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چکیذه

ٞذف اص ایٗ پژٞٚص تشسسی استثاط تیٗ سثه یادٌیشی دا٘صآٔٛصاٖ
دتیشستا٘ی  ٚپیطشفت تحػیّی آ٘اٖ تٛد .خأؼ ٝآٔاسی پژٞٚص
ضأُ ٘ 3483فش اص دا٘صآٔٛصاٖ دختش دتیشستا٘ی ٘احی 5 ٝاغفٟاٖ
دس ساَ تحػیّی 89ـ ٔ 88یضٛد و ٝتؼذاد ٘ 350فش آ٘اٖ تا
استفاد ٜاص خذ َٚتؼییٗ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛوشخسی ٛٔ ٚسٌا٘ث ٝػٛٙاٖ
ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛت ٝسٚش ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی تػادفی چٙذ ٔشحّٝای ا٘تخاب ضذ٘ذ.
سٚش تحمیك اص ٘ٛع تٛغیفی ـ پیٕایطی  ٚاتضاس خٕغآٚسی دادٜٞا
پشسطٙأ ٝضاخع سثهٞای یادٌیشی فّذس  ٚسِٔٛٛاٖ تٛد .ضشایة
پایایی پشسطٙأ ٝت ٝسٚش تاص آصٔایی تشای تؼذ حسی ـ ضٟٛدی
،0/86تؼذ فؼاَ ـ تأّٔی  ،0/84تؼذ دیذاسی ـ والٔی  ٚ 0/86تشای
تؼذ ٔتٛاِی ـ وّی  0/82ت ٝدست آٔذ .سٚایی پشسطٙأ ٝتٛسظ فّذس
 ٚساپشِیٗ تأییذ ضذ ٜاست .تا استفاد ٜاص سٚشٞای آٔاسی ضشیة
ٕٞثستٍی پیشس ٚ ٖٛسٌشسی ٖٛچٙذ ٌا٘ ٝدادٜٞا ٔٛسد تدضیٚ ٝ
تحّیُ لشاس ٌشفت٘ .تایح ت ٝدست آٔذ٘ ٜطاٖ داد و ٝسثه یادٌیشی
ضٟٛدی تا پیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ سضت ٝادتیات ٚ ،سثه
یادٌیشی وّی تا پیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ سضت ٝتدشتی ساتغٝ
ٔؼٙاداس داسد .سایش سثهٞای یادٌیشی ساتغٔ ٝؼٙاداسی سا تا پیطشفت
تحػیّی ٘طاٖ ٘ذاد .تحّیُ سٌشسی ٖٛچٙذ ٌا٘٘ ٝطاٖ داد وٝ
تٟتشیٗ پیص تیٙی وٙٙذ ٜپیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ دس سضتٝ
ادتیات ،سثه یادٌیشی ضٟٛدی  ٚدس سضت ٝػّ ْٛتدشتی سثه
یادٌیشی وّی است
واژگان کلیدی :پیطشفت تحػیّی ،سثه یادٌیشی ،حسی ـ
ضٟٛدی ،دیذاسی ـ والٔی ،فؼاَ ـ تأّٔیٔ ،تٛاِی ـ وّی
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مقذمه
سثهٞای یادٌیشی اص خّٕ ٝػٛأُ تأثیشٌزاس تش
پیطشفت تحػیّی است و ٝتٛخ ٝتذاٖٞا ٔیتٛا٘ذ صٔیٝٙای
سا تشای سضذ  ٚپیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ فشا ٓٞآٚسد ٚ
٘تید ٝآٖ ،پیطشفت دس ٔشاحُ تؼذی ص٘ذٌی اص خّٕٝ
ٔٛفمیت دس د٘یای واس تاضذ (اتذی .)1386 ،پژٞٚطٍشاٖ
ٔؼتمذ٘ذ و ٝاٌش سثه یادٌیشی فشد تا سضتٝای و ٝدس آٖ
تحػیُ ٔیوٙذ ٓٞخٛاٖ ٘ثاضذ ،ضخع یا اص آٖ سضتٝ
ا٘ػشاف ٔیدٞذ یا ٘سثت تذاٖ احساس ٘اسضایتی پیذا
ٔیوٙذ .تا تٛخ ٝت ٝتأثیش سثهٞای یادٌیشی تش پیطشفت
تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ الصْ است ؤ ٝؼّٕاٖ اص چٍٍ٘ٛی ٚ
ا٘ٛاع آٖ آٌا ٜتاضٙذ (ػضیضی ٕٞ ٚىاساٖ.)1380 ،
ایٗ ػمیذ ٜو ٝتفاٚتٞای ٔٛخٛد دس یادٌیشی افشاد
غشفاً ٘اضی اص تفاٚتٞای ٛٞش  ٚتٛا٘ایی آٟ٘است ،تا ٔذتٞا
تش د٘یای تؼّیٓ  ٚتشتیت سای ٝافىٙذ ٜتٛد .أشٚص ٜایٗ دیذٌاٜ
تغییش یافتٔ ٝطخع ضذ ٜاست و ٝتفاٚتٞای یادٌیشی افشاد
ػال ٜٚتش ٛٞش  ٚتٛا٘اییٞای آٟ٘ا ت ٝػٛأُ دیٍشی ٔا٘ٙذ
ٚیژٌیٞای ضخػیتی ،دضٛاسی تىّیف  ٚسثهٞای
یادٌیشی ٘یض تستٍی داسد (أأیپٛس  ٚضٕس اسفٙذ آتاد،
سثه
 .)1386خیٕض ٌ ٚاسد٘ش
یادٌیشی سا ضشایغی ٔیدا٘ٙذ وٛٔ ٝخة ٔیضٛد یاد
ٌیش٘ذٌاٖ آ٘چ ٝسا و ٝسؼی دس یادٌیشی آٖ داس٘ذ ادسان،
پشداصش ،رخیش ٚ ٜیادآٚسی وٙٙذ .اص سٛی دیٍش پیشس
ٔؼتمذ است و ٝسثه یادٌیشی سٚضی است
و ٝافشاد آٖ سا دس یادٌیشی ٔغاِة دسسی خٛد تش سٚشٞای
دیٍش تشخیح ٔیدٙٞذ .دس ٘ظش ٌشفتٗ تفاٚتٞای فشدی
دا٘صآٔٛصاٖ دس سثهٞای یادٌیشی  ٚتشخٛسد ٔتٙاسة تا
ٚیژٌیٞای خاظ آ٘اٖ اص ٚظایف ٔٔ ٟٓؼّٕأٖ ،ذیشاٖ ٚ
ٔدشیاٖ آٔٛصش است٘ .تایح پژٞٚصٞای ا٘داْ ضذ ٜتش ایٗ
حمیمت تاویذ وشدٜا٘ذ و ٝتٛخ ٝت ٝتفاٚتٞای فشدی ٚ
ٚیژٌیٞای یادٌیشی یاد ٌیش٘ذٌاٖ اص سٛی دست ا٘ذسواساٖ
أش آٔٛصش ،دس تٟثٛد ویفیت یادٌیشی  ٚافضایص سغح
پیطشفت تحػیّی آ٘اٖ ٔٛثش است (سیف.)1387 ،
دس
فّذس  ٚسیّٛسٔٗ
عثم ٝتٙذی خٛد اص سثهٞای یادٌیشی ،اص ٔمیاسی پٙح

تؼذی استفاد ٜوشدٜا٘ذ .د ٚتؼذ یؼٙی تؼذ (حسی ـ ضٟٛدی)
 ٚتؼذ پشداصش (فؼاَ ـ تأّی) اص ٔذَ ٔایشص تشیٍض ٔ ٚذَ
وُّة ٌشفت ٝضذ ٜاست .ػال ٜٚتش ایٗٔ ،ذَ فّذس ـ سیّٛسٔٗ
ضأُ دس ٖٚداد (دیذاسی ـ والٔی) ،ساصٔا٘ذٞی (استمشایی ـ
لیاسی)  ٚف ٟٓیا ا٘ذس یافت (ٔتٛاِی ـ وّی) ٘یض ٔیضٛد
پژٞٚص حاضش ت ٝایٗ ٔٙظٛس ا٘داْ ٌشفت تا ٔطخع
ٕ٘اییذ چ ٝاستثاعی ٔیاٖ ٔتغیش سثه یادٌیشی ٔ ٚتغیش
پیطشفت تحػیّی دس س ٝسضت ٝتحػیّی ادتیات  ٚػّْٛ
ا٘سا٘ی ،ػّ ْٛتدشتی  ٚسیاضی ٚخٛد داسد
ٕٞای٘ٛی  ٚػثذاِٟی ( )1382دس پژٞٚص خٛد تحت
ػٛٙاٖ تشسسی ساتغ ٝتیٗ سثهٞای یادٌیشی  ٚسثهٞای
ضٙاختی ٘ ٚمص آٖ دس ٔٛفمیت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ دختش
ساَ ا َٚدتیشستا٘ی ٘طاٖ داد٘ذ و ٝتیٗ سثهٞای ضٙاختی
 ٚسثه یادٌیشی ٔف ْٟٛساصی ا٘تضاػی تا ٔٛفمیت تحػیّی
دس دسٚس سیاضی  ٚصتاٖ اٍّ٘یسی ،ساتغٔ ٝثثت ٔ ٚؼٙاداسی
ٚخٛد داسد
أأی پٛس  ٚضٕس اسفٙذ آتاد ( )1382سثهٞای
یادٌیشی سا دس دٌ ٚش ٜٚدا٘صآٔٛصاٖ د ٚصتا٘( ٝتشن صتا٘اٖ
فاسسی داٖ  ٚوشد صتا٘اٖ فاسسی داٖ)  ٚیه صتا٘( ٝفاسسی
صتا٘اٖ) تشسسی وشد٘ذ٘ .تایح ٘طاٖ داد و ٝسثه ٞای
یادٌیشی دا٘صآٔٛصاٖ د ٚصتا٘ ٚ ٝیه صتا٘ ٝتا یىذیٍش ٔتفاٚت
است .ت ٝعٛسی و ٝدا٘صآٔٛصاٖ یه صتا٘ ٝاص سثهٞای
یادٌیشی ضٟٛدی  ٚدیذاسی استفادٔ ٜیوشد٘ذ دس حاِی وٝ
دا٘صآٔٛصاٖ د ٚصتا٘ ٝاص سثهٞای یادٌیشی حسی  ٚوالٔی
تشخٛسداس تٛد٘ذ .دس پژٞٚص دیٍشی تٛسظ ٕٞیٗ پژٞٚطٍش
( ،)1383تحت ػٛٙاٖ «ٔمایس ٝسثهٞای یادٌیشی
دا٘طدٛیاٖ سضتٞٝای ػّ ْٛا٘سا٘ی ،ػّ ْٛپایٔ ٚ ٝؼٕاسی»
ایٗ ٘تید ٝت ٝدست آٔذ و ٝدا٘طدٛیاٖ سضتٔ ٝؼٕاسی دس
ٔمایس ٝتا دا٘طدٛیاٖ دیٍش سضتٞٝا ،تیطتش اص سثهٞای
دیذاسی ٔ ٚتٛاِی  ٚتٔ ٝیضاٖ وٕتشی اص سثهٞای والٔی ٚ
وّی تشخٛسداس٘ذ .اص سٛی دیٍش تیٗ سثهٞای یادٌیشی ٚ
پیطشفت تحػیّی ساتغٔ ٝؼٙاداسی ٚخٛد داضت ،ت ٝعٛسی
و ٝسثهٞای یادٌیشی ٔتٛاِی  ٚضٟٛدی پیص تیٙی وٙٙذٜ
پیطشفت تحػیّی تاال تٛد
سحٕاٖ پٛس ،پاِیضتاٖ  ٚصٔا٘ی ( )1387دس تحمیك خٛد
تٔ ٝمایس ٝسثهٞای یادٌیشی دا٘طدٛیاٖ دا٘طىذ ٜفٙی ـ

رابطه بین سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلي … 244 /

ٟٔٙذسی تا دا٘طدٛیاٖ دا٘طىذ ٜػّ ْٛا٘سا٘ی دا٘طٍاٜ
اغفٟاٖ پشداختٙذ٘ .تایح ٘طاٖ داد و ٝسثهٞای یادٌیشی
دا٘طدٛیاٖ دا٘طىذ ٜفٙی ـ ٟٔٙذسی  ٚػّ ْٛا٘سا٘ی تا ٓٞ
ٔتفاٚت است ،ت ٝغٛستی و ٝسثه غاِة دس دا٘طدٛیاٖ
ػّ ْٛا٘سا٘ی سثه ضٙیذاسی  ٚسثه سایح دس دا٘طدٛیاٖ
فٙی ـ ٟٔٙذسی سثه خٙثطی ـ حشوتی تٛد
ٔمایس ٝسثهٞای یادٌیشی دا٘طدٛیاٖ سضتٟٙٔ ٝذسی
ضیٕی  ٚسضتٔ ٝؼٕاسی تٛسظ فّذس  ٚسیّٛسٔٗ
٘طاٖ داد و ٝدا٘طدٛیاٖ ٟٔٙذسی دس
ٔمایس ٝتا دا٘طدٛیاٖ ٔؼٕاسی اص ٘ظش سثه یادٌیشی،
فؼاَتش ،حسیتش ،والٔیتش ٔ ٚتٛاِیتش٘ذ
دس تحمیمی ت ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ

فّذس

و ٝدا٘صآٔٛصا٘ی و ٝسثه یادٌیشیطاٖ تا سثه تذسیس یا
سثه آٔٛصش ٓٞخٛا٘ی داضت ٝتاضذ ،دس ٔمایس ٝتا
دا٘صآٔٛصا٘ی و ٝسثه یادٌیشیطاٖ تا سثه تذسیس یا
سثه آٔٛصش ٓٞخٛا٘ی ٘ذاضت ٝتاضذ ،ػّٕىشد تٟتشی داس٘ذ
ٚایتّی ،تٛسن ٚ ،داٖ
٘طاٖ داد٘ذ و ٝسثه یادٌیشی دس تیٗ دختشاٖ ٚ
پسشاٖ ٔتفاٚت است .پسشاٖ تیطتش اص دختشاٖ تٕایُ داس٘ذ
وِٕ ٝسی یا خٙثطی تاضٙذ  ٚداسای سثه یادٌیشی دیذاسی
تٛد ،ٜدس ٔمایس ٝتا دختشاٖ ٘ا ٕٞاًٙٞتش ٞستٙذ .دس غٛستی
و ٝدختشاٖ تیص اص پسشاٖ اص عشیك ضٙیذٖ یاد ٔیٌیش٘ذ ٚ
اغّة ٕٞاًٙٞتش  ٚسٞثش ٔذاس تٛدٜا٘ذ ٘ ٚیض تٕایُ ت ٝسىٛت
تیطتشی داس٘ذ
٘طاٖ داد و ٝیاد ٌیش٘ذٌاٖ

واسیذی

٘اٚاتست ٝت ٝصٔی ،ٝٙداسای اٍ٘یض ٜدس٘ٚی ٞستٙذ  ٚدس یادٌیشی
ٔغاِة ت ٝخٛدضاٖ ٚاتستٞ ٝستٙذ .دس ٔماتُ یاد ٌیش٘ذٌاٖ
ٚاتست ٝت ٝصٔی ،ٝٙداسای اٍ٘یض ٜتیش٘ٚی ٞستٙذ  ٚدس یادٌیشی
ٔغاِة تٞ ٝذایت  ٚسإٙٞایی ٔؼّٓ ٘یاص داس٘ذ
پاضّش ،دا٘یُ ،سٞٚشس ٚ ،تدٛسن
دس تشسسی خٛد تذیٗ ٘تید ٝسسیذ٘ذ وٝ
ٔذسوی تشای حٕایت اص ایٗ و ٝیه سثه یادٌیشی ٔفیذتش
استٚ ،خٛد ٘ذاسد .دا٘صآٔٛصاٖ صٔا٘ی تٟتش ٔیآٔٛص٘ذ وٝ
سثه یادٌیشیطاٖ ٔتٙاسة تا ٚیژٌیٞای ضخػیتی آٟ٘ا
تاضذ

ٞاسٌادٖٚ

دس تحمیك خٛد ت ٝایٗ

٘تید ٝدست یافت ؤ ٝؼّٕاٖ تایذ ت ٝتفاٚتٞای یادٌیشی
افشاد تٛخ ٝداضت ٝتاضٙذ .خایٍضیٙی یه سٚش یادٌیشی تا
یه سٚش دیٍش أىاٖ پزیش ٘یست .ت ٝدِیُ تفاٚت
دا٘صآٔٛصاٖ دس سثهٞای یادٌیشیٔ ،ؼّٕاٖ تایذ اص
سٚشٞای ٔختّفی استفاد ٜوٙٙذ تا دا٘صآٔٛصاٖ ػّٕىشد
تٟتشی داضت ٝتاضٙذ  ٚت ٝپیطشفت تشسٙذ
ٔغاِؼ ٚ ٝتشسسی ساتغ ٝاتؼاد چٟاسٌا٘( ٝادسان ،پشداصش،
دس ٖٚداد ،ف )ٟٓسثهٞای یادٌیشی فّذس  ٚسیّٛسٔٗ تا
پیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ ٘ ٚتایح آٖ ٔیتٛا٘ذ خٟت
تٟثٛد  ٚاثشتخطی فشایٙذ تذسیس ٔؼّٕاٖ  ٚضٙاخت
ٚیژٌیٞای یادٌیشی دا٘صآٔٛصاٖ ت ٝواس ٌشفت ٝضٛد.
تٙاتشایٗ ٔسأِ ٝاساسی پژٞٚص ایٗ است و ٝچ ٝاستثاعی
ٔیاٖ اتؼاد ٌ 4ا٘ ٝسثه یادٌیشی فّذس  ٚسیّٛسٔٗ ٚ
پیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ دختش دٚسٔ ٜتٛسغ٘ ٝاحی5 ٝ
اغفٟاٖ تشحسة س ٝسضت ٝتحػیّی ادتیات  ٚػّ ْٛا٘سا٘ی،
سیاضی  ٚػّ ْٛتدشتی ٚخٛد داسد؟
روش پژوهش
پژٞٚص حاضش اص ٘ٛع تٛغیفی پیٕایطی  ٚت ٝسٚش
ٕٞثستٍی ا٘داْ ٌشفت .تحمیك تٛغیفی تش تدضی ٚ ٝتحّیُ
سٚاتظ ٔیاٖ ٔتغیشٞای دستىاسی ٘طذ ٚ ٜتؼٕیٓ ٘تایح
ٔتٕشوض است ٘ ٚتایح ت ٝدست آٔذ ٜسا تٛٔ ٝاسدی خاسج اص
ٕ٘ٞٝ٘ٛای ٔطاٞذ ٜضذٌ ٜستشش ٔیدٞذ (تست ،تشخٕٝ
پاضاضشیفی.)1381 ،
خأؼ ٝآٔاسی ضأُ  3483دا٘صآٔٛصاٖ دختش
دتیشستاٖٞای دِٚتی ٘احی 5 ٝاغفٟاٖ ضاغُ ت ٝتحػیُ دس
ساَ تحػیّی  89ـ ٘ 1325( 88فش دس سضت ٝػّ ْٛتدشتی،
٘ 1216فش دس سضت ٝػّ ْٛتدشتی ٘ 942 ٚفش دس سضت ٝػّْٛ
ا٘سا٘ی) تٛد .تا استفاد ٜاص خذ َٚتؼییٗ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛوشخسی
ٛٔ ٚسٌاٖ ٕ٘ٝ٘ٛای ت ٝحدٓ ٘ 350فش (٘ 125فش دس سضتٝ
ػّ ْٛتدشتی٘ 115 ،فش دس سضت ٝػّ ْٛا٘سا٘ی ٘ 110 ٚفش دس
سضت ٝسیاضی) ت ٝسٚش ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی تػادفی چٙذ ٔشحّ ٝای
ا٘تخاب ضذ .تذیٗ تشتیة و ٝاتتذا اص ٔیاٖ ٔذاسس ٘احی5 ٝ
اغفٟاٖ تؼذاد پٙح ٔذسس ٚ ٝدس ٔشحّ ٝد ْٚاص ٞش ٔذسسٝ
یه والس اص سضت ٝػّ ْٛتدشتی ،یه والس اص سضت ٝػّْٛ
ا٘سا٘ی  ٚیه والس اص سضت ٝسیاضی ت ٝعٛس تػادفی ا٘تخاب
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ٌشدیذ .دس پایاٖ اص والسٞای سضت ٝػّ ْٛتدشتی ٘ 25فش،
سضت ٝػّ ْٛا٘سا٘ی ٘ 23فش  ٚسضت ٝسیاضی ٘ 22فش ت ٝضىُ
تػادفی ا٘تخاب ضذ٘ذ  ٚپشسطٙأٞٝا دس اختیاس آٟ٘ا لشاس
ٌشفت
اتضاس خٕغآٚسی اعالػات پشسطٙأ« ٝضاخع سثهٞای
یادٌیشی» فّذس  ٚسِٔٛٛاٖ
تٛد .ایٗ پشسطٙأ ٝضأُ  44سؤاَ است و ٝفالذ ٚاتستٍی
فشٍٙٞی ٞستٙذ  ٚلادس ت ٝسٙدص  4تؼذ یادٌیشیٔ ،تطىُ
اص  8سثه یادٌیشی است
ایٗ پشسطٙأ ٝتشای سٙدص ٞش تؼذ 11سؤاَ داسد ،تا
تٛخ ٝت ٝا٘تخاب ٌضیٞٝٙای (اِف) یا (ب) تشای ٞش سؤاَ2 ،
سثه یادٌیشی و ٝاص ٘ظش ٔفٟٔٛی تا یىذیٍش ٔتضاد٘ذ ٔٛسد
سٙدص لشاس ٔیٌیش٘ذ :دس تؼذ ادسان ٌضیٞٝٙای اِف سثه
یادٌیشی حسیٌ ٚ ،ضیٞٝٙای ب سثه یادٌیشی ضٟٛدی سا
٘طاٖ ٔیدٞذ .دس تؼذ پشداصش ٌضیٞٝٙای اِف سثه
یادٌیشی فؼاٌَ ٚ ،ضیٞٝٙای ب ٕ٘ایاٍ٘ش سثه یادٌیشی
تأّٔی است .دس تؼذ دس ٖٚدادٌ ،ضیٞٝٙای اِف سثه
یادٌیشی دیذاسیٌ ٚ ،ضیٞٝٙای ب سثه یادٌیشی والٔی سا
٘طاٖ ٔیدٞذ .دس تؼذ فٌ ٟٓضیٞٝٙای اِف سثه یادٌیشی
ٔتٛاِیٌ ٚ ،ضیٞٝٙای ب ٘طاٖ دٙٞذ ٜسثه یادٌیشی وّی
است
سٚایی

فّذس  ٚساپشِیٗ

ساص ٜایٗ پشسطٙأ ٝسا تا اخشا سٚی دا٘طدٛیاٖ ٟٔٙذسی
ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس داد٘ذ .ایٗ دا٘طدٛیاٖ ت ٝدٌ ٚش ٜٚتمسیٓ
ضذ٘ذٌ .ش ٜٚا َٚضأُ افشادی تٛد٘ذ و ٝصتاٖ ٔادسیطاٖ
اٍّ٘یسی تٛد ٌ ٚش ٜٚد ْٚافشادی تٛد٘ذ و ٝصتاٖ د ْٚضاٖ
اٍّ٘یسی تٛد٘ .تایح ت ٝدست آٔذ٘ ٜطاٖ داد و ٝایٗ
پشسطٙأ ٝاص سٚایی ساص ٜلاتُ لثِٛی تشخٛسداس تٛد
 ٖٚصٚا٘ثشي ٚ ٚیّىیٙسٖٛ
تٙٔ ٝظٛس تشسسی پایایی پشسطٙأ ٝاص
سٚش ٔحاسث ٝضشیة آِفا وشا٘ثاخ استفاد ٜوشد٘ذ .ضشیة
آِفای ٔحاسث ٝضذ ٜتشای سٙدص ٕٞسا٘ی دس٘ٚی سٛاالت
پشسطٙأ ٝتشای ٞشیه اص اتؼاد ،ػثاست تٛد اص ./41 :تشای تؼذ
ٔتٛاِی  ٚوّی ./51،تشای فؼاَ  ٚتأّٔی ./56 ،تشای تؼذ

دیذاسی  ٚوالٔی ./65 ٚ ،تشای تؼذ حسی  ٚضٟٛدی (ت٘ ٝمُ
اص أأی پٛس ٕٞ ٚىاساٖ)1386 ،
دس ایٗ پژٞٚص تا استفاد ٜاص سٚش تاص آصٔایی اص عشیك
اخشای آٖ سٚی 30دا٘صآٔٛص  ٚاخشای ٔدذد آٖ تٔ ٝذت دٚ
ٞفت ٝضشیة پایایی ٞشیه اص اتؼاد یادٌیشی ت ٝضشح صیش تٝ
دست آٔذ ./84 :تشای تؼذ فؼاَ  ٚتأّٔی ./86،تشای تؼذ
دیذاسی  ٚوالٔی ./86 ،تشای تؼذ حسی  ٚضٟٛدی./82ٚ ،
تشای تؼذ ٔتٛاِی  ٚوّی
پس اص اعٕیٙاٖ اص پایایی  ٚسٚایی پشسطٙأ،ٝ
دا٘صآٔٛصاٖ ا٘تخاب ضذ ٜپشسطٙأ ٝسا دس ٔذسس ٚ ٝدس
حضٛس پژٞٚطٍش تىٕیُ  ٚتحٛیُ داد٘ذ .دادٜٞای ت ٝدست
آٔذ ٜتا استفاد ٜاص سٚش آٔاسی ضشیة ٕٞثستٍی پیشسٚ ٖٛ
سٌشسی ٖٛچٙذ ٔتغیشٛٔ ٜسد تدضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌشفت
يافتههاي پژوهش
٘تایح صیش تا تدضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞا ت ٝتفىیه سؤاالت
پژٞٚص ،ت ٝدست آٔذ
سؤاَ ا :َٚآیا ٔیاٖ سثه یادٌیشی حسی ـ ضٟٛدی تا
پیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ دختش دٚسٔ ٜتٛسغ ٝتش
حسة سضت ٝتحػیّی آ٘اٖ ساتغٔ ٝؼٙاداسی ٚخٛد داسد؟
خذ َٚضٕاس 1 ٜضشایة ٕٞثستٍی تیٗ سثهٞای
ٔختّف یادٌیشی تا پیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ سا تٝ
تفىیه س ٝسضت ٝتحػیّی ادتیات  ٚػّ ْٛا٘سا٘ی ،ػّْٛ
تدشتی  ٚسیاضی ٘طاٖ ٔیدٞذ.
تش اساس یافتٞٝای خذ َٚضٕاس 1 ٜضشیة ٕٞثستٍی
ٔیاٖ سثه حسی  ٚضٟٛدی  ٚپیطشفت تحػیّی دس سضتٝ
ادتیات دس سغح ٔ ≥/05ؼٙاداس ت ٝدست آٔذ ِٚی دس سایش
سضتٞٝا ٔؼٙاداس ٘ثٛد .خٟت ساتغ ٝدس سثه حسی ٘طاٖ
دٙٞذ ٜساتغٔ ٝؼىٛس (ٕٞثستٍی ٔٙفی)  ٚدس سثه
ضٟٛدی ٘طاٖ دٙٞذ ٜساتغٔ ٝستمیٓ (ٕٞثستٍی ٔثثت)
است .ت ٝػثاست دیٍش ،پیطشفت تحػیّی دس سضت ٝادتیات تا
سثه یادٌیشی ضٟٛدی ساتغٔ ٝستمیٓ ٔ ٚؼٙاداس ٘طاٖ داد.
اص آ٘دایی و ٝسثه حسی دس ٔماتُ سثه ضٟٛدی لشاس ٔی
ٌیشد ساتغ ٝآٖ تا پیطشفت تحػیّی ٔؼىٛس است.
سؤاَ د :ْٚآیا ٔیاٖ سثه یادٌیشی فؼاَ ـ تأّٔی تا
پیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ دختش دٚسٔ ٜتٛسغ ٝتش
حسة سضت ٝتحػیّی آ٘اٖ ساتغٔ ٝؼٙاداسی ٚخٛد داسد؟
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سضت ٝتحػیّی آ٘اٖ ساتغٔ ٝؼٙاداسی ٚخٛد داسد؟
ٕٞاٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدس خذ َٚضٕاسٔ 1 ٜطاٞذٔ ٜیضٛد،
ضشیة ٕٞثستٍی تیٗ سثه یادٌیشی ٔتٛاِی ـ وّی ٚ
پیطشفت تحػیّی تٟٙا دس سضت ٝػّ ْٛتدشتی دس سغح
ٔ ≥/05ؼٙاداس ت ٝدست آٔذ  ٚدس تمی ٝسضتٞٝا ساتغٝ

یافتٞٝای خذ َٚضٕاس٘ 1 ٜطاٖ ٔیدٞذ وٞ ٝیچ یه اص
ضشایة ت ٝدست آٔذ ٜتیٗ ٔتغیشٞای پیطشفت تحػیّی ٚ
سثه یادٌیشی فؼاَ ـ تأّٔی دس سضتٞٝای ٔختّف تحػیّی
ٔؼٙاداس ٘یست .تٙاتشایٗ سثه یادٌیشی فؼاَ ـ تأّٔی دس ایٗ
پژٞٚص ساتغٔ ٝؼٙاداسی تا پیطشفت تحػیّی ٘طاٖ ٘ذاد.
سؤاَ س :ْٛآیا ٔیاٖ سثه یادٌیشی دیذاسی ـ والٔی تا
پیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ دختش دٚسٔ ٜتٛسغ ٝتشحسة
سضت ٝتحػیّی آ٘اٖ ساتغٔ ٝؼٙاداسی ٚخٛد داسد؟
عثك یافتٞٝای خذ َٚضٕاس 1 ٜضشیة ٕٞثستٍی تیٗ
سثه دیذاسی ـ والٔی  ٚپیطشفت تحػیّی دس ٞیچ یه اص
سضتٞٝای ادتیات  ٚػّ ْٛا٘سا٘ی ،ػّ ْٛتدشتی  ٚسیاضی
ٔؼٙاداس ٘یست.
سؤاَ چٟاسْ :آیا ٔیاٖ سثه یادٌیشی ٔتٛاِی ـ وّی تا
پیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ دختش دٚسٔ ٜتٛسغ ٝتشحسة

ٔؼٙاداسی ت ٝدست ٘یأذ .خٟت ساتغ ٝدس سثه ٔتٛاِی ٘طاٖ
دٙٞذ ٜساتغٔ ٝؼىٛس  ٚدس سثه وّی ٘طاٖ دٙٞذ ٜساتغٝ
ٔستمیٓ است .تذیٗ تشتیة تش اساس ٘تایح خذ َٚفٛق،
پیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ دس سضت ٝػّ ْٛتدشتی تا
سثه یادٌیشی وّی ساتغٔ ٝستمیٓ ٔ ٚؼٙاداسی سا دس سغح
٘ ≥/05طاٖ ٔیدٞذ.
سؤاَ پٙدٓ پژٞٚص :وذاْ یه اص سثهٞای یادٌیشی
لذست پیص تیٙی پیطشفت تحػیّی دس سضتٞٝای ٔختّف
تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ دختش دٚسٔ ٜتٛسغ ٝسا داسد؟

خذ 1 َٚـ ضشیة ٕٞثستٍی تیٗ سثهٞای یادٌیشی تا پیطشفت تحػیّی ت ٝتفىیه سضت ٝتحػیّی
ریاضی
علوم تجزبی
ادبیات و علوم
سبک یادگیزی
انسانی
r

sig

r

sig

r

sig

*-/184

0/049

-/079

0/379

-/122

0/205

*0/184

0/049

0/079

0/379

0/122

0/205

سبک فعال

-/03

0/749

0/007

0/937

-/180

0/06

سبک تأملی

0/03

0/749

-/007

0/937

0/180

0/06

سبک دیداری

-/085

0/367

0/164

0/067

0/02

0/832

سبک کالمی

0/085

0/367

-/164

0/067

-/02

0/832

سبک متوالی

-/147

0/118

*-/205

0/022

-/033

./735

سبک کلی

0/147

0/118

*0/205

0/022

0/033

0/735

سبک حسی
سبک شهودی

*سغح ٔؼٙاداسی . /05
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تا استفاد ٜاص ٔذَ ٌاْ تٌ ٝاْ سٌشسی ٖٛچٙذ ٌا٘ ٝلذست
پیص تیٙی پیطشفت تحػیّی اص سٚی سثه یادٌیشی

ٔحاسث ٚ ٝتشسسی ضذ٘ .تایح حاغُ ،دس خذا َٚصیش آٔذٜ
است.

خذ 2َٚـ ضشیة ٕٞثستٍی ٔ ٚدزٚس ضشیة ٕٞثستٍی چٙذ ٌا٘ ٝپیص تیٙی پیطشفت تحػیّی
مجذور ضزیب همبستگی
مجذور ضزیب همبستگی
ضزیب همبستگی
خطای معیار
مدل
چندگانه

تعدیل شده

چندگانه

گام به گام
سبک شهودی

0/034

/184

2/06

0/025

خذ 3َٚـ پیص تیٙی وٙٙذٜٞای پیطشفت تحػیّی
مدل
B

ضزایب غیز

ضزایب

استاندارد

استاندارد

T

Beta

sig

خطای استاندارد
گام اول

15/93

ثابت
سبک شهودی

0/219

0/001
0/601
0/110

26/51
0/184

1/99

0/049

خذ 4 َٚـ ضشیة ٕٞثستٍی ٔ ٚدزٚس ضشیة ٕٞثستٍی چٙذ ٌا٘ ٝپیص تیٙی پیطشفت تحػیّی تش اساس سثهٞای یادٌیشی

مدل

ضزیب همبستگی

مجذور ضزیب همبستگی

مجذور ضزیب همبستگی

چندگانه

چندگانه

تعدیل شده

خطای معیار

گام به گام

./205

ٔذَ

ٌاْ اَٚ
ثاتت
سثه وّی

0/042

2/12

0/034

خذ 5 َٚـ پیص تیٙی وٙٙذٜٞای پیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ سضت ٝتدشتی
ضشایة غیش استا٘ذاسد ضشایة استا٘ذاسد
Beta
sig
T
B
خغای استا٘ذاسد
17/19

0/567

0/250

0/107

0/205

30/34

0/001

2/32

0/022
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تش اساس یافتٞٝای خذ َٚضٕاس ،2 ٜسثه یادٌیشی
ضٟٛدی ت ٝتٟٙایی  3دسغذ ٚاسیا٘س پیطشفت تحػیّی
دا٘صآٔٛصاٖ سضت ٝادتیات سا تثییٗ ٔیوٙذ.
تش اساس یافتٞٝای خذ َٚضٕاس ،3 ٜتٟتشیٗ پیص تیٙی
وٙٙذ ٜپیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ سضت ٝادتیات ،سثه
یادٌیشی ضٟٛدی است .تش اساس ضشیة تتا ت ٝاصای یه
ٚاحذ افضایص دس سثه یادٌیشی ضٟٛدی ٔیضاٖ پیطشفت
تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ سضت ٝادتیات ٚ /184احذ افضایص
ٔییاتذ.
تش اساس یافتٞٝای خذ َٚضٕاس ،4 ٜسثه یادٌیشی
وّی ت ٝتٟٙایی  4دسغذ ٚاسیا٘س پیطشفت تحػیّی
دا٘صآٔٛصاٖ سضت ٝتدشتی سا تثییٗ ٔیوٙذ.
تش اساس یافتٞٝای خذ َٚضٕاس ،5 ٜتٟتشیٗ پیص تیٙی
وٙٙذ ٜپیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ سضت ٝػّ ْٛتدشتی
سثه یادٌیشی وّی است .عثك ضشیة تتا ت ٝاصای یه ٚاحذ
افضایص دس سثه یادٌیشی وّی ٔیضاٖ پیطشفت تحػیّی
دا٘صآٔٛصاٖ سضت ٝتدشتی ٚ /205احذ افضایص ٔییاتذ
بحث و نتیجهگیري
ٞذف اص ا٘داْ ایٗ پژٞٚص تشسسی ساتغ ٝاتؼاد ٌ 4ا٘ٝ
سثهٞای یادٌیشی فّذس  ٚسیّٛسٔٗ تا پیطشفت تحػیّی
دا٘صآٔٛصاٖ دختش دتیشستا٘ی تٛد .یافتٞٝای ت ٝدست آٔذٜ
٘طاٖ داد و ٝت ٝعٛس وّی دس سضت ٝادتیات سثه یادٌیشی
ضٟٛدی  ٚدس سضت ٝػّ ْٛتدشتی سثه یادٌیشی وّی تا
پیطشفت تحػیّی ساتغٔ ٝؼٙاداس داسد .سایش سثهٞای
یادٌیشی دس ٞیچ یه اص سضتٞٝای تحػیّی ساتغٔ ٝؼٙاداسی
سا تا پیطشفت تحػیّی ٘طاٖ ٘ذادٕٞ .چٙیٗ دس سضت ٝسیاضی
ـ فیضیه ٞیچ یه اص اتؼاد ٌ 4ا٘ ٝساتغٔ ٝؼٙاداسی سا تا
پیطشفت تحػیّی ٘طاٖ ٘ذاد٘ .تایح حاغُ اص تحّیُ
سٌشسی ٖٛچٙذ ٌإ٘٘ ٝایاٍ٘ش ایٗ تٛد و ٝدس سضت ٝادتیات
سثه ضٟٛدی  ٚدس سضت ٝػّ ْٛتدشتی سثه وّی تٟتشیٗ
پیص تیٙی وٙٙذٜٞای پیطشفت تحػیّی است
٘تید ٝت ٝدست آٔذ ٜدس استثاط تا سؤاَ ا َٚپژٞٚص
تیاٍ٘ش ایٗ است ؤ ٝیاٖ سثه حسی ـ ضٟٛدی تا پیطشفت
تحػیّی دس سضت ٝادتیات ساتغٚ ٝخٛد داسد .خٟت ساتغ ٝدس
سثه حسیٙٔ ،فی ٘ ٚطاٖ دٙٞذ ٜساتغٔ ٝؼىٛس  ٚدس
ضٟٛدی ٔثثت ٘ ٚطاٖ دٙٞذ ٜساتغٔ ٝستمیٓ است .یؼٙی ٞش

چ ٝسثه فشد ت ٝسثه حسی ٘ضدیه تاضذ ،پیطشفت
تحػیّی وٕتشی حاغُ ٔیضٛد ٞ ٚشچ ٝسثه فشد تٝ
سثه یادٌیشی ضٟٛدی ٘ضدیه ضٛد ،پیطشفت تحػیّی
تیطتش ٔیضٛد
ٚیژٌیٞای یاد ٌیش٘ذٌاٖ حسی  ٚضٟٛدی ت ٝایٗ
غٛست است و ٝیاد ٌیش٘ذٌاٖ حسی تٕایُ داس٘ذ تا استفادٜ
اص سٚشٞای وأالً آضىاس ٔسائُ سا حُ وٙٙذ .تٙاتشایٗ اص
اتٟاْ ٔتٙفش٘ذ .دس حاِی و ٝیاد ٌیش٘ذٌاٖ ضٟٛدی ٘ٛآٚسی سا
دٚست داس٘ذ  ٚاص تىشاس تیضاس٘ذ .یاد ٌیش٘ذٌاٖ حسی دس
ٔمایس ٝتا یاد ٌیش٘ذٌاٖ ضٟٛدی ػّٕیتش  ٚدلیكتش ٞستٙذ
(أأی پٛس ٕٞىاساٖ.)1386،
تا تٛخ ٝت ٝایٗ ٚیژٌیٞا ،دِیُ ایٗ ٘تیدٌٝیشی سا
ٔیتٛاٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛتفسیش وشد و ٝدا٘صآٔٛصا٘ی و ٝاص سثه
یادٌیشی ضٟٛدی استفادٔ ٜیوٙٙذ تیطتش ت ٝاٍِٞٛا ٚ
٘ظشیٞٝای یادٌیشی ٌشایص داس٘ذ ٚ ،دا٘صآٔٛصاٖ دس سضتٝ
ادتیات تشخیح ٔیدٙٞذ ت ٝخای ٔفاٞیٓ ػّٕی  ٚػیٙی،
٘ظشیٞٝا سا اساس یادٌیشی خٛد لشاس دٙٞذ
ضٕس اسفٙذ آتاد  ٚأأی پٛس ( )1383دس ٔغاِؼ ٝخٛد
٘تیدٌ ٝشفتٙذ و ٝتیٗ سثه یادٌیشی ضٟٛدی  ٚپیطشفت
تحػیّی دا٘طدٛیاٖ ساتغٔ ٝؼٙاداسی ٚخٛد داسد  ٚسثهٞای
یادٌیشی ٔتٛاِی  ٚضٟٛدی پیص تیٙی وٙٙذ ٜپیطشفت
تحػیّی تاال ٞستٙذ و ٝتا یافت ٝایٗ ٔغاِؼٕٞ ٝس ٛاست.
٘یض ٘تیدٌ ٝشفت ٓٞخٛا٘ی سثه
فّذس
تذسیس یا آٔٛصش تا سثه یادٌیشی دا٘صآٔٛصاٖ تاػث
ػّٕىشد تٟتش آٟ٘ا ٔیضٛد٘ .تایح ایٗ تحمیك تا ٘تایح
 ٖٚ ٚصٚا٘ثشي
تحمیمات تالي
و ٝػٛٙاٖ ضذ ٜتٛد تیٗ
سثهٞای یادٌیشی  ٚپیطشفت تحػیّی ساتغٝای ٚخٛد
٘ذاسد ٘إٞس ٛاست
دس استثاط تا سؤاَ د ْٚپژٞٚص ،تدضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞا
٘طاٖ داد ضشیة ٕٞثستٍی تیٗ سثه فؼاَ ـ تأّی تا
پیطشفت تحػیّی دس سضت ٝادتیات ،ػّ ْٛتدشتی  ٚسیاضی دس
ٔؼٙاداس ٘ثٛد ٜاست .تٙاتشایٗ ٔیاٖ سثه فؼاَ
سغح 05
ـ تأّٔی تا پیطشفت تحػیّی دس سضت ٝادتیات ،ػّ ْٛتدشتی ٚ
سیاضی ساتغٚ ٝخٛد ٘ذاسد
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اص خّٕٚ ٝیژٌیٞای یاد ٌیش٘ذٌاٖ فؼاَ تأّٔی ایٗ است
و ٝیاد ٌیش٘ذٌاٖ فؼاَ تشخیح ٔیدٙٞذ تا دستاس ٜاعالػات تا
دیٍشاٖ تحث وٙٙذ  ٚاعالػات سا تشای آٟ٘ا تٛضیح دٙٞذ ِٚی
یاد ٌیش٘ذٌاٖ تأّٔی ٔایّٙذ اتتذا تا آسأص دستاس ٜاعالػات
فىش وٙٙذ .تش ایٗ اساس ،یاد ٌیش٘ذٌاٖ تأّی ت ٝواسٞای
فشدی ػاللٕٙذ٘ذ .دس حاِی و ٝیاد ٌیش٘ذٌاٖ فؼاَ تٝ
واسٞای ٌشٞٚی ػالل ٝداس٘ذ (أأی پٛس ٕٞىاساٖ.)1386 ،
تا تٛخ ٝتٚ ٝیژٌیٞای ٔزوٛس پیص تیٙی ٔیضذ وٝ
دا٘صآٔٛصاٖ سضت ٝػّ ْٛسیاضی ت ٝعٛس ٔؼٙاداسی اص سثه
یادٌیشی تأّٔی استفاد ٜوٙٙذ  ٚدس پة آٖ پیطشفت
تحػیّی حاغُ ضٛدِٚ .ی دس ایٗ پژٞٚص چٙیٗ ٘تیدٝای
ت ٝدست ٘یأذ .ضایذ تتٛاٖ ٌفت و ٝد ٚدِیُ دس پیذایص
ایٗ أش ٘مص داضت ٝاست :ا َٚایٗ و ٝدا٘صآٔٛصاٖ غشفاً تش
اساس استؼذادٞای راتی خٛد ٚاسد سضت ٝسیاضی ٘طذٜا٘ذ.
یؼٙی تا تٛخ ٝت ٝفشاٚا٘ی سضتٞٝای ٟٔٙذسی  ٚاستمثاَ تٟتش
افىاس ػٕٔٛی اص ایٗ سضتٞٝا ،دا٘صآٔٛصاٖ تشخیح ٔیدٙٞذ
تا تا ٚخٛد تٛا٘ایی وافی ،دسایٗ سضت ٝادأ ٝتحػیُ دٙٞذ.
د ْٚایٗ و ٝدتیشاٖ ت ٝدِیُ ػذْ ضٙاخت وافی اص سثه
یادٌیشی دا٘صآٔٛصأٖٕ ،ىٗ است سٚشٞایی سا اتخار وٙٙذ
و ٝتا سثه یادٌیشی دا٘ص آٔٛصاٖ  ٓٞساستا ٘ثاضذ ٚ
ٔیتٛا٘ذ تأثیش ٔٙفی تش پیطشفت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ
تٍزاسد٘ .تید ٝایٗ پژٞٚص تا تحمیك غٛست ٌشفت ٝتٛسظ
ضٕس اسفٙذ آتاد  ٚأأی پٛس ( ٚ )1382تالي
ٚ ٚیّىیٙس ٖٚ ٚ ٖٛصٚا٘ثشي
ٕٞس ٛاست .آٟ٘ا دس ایٗ تحمیمات
ت ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ٘ذ و ٝتیٗ سثهٞای یادٌیشی ٚ
پیطشفت تحػیّی دس وُ ساتغٚ ٝخٛد ٘ذاسد
ٔغاتك خذ َٚضٕاس ،3 ٜتدضی ٚ ٝتحّیُ یافتٞٝا ٘طاٖ
داد و ٝضشیة ٕٞثستٍی ٔیاٖ سثه دیذاسی ـ والٔی تا
پیطشفت تحػیّی دس سضت ٝادتیات ،ػّ ْٛتدشتی  ٚسیاضی دس
ٔؼٙاداس ٘یست .تٙاتشایٗ تیٗ سثه دیذاسی ـ
سغح 05
والٔی تا پیطشفت تحػیّی دس سضت ٝادتیات ،تدشتی ٚ
سیاضی ساتغٚ ٝخٛد ٘ذاسد
ٚیژٌیٞای یاد ٌیش٘ذٌاٖ دیذاسی  ٚوالٔی ت ٝایٗ
تشتیة است و ٝیاد ٌیش٘ذٌاٖ دیذاسی آ٘چ ٝسا ؤ ٝیتیٙٙذ ـ
ٔا٘ٙذ تػاٚیشٕٛ٘ ،داسٞا ،خذا ٚ َٚفیّٓٞا ـ تٟتش ت ٝیاد

ٔیآٚس٘ذ .أا یاد ٌیش٘ذٌاٖ والٔی وّٕات سا تٟتش ت ٝخاعش
داس٘ذ .صٔا٘ی و ٝاعالػات ت ٝغٛست دیذاسی  ٚوالٔی اسائٝ
ضٛد یادٌیشی تٟتش غٛست ٔیٌیشد (أأی پٛس ٕٞىاساٖ،
.)1386
تا ٚخٛد ساتغٔ ٝیاٖ سضت ٝتحػیّی تا سثه یادٌیشی
دیذاسی ـ والٔی دا٘صآٔٛصاٖ  ٚتا تٛخ ٝت ٝایٗ و ٝیادٌیشی
والٔی دس دا٘صآٔٛصاٖ ادتیات تیطتش اص دا٘صآٔٛصاٖ سیاضی
 ٚتدشتی تٛد ،ا٘تظاس ٔیسفت و ٝپیطشفت تحػیّی ٘یض دس
دا٘صآٔٛصاٖ سضت ٝادتیات تا تٛخ ٝت ٝاستفاد ٜاص سثه
والٔی تیطتش تاضذ ِٚی چٙیٗ ٘تیدٝای ت ٝدست ٘یأذ.
ضایذ یىی اص دالیُ آٖ ایٗ تاضذ و ٝتا تٛخ ٝت ٝایٗ ؤ ٝؼیاس
ٔا تشای اسصضیاتی پیطشفت تحػیّیٔ ،ؼذَ پایا٘ی
دا٘صآٔٛصاٖ تٛد  ٚایٗ ٔؼذَ ٔسّٕاً تحت تأثیش ٕ٘شات
دسٚس ٔختّف تٛد ٜاست ،ایٗ احتٕاَ ٚخٛد داضت وٝ
دا٘صآٔٛص دس دسٚس اغّی سضت ٝادتیات ٕ٘شات خٛتی وسة
وشد ٚ ٜدس ٔماتُ دس دسٚس دیٍش و ٝخٙثٞٝای استٙثاعی
داسد ـ ٔا٘ٙذ سیاضیات ـ ٕ٘شات پاییٙی ت ٝدست آٚسد ٜتاضذ
و ٝلغؼاً تش ٔؼذَ اثش ٌزاس تٛد٘ ،ٜتید ٝتحمیك سا تحت تأثیش
لشاس داد
٘تید ٝایٗ پژٞٚص تا تحمیك غٛست ٌشفت ٝتٛسظ
ضٕس اسفٙذ آتاد  ٚأأی پٛس ( ٚ )1382تالي
 ٖٚ ٚصٚا٘ثشي

ٕٞسٛ

تٛد ٜاست
ٔغاتك خذ َٚضٕاس ،4 ٜتدضی ٚ ٝتحّیُ یافتٞٝا ٘طاٖ
داد و ٝضشیة ٕٞثستٍی ٔیاٖ سثه ٔتٛاِی ـ وّی تا
ٔؼٙاداس
پیطشفت تحػیّی دس سضت ٝتدشتی دس سغح 05
است .تٙاتشایٗ تیٗ سثه ٔتٛاِی ـ وّی تا پیطشفت تحػیّی
دس سضت ٝتدشتی ساتغٚ ٝخٛد داسد .خٟت ساتغ ٝدس سثه
ٔتٛاِیٙٔ ،فی ٘ ٚطاٖ دٙٞذ ٜساتغٔ ٝؼىٛس  ٚدس سثه
وّیٔ ،ثثت ٘ ٚطاٖ دٙٞذ ٜساتغٔ ٝستمیٓ است .یؼٙی ٞش
چ ٝسثه فشد ت ٝسثه ٔتٛاِی ٘ضدیهتش تاضذ ،پیطشفت
تحػیّی وٕتشی حاغُ ٔیضٛد ٞ ٚش چ ٝسثه فشد تٝ
سثه یادٌیشی وّی ٘ضدیهتش ضٛد ،پیطشفت تحػیّی
تیطتش ٔیضٛد
ٚیژٌیٞای یاد ٌیش٘ذٌاٖ ٔتٛاِی  ٚوّی ت ٝایٗ غٛست
است و ٝیاد ٌیش٘ذٌاٖ ٔتٛاِی ،تٕایُ ت ٝدسن ٔغاِة  ٚحُ
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ٔسائُ دس ٔشاحّی ٔٙظٓ داس٘ذٕٞ .چٙیٗ آٟ٘ا ٔیتٛا٘ٙذ اص
آٔٛختٞٝای خٛد ـ ٞش چٙذ ٘اوأُ ـ سٛد تثش٘ذ دس حاِی وٝ
یاد ٌیش٘ذٌاٖ وّی ،ت ٝغٛست ٘ظأْٙذ ٔیا٘ذیطٙذ  ٚتا
صٔا٘ی ؤ ٝغّثی سا ت ٝعٛس وأُ ٘یأٛص٘ذ  ٚآٖ سا تٝ
ٔغاِثی و ٝلثال آٔٛختٝا٘ذ ٔشتثظ ٘ساص٘ذٕ٘ ،یتٛا٘ٙذ اص
آٔٛختٞٝای خذیذ خٛد استفاد ٜوٙٙذ (أأی پٛس ٕٞىاساٖ،
.)1386
تا تٛخ ٝت ٝایٗ ٚیژٌیٞا ،ػّت ایٗ ٘تید ٝسا ٔیتٛاٖ ایٗ
ٌ ٝ٘ٛتیاٖ وشد و ٝیاد ٌیش٘ذٌاٖ سثه وّی یادٌیشی سا تش
اساس ٘ظاْ  ٚچٟاسچٛب خاظ تشخیح ٔیدٙٞذ  ٚتا
ٍٙٞأی ؤ ٝغّثی سا ت ٝعٛس وأُ فشا ٍ٘شفتٝا٘ذ ،ت ٝسشاؽ
ٔغّة دیٍشی ٕ٘یس٘ٚذ .ایٗ ٚیژٌی دس دا٘صآٔٛصاٖ سضتٝ
تدشتی تا حذٚدی لاتُ ٔطاٞذ ٜاست .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ ،ػاللٝ
دا٘صآٔٛصاٖ سضت ٝتدشتی ت ٝدسٚس آصٔایطٍاٞی اص خّٕٝ
صیست ضٙاسی  ٚضیٕی ٕٞچٙیٗ ػالل ٝآٟ٘ا ت ٝپیٍیشی
دسٚسی ٔا٘ٙذ صٔیٗ ضا٘سی تأییذ وٙٙذ ٜایٗ ٔٛضٛع است
٘تید ٝایٗ پژٞٚص تا تحمیك غٛست ٌشفت ٝتٛسظ
ضٕس اسفٙذ آتاد  ٚأأی پٛس ( )1383غی ٕٞس ٛتٛد .آٟ٘ا
٘تیدٌ ٝشفتٙذ ؤ ٝیاٖ سثه یادٌیشی ٔتٛاِی  ٚپیطشفت
تحػیّی ساتغٔ ٝؼٙاداسی ٚخٛد داسد ٞ ٚش چ ٝسثه
یادٌیشی فشد ت ٝسثه ٔتٛاِی ٘ضدیهتش تاضذ پیطشفت فشد
تیطتش ٔیضٛد .دس حاِی و ٝایٗ تحمیك ٘طاٖ داد وٞ ٝش چٝ
سثه یادٌیشی فشد ت ٝسثه وّی ٘ضدیهتش تاضذ پیطشفت
فشد تیطتش ٔیٌشددٕٞ .چٙیٗ تا ٘تایح تحمیمات تالي
وٝ
 ٖٚ ٚصٚا٘ثشي
دس آٖ ػٛٙاٖ ضذ ٜتٛد تیٗ سثهٞای یادٌیشی  ٚپیطشفت
تحػیّی دس وُ ساتغ ٝای ٚخٛد ٘ذاسد٘ ،ا ٕٞس ٛاست
پیشنهادات کاربردی
1ـ آٌا ٜوشدٖ ٔطاٚساٖ اص ا٘ٛاع سثهٞای ٔختّف
یادٌیشی  ٚاستفاد ٜاص پشسطٙأ ٝسثهٞای یادٌیشی تشای
ٔطخع ٕ٘ٛدٖ سثه یادٌیشی افشاد  ٚاستفاد ٜاص ٘تایح آٖ
دس ٞذایت تحػیّی دا٘صآٔٛصاٖ
2ـ آٌا ٜوشدٖ دا٘صآٔٛصاٖ اص سثهٞای یادٌیشی
فشدیطاٖ دس خٟت تٟی ٝٙساصی فشآیٙذ یادٌیشی  ٚتا تٛخٝ
ت٘ ٝتایح ت ٝدست آٔذ ٜدس ایٗ تحمیك سإٙٞایی
دا٘صآٔٛصا٘ی و ٝداسای سثه ضٟٛدی  ٚوّی تٛد٘ذ دس

صٔی ٝٙوسة ٔٛفمیت تحػیّی دس سضتٞٝای ػّ ْٛا٘سا٘ی ٚ
ػّ ْٛتدشتی
3ـ آٌا ٜوشدٖ ٔؼّٕاٖ اص سثهٞای یادٌیشی
دا٘صآٔٛصاٖ دس خٟت تٟی ٝٙساصی فشآیٙذ یاددٞی  ٚاسائٝ
ٔٛاد دسسی ت ٝسٚضی و ٝت ٝتٟتشیٗ ضی ٜٛتا سثه افشاد
ٌ٘ٛاٌ ٖٛدس والس دسس ٕٞا ًٙٞتاضذ
منابع
اتذی ،ب .)1386( .تشسسی ساتغ ٝسثهٞای یادٌیشی

تا پیطشفت تحػیّی دا٘طدٛیاٖ دا٘طىذ ٜوطاٚسصی دا٘طٍاٜ
ضیشاص ٍ٘ ٚشش آٟ٘ا ٘سثت ت ٝآیٙذ .ٜپایاٖ ٘أ ٝواسضٙاسی
اسضذ ،دا٘طىذ ٜػّ ْٛتشتیتی سٚاٖضٙاسی دا٘طٍا ٜضیشاص
أأی پٛس ،س .ضٕس اسفٙذ آتاد ،ح.)1386( .
سثهٞای یادٌیشی  ٚضٙاختی .چاج ا ،َٚتٟشاٖ :ا٘تطاسات
سٕت153 ،غفحٝ

أأی پٛس ،س .ضٕس اسفٙذ آتاد ،حٔ .)1382( .غاِؼٝ
سثهٞای یادٌیشی دس دا٘صآٔٛصاٖ یه صتا٘ ٚ ٝد ٚصتا٘ٝ
دٚس ٜسإٙٞایی  ٚساتغ ٝآٖ تا پیطشفت تحػیّی  ٚخٙسیت.
فػّٙأٛ٘ ٝآٚسیٞای آٔٛصضی 27 :3 ،ـ 11

أأی پٛس ،س .ضٕس اسفٙذ آتاد حٔ .)1383( .غاِؼٝ
سثهٞای دس یادٌیشی دا٘طدٛیاٖ سضتٞٝای ػّ ْٛا٘سا٘ی،
ػّ ْٛپایٔ ٚ ٝؼٕاسی  ٚساتغ ٝآٖ تا پیطشفت تحػیّی ٚ
خٙسیت .فػّٙأ ٝپژٞٚصٞای سٚا٘ی ـ تشتیتی دا٘طٍاٜ
تشتیت ٔؼّٓ 24 :5 ،ـ 1

تست ،ج .)1381( .سٚشٞای تحمیك دس ػّ ْٛتشتیتی ٚ
سفتاسی .تشخٕ ٝپاضا ضشیفی ،ح ،عاِما٘ی .ٖ ،تٟشاٖ:
ا٘تطاسات سضذ 556 ،غفحٝ

سحٕاٖ پٛس .ْ ،پاِیضتاٖ ،ف .صٔا٘ی ،بٔ .)1387( .مایسٝ
سثهٞای یادٌیشی دا٘طدٛیاٖ دا٘طىذ ٜفٙی ٟٙٔ ٚذسی تا
دا٘طدٛیاٖ دا٘طىذ ٜػّ ْٛا٘سا٘ی .پایاٖ ٘أ ٝواسضٙاسی
اسضذ ،دا٘طىذ ٜػّ ْٛتشتیتی  ٚسٚاٖضٙاسی دا٘طٍا ٜاغفٟاٖ
سیف ،ع .1387 .سٚاٖضٙاسی پشٚسضی ٘ٛیٗ .چاج
چٟاسْ ،تٟشاٖ :دٚساٖ 708 ،غفحٝ

ػضیضی ،ف .خا٘ضاد ،ٜع .حسیٙی .)1380(.ْ ،تشسسی
سثهٞای یادٌیشی تش اساس ٘ظشی ٝوّة دس دا٘طدٛیاٖ
پضضىی .دا٘طٍا ٜػّ ْٛپضضىی لضٚیٗ16 :7 ،
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ٕٞای٘ٛی ،ع .ػثذ اِٟی .)1382( .ْ ،تشسسی ساتغ ٝتیٗ
سثهٞای یادٌیشی  ٚسثهٞای ضٙاختی ٘ ٚمص آٖ دس
ٔٛفمیت تحػیّی دا٘صآٔٛصأٖ .دّ ٝسٚاٖضٙاسی197 : 2،
ـ 179

