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 پيشرفتهاي يادگيري خود تنظيمي و مولفه با شناختيرابطه سبكهاي  بررسي

  )پايه دهم(متوسطه دوم دورهتحصيلي دانش آموزان 
 

 1حسین روئین، 2 فهیمه عاصمیان
 

  (hoseinruin@gmail.com)مربی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بابل، بابل، ایران  1

 (Fahimeasemian123@gmail.com)آموزگار آموزش و پرورش استثنایی ، آموزش و پرورش آذربایجان شرقی،تبریز ،ایران 2

  

  :چكيده

های یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت بامولفه( واگرا، همگرا، جذب كننده و انطباق یابندهسبك های شناختی )پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه       

 -ریاضیدر سه گروه تحصیلی  دانش آموزاننفر از  573در این پژوهش می باشد. شهرستان تبریز  )پایه دهم(متوسطه  دوم دورهتحصیلی دانش آموزان 

انتخاب شده و پرسشنامه سبك شناختی كلب و ای و در عین حال در چند مرحله تصادفی خوشهبه روش نمونه گیری انسانی  علوم تجربی و علوم، فیزیك

MSLQ و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 2تحلیل واریانس یکطرفه، مانوا، خی را تکمیل نموده اند. برای تجزیه و تحلیل این پژوهش از آزمون 

بین سبك های شناختی و خود . همچنین وجود داردمثبت بین یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی رابطه حاكی از آن است كه نتایج بدست آمده 

بین جنسیت و مولفه خود . همچنین نتایج نشان می دهد دارد دوجو معنی داری تفاوت سطح باال راهبرد یادگیری بین سبك های شناختی و و نیزكارآمدی 

تنها در  ،همچنین مالحظه می شود كه اثر تعاملی جنسیت و سبك های شناختی دارد. دوجو معنی داری خودنظم دهی تفاوت واضطراب امتحان  ؛كارآمدی

سبکهای  با توجه به دانش آموزان بینوجود دارد. بعالوه معنی دار  است تفاوت مولفه های یادگیری خود تنظیمی  زا كه مولفه سبك شناختی سطح باال

تفاوت معنی اما  وجود داردتفاوت معنی داری  شناختیاز نظر سبك های دختر و پسر بین  . همچنینتفاوت وجود دارد یادگیری خود تنظیمی ناختی وش

راهبردهای ببن دختر و پسر از لحاظ باوورهای انگیزشی و  مشاهده نشد. ضمنا تحصیلی هایشناختی دانش آموزان با توجه به رشتهداری بین سبك های 

 یادگیری تفاوت معنی داری وجود ندارد و در انتها بین سبکهای  شناختی با پیشترفت تحصیلی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

 

 سبك شناختی،  یادگیری خود تنظیمی :كليدي واژه هاي

 
 

  مقدمه -1

كند. از سوی دیگر پیشرفت و ترقی در این زمینه مستلزم فن آوری است، اطالعات نقش مهمی را ایفا میدر عصر حاضر كه عصر تکنولوژی و     

ای كه در آن آموزش به شود. در چرخهبه عنوان هدف نهایی آموزش تلقی می  آموزشگاهی یادگیریو  تداشتن سیستم تعلیم و تربیت غنی اس

مطرح های منحصر به فرد و اختصاصی هستند به عنوان عامل درونی دانش آموزان كه هر كدام دارای ویژگیها و توانایی عامل بیرونی است و  نعنوا

سازی و پیشرفت باید تمهیداتی در جهت هماهنگی این عوامل ایجاد كرد تا این چرخه فرضی در جهتی پیشرونده حركت كند. ، برای بهینهباشندمی

های متفاوت ، های اختصاصی هستند كه در اثررشد در محیطها و آمادگیه همه افراد دارای تواناییكین مورد آگاهیم از سوی دیگر همه ما بر ا

در واقع سبکهای یادگیری به  (.1531كنند كه همانا سبکهای یادگیری هستند )سیف، ها و سبکهای منحصر به فردی در یادگیری پیدا میزمینه

در كنار سبکهای یادگیری ، محققان و  (.1997، 1بت در سازماندهی و پردازش اطالعات در یادگیری اشاره دارد)تنانتهای فردی و رویکرد ثایویژگ

های بسیاری در زمینه ارتباط این موارد با متغیرهای پژوهشگران فرایندهای شناختی و انگیزشی دانش آموزان را مرتبط به هم دانسته و بررسی

مطالعات اخیر در مورد انگیزش كه بی ارتباط با فرایندهای شناختی نیست، پژوهشگران را به سوی  اند.داده انجامدیگری چون پیشرفت تحصیلی 

نیز قسمتی از آن است، سوق داده است. هدف و مقصد عمده نظریه یادگیری خود « یادگیری خود تنظیمی»موضوعات خود نظم داده شده كه

گیرند و به چه علت دانش آموزان نیازمند آنند كه برای  رسیدن به گونه، فراگیران برای خود یاد میتنظیمی توضیح این مورد است كه چرا و چ

در سیستم آموزشی كه معلم نقش محوری  (.19392،استقالل و اعتماد به نفس باال درباره تکالیف تحصیلی آگاهی داشته باشند) زیمرمن و شانك

شود؛ امری ضروری است. این عامل نه تنها باعث یادگیری بهتر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می از سبکهای یادگیری افراداو داشته، آگاهی 

سازد و نبود این هماهنگی در سیر تعلیم و بلکه بازخوردهای دانش آموزان، زمینه رغبت و انگیزه معلم را در زمینه فعالیتهای گسترده فراهم می
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با عنایت به ارتباط موضوعهای  باشد.ها مینهایت منجر به ركود و عدم پیشرفت جامعه در تمام زمینهشود كه در تربیت باعث ایجاد موانعی می

شناختی و انگیزشی، در پژوهش حاضر سعی شده كه ارتباط سبکهای یادگیری كه جنبه شناختی بحث بوده، با یادگیری خود تنظیمی كه جنبه 

ر آنها بر پیشرفت تحصیلی بیان شود. همچنین تالش داریم كه سبکهای یادگیری دانش آموزان را باشد، مورد بررسی قرار گیرد و تاثیانگیزشی می

در صورت وجود این روابط و تایید آنها ، دست اندركاران تعلیم و تربیت  های مختلف تحصیلی و نیز باتوجه به جنسیت مشخص كنیم.در رشته

هبردهای انگیزشی دانش آموزان ، هدفهایی قابل دسترس و موفقیت آمیزی طراحی كرده و از های یادگیری و راتوانند با در نظر گرفتن شیوهمی

عدم آگاهی با سبکهای مختلف شناختی فراگیران و نیز بدون توجه به جنبه های  های دراز مدت خود بکاهند.ریزیانحرافات احتمالی در برنامه

ش موثر و موفقی شده و در نهایت عاملی جهت شکستهای احتمالی در برنامه ریزی می انگیزشی و خود تنظیمی آنها بی شك مانعی در جهت آموز

با انجام چنین  این پژوهش در صدد آن استدهند با توجه به ضرورتها و نقشی كه دانش آموزان در یادگیری خود دارند و آن را نظم میشود. 

 .دمسیر پر پیچ و خم تعلیم و تربیت داشته باشی قدمی در این جهت برداشته و با معرفی آنها سهمی در این تالشی

شناختي كلبهاي سبك -2

( دسته بندی دیگری روی سبکهای شناختی انجام داده و آنها را به چهار دسته تقسیم كرده است كه به صورت زیر خالصه 1933دیوید كلب )      

 .ندشده ا

 سبك يادگيري واگرا 2-1
ای بر موقعیتها دارند. این افراد سنجند و رویکردی مشاهدهموقعیتهای مختلف را از زوایای مختلف می واگرا )منشعب(  فراگیران دارای سبك      

  (.1531دهند و تحلیل گران خوبی هستند)سیف بیشتر موقعیتهایی را كه در آن امکان ابراز دیدگاههای مختلف وجود دارد، ترجیح می

 سبك يادگيري همگرا 2-2
دهند كه با مسایل فنی سرو كار داشته حل مسئله در آزمونهای هوش عملکرد بهتری دارند. آنها ترجیح می برایین افراد با توانایی باالی خود ا      

لهای دهند. فراگیران دارای سبك همگرادر برخورد با مسئله تمام راه حباشند و این مسائل را بر مسائل انتزاعی و اجتماعی و بین فردی ترجیح می

  (. 1531رسند) سیف ، های موجود را بررسی و به یك پاسخ و راه حل واحد میممکن و فرضیه

 سبك يادگيري جذب كننده 2-3

توانایی الزم جهت درك  این سبك افراد دارای آید. از تركیب مفهوم سازی انتزاعی و مشاهدة  تأملی به دست می )تلفیقی(سبك جذب كننده      

هایی كه ازلحاظ منطقی درست هستند بر از نظر این افراد ، نظریهمی باشند.  را دارااطالعات گسترده و تبدیل آن به صورتی خالصه و دقیق 

 هایی كه قابلیت كاربرد عملی دارند، ارجحیت دارند. نظریه

 سبك يادگيري انطباق يابنده:  2-4

ترجیح افراد دارای این سبك  آید.نی و آزمایشگری فعال به دست مییاز اجتماع دو شیوة یادگیری تجربة ع)تطابقی(دهسبك انطباق یابن      

  (.1933)كلب، آموزنداز تجارب دست اول میو  دهند كه با اعمال مختلف و چالش انگیز و محسوس كار كنندمی

 (SRLيادگيري خود تنظيمي)-3
 -1 :(1577حسینی رامشه، كنند)را به دو مولفه كلی تقسیم كرده و سپس آن را به چند زیر گروه تقسیم بندی می SRLرخی از محققان ب      

راهبردهای یادگیری ) شامل راهبردهای شناختی ، فراشناختی و -2 ارزش گذاری و اضطراب امتحان(. ،ارآمدیكباورهای انگیزشی ) شامل خود 

  نظم دهی(. –خود 

   يزشي باورهاي انگ 3-1
و افراد بدون داشتن معیارهایی جهت مقایسه عملکردشان، منبعی  بودهزیر بنایی برای خودـ انگیزشی  فردی وباورهای انگیزشی معیارهای       

یك عمل به آنها مراجعه  عدم انجام یاكه افراد برای انجام  هستند فردی و اجتماعی مالكهایبرای سنجش قابلیتهای خود ندارند. باورهای انگیزشی 

ممکن است به ،ذهنی درونی  هایگیرد. معیارمهم زندگی شکل می افرادرفتار به وسیله  یا ردبه دنبال تایید و  مالكهاكنند. این می

 تکیه روند.ار برای خودانگیزی به شم و اساسی همانند سازی، الگوسازی آموزش مستقیم، تجربه شخصی، تشویق و تنبیه نیز شکل گیرند:هایصورت

می كنند، متمایل می  كارآمدی -هایی كه در آن احساس خودهمواره به فعالیت را افراد نبوده،همیشه كارساز  در معیارها سطح پایین مالكهایبه 

. )موسوی نژاد، می باشد ، الزممند استهایی كه عالقكه برای قابلیت ایجاد،انگیز، درگیری نیرومندی را در تکالیف معیارهای چالشدر مقابل . كند

ارزش( استخراج  -آموز را از یك مدل عمومی انگیزشی بنام )مدل انتظار( چارچوب نظری برای انگیزش دانش1991ریچ و دی گروت )یپنت (.1571

 :دهدنشان می ،است SRLهای راهبردهای یادگیری در اند. این مدل سه مولفه انگیزش را كه مرتبط با مولفهكرده

 .آموزان درباره توانایی انجام تکلیفولفه انتظار كه عبارت است از عقاید دانشالف( م
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 .آموزان در مورد اهمیت و جذابیت تکلیفب( مولفه ارزش كه عبارت است از اهداف دانش

چون كفایت تصوری، خود آموزان نسبت به تکلیف، مولفه انتظار با مفاهیمی هم های هیجانی دانشج( مولفه عاطفه كه عبارت است از واكنش

 های اسنادی و عقاید كنترلی تعریف شده است.كارآمدی، سبك

 راهبردهاي يادگيري 3-2
كار اصطالح راهبردهای یادگیری , به انواع زیادی از اعمال ارادی و آگاهانه اطالق می شود كه فراگیران برای دستیابی به اهداف یادگیری به       

و همکاران،  1)البامعالیتهایی از قبیل مرور ذهنی و یا انتقال اطالعات جدید به دانش ذخیره شده موجود را در بر می گیرندمی گیرند. این راهبردها ف

(راهبرد های مرور 1(راهبردهای یادگیری را به هشت طبقه تقسیم بندی كرده اند :  1577) به نقل از حسینی رامشه, 2وینستاین و مایر (.1995

(راهبردهای سازماندهی 3پیچیده،  گسترش ذهنی (راهبردهای 4پایه،  گسترش ذهنی(راهبردهای 5بردهای مرور ذهنی پیچیده، (راه2ذهنی پایه، 

 (راهبردهای عاطفی.3(راهبرد های نظارت بر درك مطلب،   7(راهبرد های سازمان دهی پیچیده، 1پایه،  

اند كه بر انتخاب و استفاده از راهبردهای یادگیری توسط افراد، تأثیر های تحصیلی، عواملی را مشخص كردهمحیط مرتبط باتحقیقات       

آموزان ممکن دانش      (.1995گیری نسبت به یادگیری و محیط آموزشی )البام و همکاران، گذارند. این عوامل عبارتند از اهداف شخصی، جهتمی

كه در آنها راهبردها “موقعیتهای بازشناختی ”ر بکارگیری فنون و راهبردها مواجه شوند. اول اینکه، آنها ممکن است دراست با چهار نوع مشکل د

آموزان ممکن است از اهداف تکالیف برداشت غلطی داشته باشند و در نتیجه راهبردها را بطور شوند، مشکل داشته باشند. دوم، دانشانتخاب می

راهبردهای مناسبی انتخاب كنند اما به خاطر اینکه آنها فاقد تبحر در  شاید آموزانواقعی تکلیف هماهنگ كنند. سوم ، دانشاشتباه با موقعیتهای 

آموز برای صرف تالش برای اما دانش نباشد،، ممکن است هیچکدام از این موانع چهارماجرای آنها هستند، در اجرای آنها شکست بخوردند. 

 (.1993اقد انگیزش باشد )باتلر و وین، بکارگیری یك راهبرد ف

 روش تحقيق-4
های بوده كه شامل مجموعه روشهایی است كه هدف آن توصیف شرایط و یا پدیده و همبستگی( غیر آزمایشی )پژوهش حاضر از نوع توصیفی       

 (. 1573رود)سرمد و همکاران ، نه به كار میمورد بررسی است. تحقیق توصیفی صرفا برای شناخت بیشتر شرایط و كمك برای تصمیم گیری بهی

 و روش نمونه گيري نمونه آماري  ،جامعه-5
ـ فیزیك و های)ریاضی رشتهدر  متوسطه )دهم( دومدوره شامل كلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع  پژوهشجامعه آماری این 

حجم د كه از واحد آمار اداره كل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی دریافت شده است. شهرستان تبریز می باشعلوم تجربی و علوم انسانی( 

نمونه گیری به صورت  از اضرحدر پژوهش باشد. نفر دختر می 223نفر پسر و  147كوكران به ترتیب نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول 

ابتدا از نواحی آموزش و پرورش تبریز، دو ناحیه را به صورت تصادفی انتخاب كرده و . بدین صورت كه ای استفاده شده استتصادفی چند مرحله 

به نسبت رشته های تحصیلی و جنسیت انتخاب و  به صورت تصادفی سپس از هر ناحیه انتخاب شده یك دبیرستان دخترانه و یك دبیرستان پسرانه

 شد.رسشنامه را روی آنها اجرا انتخاب كرده و به عنوان نمونه پژوهش، پنمونه مورد نظر را 

 اندازه گيري  هايابزار -6

 پرسشنامه سبكهاي يادگيري كلب و شيوه نمره گذراي آن 6-1

 2مشاهده تأملی CE) (1جمله است هر جمله شامل چهار قسمت است با نامهای به ترتیب تجربه عینی 12پرسشنامه سبك یادگیری كلب دارای 

(RO) 5مفهوم سازی انتزاعی (AC) 4و آزمایشگری فعال (AE)آید. از جمع این چهار قسمت در دوازده سوال پرسشنامه چهار نمره بدست می. 

 1تا  4چون هر آزمودنی در هر جمله به چهار قسمت جواب می دهد و هر چهار قسمت نمره كه این چهار نمره نشانگر چهار شیوه یادگیری است. 

قسمت را جواب خواهد داد پس حداقل نمره هر فرد در هر یك از شیوه های یادگیری می تواند  412=43دریافت می كنند. در واقع هر فرد بازاء 

ها یعنی تفریق مفهوم سازی انتزاعی از تجربه عینی و از تفریق دو به دوی این شیوهباشد.  43و حد اكثر نمره او در هر یك از شیوه ها  12

گیرند. یکی محور عمودی یعنی )تجربه عینی آید. این دو نمره بر روی محور مختصات قرار میدست میآزمایشگری فعال از مشاهده تاملی دو نمره ب

                                                                 

1 Elbaum  

2 Weinstein & Mayer 
1  Concrete experience  
2  Reflective observation 
3 Abstract conceptualization 
4 Active experimentation 
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(. این دو محور مختصات چهار ربع یك مربع AE-ROآزمایشگری فعال – ( و دیگری محور افقی )مشاهده تأملیAC-CEمفهوم سازی انتزاعی  –

  ..گیرندیك از ربعهای مربع قرار می مهای واگرا، همگرا، جذب كننده و انطباق یابنده درهردهند كه این چهار سبك یادگیری با نارا تشکیل می

  پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري  6-2
. این گردیداستفاده  MSLQگیری یادگیری خود تنظیمی كه یکی از متغیرهای پژوهش است از پرسشنامه در پژوهش حاضر برای اندازه      

های انگیزشی و راهبردهای یادگیری از توسط پینتریچ و دی گروت ساخته شد. این محققان در آن برای تعیین مولفه 1991پرسشنامه در سال 

ارزش گذاری درونی و اضطراب در این پرسشنامه مولفه باورهای انگیزشی شامل زیر مولفه های خودكارآمدی،  اند.استفاده كرده یروش تحلیل عامل

  . همچنین مولفه راهبردهای یادگیری شامل زیر مولفه های راهبردهای فراشناختی، راهبردهای شناختی و خودنظم دهی می باشد.  ان استامتح

 راهبردهاي انگيزشيو  كلب شناختيسبكهاي  هاي پايايي پرسشنامه-7

، مفهوم سازی 14/1، مشاهده تاملی  74/1ترتیب تجربه عینیپایایی پرسشنامه سبکهای شناختی در پژوهش حاضر توسط آزمون كرونباخ به       

مولفه های برای  (MSLQ)راهبردهای انگیزشی برای یادگیری همچنین پایایی در پرسشنامه  / می باشد.13و آزمایشگری فعال  31/1انتزاعی 

و  75/1، راهبرد شناختی سطح پایین 11/1باال ، راهبرد شناختی سطح  72/1، اضطراب امتحان 74/1، ارزش گذاری درونی  19/1خودكارآمدی

 محاسبه شده است 39/1خودنظم دهی 

 تحليل داده ها-8
 نها متفاوت است.آ سبکهای شناختیآموزان با توجه به  پیشرفت تحصیلی دانش: 1فرضیه شماره 

اس اسمی برخوردار و دارای چهار سطح می باشد, بدین دلیل كه متغیر پیش بین در این فرضیه از مقیاس فاصله ای و متغیر مالك از مقی      

بین سبکهای شناختی و میانگین  1شماره  ( استفاده شده است.با توجه به جدولANOVAبنابراین از شیوه آماری تحلیل واریانس یکطرفه  )

روی سبك شناختی دانش آموزان میزان (رابطه معنی داری وجود ندارد. بدین معنی  كه نمی توان از =Sig=    ,99/1  F 593/1دانش آموزان )

 پیشرفت تحصیلی آنها را رقم زد.

 پيشرفت تحصيليبراي تعيين رابطه بين سبك هاي شناختي با  ANOVAآزمون :1جدول

Sig. F 
ن یانگیم

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 مجموع

 مجذورات
 

593/1 99/1  33/1  5 13/19  ن گروهیب

  33/1  571 43/2442   گروه درون

   574 14/2412   كل

 .های تحصیلی آنان تفاوت وجود داردبین سبکهای شناختی دانش آموزان با توجه به رشته: 2فرضیه شماره 
بدست آمده است و بدلیل  Sig=  139/1  محاسبه شده با سطح معنی دار 2(دریافت میگردد مقدار خی2با مالحظه داده های جدول شماره )      

شناختی دانش آموزان با ,می توان نتیجه گرفت كه تفاوت معنی داری بین سبك های  13/1باال بودن سطح معنی داری آزمون بدست آمده از 

 11/1ر برابر با وجود ندارد. بنابراین فرضیه مورد نظر رد می گردد. شدت رابطه بین دو متغیر بر اساس ضریب كرام تحصیلی هایتوجه به رشته

 بدست آمده است..
 جهت تعيين تفاوت بين سبك هاي شناختي و رشته تحصيلي 2: آزمون خي2جدول 

N 
 ضریب

 كرامر
Sig. 

 درجه

 آزادی
 2ی خ

573 11/1 139/1 1 35/12

 بین سبکهای شناختی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. :5فرضیه شماره
دلیل بر عدم تفاوت  Sig = 111/1محاسبه شده با سطح معنی دار 2( نتیجه گیری می شود مقدار خی5جدول شماره )با مالحظه داده های       

بین دو متغیر بر   شدت رابطهوجود دارد. بنابراین فرضیه مورد نظرتایید می گردد.  شناختی دانش آموزان دختر و پسر معنی داری بین سبك های 

( می توان دریافت كه بیشتر زنان دارای سبك واگرا و اكثر مردان 4جدول شماره ) به با توجهبدست آمده است.   11/1 با  اساس ضریـب كرامر برابر

 دارای سبك همگرا می باشند.

 براي تعيين تفاوت بين سبك هاي شناختي و جنسيت 2آزمون خي: 3جدول

 
 

 

N 
 ضریب

 كرامر
Sig 

 درجه

 آزادی
 2ی خ

573 11/1 111/1 5 352/12
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 : توزيع فراوني سبك شناختي دانش آموزان دختر وپسر4جدول 

جذب 

 كننده
 واگرا

انطباق 

 یابنده

 سبك همگرا 

 جنسیت

71/73 73 12/15  91/31  دختر 

51/24  23 93/51  19/49   پسر

111 111 111 111  جمع

 
 

 .دارد بین یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی  رابطه وجود :4فرضیه شماره

حاكی از آن است كه بین یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. این رابطه با ضریب  (3)نتایج مندرج در جدول شماره      

معنی %99احتمال   نشان میدهد كه رابطه بین یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی با  = 111/1pو سطح معنی داری = 21/1rهمبستگی  

 دار است و شدت رابطه در حد پایین تر از حد متوسط می باشد.

 رابطه بين يادگيري خود تنظيمي و پيشرفت تحصيليجهت تعيين  ضريب همبستگي پيرسون:  5جدول

 متغير تنظيمي خود

21/0r=  

000/0P= ميانگين

375n= 

 .وجود دارد تفاوتهای یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان مولفهتوجه به با  و جنسیت بین سبکهای شناختی: 3فرضیه شماره
(؛ بین سبك های =111/1Sig=   ,19/1 Fبین سبك های شناختی و خود كارآمدی )تنها ( مالحظه می شود كه 1با نگاهی به جدول شماره )    

 آمدی - مولفه خود كار جنسیت و بین   شود كهمالحظه می همچنین دارد.  دتفاوت وجو (؛=125/1Sig= , 19/5 Fشناختی و سطح باال )

(111/1Sig= ,34/7 F=( ؛  بین جنسیت و مولفه اضطراب امتحان)111/1 Sig=,47/11F=؛) (111/1بین جنسیت و مولفه خودنظم دهی 

Sig=, 39/1 F=)  مولفه  زدارد. همچنین مالحظه می شود كه اثر تعاملی جنسیت و سبك های شناختی تنها در مولفه سطح باال ا دتفاوت وجو

 ( معنی دار است =Sig=11/5 F 123/1های یادگیری خود تنظیمی )

رزش گذاری درونی در (؛ ا11/21دهد میانگین نمرات مولفه خود كار آمدی در سبك شناختی همگرا )نشان می 7در جدول شمارهآمار توصیفی 

( ؛ 59/23(؛ راهبرد سطح باال در سبك شناختی همگرا)91/25(؛ اضطراب امتحان در سبك شناختی همگرا )31/57سبك شناختی جذب كننده  )

( باالتر از گروههای دیگر است. 17/21( ؛ خود نظم دهی در سبك شناختی همگرا )93/21راهبرد سطح پایین درسبك شناختی جذب كننده )

مولفه راهبرد . در سبك همگرا با سبك انطباق یابنده و واگرا معنی دار استتفاوت بین  خود كارآمدیدهد در مولفه شفه نشان میتعقیبی آزمون 

 سبك واگرا با سبك جذب كننده و همگرا تفاوت معنی داری وجود دارد.بین  سطح باال

 شناختي و مولفه هاي خود تنظيمي: آزمون مانوا براي تعيين رابطه بين سبكهاي 6جدول 

Sig F 

ميانگين 

مجذورا

 ت

df متغير وابسته 

منبع 

 پراكندگي

111/1 

231/1 

121/1 

125/1  

134/1 

311/1  

19/1 

53/1  

93/1 

19/5  

49/1 

55/1 

17/91  

12/31 

93/31  

51/141 

45/11 

715/1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 خود كارآمدی

 ارزش گذاری درونی

 اضطراب امتحان

 سطح باال

 پایینسطح 

 خود نظم دهی

سبك هاي 

 شناختي

111/1 

492/1 

111/1 

397/1 

315/1 

111/1 

34/7  

47/1  

47/11 

23/1 

42/1 

13/119 

33/19 

42/751  

53/12 

97/3 

42/152 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 خود كارآمدی

 ارزش گذاری درونی

 اضطراب امتحان

 سطح باال

 سطح پایین

 خود نظم دهی

 جنسيت
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111/1 

132/1 

152/1 

123/1 

411/1 

333/1 

19/2 

11/2 

33/1 

11/5  

91/1 

19/1 

11/55 

44/117 

11/35 

29/153 

12/21 

33/15 

5 

5 

5 

5 

5 

5

 خود كارآمدی

 ارزش گذاری درونی

 اضطراب امتحان

 سطح باال

 سطح پایین

 خود نظم دهی

سبك هاي 

 شناختي

* 

 جنسيت

  77/13 

51/41 

41/44 

13/44 

95/21 

11/21 

517 

517 

517 

517 

517 

517 

 كارآمدیخود 

 ارزش گذاری درونی

 اضطراب امتحان

 سطح باال

 سطح پایین

 خود نظم دهی

 خطا

  241292 

324731 

213543 

331455 

114993 

134717 

573 

573 

573 

573 

573 

573 

 خود كارآمدی

 ارزش گذاری درونی

 اضطراب امتحان

 سطح باال

 سطح پایین

 خود نظم دهی

 كل

 

 بر اساس مولفه هاي يادگيري خود تنظيمي هاي شناختي في سبكيآمار توص: 7جدول 

خود نظم 

 دهي

سطح 

 پايين
 سطح باال

اضطراب 

 امتحان

ارزش 

گذاري 

 دروني

خود 

 كارآمدي

مولفه هاي              

     خود تنظيمي

 سبك          

17/21  42/21  23/59  91/25  11/57  11/21  نیانگیم 

 همگرا
33/5  99/5  31/1  57/7  49/1  17/4  

انحراف 

 استاندارد

75/19  21/21  73/57  24/22  51/51  13/24  نیانگیم 
انطباق 

31/4 يابنده  77/4  15/3  51/1  31/1  91/5  
انحراف 

 داستاندار

43/19  11/21  21/53  32/25  13/53  31/24  نیانگیم 

 واگرا
72/4  74/4  11/7  11/7  41/1  31/4  

انحراف 

 استاندارد

33/19  93/21  11/53  12/22  31/57  21/23  نیانگیم 
جذب 

77/4 كننده  35/4  19/7  27/1  59/1  51/5  
انحراف 

 استاندارد

 

 .وجود دارد و راهبردهای یادگیری تفاوت بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر باورهای انگیزشی:1فرضیه شماره
مانوا استفاده شده است. با نگاهی به جدول به علت تعدد و فاصله ای بودن متغیر وابسته و اسمی بودن مقیاس متغیرهای مستقل از تحلیل 

(؛جنسیت و راهبردهای = 111/1Sig = ,47/2 F) دختر و پسر از نظر باورهای انگیزشی دانش آموزانشود كه بین ( مالحظه می 3شماره )

 می باشد . 13/1(    تفاوت معنی داری وجود ندارد. زیرا میزان معنی داری آنها بیشتر از = Sig =, 12/5 F 135/1یادگیری )

 و راهبردهاي يادگيري باورهاي انگيزشي: آزمون مانوا براي تعيين تفاوت بين دختر و پسر از نظر 8جدول

Sig F 
میانگین 

 مجذورات
df 

متغیر 

 وابسته

منبع 

پراكند

 گی

111/1  47/2  42/243  1
باورهای 

 انگیزشی
 جنسیت

135/1 12/5 41/539  1
راهبردهای 

 یادگیری

  22/111 باورهای  575   خطا
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 انگیزشی

  
32/123  575

راهبردهای 

 یادگیری

 
 575

باورهای 

 انگیزشی
 كل

 
 575

راهبردهای 

 یادگیری

 

 نتيجه گيري-9

رشد مطلوب است كه محیط با فرد هماهنگ باشند.  گیرد و زمانیهمه ما آگاهیم كه رشد انسان در نتیجه تعامل بین فرد و محیط صورت می

های نظر سنی با هم یکسانند، اما از لحاظ سبك یادگیری و جنبه شوند كه در ظاهر ازهای آموزشی با دانش آموزانی مواجه میمحیط معلمان در

كه آموزش و محیط  ردتوان در محیط آموزشی زمینه رشد همه جانبه را ایجاد كشناختی با هم متفاوت هستند. چنانچه قبال گفته شد، زمانی می

مهم  از طرفی عالوه بر شناخت كه عامل تعیین كننده در یادگیری است، راهبردهای انگیزشی عامل .ادطابق دتا سطح رشدی افراد آموزشی را ب

دهی به نوبه خود مستقیما بر ادراك آنها سازد تا در محیط و رفتار خود سازمان ایجاد كنند كه این سازماندیگری است كه دانش آموزان را قادر می

دانش آموزان رابطه معنی  پیشرفت تحصیلیبین سبکهای شناختی و  این پژوهش در بررسی این عوامل دریافت كه د تحصیلشان تاثیر دارداز عملکر

 .ایدنم پیش بینیو  تعیینرا  آنها . بدین معنی  كه نمیتوان از روی سبك شناختی دانش آموزان میزان پیشرفت تحصیلیمالحظه نشده استداری 

بین توانایی  دریافتند( در بررسی توانایی های ذهنی و فکری،سبکهای یادگیری و شناختی،شخصیت و انگیزش پیشرفت 2111و همکاران) 1باستو

سبك   2آفرینی مستقیم ،سبك یادگیری باز 1سبك یادگیری معنادار مستقیماما های ذهنی و انگیزش رابطه مثبت و معنی داری گزارش كرده اند. 

 با پیشرفت تحصیلی هیچ رابطه مثبتی نداشته اند. 5دی مستقیمیادگیری كاربر

رحمانی  دارد.نهای تحصیلی آنان تفاوت وجود بین سبکهای شناختی دانش آموزان با توجه به رشتههمچنین در پژوهش حاضر مشخص شد 

به این مهندسی و هنر با ویژگیهای شخصیتی  شناختی چهار رشته مختلف علوم انسانی، پزشکی، فنی( پژوهشی در مورد رابطه بین سبك1579)

بیشتر دانشجویان  ، بیشتر دانشجویان پزشکی دارای سبك جذب كننده ه،بیشتر دانشجویان علوم انسانی دارای سبك انطباق یابندنتیجه رسید كه 

وجود اینکه سبکهای شناختی در رشته با . مهندسی دارای سبك واگرا و جذب كننده و بیشتر دانشجویان هنر دارای سبك همگرا هستند -فنی

 های مختلف تحصیلی در مقطع دانشگاه متفاوت گزارش شده اند اما این تفاوت بین دانش آموزان مورد نظر در این تحقیق دیده نشد

بیشتر  می توان گفت به عبارت دیگر بین سبکهای شناختی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.از دیگر نتایج این پژوهش این بوده كه 

 هیکسون و  ؛(1531این یافته ها با یافته های مساواتی آذر) زنان دارای سبك واگرا و اكثر مردان دارای سبك همگرا می باشند.

 همسو است. ( 1991) 1ربالتیمو

طالعات انجام شده در زمینه م یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.بین  همچنین در این پژوهش مشخص شد

ادعا هستند كه استفاده از این  یافته ها همسو بوده و بر این باهمگی  با پیشرفت تحصیلی ـ تنظیمیردهای یادگیری خود برابطه بین استفاده از راه

 (.1991گروت،: پینتریچ و دی1573صفاریان طوسی،  ؛1571نژاد آموزان دارد)موسویراهبردها سهم مؤثری در پیشرفت تحصیلی دانش

مالحظه  همچنیندارد.  دتفاوت وجو ین سبك های شناختی و سطح باال ب ؛بین سبك های شناختی و خود كارآمدی این پژوهش نشان داده كه

 در بخشدارد.  دنظم دهی تفاوت وجوبین جنسیت و مولفه خود مولفه خود كارآمدی؛ بین جنسیت و مولفه اضطراب امتحان؛ كه بین جنسیت و شد

آزمون شفه بعد از تعیین معنی داری،  .یادگیری خود تنظیمی معنی دار استدر  اثر تعاملی جنسیت و سبك های شناختی تنها در مولفه سطح باال

سبك واگرا بین  مولفه راهبرد سطح باال. در سبك همگرا با سبك انطباق یابنده و واگرا معنی دار استتفاوت بین  خود كارآمدیدر مولفه  اددنشان 

 گیری انگیزشی، یادگیری خودبررسی رابطه بین جهت ا( ب1991گروت )پینتریچ و دیبا سبك جذب كننده و همگرا تفاوت معنی داری وجود دارد. 

گذاری رد رابطة مثبت دارد. ارزشگذاری درونی با درگیری شناختی و عملکخودكار آمدی و ارزشدریافتند  ـ تنظیمی و عملکرد تحصیلی كالسی

دهی و استفاده بدون توجه به پیشرفتهای قبلی، شدیداً با خود نظم و رددهی ندادرونی تاثیری بر عملکرد و كاربرد راهبردهای شناختی و خود نظم

آمدی،      اما در خود كار .گذاری درونی تفاوتی ندارنداز راهبردهای شناختی رابطه دارد. دختران و پسران از نظر متغیرهای عملکرد كالسی، ارزش

                                                                 

1 Busto 
1 Meaning Directed learning style 
2 Reproduction Directed Learning Style 
3 Application Directed Learning Style 
1 Hickson & Baltimore 
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دهی متفاوت به تری دارند.آموزش راهبردهای شناختی و خود ـ نظمدانند و اضطراب امتحان كمپسران خودشان را مؤثرتر از دختران می

آموزان، آنها از راهبردهای ا اصالح باورهای خود ـ كارآمدی دانشـود عملکرد در تکالیف تحصیلی آنها موثر بوده و بـتواند برای بهبآموزان، میدانش

 كنند.شناختی استفاده می

پوكی و بومن فیلد . داردنوجود  و راهبردهای یادگیری تفاوت آموزان دختر و پسر از نظر باورهای انگیزشیبین دانش و در انتها نتایج نشان داد 

دهی بین دختران و پسران تفاوتی وجود دریافتند كه در استفاده از راهبردهای خود نظم ات خود( در تحقیق1991گروت )ریچ و دییپنت ؛(1991)

 ندارد
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