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عگبهیوهمکاران53
مقدمه
همه پيشرفتهاي شگفتانگيز انسان در دنياي
امروز حاصل یادگيري است و وظيفه یاددهی و بهبود
آن ،محور فعاليت تمام نهادهاي آموزشی است .اعتبار
یک نظام آموزشی وابسته به ميزان یادگيري فراگيران
آن است .یادگيري یک متغير بسيار پيچيده است که
عوامل متعددي مثل هوش ،انگيزه ،محيط مناسب،
عوامل خانوادگی ،اجتماع ،کيفيت آموزشگاه ،کيفيت
مربی در آن تأثير میگذارند .عالوه بر این ،عاملدیگر
مؤثر بر یادگيري فراگيران ،سبکهاي یادگيري آنان
است که فراگيران آنها را همچون دیگر تواناییها ،از راه
تجربه و یادگيري بهدست میآورند و هرفرد متناسب
با سبک یادگيري خود مطالب را اخذ میکند(اسميتو
دالتون .)2335 ،9سبک یادگيري یک رفتار عادتی و
متمایز برايکسب دانش ،مهارتها یا نگرشها از طریق
مطالعه یا تجربه میباشد و یا به عنوان شيوهاي است
که فراگيران در یادگيري مطالب درسی خود به سایر
شيوهها ترجيح میدهند (شمساسفندآباد.)2332 ،
سبکهاي یادگيري بر خالف هوش و استعداد که
تواناییهستند،تواناییبهحسابنمیآیندوبهاینکه
یادگيرندهچگونهیادمیگيرداشارهدارندنهبهاینکه
بهچهخوبیازعهدهیادگيريبرمیآید(سيف.)2332،
فرضيهسازي رسمی درباره تفاوتهاي یادگيري
زمانیآغازشدکههربتالن(9151نقلازامامیپورو
شمساسفندآباد )2332 ،اصطالح سبک یادگيري را
براياولينبار مطرحنمودومطالعهاینسبکهاپلی
بينمطالعهشناخت(فرایندهایینظيرادراک،یادگيري،
تفکر)وشخصيتایجادکردند.دانشمربوطبهسبک
یادگيري میتواند در سازماندهی محيط آموزش،
چگونگی تعامل معلمين با دانشآموزان و چگونگی
فرایندیاددهی-یادگيريمحتوامورداستفادهقرارگيرد.
نظریهیادگيري(کلب)9191،2ازرویکردهايموثردر
مطالعهیادگيريافراداست.کلببامطرحکردننظریه
سبکهاي یادگيري خویش ،آن را روش منحصر به
فردي میداند که روي برخی از تواناییهاي یادگيري
Smith & Dalton
Kolb

فرد نسبت به سایر تواناییها ،تاکيد بيشتري دارد و
معتقد است که آگاهی و شناخت فرد از پيامد
سبکهاي یادگيري خود در اکتساب روشهاي دیگر
یادگيريمزایاییخواهدداشت(علیآبادي.)2330،
کلب مفيدترین مدلهاي توصيفی فرآیند یادگيري
بزرگساالن را با الهام از آثار کرت لوین تحت عنوان
سبک یادگيري تجربیارائه کرد.در این الگو،یادگيري
در یكک چكرخكه چكهار مرحلكهاي تكصور شكده اسكت:
-9تجربه عينی -2 ،مشاهده و تفکر درباره آن تجربه،
 -0تدوینفرضيه یا نوعی نظریه درباره آن -1 ،آزمون
آن فرضيه .کلب وفراي(نقلازعلیآبادي ،)2330،با
ترکيب چهار شيوه یادگيري فوق ،چهار سبکیادگيري
همگرا،واگرا،جذبکنندهوانطباقیابندهرانامگذاري
کردهاند.
افرادهمگراباویژگیدستکاريکردناشياء،تجزیه
و تحليل منطقی عقاید ،برنامهریزي و یادگيري از راه
تفکر شناخته میشوند .افراد واگرا از طریق ویژگی
مشاهده تأملی ،یادگيري از طریق ادراک ،با در نظر
گرفتن جنبههاي متفاوت موضوع قابل تشخيص
هستند؛ افراد جذب کننده با ویژگی مفهومسازي
انتزاعی،مطالعهتفکردرتنهایی،ایجادمفاهيمانتزاعی،
عالقهبهعلومپایهوعلومکاربردي،تميزدادهمیشوند؛
وافرادانطباقیابندهنيزباویژگیعينی،بحثگروهی،
عالقهبههمراهیباهمساالن،عالقهبهخریدوفروش،
معاملهوبازاریابی،علومانسانیوهنرمشخصمیشوند
(اندرسونوآدامز.)9112،0
براساس مطالعاتپژوهشیانجامشده،سبکهاي
یادگيري افراد با توجه به متغيرهایی نظير جنسيت و
رشته تحصيلی داراي تفاوت است به طوري که
(ماینيميلز 1وهمکاران)2332 ،بایکبررسیطولیاز
سال 9119تا 9111برروي 915نفرازمردانو21
نفراززناندربارهسبکهايیادگيريدانشجویاندختر

کهمرداندرمفهومسازيانتزاعی

وپسرگزارشنمودند
وتجربهعينیوزناندرمشاهدهتأملیوآزمایشگري


Anderson & Adams
Mainemelis
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59بررسیرابطهسبکهايیادگيريباعملکردتحصيلیو...
فعال نمرات بيشتري دارند( .دميرکام و دميرباس،5
)2393باانجامتحقيقیبرروي939نفرازدانشجویان
زن و  109نفر از دانشجویان مرد اظهار داشت که در
ابعاد آزمایشگري فعال و مشاهده تأملی بين زنان و
مردان تفاوتی وجود ندارد ،اما در بعد مفهومسازي
انتزاعیوتجربهعينیبيندوجنستفاوتوجوددارد،
براساس یافتههاي او مردان در مفهومسازي انتزاعی و
زناندرتجربهعينینمراتبيشتريکسبکردهبودند.
در مورد رشته تحصيلی نيز (فيلبين و همکاران،
 )9115در بررسی ارتباط بين سبکهاي یادگيري و
رشته تحصيلی ،سبک یادگيري دانشجویان رشتههاي
علوم اجتماعی و انسانی را واگرا ،رشتههاي علوم
فيزیکی را جذب کننده ،رشتههاي فنی و مهندسی را
همگرا ،و رشتههاي علوم تربيتی را انطباق یابنده
شناسایی کردند( .خاکسار بلداجی و همکاران)2335 ،
با بررسی ارتباط بين سبکهاي یادگيري و رشته
تحصيلی بر روي  210نفر از دانشآموزان دبيرستانی
بيان نموده است که دانشآموزان رشته علوم تجربی
داراي سبک جذب کننده ،رشته ریاضی داراي سبک
واگرا ،و رشته علوم انسانی داراي سبک انطباق یابنده
هستند( .همایونی و همکاران )9095 ،در پژوهشی
رابطه بين سبکهاي یادگيري ،سبکهاي شناختی و
انتخابرشتهتحصيلیدانشآموزانپسردبيرستانیرا
بررسیکردند 033،پسرسالدومدبيرستانهايتهران
که رشته هاي تحصيلی ریاضی ،علوم تجربی ،و علوم
انسانیرابهعنوانرشتهتحصيلیانتخابکردهبودند،
نمونه تحقيق را تشکيل دادند .نتایج نشان داد که
آزمودنیهاي برخوردار از سبک شناختی مستقل از
زمينه ،بيشتر ریاضی و علوم تجربی را به عنوان
رشتههاي تحصيلی انتخاب میکنند در حالیکه
آزمودنیهاي داراي سبک شناختی وابسته به زمينه
بيشترعلومانسانیرابهعنوانرشتهتحصيلیبرمی-
گزیند.همچنينآزمودنیهايدارايسبکهاي واگراو
انطباقی به انتخاب رشتههاي ریاضی و علوم تجربی
گرایشدارند،ودانشآموزاندارايسبکهايواگراو
انطباقیدرمقایسهباگروههمگراوجذبکنندهبيشتر

علومانسانیرابرمیگزینند .اهميتانتخابرشتههاي
تحصيلیکههریکبهنوبهخودموادخاصآموزشیو
درسیرامیطلبندونقشیکهاینانتخابهادرآینده
شغلیوتحصيلیافرادایفامیکنند.
انجامتحقيقدراینزمينهراایجابمیکندتااز
طریقآنبتواندانشآموزانرادرانتخابرشتهها با
توجهبهعالیق،تواناییها،رجحانهاواستعدادهایشان
براي موفقيت هرچه بيشتر در تحصيل یاري کرد.
بنابراین آگاهی از ماهيت و انواع سبکهاي یادگيري و
نوع سبک یادگيري مورد استفاده دانشآموزان از یک
طرف به دبيران کمک میکند تا به آنها در استفاده
بهينه از انواعسبکهاي یادگيري مختلف کمک کنند و
از طرف دیگر دبيران میتوانند روش آموزش خود را
متناسب با سبک دانشآموزانخویش تغيير داده تا به
باالترین بازدهی آموزشی دست پيداکنند.
بنابرایندرپژوهشحاضربهدنبالبررسیصحت
فرضيههايزیرمیباشيم:
 -9بينسبکهايچهارگانهیادگيريوسطوحعملکرد
تحصيلیدانشآموزانمقطعمتوسطهشهرستاندزفول
رابطهوجوددارد؛
 -2بينسبکهايچهارگانهیادگيريوجنسيتدانش
آموزان(دختروپسر)مقطعمتوسطهشهرستاندزفول
رابطهوجوددارد؛
-0بينسبکهايچهارگانهیادگيريورشتهتحصيلی
دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان دزفول رابطه
وجوددارد.
مواد و روش
جامعه آماري این پژوهش را کليه دانش آموزان
دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان دزفول که در
سال تحصيلی  91-13در دبيرستانهاي شهرستان
دزفول اعم از دولتی و غيردولتی مشغول به تحصيل
بودند،تشکيلمیدهد.

Demirkam &Demirbas
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براي برآورد حجم نمونه از جدول (کریسی و
مورگان)9123 ،استفادهشد.الزمبهذکراستکهاین
جدولباتوجهبهحجمجامعه،حداکثرتعدادموردنياز
نمونه را مشخص میکند .بر این اساس و با توجه به
حجمنمونهکهبيشاز 23هزارنفربود،حجمنمونه
برابر با  021نفر برآورد میشود که با در نظر داشتن
احتمال پرسشنامههاي مخدوش این تعداد را به 013
نفر در نظر گرفته شد که به روش خوشهاي چند
مرحلهايانتخابشدند.
ابزار این پژوهش جهت گردآوري دادهها سياهه
سبکهاي یادگيري کلب 1بود .دیوید کلب ()9191
طراحنظریهیادگيريتجربی،براي سنجشسبکهاي
یادگيري ،پرسشنامه سبک یادگيري را تدوین کرده
است .این پرسشنامه داراي  92جمله است .هر جمله
شامل چهار قسمت است و نامهاي آنها به ترتيب
عبارتنداز(:تجربهعينی) ،(CEمشاهدهتأملی)،(RO

تجربه عينی،مشاهده تاملی ،مفهومسازي انتزاعی و
آزمایشگري
فعال به ترتيب  ،3/90 ،3/20 ،3/92و  3/29گزارش
کرد.درایراننيزپرسشنامهسبکیادگيريرا(حسينی
لرگانی)9119 ،برنمونهايازدانشجویاناجراوپایایی
پرسشنامهرابراساسضرایبآلفايکرونباخبين3/12
تا3/21محاسبهوپرسشنامهسبکهايیادگيريکلب
راابزاريپایامعرفیکرد.درپژوهشحاضرنيزضرایب
آلفابهترتيببرايچهارسبکیادگيريتجربهعينی،
مشاهدهتاملی،مفهومسازيانتزاعیوآزمایشگريفعال
بهترتيب،3/19،3/23،3/21و3/21محاسبهشد.
همچنين به منظور اندازه گيري عملکرد تحصيلی
نيز از معدل دانش آموزان استفاده گردید و سطوح
عملکردتحصيلیدانشآموزانمتناسببانقطهبرشی
کهبرايميانگيندرسیآنهادرنظرگرفتهشدبهپنج
سطح (ضعيف ،متوسط ،خوب ،خيلی خوب ،عالی)
تقسيموکدبنديشد.

مفهومسازيانتزاعی) ،(ACآزمایشگريفعال)). (AE

از جمع این چهار قسمت در دوازده سؤال پرسشنامه،
چهار نمره بدست میآید که این چهار نمره نشانگر
یافتهها
چهار شيوه یادگيري است .از تفریق دو به دوي این
فرضيه تحقيق به این صورت تدوین شد که بين
شيوهها ،یعنی تفریق مفهومسازي انتزاعی از تجربه

سبکهاي 1گانه یادگيري با عملکرد تحصيلی دانش
عينی و آزمایشگري فعال از مشاهدة تأملی دو نمره
آموزان مقطع متوسطه شهرستان دزفول ارتباط وجود
بدستمیآید.ایندونمرهبررويدومحورمختصات

دارد .براي آزمون این فرضيه از آزمون مجذور کاي
قرارمیگيرند.

(خیدو)استفادهشدکهنتایجدرجدول 9ارائهشده
یکی محور عمودي ،یعنی (تجربه
.باتوجهبهنتایجمشاهدهشدهدرجدولشماره9
است
مفهومسازيانتزاعی)AC-CE،ودیگريمحور

عينیك 
بين ميزان عملکرد تحصيلی دانش آموزان و سبک
افقی (مشاهده تأملی ك آزمایشگري فعال.)AE–RO ،
یادگيريآنهاارتباطمعناداريوجودنداردوهرپنج
ایندو محورمختصاتچهارربعیک مربعراتشکيل
دسته دانش آموزان با عملکردهاي مختلف در چهار
دهندکهاینچهارسبکیادگيريبانامهايواگرا،


می
سبکیادگيريحضوردارند.
کنندهوانطباقیابندهدریکیازربعهاي


همگرا،جذب
مربع قرار میگيرند .کلب در سال (9195؛ نقل از
یزدي )2331،با 9111نفرزنومردکهدستکمدو
سالتحصيالتدانشگاهیداشتندازاینابزاراستفاده
کرد  وضرایبپایاییآلفارابرايچهارسبکیادگيري

1

)Learning Style Inventory (LSI
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جدولشماره.9نتایجآزمونخیدوبرايبررسیارتباطبينسبکهايیادگيريباسطوحعملکردتحصيلیدانشآموزان
سبک هاي یادگیري

عملکرد

فراوانی

تحصیلی
ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
عالی

انطباق

واگرا

همگرا

جذب کننده

مشاهدهشده

0

5

5

1

موردانتظار

1/1

5/1

1/9

5/1

مشاهدهشده

91

90

91

91

موردانتظار

92/1

91

95/9

91/1

مشاهدهشده

29

22

01

09

موردانتظار

25/1

29/0

09/9

21/5

مشاهدهشده

22

09

00

03

موردانتظار

29/2

09/5

05/1

02/9

مشاهدهشده

91

99

23

91

موردانتظار

95

91/2

99/9

92/1



91

11

939

933

کل

کل

یابنده
22
52
995
929
19
013

 = 7/26, df = 12, P > 0/840

برايآزمونمقایسهدخترانوپسرانازنظرسبکازآزمونمجذورکاي(خیدو)استفادهشدکهنتایجاینتحليل
آماريدرجدولشماره2آمدهاست.
جدول.2نتایجآزمونخیدوبرايبررسیتفاوتسبکهايیادگيريبيندانشآموزاندختروپسر
سبکهاي یادگیري
جنس

دختر
پسر

فراوانی

جذب

انطباق

کننده

یابنده
19

واگرا

همگرا

مشاهدهشده

11

12

59

موردانتظار

12/9

12/9

50/2

11/2

مشاهدهشده

13

51

53

52

موردانتظار

10/2

19/2

51/0

53/0

91

11

939

933

کل

 = 2/66, df = 3, P > 0/447

باتوجهبهجدولباالومقدارآمارهخیدومحاسبه

جكدولکمتراستپسفرضصفرردنمیشود؛  بدین

شده ( )2/11با درجه آزادي  ،0و سطح

معنیکه بين سبکهاي یادگيري چهارگانه در دانش

معناداري3/112مقداربدسكتآمكدهازخیدوبحكرانی

آموزاندختروپسرگروهنمونهتفاوتمعناداريوجود
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ندارد .براي تشخيص اینکه دانش آموزان رشتههاي

مجذورکاي(خیدو)استفادهشدکهنتایجاینتحليل

تحصيلی علوم انسانی ،ریاضی ،و تجربی از سبکهاي

درجدولشماره0آمدهاست.

یادگيري متفاوتی استفاده می کنند یا خير ،از آزمون




جدولشماره.0نتایجآزمونخیدوبرايبررسیتفاوتسبکهايیادگيريدربيندانشآموزانرشتههايتحصيلیسهگانه
سبک هاي یادگیري

رشته

فراوانی

تحصیلی

جذب

انطباق

کننده

یابنده
52

واگرا

همگرا

مشاهدهشده

01

91

20

موردانتظار

29/2

02/3

01/3

00/0

مشاهدهشده

02

22

53

21

موردانتظار

29/2

02/3

01/3

00/0

ریاضی و

مشاهدهشده

99

55

05

22

فیزیک

موردانتظار

29/2

02/3

01/3

00/0

91

11

939

933

علوم انسانی
علوم تجربی

کل

 = 57/26, df = 6, P < 0/000


با توجه به جدول شماره  5و مقدار آماره خی دو

وجودنداردوهرپنجسطحعملکردتحصيلیدرچهار

محاسبه شده ( )52/21با درجه آزادي  1و سطح

سبکیادگيريتوزیعبرابريداشت.

معناداري3/339مقداربهدستآمدهازخیدوبحرانی

بر اساس یافتههاي حاصل از پژوهش حاضر

جدول بيشتر است پس فرض صفر رد میشود .بدان

مشخص شد که بين سبک یادگيري دانش آموزان

معنا که بين سبکهاي یادگيري چهارگانه در دانش

دختر و پسر تفاوت معناداري وجود ندارد و هر دو

آموزان سه رشته علوم انسانی ،علوم تجربی ،و ریاضی

جنس دانش آموز داراي چهار سبک یادگيري واگرا،

فيزیکگروهنمونهتفاوتمعناداريوجوددارد.

همگرا،جذبکننده ،وانطباق یابندهبودند.ایننتایج

بحث و نتیجه گیري
هدفاصلیپژوهشحاضربررسیرابطهسبکهاي
یادگيري با عملکرد تحصيلی دانش آموزان مقطع
متوسطهشهرستاندزفولبود.دراینراستاسهسوال
اصلیتحقيقشکلگرفتوموردتحليلواقعشد.طبق
یافتههاي پژوهش ،مشخص گردید که بين سبکهاي
یادگيريباسطوحعملکردتحصيلینيزرابطهمعناداري

با یافتههاي کوزمينسکی و (کافمن ،9112 ،ورما،
،9111کالمپواسکوگسبرگ)2330،همخواناست
کهآنهاهمدرتحقيقاتخودبينسبکیادگيريزنان
و مردان تفاوت معناداري مشاهده نکردند اما (ماتيوز،
)9111بيانکردکهبينسبکهايیادگيريدوجنس
تفاوت وجود دارد (نقل از کالمپ و اسکوگسبرگ،
،2330کلب)2335،نيزطكبقپژوهشكیاعالمکردکه
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دانشجویان زن و مرد در ابعاد آزمایشگري فعال و

مثال کلب با تحقيق بر روي دانشجویان دریافت که

مشاهده  تاملی تفاوتی ندارند اما در بعد مفهوم سازي

دانشجویانرشتههايمهندسیبيشترهمگرا،رشتههاي

انتزاعیوتجربهعينیبيندوجنستفاوتوجوددارد.

علومسياسیوزبانسبکواگرا،ویاجذبکننده،و

اما نتایج آزمون کاي اسکوئر نشان داد که بين

رشته هاي علوم طبيعی سبک جذب کننده و همگرا

سبکهايیادگيريورشتههاي مختلفدرسیارتباط

هستند،کهایننتایجبایافتههايتحقيقحاضرهمسو

معنی داري وجود دارد و با توجه به فراوانیهاي

استهمچنينبانتایجپژوهشحسينلرگانی()9119؛

مشاهده شده معلوم شد که دانش آموزان رشته علوم

تقوایی()2332؛همایونیوهمکاران()2332؛ویزدي

انسانیبيشتردارايسبکانطباقیابنده،دانشآموزان

()2331کموبيشهمساناست.

علومتجربیدارايسبکجذبکننده،ودانشآموزان

نتایجپژوهشحاضررامیتواندرنمودارشماتيک
زیرباتوجهبهنظریهتصميمگيريشغلیهالند،تبيين
وتفسيرکرد:


ریاضیوفيزیکدارايسبکهمگراهستند؛یافتههاي
به دست آمده از مطالعات پيشين درباره سبکهاي
یادگيريدربينرشتههايتحصيلینتایجمتكناقضیرا
نشاندادهاستکهبایافتههايتحقيقحاضرنيزبرخی
متناظروبعضیدیگرنامتناظرهستند.









تجربهعينی CE
انطباق یابنده

واگرا
علوم انسانی

آزمایشگری فعال AE

مشاهده تاملی RO
علوم تجربی

ریاضی

جذب کننده

همگرا
مفهوم سازی انتزاعی AC

نمودارنشانمیدهدکهدانشآموزانرشتهعلوم
انسانی بيشتر از سبک انطباق یابنده و واگرا استفاده
میکنندکهبرحولمحورشيوهیادگيريتجربهعينی
قرارگرفتهاست.باتوجهبهنظریهکلبمیتوانگفت
که عينیها افرادي هستند که شيوه یادگيري شان از
راه شهود و با استفاده از تجارب تازه است و به
احساسات درونی توجه دارند .افراد با سبک واگرا نيز
قوه تصور باال و در دیدن موقعيتهاي عينی از
دیدگاههايمختلفبيشترینتواناییرادارند.انطباقیها
نيز در یادگيري تجارب دست اول و تازه بيشترین

تواناییرادارند  .اینیافتهها بابرخیازخصوصياتی
کههالنددرنظریهتصميمگيريشغلیخودبيانکرده
است(شهودي،حساس،مبتکر،خيالپرداز،وغيرعملی)
باتيپشخصيتیهنريهمساناستکهیافتههاياین
پژوهشراراجعبهدانشآموزانرشتهعلومانسانیکه
انتظاربرچنينخيالپردازيهاوعالقمنديبههنراز
آنها هست ،تایيد میکند .دانشآموزان رشته علوم
تجربی بيشتر از سبک جذب کننده استفاده میکنند
کهطبقنظریهکلبافراديکهازسبکیادگيريجذب
کننده و از دو شيوه مشاهده تاملی و مفهوم سازي
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انتزاعیاستفادهمیکنند،افراديهستنداهلعملکه
نظریهها را به صورت مدلهاي استفاده شدنی در
میآورند؛یادگيريآنهاازراهادراکوتفکرقياسیو
براساستحليلمنطقیایدههااست،برنامهریزينظامند
دارند ،درونگرا هستند که این ویژگیها با تيپ
شخصيتی واقعگراي نظریه هالند همسو است ،چون
واقع گرایان افرادي اهل عمل ،مادي و غير شهودي
هستند.اینویژگیهايبادانشآموزانرشتهطبيعی
یا همان علوم تجربی همسو است و از طرفی فراوانی
دانش آموزان رشته ریاضی هم در این سبک نشان
دهنده تایيد نظریه کلب در مورد این سبک یادگيري
است .همچنين در نمودار مالحظه می شود دانش
آموزانرشتهریاضیوفيزیکهمبيشترازسبکهمگرا
وازدوشيوهیادگيريآزمایشگريفعالومفهومسازي
انتزاعیاستفادهمیکنندکهطبقنظریهکلباینافراد
در کاربرد اندیشهها و نظریهها ،تحليل منطقی
دیدگاهها ،طراحی اصولی و منظم ،ادراک عقالنی
موقعيتها تا ادراک احساسی و در ریسک و تاثير
گذاريبرافرادووقایعبيشترینتواناییرادارندوصرفا
موقعيت را مشاهده نمیکنند بلکه به مساله برآورد
فعالی دارند .این خصوصيات با هر دو تيپ شخصيتی
اجتماعی و تيپ جستجوگر هالند همسو است .طبق
نظریهکلباینافرادترجيحمیدهندبهجايمسائل
اجتماعی و بين فردي ،استدالل فرضی– قياسی با
مسائلفنیسروکارداشتهباشندودرطراحیاصولیو
منظم و ادراک عقالنی موقعيتها بيشترین توانایی را
دارند و براي درک مسائل بيشتر از منطق و تفکر
استفادهمیکنندتااحساس،کهاینخصوصياتتيپ
جستجوگر در نظریه هالند هم هست ،و با مرور این
خصوصياتهماهنگیآنرابادانشآموزانرشتهریاضی
و فيزیک میبينيم .با توجه به این که شيوه یادگيري
آزمایشگريفعالدرهيچیکازرشتههايموردمطالعه
متفاوت نبود ،در تبيين این یافته میتوان گفت که
دانشآموزان مختلف این رشتهها از توانمنديهاي
یادگيريدراینشيوهبهنحویکسانیاستفادهمیکنند،
مثالً تواناییانجامدادنکارها،تواناییتاثيردر افرادیا
رویدادها،بحثدرگروههايکوچک،تواناییانجامدادن

پروژهها،فعاليتهايیادگيريفرديو...ازآنجمله
است.
کلب و فراي بيان می کنند که فراگيران کارآمد
افرادي هستند که هر چهار نوع توانایی را به کار
میبرند،یعنیآنهابایدبتوانندخودرابهصورتکامالً
باز بدون داشتن سوگيري در تجربهها ،درگير کنند
()CEوبایدبتوانندراجعبهتجربههااززوایايمختلف
تفکر و مشاهده کنند ( )ROهمين طور باید بتوانند
مفاهيمی را شکل دهند و مشاهدات خود را در
تئوريهايمنطقییکپارچهکنند()ACوباالخرهباید
بتوانند تئوريها را به کار گيرند و تصميماتی را در
رابطه با حل مسائل اتخاذ کنند ( .)AEدر مجموع
میتوان ادعا کرد که با توجه به جمع بندي و تفسير
نتایجفوقافراديکهشيوهوسبکخاصیدریادگيري
دارند به طرف رشته تحصيلی و مشاغل مشخصی
میتوانندهدایتشوند،ازجملهافرادباسبکواگرا–
انطباق یابنده به سمت رشتههاي هنر و علوم انسانی،
افرادباسبکجذبکنندهبهسمترشتههايپزشکی
و علوم طبيعی و فيزیکی ،و افراد با سبک همگرا به
سمت رشته هاي مختلف علوم پایه و فنی سوق داده
شوند .دانشآموزان بر اساس عالیق ،رغبتها ،نيازها و
شخصيت خود دنيا را درک میکنند و براین اساس،
توانمنديهاومهارتهايخاصیراکسبمی کنند و
گسترشمیدهندومیتوانندبااستفادهازاینشيوه
و سبک در مشاغل و زندگی کارآمدي و بهرهوري
بهتريرادرزندگینشاندهندکهپيامدآنرامیتوان
احتماالًرضایتمنديازخودومحيطپيشبينیکردو
حتی تا اندازهاي میتوان افرادي که تمكایالت خاصی
برايرشكتهیامشاغلخاصیدارند،با آموزششيوهها
و سبکهاي یادگيري مرتبط با آن رشته یا شغل ،در
ایجادمهارتوکسبدانشدراینزمينهاقدامکرد.
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Abstract: The aim of this study was to investigate the relationship between learning
styles and academic performance, gender and academic major of high school students
in Dezfool. This study was conducted based on correlation design. Four learning styles
include divergent, convergent, assimilator, and accommodator were assessed. A
number of 390 students (male and female) were chosen by stratified cluster sampling
method. Kolb’s Learning Style Inventory (1984) was used to evaluate learning style.
To evaluate the academic performance, the students’ average scores were used. Results
showed that there were no significant relationships between learning styles and
academic performance. Additionally, it indicated that there was no deference between
girls and boys in learning styles. Furthermore, there were significant relationships
between learning styles and academic major of students.
Keywords: Learning Style, Kolb Theory, Academic Performance, high school
segment.
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