردها، انگیزش تحصیلی و اجتماعی، عملکرد هی هاجهت گیری هدف آن

به این  (2002) 4و چوی 3بک  (.2002،  2پینتریچ؛ 2003 ،1دیویس ؛1992 ،11آمسدارد ) هاهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی آنتکالیف، ارزش
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 7و والدریپ 6، فیشر5دورمانهای پژوهش در .خوبی برای پیشرفت تحصیلی فراگیران است ۀکنندبینیشاین نتیجه رسیدند که محیط کالس پی
 را تحصیلی پیشرفت و کالس محیط ادراک مثبت هرابط ( نیز1381فرد ) بیانو ( 1387احمدزاده ) (،1388سنگری ) و نقش حجازی، (،2006)

سبک یادگیری و ادراک از محیط آموزشی با هم و در قالب یک مدل با هم مورد  ،های پیشیناند. با توجه به اینکه در پژوهشکرده گزارش
های یادگیری )وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه( و ادراک از محیط لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه سبک ،فته استبررسی قرار نگر

 بود.آموزشی با پیشرفت تحصیلی 
 

 روش
 کنندگانشرکت

های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جامعۀ آماری در این پژوهش، شامل دانشجویان پسر و دختر شاغل به تحصیل در دوره
نفر بودند. از جامعه مورد مطالعه منطبق با نوع پژوهش و تعداد متغیرهای مورد  23254بود که مطابق آمار موجود  93-94تبریز در سال تحصیلی 

  ی بود.همبستگ -پژوهش حاضر از نوع توصیفی .ای انتخاب شدندنفر به شیوه تصادفی خوشه 300مطالعه ، 

 ابزار
 9، راسکین8توسط التمن (GEFT  ،Group Embedded Figures Testاین آزمون تحت نام اختصاری ) :آزمون گروهی اشکال نهفته

تصویر پیچیده است. در هر تصویر از  25شامل و ( برای ارزیابی سبک شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه تهیه شده 1971) 10ویتکین
شود یکی از اشکال هندسی سادۀ فرم نمونه را که در درون یک طرح پیچیده نهفته است پیدا کرده و با مداد پررنگ کند خواسته می کنندهشرکت

شود. فقط برای تمرین و آشنائی با چگونگی تکمیل آزمون اجرا میکه پیچیده است  تصویر نسبتاٌ 7و شامل سه بخش است: بخش اول شامل 
بوده و تری بخشهای دوم و سوم، بخشهای اصلی آزمون هستندکه دارای اشکال پیچیده دقیقه است. 2ان برای کامل کردن این بخش حداکثر زم

 دقیقه است. 5تصویر پیچیده دارد که پاسخگویی به آنها دشوارتر از مرحلۀ قبل است. مدت زمان الزم برای پاسخگویی هر بخش  9 ،هر یک
یافتن اشکال هندسی سادۀ فرم نمونه در داخل طرح پیچیده، میزان وابستگی به زمینه و نابستگی به زمینه را نشان در  کنندهشرکتتوانایی 

گیرد و تعداد کل پاسخهای تعلق می کنندهشرکت تصویر است یک نمره به 18های دوم و سوم که شامل دهد. به ازای هر پاسخ صحیح بخشمی
سبک  ،پراکندگی دارد. نمرۀ صفر 18تا  0شوند. بدین ترتیب دامنۀ نمرات از آزمون در نظر گرفته می بخشهای دوم و سوم بعنوان نمرۀ کل
با استفاده از ضریب  اعتباردهد در این آزمون میزان سبک شناختی کامالٌنابسته به زمینه را نشان می ،18 شناختی کامال وابسته به زمینه و نمرۀ

 (.1997)بوساکی، اینرد و تاوسون،  بدست آمد 81/0برای زنان  و 65/0آلفای کرونباخ برای مردان 
گویه است و از  40دارای  و  ساخته شده است (1983) 12و رامسدن 11این پرسشنامۀ توسط اینتویسل :پرسشنامۀ ادراک از محیط آموزشی

های تشکیل مقیاس .مقیاس است 4دارای  ،هر یککه  ای تشکیل شده استدو عامل ارزیابی مثبت از تدریس و رشته و تدریس رسمی حرفه
-مقیاس جو اجتماعی. و انعطاف نسبت به دانشجویان ،آزادی در یادگیری ،از: تدریس خوب دهندۀ عامل ارزیابی مثبت از تدریس و رشته عبارتند

 ای.ارتباط حرفه و میزان تکلیف، اهداف و استانداردهای اشکار ،های رسمی تدریسای عبارتنداز: روشدهندۀ تدریس رسمی حرفههای تشکیل
ای که فرد در این پرسشنامه حداکثر نمره( است. کامالٌ مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کامالٌ موافقم) براساس مقیاس لیکرتگذاری نمره
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در پژوهش حاضر به منظور  شود.گذاری میاین پرسشنامه به صورت معکوس نمره 3-4-8-21های شماره بوده و گویه 200آورد بدست می
( مربوط به 20تا16پرسشنامه ادراک از محیط آموزشی از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج نشان داد سواالت ) سازه رواییتعیین 

نسبت به دانشجویان ( مربوط به انعطاف 15و13و5و4و2( مربوط به آزادی در یادگیری و سواالت )12و7،8،9،10مقیاس تدریس خوب و سواالت )
( مربوط به اهداف و استاندارهای آشکار و 30تا 26( مربوط به روش رسمی تدریس و سواالت )25 تا 21( و سواالت )14و11و6و3و1و سواالت )

یی مرتبه دوم، مبتنی بر تحلیل روا از سویی،است. ای ( مربوط به ارتباط حرفه40 تا 36( مربوط به میزان تکلیف و سواالت )35 تا 31سواالت )
تدریس  2ارزشیابی مثبت از تدریس و رشته و عامل  1دند که مبتنی بر آن، عامل شعامل استخراج شده در ذیل دو عامل نهایی بارگذاری  8این 

برای عامل  ؛85/0، ز طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامهامحاسبه شده  اعتبارای نام گذاری گردید. در این پژوهش نیز، ضریب رسمی حرفه
 بدست آمده است. 59/0 ،ایو برای عامل تدریس رسمی حرفه 87/0 ،ارزیابی مثبت از تدریس و رشته

  ی اجراشیو
ای انتخاب شدند به این تصادفی خوشه ۀنفر به شیو 300مورد مطالعه منطبق با نوع پژوهش و تعداد متغیرهای مورد مطالعه ،  ۀاز جامع

کالس به تصادف انتخاب شد و  5دانشکده به تصادف انتخاب و از هر دانشکده تعداد  2های دانشگاه آزاد تبریز هترتیب ابتدا از بین دانشکد
ها قرار داده شد و نتایج سپس کلیه ابزارهای پژوهش در  اختیار آن .ندها بعنوان نمونه نهایی در نظر گرفته شددانشجویان موجود در این کالس

 تجزیه و تحلیل شد. 

 

 نتایج

  1جدول                                      
 متغیرهاو ماتریس همبستگی انحراف استاندارد  ،میانگین                                

3 2 1 SD M هامتغیر 

 پیشرفت تحصیلی 54/15 73/1 1  

 سبک یادگیری 46/4 91/1 30/0** 1 

 محیط آموزشیادراک از  12/76 15/10 28/0** 19/0** 1

 

( به این معنی  P<01/0دار وجود دارد )مستقیم و معنی ۀرابط ،الف( بین سبک یادگیری و پیشرفت تحصیلی :دهد کهنشان می 1جدول 
ب( بین ادراک از محیط آموزشی و  .شودکه به تناسب گرایش دانشجویان به سبک یادگیری نابسته به زمینه بر میزان پیشرفت آنها افزوده می

( به این معنی که به تناسب ادراک مثبت از محیط آموزشی بر میزان پیشرفت  >01/0Pدار وجود دارد )مستقیم و معنی ۀرابط ،پیشرفت تحصیلی
(. به این P<01/0دار وجود دارد )مستقیم و معنی ۀرابط ،ج( بین ادراک از محیط آموزشی و سبک یادگیری .شودتحصیلی آزمودنیها افزوده می

در راستای پاسخ  کند.که به تناسب ادراک مثبت از محیط آموزشی، تغییرات سبک یادگیری آزمودنیها به بُعد نابسته به زمینه گرایش پیدا میمعنی 
بینی کنند از طور تفکیکی و ترکیبی پیشرند تغییرات پیشرفت تحصیلی را بهای یادگیری قادبه این سوال آیا ادراک از محیط آموزشی و سبک

 نه )مدل همزمان( استفاده شد. تحلیل رگرسیون چندگاروش 
    R2=0/21 ، F(9 ، 290) = 8/77 ، p< 0/05 ، ، %95 Cl  

درصد از واریانس متغیر مالک )پیشرفت تحصیلی( بواسطۀ  ترکیب سبک یادگیری و ادراک از محیط  21حاکی از آن است که  2Rمقدار 
 دار است . معنی >P 05/0در سطح  F (77/8)  آموزشی قابل تبیین است و این مقدار با

(سبک یادگیری) B= 22/0   ، t= 96/3  ،p< =B                (ادراک از محیط آموزشی)  05/0 25/0   ، t= 92/3  ،p< 05/0  

ضریب  یری بابینی تغییرات پیشرفت تحصیلی ، متغیر سبک یادگدهد که در پیشنشان می بینضرایب تعیین استاندارد متغیرهای پیش
یشرفت درصد از واریانس پ 20 ،(20/0زشی با ضریب بتای )متغیر ادراک از محیط آمو و از واریانس پیشرفت تحصیلی درصد 22 ،(22/0بتای )

از محیط های یادگیری و ادراک توان بیان داشت که سبکها مید. بنابراین مبتنی براین یافتهننمایمیبینی و تبیین دار پیشطور معنیتحصیلی را ب
  دار پیش بینی کنند.تفکیکی تغییرات پیشرفت تحصیلی را بطور معنی آموزشی قادرند بطور ترکیبی و
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 بحث

های یادگیری )وابسته به زمینه و نابسته به زمینه( و ادراک از محیط آموزشی با پیشرفت سبک ۀپژوهش حاضر با هدف تعیین رابط
ها نشان داد که بین سبک یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مستقیم وجود دارد دادهتحصیلی صورت گرفت. در این راستا، تحلیل 

عزیزی و همکاران  هاییافتهاین نتیجه با  های یادگیری، پیشرفت تحصیلی فراگیران را تعیین نمود.توان از روی سبکبدین معنی که می
 .( همسو است2138نقل از همایونی و عبدالهی،  ؛1988) 2لد و مادوکسو هدفی (1977) 1، ویتکین، مور، گودناف و کاکس(1381)

به این نتیجه رسیدند که بین سبک وابسته به زمینه و مستقل  پژوهشی( در 1382نقل از همایونی و عبدالهی،  ؛1988)هدفیلد و مادوکس 
های کمتری زمینه اضطراب ریاضی بیشتری را تجربه کرده و نمره از زمینه و اضطراب ریاضی، رابطه وجود دارد. آنها دریافتند که افراد وابسته به

  آورند.مینسبت به افراد مستقل از زمینه بدست 
-های متفاوتی عمل میهای یادگیری به شیوهتوان بیان داشت که افراد دارای یادگیری شناختی متفاوت در موقعیتدر تبیین این یافته می

کنند و در رمزگذاری، ذخیره و یادآوری های متفاوت اطالعات توجه میسته به سبک یادگیری، افراد به جنبهکنند. از نظر پردازش اطالعات، ب
 ویتکین همچنین(. 1980، 4اُکانر و بلورز؛ 1988، 3کالرک و روفکنند )های متفاوت عمل میاطالعات و بطور کلی، در تفکر و درک مطلب به راه

های بازسازی ها، مهارتکه سبک یادگیری مستقل/ وابسته به زمینه بعنوان متغیر فرایندی، نوع توانایی دارند( اظهار می1979و همکاران )
 (. 1382، نژادولینسب و دهد )حسینیفردی را تحت تأثیر قرار میهای میانشناختی و توانش

زمینه در موقعیتهای آموزشی که دارای ساختار متصلب توان بیان داشت که سبک یادگیری نابسته به ( می1977) ویتکینمبتنی بر نظریۀ 
های دانشگاهی ساختارهای آموزشی و توان زمینه پیشرفت تحصیلی و آموزشی فراگیران را مهیا کنند و از آنجا که در محیطنیستند نیز می

کنند ی متنوع یادگیری را برای دانشجویان مهیا میها و مسیرهاحلمحتواهای ارائه شده از تصلب برخوردار نیستند و امکان خالقیت و پیگیری راه
 لذا انتظار بر این است که با افزایش سبک یادگیری نابسته به زمینه، بر میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان افزوده شود. 

ود دارد بدین معنی که به تناسب ها نشان داد که بین ادراک از محیط آموزشی و پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم وجتحلیل دادههمچنین 
، (2001) ، لیدبتر، اِمونز و بلَتکاپرمینک با تحقیقاتاین یافته  شود.افزوده می ادراک مثبت از محیط آموزشی بر میزان پیشرفت تحصیلی افراد

  ( همسو است.2004و همکاران ) 6و گرین( 2005) 5مورای و مالمگرم
آموزان از محیط یادگیری خود دارند بر انتخاب نوع هدف دهد ادراکی که دانشنشان می (2004و همکارانش ) گرین ۀنتایج مطالع

 -شناختی نظریه براساس شود، اشاره دارد.هایی که از محیط برای ساخت اهداف منتقل میپیشرفتشان اثرگذار است. مفهوم ساختار هدف به پیام
 و شناختیروان تحصیلی، در عملکرد نیرومندی و حیاتی نقش آموزشی، حوی که محیطبه ن ،گذاردمی تأثیر فرد رفتار بر نیز محیط اجتماعی

  .(2001 همکاران، و دارد )کاپرمینک عهده بر رفتاری فراگیران
های زندگی خویش از طرف نیروهایی که از جانب (، عنوان نموده است که هر فردی در محیط2011، 8سیمپسوننقل از  ؛1949) 7لوین

تواند در امان باشد و گیرد، به این معنی که موجود انسانی در هیچ محیطی از تاثیرات محیطی نمیشود تحت تاثیر قرار میوارد میمحیط بر او 
گذارد و چنانچه این نیروها با انتظارات فرد های موجود در محیط در در فرآیندهای ادراکی و شناختی افراد تاثیرات مثبت و منفی بر جای مینیروی

 دهد. آید و رفتار فرد را در جهت بهبود عملکرد تحت تاثیر قرار میدر آن صورت نگرش مثبت از عوامل محیطی بوجود می ،هنگ باشندهما
های های آموزشی و دانشگاهی نیز تنوعی از نیروها و عوامل محیطی حضور دارند که لحظه به لحظه بر نظامن، در محیطیمبتنی بر این تبی

ترین عناصر همچون فضای هندسی کالسی تا نحوۀ ارتباط مربیان با دانشجویان و گذارد که این عوامل از نازلافراد تاثیر می ادراکی و شاختی
محیط فیزیکی و روابط بین فردی دانشجویان در قالب عوامل محیطی و نیروهای موجود در آن بر چگونگی نگرش و رفتار دانشجویان اثرات 

                                                           
1. Witkin, Moore, Goodenough, & Cox 

2. Hadfield & Maddox 

3. Clark & Roof 

4. O’conner & Blowers 

5. Murray & Malmgren 

6. Green 

7. Lewin 

8. Simpson 
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گذارد و چنانچه برآیند اثرات این نیروها و عوامل محیطی مثبت باشد زمینه را برای افزایش انگیزۀ پیشرفت در مثبت یا منفی بر جای می
نیل به موفقیت را تسهیل خواهند کرد و چنانچه برآیند اثرات این نیروها منفی باشد زمینه افت انگیزه و شکست  دانشجویان مهیا نموده و

  آورد.میتحصیلی را به ارمغان 
نظر به اینکه محقق صرفاِ به بررسی دانشجویان پرداخته، لذا در تعمیم نتیجه به سایر جوامع  .هایی بودپژوهش حاضر دارای محدودیت

 ۀها و به تعبیری نحودهندگان در انتخاب گزینه. وفاداری و صداقت پاسخشود باید احتیاط یآموزان و دانشجویان دکتریعنی حتی دانش
 اثر گذارد.  ۀ پژوهشتواند در نتیجهایی است که میاز جمله محدودیتپاسخگویی آنها، 

شود پیشنهاد می، نظر به اینکه هوش یک عامل اساسی در پیشرفت تحصیلی است و در این پژوهش امکان کنترل این متغیر وجود نداشت
پیشنهاد  ،ختاری مورد بررسی قرار گیرد. عالوه بر اینهای یادگیری و عملکرد تحصیلی با میانجیگری هوش در قالب مدل سابین سبک رابطۀکه 
گیرد، های یادگیری اکتشافی که از سبک یادگیری نابسته به زمینه سرچشمه میهای دانشگاهی نسبت به تسهیل زمینهشود که در محیطمی

شود در جهت بهبود تاثیر مثبت دارد لذا پیشنهاد میداری انجام پذیرد. نظر به اینکه ادراک از محیط آموزشی در عملکرد تحصیلی های نظامتالش
  روند یادگیری دانشجویان نسبت به ایجاد فضاهای آموزشی مناسب با امکانات مکفی اقدام شود.
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