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 مهندسی ةکددانش دانشجویان يریادگی هايشیوه و  سبکها یبررس

  کاشان دانشگاه

  

  2 و حمید رحیمی 1محمد امینی 

  

. است کاشانمهندسی دانشگاه  ةکددانش انیدانشجو يریادگی يهاوهی ش وسبکها یبررس حاضر، پژوهشهدف  :چکیده

 ة دانشجویان دانشکدهمۀ آماري شامل ۀجامع. استیمایشی  پ ـنوع تحقیق از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، توصیفی

اي و گیري تصادفی طبقه که به روش نمونهاست نفر 2621 به تعداد 1393-94مهندسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 

 ۀنامها از پرسش گردآوري دادهبراي. عنوان نمونه انتخاب شدند نفر به187 کوکران، ۀبا استفاده از فرمول حجم نمون

یید أتصورت محتوایی موردنامه بهروایی این پرسش.  استفاده شدپرسشاي یادگیري کلب در قالب دوازده هسبک

ها در سطح وتحلیل دادهتجزیه. دش محاسبه 87/0نامه از طریق ضریب آلفاي کرونباخ پایایی پرسش. متخصصان قرار گرفت

با ) حلیل واریانسمستقل و ت tاي، نمونه تکtآزمون (و استنباطی ) ر و انحراف معیا،فراوانی، درصد، میانگین(توصیفی 

 مهندسی، ة یادگیري دانشجویان دانشکدةها نشان داد شیویافته.  انجام گرفت18 ۀنسخ Spssافزار آماري استفاده از نرم

همچنین سبک یادگیري . را دارد عینی کمترین میانگین اعی و آزمایشگري فعال است و تجربۀسازي انتزبیشتر مفهوم

 اینکه بهتوجهاب. را داردمترین میانگین کانطباقی سبک کننده و همگراست و  مهندسی، بیشتر جذبةدانشجویان دانشکد

بحث  مثل نوین آموزشی يهاروش از دشومی پیشنهاد، است کنندههمگرا و جذب نوع از دانشجویان اکثر یادگیري سبک

  .دشو استفاده گروهها این آموزش در مسئله حل و ،گروهی، تفکر گروهی
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 مقدمه  .1

تحصیلی  مقاطع و هاپایه در که مختلفی درسی هايبرنامه و آموزشی نظامهاي اصلی گیريجهت و غایت

، موارد بیشتر در که تحقق یادگیري است د،شومی اجرا و طراحی مهندسی ـ فنی هايرشته جمله از و آن

پایدار را در ابعاد مختلف شناختی، عاطفی و رفتاري یادگیرندگان به  و عمیق تغییرات ایجاد مفهوم

 نظر از مفاهیم و برداشتهاي مختلف از یادگیري، این نکته اصوالًصرف. سازدذهن متبادر می

د و قابلیتهاي ذهنی آنها ونشمید رشد فکري کتمان نیست که افراد از طریق این پدیده واجقابل

سیف،  و حسینی( است یادگیري ۀنتیج و حاصل بشري پیشرفتهاي ۀهم نتیجه در و یابدمی فعلیت

نظر در ساختار ذهنی و شخصیتی وع یادگیري و ایجاد تغییرات مورداما طبیعی است که وق). 1380

اي از بسترها و شرایط اولیه ن منوط به وجود مجموعهافتد، بلکه بروز آیادگیرندگان در خالء اتفاق نمی

 علوم تربیتی و روانشناسی ،ها مفهومی است که در ادبیاتترین این زمینه یکی از مهم.و ضروري است

هاي ترین سازهسبکهاي یادگیري یکی از مهم. شود عنوان سبکهاي یادگیري خوانده میبایادگیري 

 که متخصصان همواره به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر آن هستند چرا. علم روانشناسی تربیتی است

 شهنی محمدزاده،( برسانند حداکثر به آموزشی ايهمحیط در را انسان یادگیري کارایی طریق این از تا

استفاده  مورد 1960سال در بار اولین براي دان را یادگیري سبکهاي مفهوم ).1388 زاده،مهرابی یالق،

 و )Hohan, 1995( گرفت رونق بعد به 1970 دهۀ اواخر از تقریباً و )Dag & Gecer, 2009( داد قرار

 .)Riding & Cheema, 1991(معرفی شد  شناختیسبک اصطالح براي ترجامع و بهتر جایگزینی عنوانبه

 با اشاره به ترادف معنایی دو اصطالح سبکهاي یادگیري و سبکهاي شناختی تأکید) 1995(وولفولک 

  .دهند که از اصطالح سبکهاي یادگیري استفاده کنندمی ترجیح غالباً معلمان و مربیان که کندیم

و  1997، کیف 1991، کمپل 1997نظرانی همچون لنگ و هو به همین نکته است که صاحبتوجهبا

 هم معتقدند که دو مفهوم سبک یادگیري و )Cano-Garcia & Hughes, 2004( کانوگارسیا و هوگس

استفاده شناختی مفاهیمی کامالً متفاوت با یکدیگر بوده و نباید به صورت مترادف موردسبک

پردازي سبکهاي یادگیري تعاریف و تبیینهاي مختلفی ارائه شده مفهوم برايحال، درعین. قرارگیرند

ات ها و ترجیح شیوهۀ معتقدند که سبک یادگیري به منزل)Dag & Gecer, 2009( داگ و گسر. است

 مورداستفاده  آن راگرفتن و به خاطر سپردن دانش جدید یادگیري هستند که یادگیرندگان براي یاد

  اي از عناصر شناختی، عاطفی و روانشناسی است کهسبک یادگیري، مجموعه. ددهنمی قرار

ي سبکها.  نحوه و چگونگی دریافت، تعامل و پاسخ یادگیرنده با محیطهاي یادگیري استةکنندتعیین

 که طی آن افراد، اطالعات را در جریان یادگیري مفاهیم و اصول ، راههاي شخصیعنوانِیادگیري، به

سبکهاي یادگیري متشکل از رفتارهاي متمایزي ). 1381سیف، (اند کنند، تعریف شدهپردازش می

 و آن را ندریگمیآموزان اطالعات و دانش را از محیط پیرامون فرادهد چگونه دانشاست که نشان می
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عنوان روشهاي شخصی  سبکهاي یادگیري را به)1993( دان). Gregore, 1979(کنند درك و جذب می

  یادگیري و حفظ دانش جدید به کاربرايکنند که یادگیرندگان می فردي تعریفو منحصربه

یعی، عادي  طبمثابۀ یک راه و طریقۀ نیز معتقد است که سبک یادگیري به)1995(سال کین. گیرندمی

نیز ) 1376(سیف .  و مهارتهاي جدید است،و مرجع فردي براي جذب، پردازش و نگهداري اطالعات

 یادگیرنده براي پردازش اطالعات در ةعنوان روشهاي انفرادي مورداستفادسبک یادگیري را به

نوان ع، سبکهاي یادگیري را به)همان(در تعریفی دیگر. کندیادگیري مفاهیم جدید تعریف می

  .دهدتأثیر قرار میکند که یادگیري در موقعیتهاي کالسی را تحتتفاوتهاي فردي تلقی می

 سبکهاي یادگیري وجود دارد، این نکته نیز بارة که در،نظر از تعاریف و تبیینهاي مختلفیاما صرف

ه که شده بندیهاي مختلفی از انواع و اشکال سبکهاي یادگیري ارائذکر است که تاکنون دستهقابل

یند یادگیري و چگونگی ااند که توضیح و تبیین خود را از فرهریک از منظري خاص درصدد بوده

ا در این زمینه مدل هترین دیدگاهتردید یکی از مهمیب). Ozgen, 2011(تحقق آن ارائه دهند 

د این این نظریه بر بنیا.  یادگیري تجربی اوستۀ که مبتنی بر نظریاستسبکهاي یادگیري کلب 

دهد فرض اساسی است که یادگیري از طریق تغییر و دگرگون ساختن دانش و تجربه رخ میپیش

)Aktas, 2012 .(یندهاي جذب و تغییر تجربه حاصلابه بیان دیگر، یادگیري از طریق ترکیب فر  

و ها  یادگیري تجربی، سبکهاي یادگیري نشانگر تفاوتاز دیدگاه کلب و نظریۀ). Kolb, 1984 (شودمی

افراد از طریق تجربۀ عینی و .  جذب و تغییر تجربه وجود داردترجیحات فردي هستند که در زمینۀ

 فعال وسیلۀ مشاهدة انتقادي و تجربۀد و بهننکمیپردازي انتزاعی، دانش و تجربه را جذب مفهوم

. و پیاژه داردهاي گیلفورد  سبکهاي یادگیري ریشه در نظریهذکر است نظریۀقابل. دهندغییر میت

د و پیاژه نیز چگونگی اندیشیدن در جریان نکمی همگرا و واگرا تقسیم گیلفورد تفکر را به دو دستۀ

در تحلیل نهایی، کلب چهار ). 1380حسینی و سیف، ( جذب و انطباق شناختی را به دو شیوةتحول

 یادگیري ۀکیب چهار مرحلیابنده را از طریق تر و انطباق،کنندهسبک یادگیري واگرا، همگرا، جذب

 دهدسازي انتزاعی و آزمایشگري فعال ارائه میمیعنی تجربه عینی، مشاهده تأملی، مفهو

Kolb& Kolb, 2005).(د و طی وشمی فکورانه حاصل ة عینی و مشاهدۀ سبک واگرا از ترکیب تجرب

و ) 1388رضایی، (دهند خوبی موردبررسی قرار میآن افراد، وضعیتهاي عینی را از ابعاد مختلف به

سبک همگرا از . دن است تا عمل کردنکرها و موقعیتها بیشتر مشاهده رویکرد آنها نسبت به پدیده

ها و د و افراد در کاربرد عملی نظریهآیمیسازي انتزاعی و آزمایشگري فعال به وجود ترکیب مفهوم

ند که با وظایف و تکالیف دارمایل تو بیشتر ) 1384خاکسار،  (رندها و حل مسائل تبحر دااندیشه

اما سبک ).  1380حسینی و سیف،(کار داشته باشند ی و نه امور و روابط اجتماعی سروتخصصی و فن

افراد واجد این سبک، به . شودپردازي انتزاعی ایجاد می فکورانه و مفهومکننده از ترکیب مشاهدةجذب
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این سبک، . دهند انتزاعی عالقه و توجه نشان می و به مفاهیم و عقایدقادرنددرك اطالعات بسیار 

 صبوري معیاري، (است که مستلزم دانش و اطالعات وسیع است، مؤثر ،براي آن دسته از مشاغلی

 از ترکیب آزمایشگري فعال و  که،یابندهو نهایتاً سبک یادگیري انطباق )1388 ، بیگلرخانی،...کاشانی،

که طی آن افراد از طریق انجام دادن فعالیت عملی و درگیر د، سبکی است شو عینی حاصل میتجربۀ

شوند و علت نامیدن این انگیز و خطرپذیري به کسب یادگیري نائل میشدن در تجارب تازه و چالش

یابنده آن است که این افراد در سازگاري و تطبیق با موقعیتهاي جدید و بدیع کامالً سبک به انطباق

  ).1388 زاده،، مهرابی.. .محمدزاده،(توانا هستند 

 تأثیرات مختلف دهندة سبکهاي یادگیري نشانۀگرفته در زمیناز سوي دیگر، پژوهشهاي انجام

 درواقع، پژوهشگران مختلف از جمله اراگون. استآنها در ابعاد و سطوح مختلف یادگیري فراگیران 

دهند که توجه به سبکهاي  می نشان)2011( و یوشیو )2004( ي، دِ)2003( کانو و گارتون ،)2001(

یادگیري دانشجویان و انتخاب روشهاي آموزشی منطبق با آن یکی از الزامات اصلی بهبود و ارتقاي 

 با سبکهاي یادگیري دانشجویان باعث انادتهاي تدریس اس و لذا تناسب شیوهاستیند یادگیري افر

 آن است دهندةننشا) 1388( یزديپژوهش . دشو یادگیري و پیشرفت تحصیلی آنها میةرشد انگیز

دانشجویان . کنندهاي مختلف از سبکهاي یادگیري متفاوت استفاده میکه دانشجویان دانشکده

کننده و  فنی از سبک جذبةیابنده، دانشجویان دانشکد هنر بیشتر از سبکهاي واگرا و انطباقنشکدةدا

در ) 1379( منصوري. کنندرا استفاده می روانشناسی و علوم پایه از سبک همگةدانشکددانشجویان 

  دهد که و نشان میزدپردامی تحصیلی هاي یادگیري و رشتۀتحقیق خود به ارتباط میان شیوه

سازي انتزاعی و رشتۀ  ریاضی از مفهومزان رشتۀ علوم انسانی غالباً از تجربۀ عینی، رشتۀآمودانش

 سبکهاي یادگیري در زمینۀ) 1389(مینی پژوهش ا. رندگی تأملی بهره میتجربی از مشاهدة

هاي پزشکی مؤید آن است که سبک یادگیري ترجیحی اکثر دانشجویان پزشکی، دانشجویان رشته

) 1388(رضایی .  نیز در این زمینه تفاوت وجود داردمرد و زنسبک دیداري است و میان دانشجویان 

گیرد که سبک  پزشکی نتیجه مینیز در تحقیق خود ضمن بررسی سبکهاي یادگیري دانشجویان

% 37/10سبک همگرا، % 31/25 ،حالدرعین. استکننده جذب%) 1/58(یادگیري غالب دانشجویان 

نیز سبکهاي یادگیري ) 1377(پژوهش حسینی لرگانی . نددارنیز سبک انطباقی % 22/6سبک واگرا و 

سازد که ار داده و مشخص می مهندسی و علوم انسانی را موردمقایسه قرـدانشجویان پزشکی، فنی 

 اگرا و علوم انسانی هم ازمهندسی از سبک و  ـکننده، فنیدانشجویان پزشکی از سبک یادگیري جذب

نیز در تحقیق خود به بررسی ارتباط ) 1378(میر انصاري . کنندیابنده استفاده می انطباقسبک

 تجربی آموزان رشتۀنند که دانشکگیري میو نتیجهزد پردامی تحصیلی ۀسبکهاي یادگیري و رشت

من تحقیق الي. ندداریابنده  ریاضی سبک واگرا و علوم انسانی سبک انطباقکننده، رشتۀسبک جذب
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 سبک از هستند گرابرون ی که از نظر شخصیتیزن و مرد آن است که دانشجویان ةدهند نشان)2006(

حال، پژوهش درعین. کنندسی استفاده میسبک یادگیري ح از گرادرون دانشجویان و شهودي یادگیري

 .هستند تحصیلی عملکرد براي خوبی ةکنندبینیمذکور مؤید آن است که سبکهاي یادگیري پیش

دهد زمانی که راهبردهاي تدریس این نکته را موردتأیید قرار می )2011( پژوهش تولبور هايیافته

اي براي ارتقاي یادگیري فراهم  زمینهاست معلمان با سبکها و ترجیحات یادگیري فراگیران منطبق

از . سازد تفاوت سبکهاي یادگیري مردان و زنان را مستند می)1997(همچنین پژوهش نایت . دشومی

 جوامع مختلف، ۀهاي مهندسی در رشد و توسعرغم نقش و جایگاه بسیار مهم رشتهسوي دیگر، علی

هاي آموزش مهندسی در بسیاري از  نامطلوب شیوهگرفته، بیانگر وضعیتبررسیها و مطالعات انجام

در این چهارچوب، یکی از ). 1388  پالیزبان و زمانی،پور،رحمان(کشورها و از جمله ایران است 

زمانی ( مهندسی، پاسخ دادن به نیازهاي متنوع یادگیرندگان است ـهاي فنی دورهدر مشکالت موجود 

التی از این نوع، کشورهاي پیشرفته توجه اصلی خود را به در تالش براي رفع معض). 1385و افخمی، 

هاي مهندسی معطوف آموزش مهندسی متناسب و همخوان با سبکهاي یادگیري دانشجویان رشته

ها با استفاده از فنون و  دروس جدید، انجام فعالیتها و پروژهۀهاي تدریس، ارائاند که تغییر شیوهکرده

  ). 1386سلطانی، (له است روشهاي نوین آموزش از آن جم

منظور طراحی و تدوین استانداردهاي آموزشی جدید توسط  به، به بعد1990  سال از،در واقع

گوي سبکهاي  که پاسخ،ت اعتبارسنجی آموزش مهندسی، روشهاي جدید آموزش مهندسیئهی

ده است ش یافته تدویناي سازمانها باشد، به گونهیادگیري مختلف دانشجویان این نوع رشته

)Wankat & Felder, 2002 .(هاي مهندسی، ناظر بر تدارك و به ماهیت رشتهها باتوجهاین شیوه

فراهم ساختن انواع فناوریهاي روز، مباحثات، مطالعات موردي و سایر امکانات متناسب با سبکهاي 

 ضرورتهاي از این منظر، یکی از). Cristina & Dias, 2003 (استیادگیري دانشجویان مهندسی 

 این حوزه، دانش و فهم خود را از چگونگی انادتاس که است آن مهندسی هايرشته در تدریس و آموزش

نند تا راهبردهاي کد و تالش هنیادگیري و توجه به سبکهاي یادگیري دانشجویان خود افزایش د

  ).Kvan & Yunyan, 2005(آموزشی و نیز روشهاي ارزیابی خود را با این سبکها تغییر دهند 

 نقش و جایگاه مهم سبکهاي یادگیري در ابعاد مختلف آموزشی ةدهند نشانباال،مطالب و مستندات 

 این پژوهش درصدد است تا به  واستهاي مختلف مهندسی از جمله آموزش دانشجویان رشته

 مهندسی چگونه است؟ سبکهاي ةهاي یادگیري دانشجویان دانشکدشیوه:  زیر پاسخ دهدپرسشهاي

 مرد و زنیادگیري دانشجویان دانشکده مهندسی چگونه است؟ آیا بین سبکهاي یادگیري دانشجویان 

 مهندسی تفاوت معنادار وجود دارد؟ آیا بین سبکهاي یادگیري دانشجویان مقاطع مختلف ةدانشکد
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ف  مهندسی تفاوت معنادار وجود دارد؟ آیا بین سبک یادگیري دانشجویان با معدلهاي مختلةدانشکد

  دانشکده مهندسی تفاوت معنادار وجود دارد؟

  

  روش پژوهش .2

.  پیمایشی است ـ از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، توصیفی،به موضوع پژوهشباتوجهنوع تحقیق 

به  93 ـ94 مهندسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی ة دانشجویان دانشکدتمام آماري شامل ۀجامع

 آماري نامعلوم بود، انجام یک امعۀ که در تحقیق حاضر، واریانس جاز آنجایی.  نفر بود2621تعداد 

در . منظور تعیین واریانس جامعه ضرورت داشت مقدماتی بر روي گروهی از افراد جامعه بهۀمطالع

نامه در بین آنها توزیع  آماري به صورت تصادفی انتخاب و پرسشه از جامعۀ نفر30، یک گروه نهایت

، برآورد حجم جامعه، توان بردهنام اي گروه نمونۀهاي مربوط به پاسخه دادهپس از استخراج . شد

اي متناسب با حجم، حجم نمونه با گیري تصادفی طبقه و برآورد واریانس جامعه به روش نمونه،آزمون

 ةبه اینکه دانشجویان دانشکدباتوجه. دست آمد هب نفر 187استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران 

اي متناسب با گیري تصادفی طبقههاي مختلف و نامتجانس بودند، از روش نمونه از رشتهمهندسی

 دانشجوي عمران، 396 نفر از 28 دانشجوي مکانیک، 485 از  نفر34 بر این اساس. حجم استفاده شد

 دانشجوي مواد، 275 نفر از 20 دانشجوي شیمی، 330 نفر از 24 دانشجوي معدن، 249 نفر از 18

  .عنوان نمونه انتخاب شدندبه دانشجوي برق 397از  نفر 28  و دانشجوي کامپیوتر489ر از  نف35

 .نامه برگشت داده شد پرسش170این پژوهش تعداد    نفر بوده که در187 برآوردشده حجم نمونۀ

  آزمودنی انجام170وتحلیل آماري بر روي  تجزیه،اساساین بر. بود91/0ها نامهنرخ بازگشت پرسش

گرفت و توان آماري و سطح معناداري پس از تحلیل مقدماتی محاسبه و کفایت آن از طریق توان 

نامه ها و سبکهاي یادگیري از پرسشمنظور سنجش شیوهدر این پژوهش به. دش برآورد 91/0آزمون 

 پرسشها دارد که هریک از پرسش 12نامه این پرسش.  استفاده شد)1999(سبکهاي یادگیري کلب 

با جمع امتیاز هریک از این . بندي کند رتبه4 تا 1هار پاسخ دارد و آزمودنی باید پاسخ خود را از چ

، تجربۀ هاي یادگیريترتیب شیوهآید که به نمره به دست می4نامه،  جمله پرسش12چهار گزینه در 

  ز تفریقا. کند و آزمایشگري فعال را مشخص می،سازي انتزاعی تأملی، مفهومعینی، مشاهدة

دو ) AE-RO( تأملی و آزمایشگري فعال از مشاهدة) AC-CE( عینی سازي انتزاعی از تجربۀمفهوم

گیرند و این دو محور چهار ربع مربع را تشکیل آید که بر دو محور مختصات قرار مینمره به دست می

ري با نامهاي هر چهار سبک یادگی. دهند که هر ربع آن بیانگر یکی از سبکهاي یادگیري استمی

 1985کلب در سال  .گیرندمیر یابنده در یکی از ربعهاي مربع قراو انطباقکننده، واگرا، همگرا، جذب

در ایران نیز حسینی لرگانی .  نفر زن و مرد، با حداقل دو سال تحصیالت دانشگاهی، انجام داد1446با 
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نامه را بر ویان اجرا و پایایی پرسشاي از دانشج سبک یادگیري کلب را به نمونهۀنامپرسش) 1377(

شمس در پژوهش رحمانی .  گزارش کرده است77/0 تا 68/0اساس ضریب آلفاي کرونباخ بین 

همچنین فریل با استفاده از . گزارش شده است78/0 تا 63/0 ضرایب پایایی بین نیز دامنۀ) 1378(

به توجهکند و پنتو نیز باتأیید می او را ۀنام کلب و پرسشنظریۀ» تحلیل عامل اعتبار سازه«روش 

در تحقیق حاضر . کنندنامه کلب را تأیید می پرسشةمحاسبات آماري و برآورد بار عاملی، روایی ساز

پایایی پرسشنامه از طریق . یید متخصصان قرار گرفتأنامه به صورت محتوایی موردتروایی این پرسش

، 71/0ة تأملی ، مشاهد74/0 عینی ۀکیک براي تجربتفو به 87/0ضریب آلفاي کرونباخ به طور کلی 

ها در سطح تحلیل دادهوتجزیه. دش محاسبه 77/0 و آزمایشگري فعال 82/0سازي انتزاعی مفهوم

 مستقل و tاي، نمونه تکtآزمون (و استنباطی )  و انحراف معیار،فراوانی، درصد، میانگین(توصیفی 

  . انجام گرفت18 ۀنسخ spssفزار آماري ابا استفاده از نرم) تحلیل واریانس

  

  هایافته .3

ارشد  کارشناسی %23 و کارشناسی %77 حدود بودند، مرد %41 و زن نمونه گروه %59 ها،یافته اساس بر

  . نداشت د18معدل باالي % 5 و 18 تا 16معدل % 10، 16تا14بین معدل %74 ،14زیر معدل %11 .بودند

   مهندسی دانشگاه کاشان چگونه است؟ةیان دانشکدهاي یادگیري دانشجوشیوه .1

  

  هاي یادگیري دانشجویان هریک از شیوهۀ مقایس:1جدول 

 متغیر تعداد میانگین df t سطح معناداري

   عینیۀتجرب  170 46/0±82/2  68/9  169 001/0

 ملیأ تةمشاهد  170 42/0±00/3  57/15 169 001/0

  انتزاعی  170 52/0±11/3  5/15 169 001/0

  آزمایشگري  170 53/0±14/3  75/15  169 001/0

  

سازي انتزاعی با  مهندسی، مفهومة غالب یادگیري دانشجویان دانشکد نشان داد شیوة1جدول 

 عینی با میانگین ۀاست و تجرب) 14/3±53/0(و آزمایشگري فعال با میانگین ) 11/3±52/0(میانگین 

  .را داردکمترین میانگین ) 46/0±82/2(

   مهندسی دانشگاه کاشان چگونه است؟هاي یادگیري دانشجویان دانشکدةسبک. 2
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   هریک از سبکهاي یادگیري دانشجویان مقایسۀ:2جدول 

 متغیر تعداد میانگین df t سطح معناداري

  واگرا  170 85/0±85/5  57/8  169 001/0

 کنندهجذب  170 91/0±13/6  4/12 169 001/0

  همگرا  170 01/1±26/6  1/13 169 001/0

  انطباقی 170 95/0±9/5  82/12  169 001/0

  

 مهندسی، سبک همگرا با میانگین ک غالب یادگیري دانشجویان دانشکدة نشان داد سب2جدول 

است و سبک واگرا با میانگین ) 13/6±91/0(کننده با میانگین جذبسبک  ،)01/1±26/6(

  .را داردکمترین میانگین ) 85/0±85/5(

   مهندسی تفاوت معنادار وجود دارد؟ة دانشکدمرد و زندگیري دانشجویان آیا بین سبک یا .3
 

  دانشکده مهندسیمرد و زن سبک یادگیري دانشجویان مقایسۀ: 3جدول 

  

 و در سبک انطباقی، مردکننده، دانشجویان  و جذب،دهد در سبکهاي واگرا، همگرا نشان می3جدول 

دهد تفاوت مثبت و معناداري مستقل نشان می t آزمون. نداشتدرا  باالترین میانگین نزدانشجویان 

بنابراین فرض .  مهندسی وجود دارد دانشکدةمرد و زنبین سبکهاي مختلف یادگیري دانشجویان 

  . دشویید میأادعاي پژوهشگر ت

   مهندسی تفاوت معنادار وجود دارد؟ةآیا بین سبک یادگیري دانشجویان مقاطع مختلف دانشکد .4

  

 
 

 میانگین تعداد گروهها متغیرها
انحراف 

 استاندارد

t معناداري  

 82/0 6/5 100 زن
 واگرا

 74/0 22/6 70 مرد

17/5  001/0  

 91/0 87/5 100 زن
 کنندهجذب

 8/0 48/6 70 مرد

55/4  001/0  

 96/0 97/5 100 زن
 همگرا

 81/0 67/6 70 مرد

63/4  001/0  

 97/0 7/6 100 زن
 انطباقی

 75/0 41/6 70 مرد

17/5  001/0  
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  سبک یادگیري دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلیۀمقایس: 4جدول 

 
کارشناسی،  دانشجویاناز  ارشد کارشناسی دانشجویان یادگیري، سبکهاي ۀهم در دهدمی نشان 4 جدول

جویان دانش یادگیري مختلف سبکهاي بین معناداري تفاوت داد نشان T آزمون .داشتند باالتري میانگین

  . دشویید میأ پژوهشگر تبنابراین فرضیۀ. انشگاه وجود داردمهندسی د دانشکدة مختلف تحصیلی مقاطع

  مهندسی تفاوت معنادار وجود دارد؟کدةنشجویان با معدلهاي مختلف دانشسبک یادگیري دا بین آیا .5

  

   سبک یادگیري دانشجویان بر حسب معدلمقایسۀ: 5 جدول

  متغیر  هاگروه  تعداد  میانگین  انحراف معیار  F  معناداري

 واگرا 14زیر   19  34/5  7/0  

02/0  01/4  86/0  85/5  126  14-16   

  75/0  93/5  17  16-18  

  85/0  91/5  8  18-20   

 کنندهجذب  14زیر   19  66/5  88/0   

043/0  05/3  92/0  17/6  126  14-16   

  78/0  3/6  17  16-18   

  91/0  13/6  8  18-20   

 همگرا  14زیر   19  75/5  87/0  

048/0  9/2  02/1  32/6  126  14-16   

  97/0  32/6  17  16-18    

  01/1  26/6  8  18-20   

  انطباقی  14زیر   19  43/5  74/0  93/3  022/0

  96/0  07/6  126  14-16   

  92/0  97/5  17  16-18   

  95/0  9/5  8  18-20    

 میانگین تعداد هاگروه متغیرها
انحراف 

 استاندارد

t معناداري  

 81/0 7/5 131 کارشناسی
 واگرا

 76/0 34/6 39 ارشدکارشناسی 

4/4  001/0  

 89/0 98/5 131 کارشناسی
 کنندهجذب

 82/0 58/6 39 ارشدکارشناسی 

78/3  001/0  

 01/1 10/6 131 کارشناسی
 همگرا

 86/0 77/6 39 ارشدکارشناسی 

75/3  001/0  

 94/0 81/5 131 کارشناسی
 انطباقی

 76/0 52/6 39 ارشدکارشناسی 

3/4  001/0  
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  به باال، در سبک18 نشان داد در سبک یادگیري واگرا، دانشجویان با معدل 5جدول

 تا 14 و 18 تا 16، در سبک همگرا، دانشجویان با معدل 18 تا 16کننده، دانشجویان با معدل جذب

تحلیل واریانس . نداشتدرا باالترین میانگین  16 تا 14ل قی، دانشجویان با معد و در سبک انطبا16

 . سبکهاي یادگیري دانشجویان با معدلهاي مختلف، تفاوت معناداري وجود داردنشان داد بین همۀ

  

  گیرينتیجه .4

 مهندسی ةهاي یادگیري دانشجویان دانشکدشیوه« مبنی بر اینکه 1پرسش نتایج حاصل از پاسخ به 

  مهندسی، بیشترنشان داد شیوة یادگیري دانشجویان دانشکدة » استدانشگاه کاشان چگونه

بر این اساس، . را دارد عینی کمترین میانگین ۀسازي انتزاعی و آزمایشگري فعال است و تجربمفهوم

 مهندسی عمدتاً براي یادگیري و درك مسائل و ةتوان قضاوت کرد که دانشجویان دانشکدمی

. کنند و نه احساس صرف خود استفاده میۀاندیشه و ارزشیابی خردمندانموقعیتهاي مختلف از منطق، 

ها و اشیاء توجه نشانهو به زند پردامی نظریه ۀعالوه، این دانشجویان براي حل مسائل مختلف به ارائبه

هاي مهندسی اغلب از از سوي دیگر، دانشجویان رشته). سازي انتزاعیمفهوم(دهند بیشتري نشان می

این دانشجویان به موقعیتهاي غیرفعال، عالقه . گیرندزمایش و تجربه به صورت فعال یاد میطریق آ

نند کد و بیشتر از طریق اجراي پروژه و آزمایش و خطا، اقدام به یادگیري میهندمینشان ن

 هاي مهندسی ازنیز نشان داد که دانشجویان رشته) 1388(تحقیق یزدي ). آزمایشگري فعال(

نیز در تحقیق خود ) 1379(منصوري . کنندسازي انتزاعی در یادگیري استفاده میمفهومهاي شیوه

هاي ریاضی و رشته آموزاندانش عینی و آموزان رشتۀ علوم انسانی غالباً از تجربۀنشان داد که دانش

  .گیرندسازي انتزاعی بهره میفنی از مفهوم

 سبکهاي یادگیري دانشجویان دانشکدة«  دوم مبنی بر اینکهپرسشنتایج حاصل از پاسخ به 

کننده و  بیشتر جذبایشان نشان داد سبک یادگیري »مهندسی دانشگاه کاشان چگونه است

، در  دارندکننده سبک یادگیري جذب کهافرادي. را داردانطباقی کمترین میانگین سبک همگراست و 

این . توانا هستندو و منطقی کسب و درك اطالعات گسترده و تبدیل آن به صورت خالصه، دقیق 

هاي مختلف و کنند و قادر به دریافت داده تأملی تأکید میسازي انتزاعی و مشاهدةافراد بر مفهوم

  له،ئدر حل مسدارند،  سبک همگرا ي کههمچنین افراد). 1381سیف، (سازمان دادن به آنها هستند 

 خاص از طریق استدالل فرضی یا با روشترند و دانش رها موفق و کاربرد عملی ایده،گیريتصمیم

 دبررکا در را ناییاتو بیشترین ، دارندراهمگ يگیرداـی بکـسکه  اديرـفا. کنندقیاسی سازماندهی می

 یا ادينفرا رتوـص هـب ایفـظو ماـنجا اـب دـندار تمایل بیشتر نهاآ ؛دارند هااندیشه و هانظریه عملی

 انگیرافر تقو ةنقط رینتگربز). Kolb, 1999(ند دازبپر يگیرداـی هـب یـمرب کـی راـکن در رستیاد
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 هاهیدا عملی دبررکا ا،همگر ادفرا در و نظريي هالمد خلق در ناییاتو ه،کنندبجذ يگیردسبک یا

 فنی از ةنشان داد دانشجویان دانشکد) 1388(همچنین پژوهش یزدي ). Smulders, 2004(است 

 ـ دریافت که دانشجویان فنی) 1377( اما حسینی لرگانی .کنندمی کننده استفادهسبک جذب

 . کنندیابنده استفاده میمهندسی از سبک واگرا و علوم انسانی از انطباق

 و زن آیا بین سبک یادگیري دانشجویان « سوم مبنی بر اینکه پرسشنتایج حاصل از پاسخ به 

جز سبک به  سبکهاي یادگیريدر همۀ نشان داد » مهندسی تفاوت معنادار وجود دارد؟ دانشکدةمرد

 میانگین باالتري داشتند و تفاوت زن دانشجویان نسبت به مردیادگیري انطباقی، دانشجویان 

آمار نشان این .  مهندسی دانشگاه وجود داردآنها در دانشکدةمعناداري بین سبکهاي مختلف یادگیري 

 )1997(و نایت ) 1389(ش امینی همچنین پژوه. ثیر داردأدهد جنسیت در سبک یادگیري تمی

  طتباار نبودِداللت بر  )2012(س یکاد تمطالعاداللت بر تفاوتهاي سبک یادگیري زن و مرد و 

 .داشت نهاآ جنسیت با ننشجویادا يگیردیا سبک بین دارمعنی

آیا بین سبک یادگیري دانشجویان مقاطع « چهارم مبنی بر اینکه پرسشنتایج حاصل از پاسخ به 

 سبکهاي یادگیري، ۀ نشان داد در هم،» مهندسی تفاوت معنادار وجود دارد؟ةف دانشکدمختل

دانشجویان کارشناسی میانگین باالتري داشتند و تفاوت نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد 

معناداري بین سبکهاي مختلف یادگیري دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف دانشکده مهندسی 

 ه،یابندقنطباا شناسیرکا مقطع در ننشجویادا سبک داد ننشا سیف ةطالعم. دانشگاه وجود داشت

حسینی لرگانی، (ست ا دهبو هکنندبجذ سبکي کترد مقطع و اهمگر، شدارمقطع کارشناسی 

 مقطع ننشجویادا يگیردیا سبک نیاوافر بیشترینکه دریافت ) 1391(زادگان عباس). 1377

سبک یادگیري دانشجویان ) 1393(سهرابی . دبو اهمگر يگیردیا سبک به طمربو شدار شناسیرکا

  .معرفی کرد هیابندقنطباا سبکارشد مدیریت و اقتصاد را 

نشجویان با آیا بین سبک یادگیري دا« پنجم مبنی بر اینکه پرسشنتایج حاصل از پاسخ به 

کهاي  سبۀ نشان داد بین هم،» مهندسی تفاوت معنادار وجود دارد؟معدلهاي مختلف دانشکدة

دهد بین سبک این امر نشان می. یادگیري دانشجویان با معدلهاي مختلف، تفاوت معناداري وجود دارد

یادگیري دانشجویان و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد و نوع سبک یادگیري بر عملکرد تحصیلی 

 ةمیانگین نمر و داري بین سبک یادگیرياارتباط آمار معننشان داد ) 1383(اما سرچمی . ثر استؤم

  .وجود ندارددانشجویان 

هاي درسی و آموزشی توان پیشنهاد کرد که در اجراي برنامههاي تحقیق میبه نتایج و یافتهتوجهبا

هاي ها و دانشکدهرشته عالی باید ترجیحات و سبکهاي یادگیري دانشجویان و مراکز آموزش دانشگاهها

عنوان متغیر مهم و یادگیري به  ـا در موقعیتهاي یاددهیه این رشتهانادتویژه توسط اسمهندسی به
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هاي مهندسی رشته اندااز این منظر، ضرورت دارد که است. اساسی تدریس موردتوجه جدي قرار بگیرد

ده و از کرها و ترجیحات یادگیري دانشجویان، روشهاي تدریس خود را تنظیم  توجه به شیوهدر کنار

توانند از حال، میدرعین. وجه آنها نسبت به یادگیري استفاده کنند جلب تبرايراهبردهاي مختلف 

مهندسی در هاي رشتهتري براي راهنمایی و هدایت تحصیلی دانشجویان این طریق بسترهاي مناسب

افزایی و دهد که دانشباال نشان میداللت مطالب . طول مدت آموزشهاي دانشگاهی فراهم سازند

 سبکهاي یادگیري و آشنا هاي مهندسی در زمینۀعلمی رشتهتئعضاي هی و اانادتتوانمندسازي اس

یند آموزش و تدریس از اکردن آنها با این مفاهیم آموزشی و تربیتی و چگونگی کاربرد آنها در فر

بدیهی است این امر امکان یادگیري جذاب، معنادار و همخوان با . استضرورت بسیار زیادي برخوردار 

 گروههاي آموزشی انادتنشجویان و ارتقاي سطح بازدهی و کارآیی آموزشی اسویژگیهاي فردي دا

  .دکنهاي مهندسی را فراهم میرشته

 

  راجعم

  .141-147 ،)2 (10 ،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. سبکهاي یادگیري دانشجویان پزشکی. )1389(امینی، نرجس 

 دانشگاه عالمه ،)نامه کارشناسی ارشدپایان. (دگیري دانشجویان بین سبکهاي یاۀ مقایس.)1377(رگانی، مریم حسینی ل

 .طباطبایی

ه ـبهـوجـتاـان بـویـري دانشجـادگیـاي یـۀ سبکهـمقایس. )1380(رـاکبف، علیـ سی ومـی، مریـی لرگانـینـحس

، 7دوره ، لیاـوزش عـزي در آمـریرنامهـ و بشـپژوه ۀـفصلنام .لیـه تحصیـ و رشت،یـع تحصیلـت، مقاطـسیـجن

1)19( ،114-93. 

آموزان  سبکهاي یادگیري، خودکارآمد پنداري و رشته تحصیلی در دانشۀرابط. )1384(خاکسار بلداچی، محمدعلی 

  .107-118، )14 (،فصلنامه نوآوریهاي آموزشی. متوسطه نظري

  ادگیري دانشجویان دانشکدهمقایسه سبکهاي ی. )1388(بی عشرت  زمانی، بی وپور، محمد، پالیزبان، فاطمهرحمان

  ،)41(11، فصلنامه آموزش مهندسی ایران.  علوم انسانی دانشگاه اصفهانةمهندسی با دانشجویان دانشکد ـ فنی

47-67. 

ه ـار رشتـري در چهـادگیـک یـی و سبـیتـخصـاي شـهـپـیـه تـسیاـقـ م.)1378(ن ـسـس، حـمـانی شـمـرح

 دانشگاه عالمه ،)نامه کارشناسی ارشدپایان( .نسانی در دانشجویان مرد و زن مهندسی، هنري و ا ـیـی، فنـکـزشـپ

 .طباطبایی

 ك،ی اراـکـزشـوم پـاه علـگـه دانشـمجل .ورودـدالـدیـان جـري دانشجویـاي یادگیـ سبکه.)1388(وروش ـایی، کـرض

12 )4(، 51-44. 

اوریهاي اطالعات و ي آموزشگران به منظور کاربرد فنّراهکارهاي نوین برا. )1385( افخمی، علی  وبی عشرتزمانی، بی

 .130-135 ، )32( 9، فصلنامه آموزش مهندسی ایران . ارتباطات در آموزش علوم

مجله علمی دانشگاه  .قزوینرابطه سبکهاي یادگیري با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاري  ).1383 ( رامین،سرچمی

 .64-67  ،)1( 8 ،قزوین پزشکی علوم
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  ،فصلنامه آموزش مهندسی ایران. هاي استقرایی تدریس و یادگیري در آموزش مهندسیشیوه. )1386(لطانی، اصغر س

9 )35( ،14-1. 

 سالمت دقتصاا و مدیریت شدار شناسیرکا ننشجویادا يگیردیا سبک و ترجیحی يهاه شیو.)1393(سهرابی، زهره 

 .57-65، )3 (4، مدیریت بهداشت و درمان .انیرا پزشکی معلو هنشگادا

 .آگاه: تهران. روشهاي یادگیري و مطالعه). 1376. (اکبریف، علیس

  .آگاه: ، تهرانروانشناسی پرورشی، روانشناسی یادگیري و آموزش .)1381 (سیف، علی اکبر

  هاي توسعه در آموزش پزشکی، گام.اران کرمانـري پرستـادگیـاي یـه سبکهـ مقایس.)1391(ان، علی ـاس زادگـعب

8)2( ،199-195.  

 ۀـسـایـقـم. )1388 (ازـد، مهنـرمنـزاده هنرابیـهـژه و مـیـالق، منــی یـهنـ، شیـعلـبـرجی ـالیـمدزاده، ـحمـم

 ،)1(4، یـاختـنـشـت آوردهاي روانـه دسـلـمج .اوتـفـري متـادگیـاي یـهـکـبـرد داراي سـان مـویـشجـدان

154-125.  

 سبک یادگیري دانشجویان سال مقایسۀ .)1388 ( احمد، قریب میترا و بیگلرخانی، مهدي، صبوري کاشانی،معیاري، اعظم

  ،)6(2 ،پزشکیمجله گامهاي توسعه در آموزش  .اول و سال پنجم رشته پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی

118-110.  

ت ـشرفـیـا پـري بـیـادگـاي یـهـکـبـی و سـتـیـصـخـاي شـهـیـژگـاط ویـی ارتبـررسـ ب.)1379(ه ـمـوري، نغـصـنـم

 ة، دانشکد)ی ارشدـاسـنـارشـامه کـنانـایـپ( .رانـر تهـاي شهـهـانـرستـوزان زن دبیـآمشـدان یـتحصیل

  .روانشناسی دانشگاه الزهراء

شگاه عالمه ، دان)نامه کارشناسی ارشدپایان( . بررسی ارتباط سبکهاي یادگیري و رشته تحصیلی.)1378(میرانصاري، فریبا 

  . طباطبایی

اي ـهدهـان دانشکـویـري دانشجـادگیـاي یـا و سبکهـهوهـه شیـایسـی و مقـررسـب. )1388(ور ـده منـزدي، سیـی

، )2 (18 ،هاي نوین تربیتیمجله اندیشه .)ايراهکاري به منظور شناسایی مسیر حرفه(راء ـاه الزهـف دانشگـمختل

145-123.  
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