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در  یادگیري يها هاي تفکر و سبک سبک ۀرابطبررسی 
  شهر تهران ان مقطع دبیرستانآموز دانش

 مریم رفعتی  

  
  چکیده
شود و  میي تفکر ها پرورش مهارتبه ی توجه زیادي تهاي تعلیم و تربی در نظام امروزه

بنابراین به نظر . چگونه با استفاده از فکر خود زندگی کنندکه د نبین میکودکان آموزش 
 ، لگو و روش ترجیحی فرد در استداللعنوان ا به(ي تفکر ها رسد شناخت سبک می

تواند  میي متفاوت ها در زمینه و و کاربرد آن در زندگی روزمره) ارزیابی و قضاوت
ي ها ي تفکر و سبکها سبک ۀرابط یبررس نیز هدف این مطالعه. روشنگر باشد

-Zhang(ي تفکر استرنبرگ ها ي تفکر از سیاهه سبکها براي سبک .استیادگیري 

Sternberg, 2005( ریچمن   ـ گراشا ۀي یادگیري از نظریها براي سبک و)Grasha-

Reichmann, 1996( ان آموز دانشکنندگان این مطالعه  شرکت. استفاده شده است
 اي گیري خوشه روش نمونه به ، از این جامعه. شهر تهران بودنددبیرستانی مدارس 

و مقیاس سبک  سبک تفکر ۀو به سیاهدند انتخاب ش )پسر 275دختر و  258( نفر 533
ي ها سبک باي تفکر ها سبکنشان داد که  ها یافته .ریچمن پاسخ دادندـ  یادگیري گراشا

ي تفکر با ها نشان داد که سبک ها یافتههمچنین  .دارند يمعنادار ۀرابط یادگیري
به نظر . بینی کنند یادگیري را پیش يها الگوهاي متفاوتی توانستند هر یک از سبک

تقل را ترجیح ي مسي یادگیرها سبک ، وع اولنسبک تفکر  ان باآموز دانشکه  رسد می
 ي یادگیريها دیگر سبک به ، تفکر نوع دوم و سومان با سبک آموز دانشدهند و  می
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   .گرایش دارند
، پرورش تفکر، ي فکريها مهارت ، ي یادگیريها سبک ، ي تفکرها سبک :ها واژهکلید

  . آموزش و پرورش
  
  مقدمه. 1

 ,Splitter & Sharp( رسالت آموزش تفکر را بر دوش داردآموزش و پرورش امروز 

ي ها جدید نیز عمدتاً ناظر به ضرورت آموزش مهارتي آموزشی ها و رویکرد )1995
ي ها بخشی از ضرورت متعارف در آموزش مهارت. باشند میفکري در دوران کودکی 

یی ها و مهارت است تغییر کرده ۀته است که جامعافزایش آگاهی از این نک ۀنتیج ، تفکر
براي جهان خارج از ان را آموز دانشتوانند  میاند دیگر ن که براي نسل قبل مفید بوده

توجه خود را کمتر به ، شود که در آموزش میپس این الزام ایجاد  .مدرسه آماده کنند
   .تفکر مستقل معطوف کنیم به آموزشاطالعات و بیشتر  ۀارائ

که  کند می ربیش از سی مهارت مجزا را ذک  لیپمن، در فرایند آموزش فکر کردن
مهارت  ،یابی مهارت ارزش، نقادتفکر  ،از جمله تفکر خالق ،کودکان باید آن را فراگیرند

فلسفه براي  ۀیق برنامراز طبه بهترین شکل  ها بسیاري از این مهارت فراگیري . ...ارتباط
نیز این  ییها ل تاکید بر چنین مهارتدلی .)110 :1388، مرعشی(پذیر است  کودکان امکان

 دیاب میبهبود ي گوناگون نیز ها عملکرد فرد در زمینه ،است که با رشد و پرورش آنها
چگونه با مسائل مختلف که گیرند  میکودکان یاد واقع در .)3: 1391 ،کیکاوسی و ناجی(

دهد و  میکه یادگیري در خالء رخ ننجاآاز .اخالقی و فرهنگی برخورد کنند، اجتماعی
 ،عاطفی، ي شناختیها از رونداي  یادگیري یعنی مجموعه ۀبراي یادگیري نیاز به زمین
توان نقش شرایط محیطی در یادگیري را نادیده  مین اینبنابر، اخالقی و اجتماعی است

   .)59: 1388، فر کیوان و رشتچی(گرفت 
، اجتماعی و فیزیولوژیک فرآیند آموزش، شناختی مطالعات مربوط به ابعاد روان

افراد براي  بر این اساس که .ي تفکر گردیدها سبک ۀیی در زمینها به پژوهشمنجر
 ي ثابت و متمایزي دارند که اساساًها شیوه ،ذخیره و پردازش اطالعات ،رمزگردانی

د اجتماعی شدن و محیط فراینرسد  به نظر می. )Atkinson, 1988( مستقل از هوش است
 ءکه کودك با افراد و اشیا از همان ابتدا .هاي تفکر دارند سزایی در تحول سبک سهم به
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 شود ي خاصی متمایل میها به سمت سبک ،کند میموجود در محیط تعامل بر قرار 
در انجام دادن کارها  ي عادتی یا غالب فرداصطالح سبک به الگو .)6: 1383، فالحت(

  .)Sternberg & Grigorenko, 1995( اشاره دارد
نظیر  ییها سازه ،شناسی و تعلیم و تربیت به روان» سبک«ورود اصطالح  بعد از

. ي آموزشی به طور وسیعی به کار گرفته شدندها سبک شناختی و سبک، سبک یادگیري
، فرایندهایی نظیر ادراك(شناخت  ۀپلی بین مطالع ،ي یادگیريها مطالعه در مورد سبک

مفهوم سبک طی . )Marton, 1988(شخصیت ایجاد کرد  ۀو مطالع) حافظه و تفکر
گروهی از : شناسی تربیتی در دو جهت گسترش یافت روان ةدر حوز هاي بعد سال

ان بر عملکردشان سعی آموز دانشي فردي ها تفاوت تأثیرپژوهشگران به منظور یافتن 
منظور  ي شناختی و یادگیري در مدارس داشتند و گروهی دیگر بهها در بررسی سبک

تجربی اساس مشاهدات ي یادگیري و تدریس برها سبک ۀابداع چارچوبی براي مطالع
      .)Sternberg & Grigorenko, 1997( دکردنیی ها کوشش

ي فردي در یادگیري را صرفاً ناشی از هوش یا ها تفاوت ،ز جریانات مذکورپیش ا
چگونگی یادگیري مورد توجه  ،از این منظر. دانستند می شناختی يها دیگر قابلیت

نایی شناختی مورد ارزیابی اعنوان تابع تو پژوهشگران نبود و تنها برونداد یادگیري به
عملکرد تحصیلی و  ةشده دربار ي انجامها پژوهش. (Woolfolk, 2004:120) گرفت میقرار 

ي فردي در یادگیري نشان داد که افراد در شرایط مختلف سطوح متفاوتی از ها تفاوت
دهند که توانایی  میاین شواهد به تلویح نشان . دهند میتوانایی و عملکرد را نشان 

. دتواند عملکرد در شرایط مختلف را تبیین کن میشناختی به عنوان عاملی نسبتاً پایا ن
 ,Marton(ي یادگیري شد ها اي براي طرح مفهوم سبک این یافته و شواهد مشابه پایه

1988.(  
مشخص از متغیرهاي  ۀدو طبق ،تبیین یادگیري دهد که در میادبیات پژوهش نشان 

و  ي شناختیها اندازه اول شامل ۀطبق. اند بررسی قرار گرفتهکننده مورد  بینی پیش
دوم  ۀطبق ).Zhang & Sternberg, 1988( است (Ability Tests) هاي توانایی آزمون
این  .ي غیرشناختی هستندها اندازه ،ها بینی تفاوت ورد استفاده براي پیشي مها اندازه
و ) Busato et. Al, 1999( صفات شخصیت ،اعتماد به نفس ه،پندارشامل خود ها اندازه
 ۀادگیري از عوامل دیگري چون طبقچه یاگر .شوند می )Zhang, 2002( ي تفکرها سبک
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رسد که با توجه به  میاما به نظر  ،پذیرد می تأثیرنیز  ...ي تدریس وها روش ،اجتماعی
دو طبقه از ، یادگیري ةکنند مهمترین عوامل تبیین ،ادبیات پژوهش و مبانی نظري

  .باشند میمتغیرهاي ذکر شده در باال 
یافتن تعریف دقیق و مورد پذیرش همه ، شناسی دیگر در حوزه روان ةمانند هر ساز

گاه از سبک یادگیري با  ،در ادبیات نظري و پژوهشی. براي سبک یادگیري دشوار است
در جهت تعریف . شده استیادگیري یاد رجحان یی مانند سبک شناختی و یا ها نام

برخی بر رفتار یادگیرنده و برخی  ،برخی بر پردازش اطالعات ،ي یادگیريها سبک
 ۀبا تاکید بر جنب )Woolfolk, 2004(وولفلک . کنند میدیگر بر تعامل اجتماعی تاکید 

  : کند میآن را این گونه تعریف  ،سبک یادگیري رجحانی
 ،تفاده از تصاویر به جاي کتابمانند اس ،فرد براي مطالعه و یادگیري رجحانی ةشیو
ي ساختارمند در مقابل ها یادگیري موقعیت ،کرد با دیگران به جاي کار فرديکار

  . ز این دستهو ا، ي بدون ساختارها موقعیت
توان اصطالح  میبنابراین . است نه تواناییرجحان ، آید که سبک میاز این تعریف بر

  .یادگیري معادل دانست رجحان با راسبک یادگیري 
 ۀگیري که به هیچ وجه محدود به حیطي نسبتاْ جدید سبک یادها یکی از تعریف

براي  (Grasha & Riechmann, 1996) و ریچمن گراشاتعریفی است که  ،شناخت نیست
تعامل اجتماعی در نظر ۀ مثاب ي یادگیري را بهها سبک ها آن. دهند مییادگیري ارایه 

ان در تعامل با آموز دانشکنند که  میهاي مختلفی تعریف  ن را نقشآگیرند و  می
همچنین همسو با این . گیرند میمعلمان و محتواي دروس بر عهده ، ها همکالسی

ي یادگیري ها معتقدند که سبک (Riding & Cheema, 1991)  رایدینگ و چیما ،تعریف
      . شود میي دیگر نیز ها ي شناختی و سبکها دارد و شامل سبکتري  وسیع ۀدامن

براساس پاسخ   (Grasha & Richmann, 1996) مدل پیشنهادي گراشا و ریچمن
توان از  میاز نظر آنها سبک یادگیري را . شود میان به فعالیت کالس تشکیل آموز دانش

 ها یمعلمان و یا هم کالس ، مثالْ نگرش به یادگیري ،طریق ابعاد اجتماعی و عاطفی
در  ها ارتباطی و تعاملی سبک ۀجنب ،ي یادگیريها در این تعریف از سبک. شناسایی کرد

سه بعد دو ، آنها براي تعامل کالسی ۀدر مدل اولی. گیرد میکالس درس مورد تاکید قرار 
  :شود میقطبی مطرح 
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   (Avoidant-Participative) طلب مشارکته ـ کنند اجتناب) 1(
   (Competitive-Collaborative) خواه همکاريب ـ طل رقابت) 2(
   (Dependent-Independent) مستقله ـ وابست) 3(

روي  ،نظر کرده و بیان کردند که افراد در هر بعدبعدها در مدل خود تجدیدآنها اما 
بندي  براساس تقسیم. ي مخالفها گیرند و نه در قطب میقطبی قرار  ر تکیک پیوستا

 ،طلبی مشارکت، گري باجتنا خواهی همکاري ،طلبی قابترحدي از توانند تا میافراد جدید 
هر سبک  هاي اي از ویژگی خالصه 1در جدول ( وابستگی و استقالل برخوردار باشند

   .)آمده است
  

  ریچمنـ  ري گراشاي یادگیها سبک ۀخالص .1 لجدو
  انآموز دانشویژگی   سبک

مدار و توام با فعالیت را ترجیح  هاي معلم و کالس ،کنند میان رقابت آموز دانشانی که با سایر آموز دانش  طلب رقابت

  .دهند می

هاي کوچک به سرپرستی شاگردان  گذراند و کار در گروه میخود را با دیگران در میان  این افراد افکار  واهخ همکاري

  .دهند میرا ترجیح 

آنها به محیطی گرایش دارند که  ،کنند میرسند و در کارها مشارکت ن میعالقه به نظر  این گروه بی  کننده اجتناب

  .بتوانند ناشناس بمانند

  .دهند میدهند و سخنرانی همراه با بحث را ترجیح  میبه مشارکت در امور اشتیاق نشان  داین افرا  طلب مشارکت

  . ي واضح و بدون ابهام تمایل دارندها دستورالعمل این یادگیرندگان پیرو اشخاص مقتدرند و به دریافت  وابسته

ارند اهداف و فرایند و دوست د شوند میي مستقل حاضر ها کنند و در پروژه میاین افراد مستقال فکر   مستقل

  .را تعیین کنند یادگیري خود
  
ي ها سبکعنوان  اب را ي متفاوت افراد در پردازش اطالعاتها شیوه ،استرنبرگ 
تفکر  ۀیافت ، روش رجحاناز نظر او سبک تفکر .)Sternberg, 1994( نامگذاري کرد تفکر

یش اشاره دارد ها بلکه به چگونگی استفاده فرد از توانایی ،است و یک توانایی نیست
 گردانیخودۀ ظرین ۀپای شده توسط استرنبرگ بر ي تفکر مطرحها سبک .)1391، سیف(

  .شکل گرفته است ذهنی
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 ها ذهنی معتقد است که سبک گردانیخود ۀدر نظری )Sternberg, 2000(استرنبرگ 
دهند که  میاند و نشان  ي شناختیها اي براي استفاده از توانایی یافته رجحانهاي  روش

 ،از نظر او .یرندگ میي خویش را در زندگی روزمره به کار ها افراد به چه شکل توانایی
  : اند کسبک تفکر در پنج بعد قابل تفکی سیزده
یی قضا و (Executive) اجرایی ،(Legislative) گذارانه شامل سبک قانون کارکردها .1

   (Judicial)  هیابان یا ارزش
، (Monarchic) شاهانه، (Hierarchical) مراتبی سلسله هاي سبکشامل  ها شکل. 2
  (Anarchic) قانونی بیو  (Oligarchic) ساالري یا گروهه يساالر  جرگه
    (Local) و جزئی(Global)  ي تفکر کلیها شامل سبک ها سطح .3
  ي درونی و بیرونی ها شامل سبک ها حوزه .4
 جدول( (Conservative)  انهکار و محافظه(Liberal)  یآزاد اندیششامل  ها گرایش .5

2.(   
سبک  تفکر قابل تمیز به صورت سه سبک کلی  13دهند که  مینشان  ها پژوهش

ي تفکر نوع اول مولد خالقیت بوده و ها سبک. )Zhang & Sternberg, 2005(هستند 
ي ها این سبک کلی شامل سبک. کند میسطوح باالتري از پیچیدگی شناختی را طلب 

سبک تفکر نوع دوم شامل . شود می یاندیش، کلی و آزادمراتبی سلسله ،قضایی ، قانونی
رهنمون ساخته و سطوح هنجار ست که فرد را به تبعیت از ها دسته از سبک آن

ي ها مشتمل بر سبک ها این سبک. گیرد میتري از پیچیدگی شناختی را در بر  پایین
 ، ساالري جرگه، قانونی بیي ها سبک. است انهکار و محافظه شاهانه، جزئی ،اجرایی

تواند با  میاین سبک  .دهند میدرونی و بیرونی نیز سبک تفکر نوع سوم را تشکیل 
شکري و  ، کدیور ، فرزاد(ي سبک یک یا دو را شامل شود ها ویژگی ،موقعیتتوجه به 
  ).1386 ،دانشور پور

  هاي تفکر استرنبرگ سبک ۀخالص .2 جدول

  

  ها ویژگی  ي تفکرها سبک

دها
رکر

کا
  

  .دهند میاختراع و طراحی تمایل دارند و کارها را با روش خود انجام  ،به ایجاد  انهگذار قانون. 1

  .کنند میاز دستورات دیگران پیروي   اجرایی. 2
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  ها ویژگی  ي تفکرها سبک

 قضایی یا. 3

  یابانه ارزش
  .کنند میافراد و کارها قضاوت و ارزیابی  ةدربار

کل
ش

  ها 

  شاهانه .4
انرژي خود را به آن اختصاص  ۀهم خواهند در هر زمان به یک کار بپردازند و تقریباً می
  .دهند می

  مراتبی سلسله. 5
زمان کارهاي زیادي انجام بدهند و براي انجام دادن کارها و تخصیص  دهند در یک میرجیح ت

  .بندي داشته باشند اولویت، انرژي و منابع به آنها

 يساالر رگهج. 6
یا 

  ساالري گروهه

بندي آنها دچار مشکل  ، اما در اولویتتمایل دارند در یک زمان کارهاي زیادي انجام بدهند

  .شوند می

  قانونی بی. 7
و  ها دستورالعمل، قواعد ،ها از نظام گیرند؛ و میبراي حل مسائل به کار را هاي تصادفی  روش

  .به طور کلی هر محدودیتی بیزارند

طح
س

  ها 

  .تمایل دارند با کلیات و نیز صور کلی و انتزاعی درگیر باشند  کلی. 8

  .ي عینی و خاص درگیر باشندها تمایل دارند با جزئیات و نمونه  جزئی. 9
وها

لمر
ق

  

  .بر دنیاي خویش متمرکز و متکی به خود هستند ؛تنهایی کار کنند دارند بهتمایل   درونی. 10

  .اند بیرون متمرکز و به دیگران وابستهبر جهان  کنند میبا دیگران کار   بیرونی. 11

ش
گرای

  ها 

  اندیشیآزاد. 12
ند و با با آداب و رسوم مخالفبنابراین ي جدید انجام دهند؛ ها تمایل دارند کارها را با روش

  .کنند میآنها مبارزه 

13 .

  کارانه محافظه

دهند و از آداب و رسوم پیروي  میشده و صحیح انجام  تجربه هاي ازپیش کارها را با روش

  .کنند می
  

ی نظري نامباساس بر(اند دهد که متخصصان توانسته میمرور ادبیات پژوهش نشان 
ته از این که هر یک از گذش. یی براي سبک یادگیري انجام دهندها بنديتقسیم) زیربنایی
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به کدام جنبه تاکید دارد و کدام بعد فعالیت در کالس را در نظر  ها بندياین تقسیم
همواره این سوال مطرح است که سبک یادگیري به عنوان عامل بسیار مهم در  ،گیرد می

بر  مؤثربه عبارت دیگر عوامل . پذیرد می تأثیراز چه عواملی  ،تعیین سطوح عملکرد
    سبک یادگیري کدامند؟ 

دهد نشان می ،ي یادگیري به عمل آمده استها ي متفاوتی که از سبکها بنديدسته
 در کنونو تا گیرند میي شناختی و شخصیتی شکل ها اساس ویژگیبر ها که این سبک

ي یادگیري ها گیري سبکدیگري که باعث شکل بناییزیرعوامل به ، گوناگونمطالعات 
هرچند که برخی . )75 :1390 ،شمس اسفند آباد( شود به صورت روشن اشاره نشده استب

براي مدت چند ، در کالس معلم تکانشی آموز دانشاند که اگر پژوهشگران بیان کرده
  .(Kagan, 1996)تواند به صورت تکانشی عمل کند  میباشد حضور داشته سال 

آیند سبک یادگیري شامل در بیشتر موارد متغیرهاي پیشطور که ذکر شد همان
و  رویکردهامعتقد است  )Heinstrom, 2000( هینستروم  .متغیرهاي شخصیتی بوده است

ك وه. ي شخصیتی افراد باشدها ویژگی تأثیرتواند تحت  میراهبردهاي یادگیري 
)Hawk, 1993(  ي فردي در پیشرفت ها تفاوتکند که براي درك بهتر  مینیز بیان

ي ها ان در قالب ویژگیآموز دانشبایست  میهاي یادگیري دتحصیلی و استفاده از راهبر
 .بگیرندارتباطی و تفکر مورد بررسی قرار  ي شخصیتها تر مانند سبکاساسی
دریافتند که ) Norio Kazuhisa & & Takafumi 2005 ,(و نوریو  کازو هیسا ، میتاکافو
ي ها سبک .داري داردرابطه معنی تفکر با فرایند حل مساله به شکل مشارکتي ها سبک

-رونب ـ گرايبرونمله سبک ارتباطی و یا میزان جاز ،ي شخصیتیها تفکر با ویژگی
نشان  در ایران نیز شده انجام يها پژوهش .)Ching & Chaun, 2004( رابطه دارند گرایی

 ، خسروي ؛1385، شکري و همکاران(رابطه دارد دهند که سبک یادگیري با سبک تفکر  می
در جهت بررسی عوامل  گرفتهتعداد مطالعات صورت ).1387 ،؛ یمینی و همکاران1383
یک از مطالعات  ضمن اینکه در هیچ .است ترجیحی یادگیري بسیار اندك ةشیوبر  مؤثر

  .نبوده است ریچمنـ  گراشاي ها سبک، مذکور سبک یادگیري مورد پژوهش
شده توسط مطرح ۀگاني تفکر سهها قصد داریم به این موضوع بپردازیم که سبک ما
 تأثیرچگونه بر سبک یادگیري  )Zhang & Sternberg, 2005( و استرنبرگ ژانگ

ي پیشنهادي ها سبک ، ي یادگیري مورد بررسی در این پژوهشها سبک. گذارند می
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 پردازیم که سهم میما در پژوهش حاضر به بررسی این سوال . گراشا و ریچمن هستند
ي یادگیري چه میزان ها بینی واریانس سبکتفکر در پیش ۀگاني سهها یک از سبک هر

ما این است که بین  ۀفرضی ،است؟ دراین راستا و با بررسی ادبیات نظري و پژوهشی
  .داردان رابطه وجود آموز دانشي تفکر و سبک یادگیري ها سبک
  

  روش . 2
مورد بررسی در این  ۀجامع .استآزمایشی با طرح همبستگی روش پژوهش حاضر غیر

آموزش و  ۀگاننوزدهان دختر و پسر دبیرستانی مناطق آموز دانش ۀکلی شامل پژوهش
ازمناطق . انجام گردید ايخوشهتصادفی با روش  گیرينمونه. اندهپرورش تهران بود

 160 سوم ۀپای، 110دوم  ۀ، پای103 اول ۀپایدر  و مجموعاً منطقهچهار ، تهران ۀگاننوزده
دختر و  258(نفر  533کنندگان تعداد کل شرکت .انتخاب شدند نفر  150چهارم  ۀپای و

  .ه استبود) پسر 275
  
  ابزارهاي پژوهش . 3

  :هاي زیر استفاده شده استمقیاس در این پژوهش
این مقیاس  :)Sternberg & Wagner, 1992( سوالی سبک تفکر استرنبرگ 65 مقیاس 

سه نوع سبک در درون  ،ي تجربیها اساس یافتهکه بر استشامل سیزده سبک تفکر 
-ي قانونها سبک سبک نوع اول .(Zhang & Sternberg, 2005) تفکر قابل تمیز هستند

بر  در را )گویه 25در مجموع ( یاندیش، کلی و آزادمراتبی، سلسلهییقضا ،گذارانه
 20با  انهکار، شاهانه و محافظهجزئی ،ي اجراییها نوع دوم شامل سبک سبک .گیرد می

درونی و بیرونی  ،ساالريجرگه ،قانونیبیي ها سبک شامل سبک  آخرین. استگویه 
-درجه 5 لیکرت یک طیفروي  ، این سیاهه در ها گویه .استگویه  25که شامل  است
ي هر ها قابلیت اعتماد درونی سوال ،ي خارجیها در پژوهش. ندشو میگذاري نمره اي 

هر کدام از سیزده سبک تفکر در مطالعات مختلف  در ، وآلفاي کرونباخ اساسبر ،عامل
فرزاد و ). Zhang, 2009; Zhang & Sternberg, 2005( گزارش شده است 0.80 تا 0.43 از

در  ،0.70مذکور براي سبک اول   ۀدر رابطه با همسانی درونی سیاه) 1386( همکارانش
این مطالعه نیز همسانی  در .اندرا گزارش کرده 0.71و در سبک سوم ، 0.63سبک دوم 
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  .ه استبه دست آمد 69و  ، 0.66 ، 0.69ترتیب درونی به
است که  گویه 60 این مقیاس داراي: ریچمنـ  ي یادگیري گراشاها مقیاس سبک

به  »کامالً مخالفم«تا  »کامالً موافقم«از  ،ايدرجه 5کنندگان در یک طیف لیکرت شرکت
 یافتاین مقیاس در ایران از  از آنجا که شواهدي مبنی بر استفاده .دهند میآن پاسخ 

ي ها ز تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفها اي آننشده است براي تایید روایی سازه
 به علت بار عاملی کم ها از گویه برخی .استفاده گردیداصلی و چرخش واریماکس 

          .استایرانی  ۀ، در جامعمورد نظر  ةاز تایید سازبدست آمده نشان نتایج . حذف شدند
، ریچمنـ  گراشا مقیاس سازيجهت روا ايدر مطالعه (Baykul, 2010) بایکول      

 در این مطالعه نیز. استکرده  گزارش 0.78تا  0.40از  را ها همسانی درونی سبک
وابسته  ،0.64 ي مستقلها ترتیب در سبکبه ،اساس آلفاي کرانباخبرهمسانی درونی 

به  0.69کننده و همکاري 0.74رقابتی  ،0.70کننده ، مشارکت0.71کننده ، اجتناب0.65
   .اعتبار باالي این ابزار است ةدهندنشان نتایج این .ستاه دست آمد

  
  اجرا ةشیو. 4

در طول  وسال دوم قبل از امتحانات پایانی نیم ، 91-90 سال تحصیلیدرکنونی  ۀمطالع
در  ها نامهاجراي پرسش. است پذیرفته صورت، ان در کالسآموز دانشساعات حضور 

ه گر و به کمک مشاور مدرسه انجام گرفتمدارس دخترانه و پسرانه توسط پژوهش
ي الزم ها وصیهو ت ها آموزش، ها نامهبه مشاورین مدارس قبل از اجراي پرسش. است

  .ه استداده شد
  
  ایجنت. 5

  :در این پژوهش نتایج به دست آمده به شرح زیر است
  

   ي یادگیريها ي تفکر و سبکها سبک نتایج همبستگی بین 1.5
ي ها بین سبک ۀده از همبستگی گشتاوري پیرسون درخصوص رابطنتایج به دست آم

دهد که به جز سبک  مینشان ریچمن ـ  گراشاي یادگیري ها تفکر استرنبرگ و سبک
دیگر  ،ي تفکر داردها داري با سبکمنفی و معنی ۀکننده که رابطي اجتنابیادگیر
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  ).3 جدول( داري با سبک تفکر دارندمثبت و معنی ۀرابط ي یادگیريها سبک
  

  ماتریس همبستگی .3 جدول
  8  7  6  5  4  3  2  1  ها متغیر

          سبک تفکر نوع اولـ 1

 0.74  نوع دوم سبک تفکرـ 2
       

  **0.73 **0.64  سبک تفکر نوع سومـ 3
     

 **0.27 **0.31 **0.47  مستقلـ 4
     

  کنندهاجتنابـ 5
- 0.23** -0.09* -0.10* -0.15** 

    

    **0.18- **0.22 **0.32 **0.41 **0.32  کنندههمکاريـ 6

   **0.35 0.06- *0.08 **0.31 **0.20 *10 .0  وابستهـ 7

  **0.43 **0.48 **0.31- **0.36 **0.31 **0.31 **0.29  رقابتیـ 8

 **0.54 **0.30 **0.38 **0.57- **0.29 **0.26 **0.28 **0.23  جومشارکتـ 9

P<0.01** p<0.05* N=533  
  

   ي تفکرها اساس سبکي یادگیري برها بینی سبکپیش 2.5
درصد از واریانس سبک  22تفکر نوع اول گام نشان داد که سبک بهنتایج رگرسیون گام

د از واریانس درص 0.07سبک تفکر اول و دوم با هم . کند مییادگیري مستقل را تبیین 
درصد از  16سبک تفکر نوع دوم . کنند میکننده را تبیین سبک یادگیري اجتناب
درصد از  11سبک تفکر اول و سوم . کند میکننده را تبیین واریانس سبک همکاري
سبک تفکر نوع سوم و . کنند میرفته تبیین هموابسته را برروي واریانس سبک یادگیري

سبک تفکر نوع دوم . کنند میدرصد از واریانس سبک یادگیري رقابتی را تبیین  11اول 
-دستبهF  مقادیر. کنند میجو را تبیین درصد از واریانس سبک مشارکت 0.08و سوم 

ي رگرسیونی معنی دار ها رگرسیونی در تمام تحلیل آمده تحلیل واریانس و ضرایب
  ). 4 جدول( است

  رگرسیونی و تحلیل واریانس صۀخال .4 جدول
 R  R2  Adjusted  گام  متغیر وابسته

R2 
F B β  
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 **0.47 0.01 **148.60 0.22 0.22 0.47  سبک اول  سبک مستقل

-سبک اجتناب

  کننده
 **0.23 - 0.01- **30.75 0.05 0.06 0.23  سبک اول

  سبک اول و
  سبک دوم

0.26 0.07 0.07 19.67** -0.01 -0.37** 

0.01 0.18** 

 **0.41 0.02 **104.96 0.16 0.16 0.41  سبک دوم  کنندههمکاري

  وابسته
 **0.31 0.01 **56.59 0.09 0.10 0.31  سبک سوم

  سبک سوم و
  سبک اول

0.34 0.11 0.11 33.35** 0.01 0.41** 

- 0.01 -0.16** 

 **0.32 0.01 **58.74 0.10 0.10 0.32  سبک سوم  رقابتی

  سبک سوم و
  سبک دوم

0.34 0.11 0.11 34.25** 0.01 0.19** 

0.01 0.18** 

  جومشارکت
 **0.28 0.01 **45.78 0.08 0.08 0.28  سبک دوم

  سبک دوم و
  سبک سوم

0.29 0.09 0.08 25.18** 0.01 0.19** 

0.01 0.13** 

P<0.01** N=533  
  
  بحث. 6

و در  یادگیري هايتفکر و سبک هايسبک ۀاز انجام پژوهش حاضر بررسی رابط هدف
. بود ي یادگیريها بینی سبکتفکر در پیش ۀگاني سهها تعیین سهم سبک، سطح باالتر

پیشتر اشاره کردیم که سبک یادگیري مورد . به تفصیل در بخش نتایج ارائه شد ها یافته
 ، است که به لحاظ تعریفریچمن ـ  گراشاي یادگیري ها نظر ما در این پژوهش سبک

-مورد نظر نیز تقسیم و سبک تفکر گیرد میابعاد ارتباطی و مشارکتی در کالس را در بر 
   .است استرنبرگ ژانگ و ي تفکرها سبک ۀگانبندي سه

براي  .ي تفکر رابطه دارندها یري با سبکگانه یادگ ي ششها هر یک از سبک
ر و ي تفکها ضریب همبستگی بین نمرات سبک ، به روش پیرسون ،آزمون این فرضیه
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  :نتایج نشان داد که .سبک یادگیري را محاسبه کردیم
، رقابتی و وابسته ،کننده، همکاريسبک تفکر نوع اول با سبک یادگیري مستقل. 1

سبک تفکر نوع اول با سبک یادگیري  ۀرابط. ردمثبت و معناداري دا ۀجو رابطمشارکت
ر نوع سبک تفک ۀرابط. ر استمعنادا 0.05ا در سطح وابسته بسیار ضعیف است و تنه

  .کننده منفی استاول با سبک یادگیري اجتناب
، رقابتی و وابسته، کنندههمکاري، سبک تفکر نوع دوم با سبک یادگیري مستقل. 2

ر نوع دوم با سبک یادگیري سبک تفک ۀرابط. معناداري دارد مثبت و ۀجو رابطمشارکت
 .معنادار است 0.05در سطح  کننده منفی است که این رابطه تنهااجتناب

، رقابتی وابسته ،کنندههمکاري، سبک تفکر نوع سوم نیز با سبک یادگیري مستقل. 3
سبک یادگیري  این سبک تفکر نیز با. مثبت و معنادار دارد ۀجو رابطو مشارکت

  . معنادار است 0.05اما این رابطه تنها در سطح  ،کننده رابطه منفی دارداجتناب
اما  ،جهتی دارندي مختلف یادگیري روابط همها سه سبک تفکر با سبکچه هر اگر

       .تا حدي متفاوت است ها شود که الگوي رابطه می تر معلومبا نگاهی دقیق
ترین رابطه را ، سبک نوع اول قويکه از بین سه سبک تفکرن است آنتایج حاکی از 

ترین رابطه را در اول ضعیفهمچنین سبک تفکر نوع . دبا سبک یادگیري مستقل دار
-ي استقاللها که این یافته هماهنگ با جنبه بین سه سبک با سبک یادگیري وابسته دارد

انی که سبک تفکر نوع اول در آنها غالب آموز دانش .سبک تفکر نوع اول است ۀطلبان
یادگیري را خود  است تمایل دارند مستقل یاد بگیرند و بسیاري از اهداف و راهبردهاي

این انتظار وجود  ،)Sternberg, 1997(ذهنی  گردانیخود ۀنظری ۀبرپای. انتخاب کنند
گونه که اشاره همان. داشت که سبک تفکر نوع اول با یادگیري مستقل رابطه داشته باشد

ست که یکی از آنها سبک ها اي از سبکسبک تفکر نوع اول در واقع مجموعهکردیم 
 ،این است که افراد در آن انهگذارویژگی اصلی سبک قانون. است انهارگذتفکر قانون

عالوه سبک به. زنند میدست به تعیین و وضع قوانین و قواعدي براي زندگی خود 
یادگیري مستقل  ۀالزم. قیت و ابتکار فردي استیی از خالها تفکر نوع اول داراي جنبه

اساس وجود براین. ادگیري خود استدي براي یي فرها نیز تعیین اهداف و استراتژي
منطقی  ،یادگیري مستقل همبستگی باال و مثبت بین نمرات سبک تفکر نوع اول و سبک

بسته نیز با ضعیف سبک تفکر نوع اول و سبک یادگیري وا ۀرابط. بینی استو قابل پیش
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  .نظري همسوست ۀپیشین
سبک یادگیري  ر نوع اول باقوي و منفی سبک تفک ۀرابط، جالب دیگر ۀیافت
به  دارند هنجارها را افراد تمایل ،که در سبک تفکر نوع اولنجاآاز. کننده استاجتناب
 کارها را به روش جدید انجام داده و و )گذارانهقانون(بپذیرند  خطر را بطلبند وچالش 

منفی آن با سبک اجتنابی که فرد از  ۀرابط، )یاندیشآزاد( برند میاز تکالیف تازه لذت 
ر نوع اول با سبک سبک تفک ۀدرمقابل رابط .قابل تبیین است کشد میکنار  ها موقعیت

این رابطه با توجه به اینکه افراد داراي . قوي و مثبت است ،کنندهیادگیري همکاري
یابی هستند متمرکز سبک تفکر نوع اول روي تکالیفی که نیازمند تحلیل و ارزش

با سبک یادگیري ) انهگذارقانون( و تحلیل دارند ل به طراحیو تمای) ییقضا( شوند می
ارکت داشته و شدرسی م ۀیی از برنامها در طراحی بخشکننده که درآن افراد همکاري

  .بینی بودد و تمایل به بحث دارند قابل پیشکنن مییشان را مطرح ها ایده
 اًاي است که تلویحي یادگیري به گونهها تفکر نوع دوم با سبکالگوي روابط سبک 

ترین رابطه را با سبک نوع دوم قوي. این سبک را دیدتوان گرایش وابسته بودن در  می
تفکر با سبک یادگیري  این سبک ۀرابط. دارد )تعامل با دیگران( کنندهسبک همکاري
آن با سبک یادگیري  ۀسبک تفکر نوع اول است و رابط ۀتر از رابطمستقل ضعیف

 ذهنی گردانیخود ۀبر اساس نظری .تر استبسیار قوي )نیاز به منابع حمایت( وابسته
، جزئی ،ي اجراییها سبک تفکر نوع دوم شامل سبک ،(Sternberg, 1997) استرنبرگ

یی از وابستگی و پیروي ها جنبه ،ها این سبک ۀدر هم. است انهکارو محافظه شاهانه
میل به کار با (سبک تفکر نوع دوم را سبک بیرونی  (Zhang, 2009)ژانگ . وجود دارد

به نظر ، ارائه شد ها با توجه به توضیحاتی که براي هر یک از این سبک. داند می) دیگران
الب است گرایش بیشتري به رفتار غدي که سبک تفکر نوع دوم در آنها رسد افرا می

  . وابسته دارند
این سبک در برخی . الگوي روابط در سبک تفکر نوع سوم چندان واضح نیست

در  .است و در برخی موارد مانند سبک تفکر نوع دوم موارد مانند سبک تفکر نوع اول
 ،هاي درونیشامل سبکسبک  این که رابطه با سبک تفکر نوع سوم اشاره کردیم

 & Zhang) از نظر ژانگ و استرنبرگ .شود می قانونیبی و ساالريجرگه، بیرونی

Sternberg, 2005)، توانند سبک تفکر نوع سوم بسته به موقعیت و تکلیف خاص می
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به همین  احتماالً. ي هر یک از دو نوع سبک تفکر اول و دوم را داشته باشدها ویژگی
ي ها تفسیري از روابط بین این سبک تفکر با سبکتوان الگوي قابل  میدلیل است که ن

  .یادگیري را شناسایی کرد
این رابطه تنها  .منفی دارد ۀکننده رابطر نوع سوم با سبک یادگیري اجتنابسبک تفک

سبک تفکر نوع اول و  ۀله با توجه به الگوي رابطئاین مس .معنادار است 0.05در سطح 
ي ها در رابطه با سبک .بینی بودقابل پیش، آمدهاي یادگیري که در باال دوم با سبک

هر سه نوع سبک . توان الگوي متفاوتی را نشان داد میجو نیادگیري رقابتی و مشارکت
جو روابط مثبت و نسبتاً قوي نوع سبک یادگیري رقابتی و مشارکتتفکر با هر دو 

تمایل به  ،کالسمشارکت در ، ي این دو نوع سبک یادگیريها با توجه به ویژگی .دارند
تعیین ، )ها جومشارکت( استفاده از تمام تجارب کالسی بحث و توضیح مطالب و

ري در بحث و مرکز توجه تمایل به رهب، نآپافشاري در رسیدن به  اهداف براي خود و
  .قابل تبیین است )ها طلبرقابت( یافت بازخوردبودن و در

ترین به طور کلی متغیرهاي شناختی مهمتفکر و ، گراپردازان شناختاز دیدگاه نظریه
ارزیابی ، سبک تفکر به عنوان الگوي غالب استدالل. عوامل در تعیین رفتار انسان هستند

افکند و  میرفتاري و هیجانی فرد سایه  ،ي شناختیها جنبه میو قضاوت در افراد بر تما
نشان دادیم که  در این پژوهش نیز ما. ي فردي استها بسیاري از تفاوت ةکنندتعیین

  .در کالس درس رابطه دارد آموز دانشسبک تفکر با سبک یادگیري 
  

  هاي یادگیريبینی سبکتفکر در پیش ۀگانهاي سهتعیین سهم سبک 1.6
ي تفکر با ها ما عالوه بر بررسی ضرایب همبستگی دو به دویی بین هر یک از سبک

در ) ي تفکرها سبک(بین پیش تعیین نقش هر یک از متغیرهايبه  ،ي یادگیريها سبک
-ي ششها در این راستا هر یک از سبک. ي یادگیري پرداختیمها تبیین واریانس سبک

اشاره کردیم که . مالك در نظر گرفته شدند ،تنهایی به عنوان متغیریادگیري به ۀگان
رخی از آنها را تواند نیم میي مستقلی هستند که هر فرد ها ي یادگیري سازهها سبک

ي یادگیري در ها به عبارت دیگر وجود یکی از سبک. )Grasha, 1996(شته باشد دا
شرایط در فرد وجود دارد و  ۀبدین معنا نیست که این سبک در همموقعیتی خاص 

گویاي وجود شش سبک  دیدگاه گراشا و ریچمن. شوند میبه کار گرفته ن ها دیگر سبک
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در (کند  می پژوهشی نیز از این نظر حمایتي ها یافته. نسبتاً مستقل در هر فرد است
ي یادگیري قوي ها از جمله پژوهش حاضر همبستگی بین سبک ها بسیاري از پژوهش

  ).نیست
در تحلیل  ،زمانی این متغیرها معلوم شدهم ۀي همبستگی رابطها چه در تحلیلاگر
یادگیري ي ها در واریانس سبک ها بینپیش ۀیون به دنبال روابط و نقش چندگانرگرس
  . بودیم

-توسط سبک تفکر نوع اول پیش سبک یادگیري مستقلنشان داده شد  در تحلیل اول
اول تنها متغیري بود که توانست سبک یادگیري  سبک تفکر نوع ،واقعدر .شود میبینی 

سبک یادگیري قابل  یبینسهم سبک تفکر نوع اول در پیش. ندبینی کمستقل را پیش
درصد از واریانس سبک یادگیري  22تواند به تنهایی به طوري که می ،توجه است

  . مستقل را تبیین کنند
تفکر اوست  ةنحو تأثیرست که رفتار انسان تحت رویکرد شناختی فرض بر این ا در

سبک غالب یادگیري در فرد هستند  ةدهندیی که نشانها واقع واکنشدر). 1384، کاندا(
در بخش پیشین اشاره کردیم که سبک تفکر . تفکر او باشند ةل از نحوتوانند مستق مین

از نوع اول به عنوان سبکی که از پیچیدگی باالیی برخوردار است و خالقیت 
ول سبک تفکر نوع ا. گر یادگیري مستقل استتسهیل، ي این سبک استها مشخصه

. ی استاندیشنگر و آزادکلی، مراتبیسلسله ،گذارانه قانونمتشکل از چهار سبک تفکر 
. مستقل استي رفتار ها د براي زندگی فردي از الزمهتوانایی تعیین اصول و قواع

. نیازهاي رفتار مستقل استابستگی به مراجع قدرت نیز از پیشاندیشی و عدم وآزاد
بینی سبک یادگیري مستقل از اهمیت در پیش یاندیشو آزاد انهگذار قانونبنابراین تفکر 

بینی سبک دوم و نوع سوم نتوانستند در پیش ي تفکر نوعها سبک. برخوردارندزیادي 
  .  نقشی داشته باشندمستقل یادگیري 

. بین استنیز بهترین پیش کنندهسبک یادگیري اجتنابسبک تفکر نوع اول براي 
نس درصد از واریا 5شده در این پژوهش سبک تفکر نوع اول در تحلیل رگرسیون انجام

 در مدل بعدي تنها سبک تفکر نوع دوم توانست با. کننده را تبیین کرداجتنابسبک 
ترتیب سبک تفکر بدین. به معادله اضافه شود، شدهدرصد به واریانس تبیین 2افزودن 

  .بینی واریانس سبک یادگیري اجتنابی نقشی نداشتنوع سوم در پیش
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اجتناب از رویارویی با معلم و  ،ي جمعیها گیري از فعالیتسبک اجتنابی با کناره
اساس بر. شود میي کالسی مشخص ها ان و عدم حضور در برنامهآموز دانشدیگر 

، کلی و مراتبی سلسله ،گذارانهي تفکر قانونها افرادي که سبکآمده دستهبي ها هیافت
به . سبک یادگیري اجتنابی آنها ضعیف است ةنمر، در آنها قوي است یاندیشآزاد

افرادي که سبک تفکر نوع اول دارند کمتر از سبک اجتنابی استفاده  ،عبارت دیگر
 یاندیشو آزاد انهگذار قانونویژه سبک ي تفکر نوع اول بهها که سبکچرا ،کنند می

رود که  میاین انتظار بنابر. دهند میابراز خود و میل به مشارکت را افزایش  ش بهگرای
مقابل سبک تفکر در .منفی داشته باشد ۀتمایل به اجتناب رابطسبک تفکر نوع اول با 

سبک یادگیري  با انهکارو محافظه شاهانه ، جزئی ،ي اجراییها نوع دوم یعنی سبک
به این معنا که نمرات باال در سبک تفکر نوع . جهت را نشان دادنداجتنابی تغییرات هم

ي ها گرایشرسد  میبه نظر  .با نمرات باال در سبک اجتنابی در افراد همراه استدوم 
که در چرا، شود میموجب میل به اجتناب  در سبک تفکر نوع دوم کارانهمحافظه
و لغزش وجود دارد و همیشه امکان اشتباه  ،ویژه فعالیت جمعیبه ،ي فعالیتها موقعیت

به همین دلیل سطوح باالي سبک . شوند مید خرسنکار از این حالت ناافراد محافظه
  .کننده همراه استا سطوح باالي سبک یادگیري اجتنابتفکر نوع دوم ب

در این  .شود میبینی توسط سبک تفکر نوع دوم پیش کننده سبک یادگیري همکاري
د از درص 16ي ما نشان داد که سبک تفکر نوع دوم نیز به تنهایی ها پژوهش یافته

  تر اشاره کردیم که ژانگپیش. کند میکننده را تبیین سبک یادگیري همکاريواریانس 
(Zhang, 2009) داند می) میل به کار با دیگران(سبک تفکر نوع دوم را سبک بیرونی. 
با سبک ، ها یادگیري از طریق همکاري و درگیري فعال در فعالیترود  میبنابراین انتظار 

اي بنیادي بسیاري از سبک تفکر به عنوان سازهکه چرا ،شته باشدتفکر نوع دوم رابطه دا
رفتارهاي غالب در کالس درس نیز به . دهد میقرار  تأثیري زندگی فرد را تحت ها جنبه

بر این اساس منطقی . تفکر او هستند ة، عمیقاً متاثر از شیوعنوان بخشی از رفتارهاي فرد
بتواند سبک یادگیري همکاري کننده رسد که فکر کنیم سبک تفکر نوع دوم  میبه نظر 

بینی ي تفکر نوع اول و نوع سوم در پیشهاسبک .بینی کندهت مثبت پیشرا در ج
  .کننده نقش معناداري نداشتندسبک یادگیري همکاري

نوع سوم و سبک تفکر نوع اول  نیز توسط سبک تفکر سبک یادگیري وابسته    
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بر این اساس سبک یادگیري وابسته و سبک تفکر نوع سوم  یعنی .شود میبینی  پیش
سبک تفکر نوع سوم در برخی  مپیشتر اشاره کردیگونه که  همان .رابطه دارند

سبک تفکر نوع . است) وابسته(ي سبک تفکر نوع دوم ها ي داراي ویژگیها موقعیت
ک تفکر نوع اول انی که سبآموز دانش. منفی دارد ۀنیز با سبک یادگیري وابسته رابط اول

توانند  میطبیعتاً این افراد ن. اندیشی و خالقیت دارندغالب است گرایش به آزاد ها در آن
  .به دیگران وابسته باشند و به پیروي از آنها بپردازند

ي ها یک از سبک ي پیشین با هیچها در تحلیل رقابتی و مشارکتی سبک یادگیري     
ي رگرسیون نیز تقریباً الگوي ها در تحلیل. نداشتندتفکر الگوي همبستگی قابل تفسیري 

درصد از  11رفته  هم ويسبک تفکر نوع سوم و دوم ر. رابطه دو متغیر مشابه است
 ۀوسیل به(شده  این میزان واریانس تبیین. کنند میک یادگیري رقابتی را تبیین واریانس سب

براي سبک . صد استدر 9براي سبک یادگیري مشارکتی ) سبک تفکر نوع سوم و دوم
اي سبک مشارکتی بین است و بر بتی سبک تفکر نوع سوم بهترین پیشیادگیري رقا

سبک مشارکتی به عنوان پیامد سبک تفکر نوع دوم در نظر گرفته  سبک تفکر نوع دوم
  .حدي تمایل به کار با دیگران را داراستزیرا سبک تفکر نوع دوم تا ،شود می

ي یادگیري ها ي تفکر با سبکها حاضر دریافتیم که سبکبه طور کلی ما در پژوهش 
 ،)1383(خسروي  ،)1385(این یافته با گزارشات شکري و همکاران . رابطه دارند

جوادي و ، کدیور، )1390(پور  دقهفشجانی و ص حسینی ،)1387(یمینی و همکاران 
  .همسو است) 1390(ساجدیان 

در تعمیم  ،پذیري نقش دارند تعمیم و عوامل بسیاري درکه بافت فرهنگی جا نآ از
. اي دیگر باید احتیاط شود و به صورت کلی به جامعه آموز دانشي غیر ها نتایج به گروه

بار در  براي اولین ریچمنـ  گراشایادگیري  سبک ۀنام همچنین با توجه به این که پرسش
این ابزار  ةروایی ساز، با این که نتایج تحلیل عاملی، ایران مورد استفاده قرار گرفته است

  .در استنباط از نتایج به دست آمده نیز باید با احتیاط عمل شود ،را تائید کرده است
ناپذیر  شاگرد و معلم جزء جداییبا توجه به این که در دنیاي امروزي ارتباط بین 

در کارهاي بعدي به صورت  شود که میگران پیشنهاد  به دیگر پژوهش ،استیادگیري 
ي ناشناخته در پژوهش را ها شرایط آزمایشی بهتري در جهت کنترل متغیرتر  کلی
 ي مورد مطالعه در این پژوهشها خصوص روابط بین متغیرتا بتوانند در نندریزي ک طرح
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ي ها ي عملی مستلزم انجام پژوهشها رهنمود ۀاگرچه ارائ. لی داشته باشندماستنباط ع
ي ها با این وجود از یافته ،است میي علها یابی به نتایج و پشتوانه رر جهت دستمک

 ۀبدون تردید مطالع. ا استنباط کردي عملی رها توان کاربرد میپژوهش حاضر به تلویح 
لیم و تربیت از اهمیت براي تع، ثر بر آنؤ، ماهیت و عوامل مها نظریه، موضوع یادگیري

نوان سبک یادگیري یادگیري ترجیحی فرد که به ع ةشیو. اي برخوردار است فوق العاده
بنابراین معلمان و . باشد ها تواند دلیل تفاوت میشود در بسیاري از موارد  میشناخته 

و  آموز دانشتوانند با شناخت بهتر سبک یادگیري هر  میکاران تعلیم و تربیت اندر دست
یادگیري کمک و بخشی بیشتر محیط یاددهی به اثر ن،مؤثر بر آتالش براي درك عوامل 

  .سازي فرایند یادگیري بکوشند و در جهت شخصیکنند 
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