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Abstract
The main purpose of this researcgh was to
investigate the relation beweeb students’ learning
styles and their prefereed teaching methods in
Iranian high schools. The statistical population was
included all of high schools’ students in Maybod in
90-91 year that 325 students of them were
randomly selected as the sample of study. The
research method was descriptive and correlative
one. . Gathered data was analyzed by using both
descriptive statistical method such as using
(frequencies, means and standard deviation) and
inferential data analysis such as (Pearson
correlation coefficients, Analysis of Varience and
follow up tests). Findings of this study indicated
that there is relation between students learning
styles and their preffed teaching style. Findings of
the study did not indicate any differences between
students’ learning styles according to years and
academic majors. Comparing the students’
learning styles and preferred teaching methods
according to demographic information indicated
that there was only differences between students’
learning styles and their preferred teaching
methods according to their genders. Girls’ learning
style and preferred teaching method were more
audio than boys.
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مقدمه

در

یکییا موضییو هییییا ک ی در جو م ی مییرو
پژوهشهی آمو شا مورد توج بسییر قر رگرفتی یی
ست کی د نیشآمیو ن چگونی بی یییدگیر مطیلی
بپرد ند .دنیی کنونا چنین در حیل پیشرفت و توسیه
ست کی پژوهشیگر ن و متخصصیین آمو شیا ر بیر آن
د شت تی ر ههییا بییبند ک ب وسییه آن بتیو ن سیرتت
ییدگیر ر بی سرتت پیشرفت همگیم کرد .نسین ر ه
ییدگیر رشد ماییبد و بی تو نیییاهیی خیود فههییت
مابخشد.
یکیا متغیرهیی میثرر بیر یییدگیر فیر د کی
درتی حیل رتبیط کما بی ضیری هوشیا د رد ،سیب
ییدگیر ست و در سییلهیی خییر بیی تأکیید بیر آن
چهیرچوبا نسبتیً نوی در مینة ییدگیر تیدوی شیده
ست .سب ییدگیر ر ماتو ن ب تنو ن مثلف نسبتیً
پیید ر نحوة درییفت و تهیمل د نشآمیو ن بیی محیی
یییدگیر توصیی کیرد .در همیی میورد سیب هیی
ییدگیر ر ر ههی نفر د مورد ستفیده ییدگیرنده ک
بی ستفیده آن طالتیت ر سی میندها ماکند تهری
کرده ند.)2003 ،Seyf( .
سب هی ییدگیر در طر حا برنیم هیی آمو شیا
منیس  ،بسییر مثرر ست .روش تدریس مههم نیز یکا
تو مل مثرر بر فر یند فهیلیتهی آمو شا و درنهییت در
روند ییدگیر ست .گر چ مههمین بیید شییوه تیدریس
خود ر بی سب ییدگیر د نش آمو ن همیهنگ سیی ند،
می در غه کالسهی درس کمتر ب ی موضو توجی
ما شود ک نتیج آن کییهش نگییزه د نیش آمیو ن در
فر گیر دروس سیت؛ میی نتخیی شییوههیی متنیو
تییدریس بییر سیییس سییب ییییدگیر د نییشآمییو ن و
ب کیرگیر گستره وسیها فهیلیت هی و ستر تژ هیی
آمو شا ،موفقیت بیشتر برنیمی درسیا و کیفییت بهتیر
آمو ش ر تضمی ماکند (که .)2002 ،
تو مل میثرر بیر یییدگیر بسیییر گسیترده و وسیی
مابیشند ک شنیسییا یی تو میل در رفی مشیکالت و

نیرسییاهی موجود در سیستم آمو شا همیت د رد .در
ر بط بی همیت شنیسییا تو مل مثرر بر فر یند تههییم و
تربیت ،سکینر ( )Skinnerمهتقد سیت کی یی ن ییم
تربیتا مثرر و و قها ر نمیاتیو ن بی وجیود آورد مگیر
ینک دو فر یند ییی تمیل «یییدگیر و تیدریس» کییمالً
شنیخت و فهمیده شوند ( Meyari, Sabouri,Kashani,
 .)2010 ،Gharib, Biglarkhaniب همی دلیل کسیینا
ک مسئول تهی و تن یم برنیم هیی تحصییها هسیتند
بیید میهیت تمل ییدگیر  ،خصییص و نیی هی فر گیر ن
ر کیمالً بشنیسند و مدرسی نیز بیید بی آشنییا صیول
حیکم بر روشهی تیدریس و تیأریر آنهیی بیر موفقییت
فر گیر ن ،روشهی منیس تدریس ر نتخی کنند.
فر د ب تنیس تفیوتهی فرد خود سیب هیی
متفیوتا بر ییدگیر ستفیده ما کنند .تحقیق دربییرة
چگییونگا ییییدگیر نشییین د ده سییت ک ی سییب هییی
ییدگیر متنیوتا در مییین میردم وجیود د رد (،Curry
)1999؛ ب تبیرت دیگر هر نسینا صرف ن یر ضیری
هوشا و سطح پیشرفت یی موقهیت قتصید  ،جتمییتا،
سییب ییییدگیر مخصییوو بیی خییود ر د ر سییت
(.)2002،Prashing
درو قی دسییت بنیید هییی مختهفییا سییب هییی
ییدگیر وجود د رد جمه  -1 :لگو سب یییدگیر
کهی ( :)Kolb Learning Style Model -کی شییمل
سیییب یییییدگیر و گیییر  ،همگیییر  ،جیییذ کننیییده و
نطبیق دهنده ست -2 .لگو سب ییدگیر گریگورس
( :)Gregorc Learning Style Model -یی لگیو بیر
مبنی پژوهش هیی پدییده شینیختا بی تیالوه چرخیة
ییدگیر تجربا که ست -3 .لگو سیب یییدگیر
فهیییدر  -سییییهورم (Gregorc Learning Style -
 :)Modelی لگو مدتا ست کی شیخیو ترجیحییتا
در متد د پیوستیر پنج قطبا فهیل  -نهکیسا ،حسیا -
شهود  ،کالما -دید ر  ،نجیره  -کها و شهود -
قییسا د رند -4 .لگو مییر  -بریگز (Myers-Briggs -
 :)Type Indicatorدر ی لگو چهییر نیو سیب قیبیل
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شنیسییییا سییت ،بییرونگر یییا در مقیبییل درونگر یییا،
حسیس در مقیبیل شیهود  ،متفکیر در مقیبیل حسییس
کننیییده و قضییییوت کننیییده در مقیبیییل در ککننیییده
(-5 .)2009 ،Rahman pour, Palizban, Zamani
لگو سب ییدگیر و رک :ی لگیو رو شییوه هیی
گونیگونا ک فر د طالتیت ر کس تمرکز د رد و سب
مورد ن ر در پژوهش حیضر ،ست.
ی ی لگییو شیییمل جنب ی هییی دییید ر  ،شیینید ر ،
خو نیییدنا  /نوشیییتنا ،جنبشیییا  /حرکتیییا سیییت.
ییدگیرندگین دید ر نقش  ،جد ول ،شکلهی ،دییگر مهیی،
جییزو ت ،فهوچیییرتهییی ،نکیییت برجسییت شییده طریییق
رنگ هی ،رنگهی متفیوت ،تصیویر و پییمهی تصویر ر
ترجیح مادهند .ییدگیرندگین شنید ر توضیح تقییید و
ن رییت بر دیگر ن ،بحی کیردن دربییره موضیوتیت،
ستفیده نو ر ضب ر ترجیح میادهنید .ییدگیرنیدگین
خو نییدنا  /نوشییتنا طالتیییت ربییت شییده ،مقییی ت،
گز رشهی ،کت درسا ،مهینا ،جزوههیی چییپا ،کتی
ر هنمییی ،صییفحیت و و ییدد شییتبییرد ر ر تییرجیح
ما دهند .ییدگیرندگین جنبشا  /حرکتیا گیردش هیی
تهما ،کوشش و خطی ،نجیم مور بی من یور درک بهتیر
آن هی ،آ مییش کیردن ،دسیتور لهمل هیی و حیل مسیی ل،
رویکردهی فیزیکیا ر تیرجیح میادهنید (- Fleming
.)2002
ولی قدم سیسا در طمینین موفقییت تحصییها
فر گیر تهیی سب یییدگیر سیت (.)2004 ،Wetzig
آگیها مههمیین سیب هیی یییدگیر فر گییر ن ،بی
تسهیل ییدگیر آنین کم ماکند .طیرف دیگیر بی
آن هی کم ماکند ک چی شییوة آمو شیا ر نتخیی
کرده و رسین هی و مو د م ر فر هم سی ند.
گر روش هی آمو شا و ر هبردهی تدریس بی روش
ییدگیر فر گیر ن همخو ن بیشد ماتو ن نت ییر د شیت
ک ییدگیر رتقیء ییفتی و فیت تحصییها جهیوگیر
شییود .همچنییی بییی توجی بی گسییترش سییری و قیبییل
مالح ی در فنّیییور  ،حجییم یییید طالتیییت ،تغییییر در

سیستمهی جتمیتا و آمو شیا در جو می میدرن و
بی رفت سیختیرهی شغها قدیما ،بییش پییش یی
مر ر مهم میا سیی د کی نسیین تالشیا ر بیر یی
خودآگیها در ی میین آغیی کنید .یی خودآگییها در
حو ههی یییدگیر  ،تیدریس و مطیلهی فو یید بسیییر
د رد؛ چر ک گر فر د چگونگا یییدگیر خیود آگییه
بوده و بتو نند متنیس بی سب هی یییدگیر خیود بی
ییدگیر بپرد ند ،بر پیشرفت آن هی هیچ محیدودیتا
وجود ند رد و ماتو نند بی کمتیری سیترس و بیشیتری
لذت یید بگیرند (.)2002 ،Prashing
مطیلهیت نشین ما دهد ک کشی سیب
بسییر
ییدگیر د نش آمو ن و تهیة سیختیر آمو شا متنیسی
بییی آن سییب  ،ب ی ییییدگیر مییثررتر کم ی مییاکنیید و
هنگیما ک د نش آمو ن در دروس دچییر مشیکل شیوند
سب ییدگیر ما تو ند ر هنمی خوبا بر مههمین در
حل یی خیتال ت بیشید و بی د نیشآمیو ن در درک
ترجیحییت و قییوتهییشیین در ییییدگیر کمی نمیینیید
( .)1992 ،Claxtonآنجیییییا کیی روش تیییدریس در
موفقیییت فر ینییدهی آمو شییا بسییییر همیییت د رد،
متنیس سیخت روش هی تدریس بیی سیب یییدگیر
فر گیر ن ضرور ست.
لذ ی پژوهش بی توج ب مطیل بیین شده ،تیالش
ماکند ک ر بط بی سب هی ییدگیر د نیشآمیو ن
بییی روشهییی تییدریس ترجیحییا کیی د نییشآمییو ن
ماخو هند توس مههمین ب کییر گرفتی شیود ر میورد
بررسا قر ر مادهد .چنینک گفت شد چیرچو تئیور
ی پژوهش سب ییدگیر و رک ست و روش تیدریس
مههمین نیز بی ستفیده مثلف هی ی سیب سینجیده
ماشود.
د یل یید مبنا بیر لیزوم توجی بی سیب هیی
ییدگیر د نش آمیو ن وجیود د رد کی برخیا آنهیی
شیمل مو رد ییر سیت -1 :آگییها سیب یییدگیر
بیت تسهیل فر یند یییدگیر و آمیو ش میا شیود-2 .
آگیها شیوه هی ییدگیر فر گیر ن بی مههمیین کمی
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ماکند ک بی فر گییر ن متهیدد پیسیخگو بیشیند-3 .
آگیها چگونگا ییدگیر فر گیر ن بی مربییین جیی ه
مادهد ک در هنگیم رتبیط بی فر گیر ن پییمهی خود ر
ر ههی مثررتر رسیل نمییند؛ ب تبیرت دیگیر مههیم
بییی توج ی ب ی سییب هییی ییییدگیر فر گیییر ن بیییید
روش هی مختهفا بر نتقیل مطیلی سیتفیده نمییید.
 -4گر شیوة تدریس مههم بی سب یییدگیر فر گییر ن
آمیو ش
همیهنگ بیشد ،فر گییر ن رضیییت بیشیتر
خو هند د شت -5 .بی توج ب سب ییدگیر فر گییر ن
ماتو ن مشیوره و توصی هییا در مورد نتخیی رشیت و
آینده شغها فرد ب تمل آورد ،یر هر فرد بیر برخیا
وظیی و مشیغل نسبت ب دیگر ن منیس تر ست.
بدی ترتی پژوهش دربیرة سیب هیی یییدگیر و
روشهی تدریس مبنیی منیسیبا بیر نتخیی روش
تییدریس سییت ( .)2009،Azadiآنجییییا کیی روش
تدریس در موفقیت فر یندهی آمو شیا بسیییر همییت
د رد ،متنیس ی سیییخت روشهییی تییدریس بییی سییب
ییدگیر فر گیر ن ضرور ست .سو دیگر ،بی توجی
بیی تحقیقیییت یییید کیی در مییورد نقییش حییو س در
ییدگیر نجیم گرفت ک بیینگر ی ست ک  10 :درصید
آنچ ماخو نند 20 ،درصد آنچ ر کی میاشینوند30 ،
درصد آنچ ر ک مابینند 50 ،درصد آنچی ر کی هیم
مابینند و ماشینوند ،بی ییید میاآورنید (،Hofstetter
 )2001( Baykan,Nacar .)1991در پیییژوهش خیییود
نشین د د ک 63/9درصد د نشیجویین پزشیکا سیب
ترکیبا و 3/2درصد سب جنبشا /حرکتا1/1 ،درصید
سب شنید ر ر ترجیح مادهند.
بی توجی بی نتیییج تحقیقییت و مطیلی بییین شیده
شنیسییا روش هی تیدریس مههمیین بی سیییر دبییر ن
کم ماکند تی بی شنیسییا روشهی موفق تیدریس،
تجیر دبیر ن در تدریس ستفیده کننید .یی رو کی
موفقیت دبیر ن ب متغیرهی گونییگونا بسیتگا د رد؛ و
آنجییا ک یکا متغیرهیی بسیییر مهیم توجی بی
سب ییدگیر فر گیر ن ست؛ بنیبر ی  ،در ی پیژوهش

سها شده تی بی شنیسیییا سیب یییدگیر و روشهیی
تدریس دبیر ن ب رتبیط بی ی دو تیمیل و همچنیی
میییز ن همخییو نا س یب هییی بییی روش تییدریس مههمییین
پرد خت شود.
روش پژوهش

پژوهش حیضر توصیفا نو همبستگا سیت .جیمهیة
آمیییر شیییمل کهییة د نییشآمییو نا سییت کی در دورة
متوسط در سیل تحصیها  90-91در مد رس شهرستین
میبد مشغول ب تحصیل مابیشند ک بی توج ب آمییر
ک کیرشنیس آمییر د ره آمیو شوپیرورش شهرسیتین
میبیید در ختیییر پژوهشییگر قییر ر گرفییت ،تهیید د 2199
د نش آمو ب تنو ن جیمه آمییر مشیخص گردیید کی
شیمل  12دبیرستین دختر نی و  2دبیرسیتین پسیر ن
پیی هی ول تی پیش د نشگیها س رشت تهیوم نسیینا،
تهوم تجربیا و رییضیا –فیزیی سیت .بیی سیتفیده
فرمول کوکر ن  325نفر د نشآمو ن ب تنیو ن نمونی
نتخییی و روش نمونیی گیییر  ،نمونیی گیییر طبقیی
متنیس بی حجم بود 59/1 .درصید شیرکتکننیدگین در
پژوهش دختر و  40/9درصد پسر بیوده نید .سی 50/2
درصد شرکتکنندگین در پژوهش بی  11تی  19سیل و
س  49/5درصد بی  14تی  16سییل بیوده و همچنیی
 43/3درصد د نشآمو ن رشت تموما 24/3 ،درصید
رشت نسیینا 16/9 ،درصید رشیت رییضیا  -فیزیی و
 15/5درصد رشت تجربا بوده ست.
ابزارهای جمعآوری اطالعات شامل
 .5پرسشنامة وارک ()VARK

توس د نشگیه لینکه و نیو لند ،در سیل  1992تیدوی
ییفت .ی پرسشنیم ب صورت پرسشنیمة بست پیسی بیی
تن ییم
 15سث ل ک ب صیورت سیث ت چهیرگزینی
شده ست .هیر گزینی بی (سیب شینید ر  ،دیید ر ،
خو نییدنا  -نوشییتنا و جنبش یا  -حرکت یا) ختصیییو
د شت و د نشآمو ن خو ست شد تی مطیبق بی تیرجیح
خود گزین هی ر  1تی  4ولویتبند کنند .درنهییت بیی
توج ب ولویت هی نتخی شده مجمیو ولوییت هیی
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مربوط ب نو سب هی ذکر شده بی هم جمی شیده و
ی سب هی ی نمره کل ب دست آمده
بر هر ی
سییت .مقییس ی نمییر ت ،ولوی یت آن سییب ر مشییخص
ما سی د .بی ستفیده ن ر ت سیتید ر هنمیی و مشییور و
سییر سیتید ن صییح ن یر در د نشیکدة تهیوم تربیتیا
د نشگیه هی صفهین و خور سگین ،پرسشینیم رو ییا
صور برخورد ر شد .پییییا ی پرسشنیم در پژوهشیا
توسیی  )2009( Rahman pourو  )2011( Aminiبییی
ستفیده ضری آلفی کرونبیی بر بیر بیی  0/92بیرآورد
گردید ست ولا در ی پژوهش پییییا یی پرسشینیم
بی ستفیده محیسبة ضری آلفی کرونبی بر بر بی 0/23
برآورد گردید؛ و پیییییا بهیید آن بیی سیتفیده ضیری
آلفی کرونبی ب ی ترتی  :بهد شینید ر  ،0/21بهید
دید ر بر بر بی  ،0/26بهد خو نیدنا –نوشیتنا بر بیر بیی
 0/20و بهد جنبشا  -حرکتا بر بیر بیی  0/21محیسیب
گردید.
 .9پرسشنامة محقق ساخته روش تدریس ترجیحی

ی پرسشنیم شیمل  22سث ل بود ک بر سیس دبیییت
تحقیق ،منیب ینترنتا ،کتیی هیی و مقیی ت میرتب بیی
روشهییی تییدریس و فنّیییور آمو شییا توسی محقییق
سیخت شد .سث ت ی پرسشینیم بیر سییس مقیییس
لیکرت خیها یید ،یید ،متوسی  ،کیم ،بیر
پنج درج

سیس مثلف هیی سیب هیی یییدگیر د نیش آمیو ن
تدوی شد ک دربرگیرنیده روش هیی ،وسیییل و تبییر تا
ست ک شیمل مثلف هی روش تدریس شنید ر شیمل
 5سث ل ،روش تیدریس دیید ر شییمل  6سیث ل ،روش
تییدریس خو نییدنا  -نوشییتنا شیییمل  1سییث ل و روش
تدریس جنبشا شیمل  10سث ل ست و د نشآمو ن بیی
تکمیل ی پرسشنیم ترجیحییت خیود ر در روشهیی
مورد ستفیده توسی دبییر ن مشیخص میا نمودنید .بیی
ستفیده ن ر ت سیتید ر هنمی و مشیور و سییر ستید ن
صیییح ن ییر در د نش یکده تهییوم تربیت یا د نشییگیههییی
صییفهین و خور سییگین پرسشیینیم رو یییا صییور
برخورد ر شد .ضری پییییا ی پرسشنیم بر بر بی 0/25
و ضری پییییا تبییرت هیی شینید ر بر بیر بیی ،0/90
دید ر بر بر بی  ،0/25خو ندنا  -نوشتنا بر بر بیی 0/23
و جنبشا – حرکتا بر بر  0/22بیرآورد گردیید .پیس
طمینین رو یا و پییییا پرسشینیم هیی ،د نیشآمیو ن
نتخی شده پرسشنیم ر در مدرس بی حضور پژوهشیگر
تکمیل و تحویل د دنید و د دههیی بی دسیت آمیده بیی
سییتفیده آمیییر توصیییفا و آمیییر سییتنبیطا ضییری
همبستگا پیرسون ،تحهیل و رییینس و آ میون تهقیبیا
مورد تجزی وتحهیل قر ر گرفت.
یافتههای پژوهش

جدول  .5جدول ضریب همبستگی سبک یادگیری دیداری با روشهای تدریس ترجیحی دانشآموزان
متغیر پیشبین سبک یادگیری دیداری
شاخص آماری
متغیرمالک

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

تدریس دیداری

**0/333

0/113

0/001

تدریس شنیداری

**0/812

0/042

0/001

تدریس خواندنی-نوشتنی

**0/802

0/048

0/001

تدریس جنبشی

**0/373

0/131

0/001
p>0/ 01

بییر سیییس ییفتیی هییی جییدول شییمیرة  1ضییری
همبستگا بی سیب یییدگیر دیید ر بیی روشهیی

تدریس دید ر  ،شنید ر  ،خو ندنا-نوشتنا و جنبشا
مهناد ر ست؛ یهنا بیی سیب یییدگیر دیید ر بیی
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روشهی تدریس دید ر  ،شنید ر  ،خو ندنا -نوشتنا
و جنبشا ر بط مهناد ر وجود د رد .بیر سییس ضیری
تهیی ( /9 ،4/2 ،4/2 ،11/3 )r2درصد و رییینس سیب

ییییدگیر دییید ر بییی روشهییی تییدریس دییید ر ،
شنید ر  ،خو ندنا  -نوشتنا و جنبشا مشیترک بیوده
ست.

جدول  .9جدول ضریب همبستگی سبک یادگیری شنیداری با روشهای تدریس ترجیحی دانشآموزان
متغیر پیشبین سبک یادگیری شنیداری
شاخص آماری
متغیر مالک

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

تدریس دیداری

**0/484

0/120

0/001

تدریس شنیداری

**0/212

0/832

0/001

تدریس خواندنی-نوشتنی

**0/237

0/822

0/001

تدریس جنبشی

**0/842

0/038

0/001
p>0/ 01

ییفتیی هییی جییدول شییمیرة  2نشییین د د ضییری
همبستگا بی سب ییدگیر شینید ر بیی روشهیی
تدریس دید ر  ،شنید ر  ،خو ندنا-نوشتنا و جنبشا
مهناد ر ست؛ یهنا بی سب یییدگیر شینید ر بیی
روشهی تدریس دید ر  ،شنید ر  ،خو ندنا-نوشیتنا

و جنبشا ر بط مهناد ر وجود د رد .بیر سییس ضیری
تهییییی ( 6/2 ،22/2 ،26/5 ،12 )r2درصییید و رییییینس
سب ییدگیر شنید ر بی روشهی تیدریس دیید ر ،
شنید ر  ،خو ندنا -نوشتنا و جنبشیا مشیترک بیوده
ست.

جدول  .9ضریب همبستگی سبک یادگیری خواندنی-نوشتنی با روشهای تدریس ترجیحی دانشآموزان
متغیر پیشبین سبک یادگیری خواندنی-نوشتنی
شاخص آماری
متغیر مالک

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

تدریس دیداری

**0/177

0/031

0/003

تدریس شنیداری

**0/804

0/048

0/001

تدریس خواندنی-نوشتنی

**0/312

0/011

0/001

تدریس جنبشی

**0/838

0/024

0/001
p>0/ 01

ییفتیی هییی جییدول شییمیرة  3نشییین د د ضییری
همبستگا بی سیب یییدگیر خو نیدنا-نوشیتنا بیی
روشهی تدریس دید ر  ،شنید ر  ،خو ندنا-نوشیتنا
و جنبشا مهناد ر سیت؛ یهنیا بیی سیب یییدگیر
خو نییدنا -نوشییتنا بییی روشهییی تییدریس دییید ر ،

شنید ر  ،خو ندنا -نوشتنا و جنبشا ر بط مهنیا د ر
وجود د رد .بر سیس ضری تهیی (،9/9 ،4/2 ،3/1 )r2
 5/4درصد و ریینس سب ییدگیر خو ندنا-نوشتنا بیی
روشهی تدریس دید ر  ،شنید ر  ،خو ندنا-نوشیتنا
و جنبشا مشترک بوده ست.
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جدول  .4جدول ضریب همبستگی روشهای ترجیحی دانشآموزان با سبک یادگیری جنبشی
متغیر پیشبین سبک یادگیری جنبشی
شاخص آماری
متغیر مالک

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

تدریس دیداری

**0/823

0/033

0/001

تدریس شنیداری

**0/820

0/033

0/001

تدریس خواندنی-نوشتنی

**0/113

0/032

0/001

تدریس جنبشی

**0/302

0/012

0/001

p>0/ 01

بییر سیییس ییفتیی هییی جییدول شییمیرة  4ضییری
همبستگا بی سب یییدگیر جنبشیا بیی روشهیی
تدریس جنبشا ،شنید ر  ،خو ندنا-نوشتنا و جنبشا
مهناد ر ست؛ یهنا بی سیب یییدگیر جنبشیا بیی
روشهی تدریس دید ر  ،شنید ر  ،خو ندنا-نوشیتنا

و جنبشا ر بط مهنا د ر وجود د رد .بر سییس ضیری
تهیی ( 9/5 ،3/2 ،6/3 ،6/6 )r2درصد و رییینس سیب
ییییدگیر جنبشییا بییی روشهییی تییدریس دییید ر ،
شنید ر  ،خو ندنا-نوشتنا و جنبشیا مشیترک بیوده
ست.

جدول  .1تحلیل واریانس چند راهه نمرات سبکهای یادگیری دانشآموزان برحسب عوامل دموگرافیک (جنسیت ،سن،
رشته تحصیلی)
منبع

جنس

سن

رشته تحصیلی

سبکهای یادگیری

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معنیداری

شنیداری

83/770

1

83/770

3/302

0/013

دیداری

22/421

1

22/421

8/102

0/142

خواندنی-نوشتنی

113/223

1

113/223

3/081

0/023

جنبشی

24/734

1

24/734

8/332

0/182

شنیداری

132/013

2

33/011

0/712

0/228

دیداری

183/117

2

84/723

0/210

0/702

خواندنی-نوشتنی

883/233

2

42/373

1/807

0/303

جنبشی

18/371

2

12/474

0/213

0/734

شنیداری

22/411

3

11/200

0/471

0/708

دیداری

137/231

3

22/123

1/338

0/832

خواندنی-نوشتنی

13/307

3

4/233

0/181

0/142

جنبشی

822/133

3

22/042

8/373

0/071

مطیبق بی جدول شمیرة  ،5ییفت هی پیژوهش نشیین
د د ک بی سب هی ییدگیر د نیشآمیو ن برحسی

س و رشتة تحصیها تفیوت وجود نید رد و فقی ر بطیة
سب ییدگیر شنید ر بی جنس ،مهنا د ر ست و بی
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میینگی سب هی ییدگیر د نشآمو ن دختیر و پسیر
تفیوت مهناد ر وجود د رد و میینگی د نشآمو ن دختر

در سب
ست.

ییدگیر شنید ر بیشتر د نشآمو ن پسیر

جدول  .1تحلیل واریانس چند راهه نمرات روشهای تدریس ترجیحی دانشآموزان برحسب عوامل دموگرافیک (جنسیت،
سن ،رشته تحصیلی)
منبع

جنس

سن

رشته تحصیلی

سبکهای یادگیری

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معنیداری

دیداری

21/821

1

21/821

3/034

0/021

شنیداری

73/212

1

73/212

3/141

0/042

خواندنی-نوشتنی

40/730

1

40/730

8/131

0/143

جنبشی

72/130

1

72/130

8/084

0/123

دیداری

113/124

2

83/837

1/321

0/881

شنیداری

22/033

2

11/307

0/383

0/323

خواندنی-نوشتنی

41/442

2

2/821

0/440

0/281

جنبشی

810/877

2

48/022

1/181

0/320

دیداری

31/740

3

80/220

1/830

0/811

شنیداری

43/083

3

12/341

0/283

0/428

خواندنی-نوشتنی

41/033

3

13/322

0/237

0/421

جنبشی

22/741

3

11/223

0/288

0/332

بر سیس ییفت هی جدول شیمیرة  6بیی روشهیی
تدریس ترجیحا شنید ر د نشآمو ن برحس سی و
رشتة تحصیها تفیوت وجود نید رد و فقی ر بطیة روش
تدریس ترجیحا شنید ر بی جنس ،مهنید ر ست.
بحث و نتیجهگیری

هدف نجیم ی پیژوهش بررسیا ر بطی سیب هیی
ییدگیر چهیرگین و رک بی روش هی تدریس ترجیحیا
د نشآمو ن بود .ییفت هی ب دست آمده نشیین د د کی
سییب هییی ییییدگیر و رک بییی نییو
بییی هییر ی ی
روشهی تدریس ترجیحا د نشآمو ن ر بطی مهنیید ر
وجود د رد .نتیج ب دست آمده بیینگر ی ست ک بی
سب ییدگیر دید ر بی روش هیی تیدریس دیید ر ،
شنید ر  ،خو ندنا-نوشیتنا و جنبشیا ر بطی مهنیید ر
وجییود د رد .ینکیی بییی سییب ییییدگیر دییید ر و
روش هی تدریس ر بطی مهنیید ر وجیود د رد بیی نتیییج

تحقیق )2002( Park ،)2004( Marfi )2011( Amini
و  )2001( Lipperهمسو بیود؛ ییر آن هیی در پیژوهش
خود بر رو د نشجویین رشت پزشکا ،سیب یییدگیر
غیل د نشجویین ر دید ر تنو ن کرده بودند و سییتید
د نشکده پزشکا تالوه بر سیتفیده روش سیخنر نا
روش هی و رسین هی دید ر بر تفهییم بهتیر مطیلی
بیشتر سییر رسیین هیی سیتفیده میاکننید .همچنیی
شیوه هیی مطیلهی و یییدگیر د نشیجویین مبتنیا بیر
ستفیده حس بصر ست و سیتید ن هنگییم تیدریس
بیشتر رسین هیی دیید ر همچیون تکیس ،تصییویر،
لگوهی ،میکتهی ،پوسترهی و بروشورهی ستفیده ماکنند.
نتییییج نشییین د د ضییری همبسییتگا بییی سییب
ییییدگیر شیینید ر بییی روشهییی تییدریس دییید ر ،
شنید ر  ،خو ندنا-نوشتنا و جنبشیا مهنیا د ر بیوده
ست .د نش آمو نا ک د ر سب ییدگیر شینید ر
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هستند ،در مرحهة ول روش تدریس خو ندنا  -نوشتنا
و بهید روش تییدریس شینید ر ر تییرجیح میادهنیید و
کمتییری روش تدریسییا ک ی تییرجیح مییادهنیید روش
جنبشا ست .ی دست د نیشآمیو ن میاتو ننید
طریق خو ندن بی صد بهند ،ب ویژه هنگیماکی چییز
جدید ییید میاگیرنید ،طالتییت ر بی خییطر بسیپیرند
( .)2010 ،Ummanaینک سب ییدگیر شنید ر بیی
روشهی تدریس ،ر بطة مهنید ر د رد بیی نتیییج تحقییق
 )2009( Karimiهمسیو بیوده سیت؛ ییر نتیییج یی
پژوهشهی حیکا آن بود کی سیب یییدگیر بیشیتر
د نشجویین پزشکا ،سب شینید ر بیوده سیت .تهیت
غیل بودن ی سیب یییدگیر در د نشیجویین ،شییوه
آمو ش فر د دور ن مدرس و د م آن در د نشگیه بی
روش سخنر نا ست .مههم محور و متکهموحده بیودن
مههمین بدون درگیر د نشآمو ن در فر ینید یییددها،
ییییدگیر  ،گییوش د دن و ییدد شییتبییرد ر ر در بییی
فر گیر ن تقویت میا کنید  .)2009( Karimiبیی تحقییق
 )2011( Aminiنیهمسو بود یر میین سیب یییدگیر
شنید ر بی رسینة شنید ر همخو نا وجود ند شت.
نتییییج نشییین د د بییی سییب ییییدگیر خو نییدنا-
نوشییتنا بییی روشهییی تییدریس دییید ر  ،شیینید ر ،
خو نییدنا-نوشییتنا و جنبشییا مهنییاد ر سییت؛ کی بییی
ییفت هی پژوهش  )2011( Aminiنییهمسیو بیود ولیا
بیشییتری رسییین خو نییدنا  -نوشییتنا سیییتید "متییون
نوشتیر " بود و ی ماتو نید بی یی دلییل بیشید کی
ستفیده متون چیپا و نوشتیر در مر آمیو ش د ر
سیبق طو نا ست و یکا ر حتتری رسین آمو شیا
ست ک ما تو ند طالتیت ر ب صورت فشرده و ر ن در
خود ذخیره و هر وقیت م بیود در ختیییر فیر د قیر ر
گیییرد .تییالوه بییر ی ی تنیصییر چیییپا در گسییتره
موضییوتیت و شییکیل ب ی آسییینا در دسییترس هسییتند.
همچنی ستفیده ی رسین هی نیی ب بز ر و وسیییل
ند رد.

نتییج ییفت هی نشین د د ک ضیری همبسیتگا بیی
سب ییدگیر جنبشا بی روش هی تیدریس جنبشیا،
شنید ر  ،خو ندنا-نوشتنا و جنبشا مهنیا د ر سیت.
نتییج ب دست آمده بی نتییج پیژوهش ،)2001( Baykan
 )2009( Brockler ،)2006( Lojanو Alkhasawneh
( )2009همسو بود؛ یر نتییج ی پژوهشهی گو ها ی
و قهیت ست ک بیر یییدگیر پییید ر در د نشیجویین
رشت هییا ک منجر ب کیر تمها ما شود ،سییتید بییید
فر گیر ن ر تمالً درگیر حل مسی ل و یییدگیر نمیینید.
همچنییی بییی ییفت ی هییی تحقیقیییت Rahman pour,
Silverman & Felder ،)2009( Palizban, Zamani
( )2000همسو ست .آن هیی در پیژوهش خیود بیر رو
د نشجویین مهندسا ،سب ییدگیر غیلی د نشیجویین
مهندسا ر جنبشا تنو ن کرده بودند .بی نتییج تحقییق
 )2011( Aminiنیهمسو بود؛ یر در آن پیژوهش مییین
سب ییدگیر جنبشیا بیی رسیین جنبشیا همخیو نا
وجود ند شت.
ییفتیی هییی نشییین د د بییی سییب هییی ییییدگیر
د نش آمو ن برحس س و رشت تحصیها تفیوت وجود
ند رد و فق ر بط سب ییدگیر شینید ر بیی جینس
مهنییاد ر سییت .در سییب شیینید ر در مرحهیی ول
د نش آمو ن رشت تجربا ی سب ر ترجیح مادهند.
( ولویت بند رشت در مورد سب شنید ر ب ترتیی :
تجربا ،نسینا و رییضا – فیزی ست) .در مورد سب
دید ر بی هم د نش آمو ن رشت تجربا یی سیب ر
ترجیح مادهند .دلیل آن تالق د نشآمو ن ی رشیت
ب تشریح و بررسا مطیلی کتیی هیی مربوطی سیت.
ولویتبند رشت هیی در میورد یی سیب بی ترتیی :
تجربا ،رییضا – فیزی و تهوم نسینا سیت .در میورد
سب خو نیدنا – نوشیتنا د نیشآمیو ن رشیت تهیوم
نسینا ی سب ر ترجیح مادهند .ما تو ند دلییل آن
ی بیشد ک کتی هی رشت تهوم نسینا بیشتر حیلیت
حفظ کردن مطیل ر د رد و تالق ی د نش آمو ن بی
متون نوشتیر و چیپا ست .ولویتبنید رشیت هیی در
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مورد ی سب ب ترتی  :تهوم نسینا ،تهیوم تجربیا و
رییضا – فیزی ست .در سب جنبشا د نیشآمیو ن
رشت رییضا – فیزی ی سب ر تیرجیح میادهنید.
دلیل آن ما تو ند شتییق یید د نش آمو ن ی رشت ب
کیرهی تمها و فنا بیشد .ولوییتبنید در میورد یی
سب ب ترتی  :رشت رییضا – فیزی  ،تهوم تجربیا و
تهوم نسینا ست .ینک بیی سیب یییدگیر و رشیت
تحصیها تفیوتا مشیهده نماگردد ممک ست نیشیا
ی بیشد ک کثر مههمین رشت هی تجربیا و رییضیا -
فیزی هنو بر روشهی سنتا تدریس تأکید د شیت و
روش سییخنر نا سییتفیده مییاکننییدZamani & .
 )2005( afkhamiیکییا مشییکالت تییدریس دروس
دورههی فنا و مهندسیا ر روش تیدریس سییتید کی
تمومیً بر شیوه مرسیوم سیخنر نا متکیا سیت ،تنیو ن
کرده ند.
ییفت ی هییی نشییین د د بییی رشییت تحصیییها و سییب
ییدگیر د نشآمیو ن رتبییط مهنیاد ر ن یر آمییر
وجود ند رد ک نتییج ب دست آمده بیی تحقییق Najafi
 Kaliani, Karimi, Jamshidiدر سییییل ( )2010و
تحقییق Ahadi, Abed Saeedi, Arshadi, Ghorbani
( )2010نیهمسو بود چر ک نتییج هر دو تحقییق نشیین
د د ک بی رشت تحصیها و سب ییدگیر د نشجویین
ن ر آمیر وجود د رد .همچنی بیی
رتبیط مهنا د ر
تحقیییق  )2010( Bazrafshanنیییهمسییو بییود چییر ک ی
ییفت هی آن نشین د د ک بی سیب هیی یییدگیر و
رشت هی گونیگون تحصیها د نشآمو ن ،تفیوت مهنید ر
آمیییر وجییود د رد .بییی تحقیییق Rahman pour,
 )2009( Palizban, Zamaniکیی نشیییین د د بیییی
سب هی ییدگیر د نشجویین رشت هی مخته تهیوم
نسینا و فنا -مهندسا ختالف مهنید ر وجیود د رد و
سب غیل د نشجویین تهوم نسیینا ،سیب شینید ر
( )%26/54بود درحیلاکی در د نشیجویین رشیت فنیا-
مهندسییا ،سییب جنبشییا – حرکتییا ( )%26/1غهب ی
د شییت ،نیییهمسییو بییود .بییی تحقیییق  )2011( Dianatو

 )2011( Aminiنیهمسو بود چر ک نتییج هر دو تحقیق
نشین د د بی سیب هیی یییدگیر و رشیت تحصییها
د نشجویین ر بط مهنید ر برقر ر بود.
همچنی ییفتی هیی تحقییق میورد ن یر نشیین د د
میینگی سب هی ییدگیر د نشآمو ن دختیر و پسیر
تفیوت مهنید ر د رد و مییینگی د نیشآمیو ن دختیر در
سب ییدگیر شنید ر بیشیتر د نیش آمیو ن پسیر
سییت پییس تفیییوت مهنییید ر بییی سییب ییییدگیر و
جنسیت وجود د رد .در میین پسر ن ،بیشتری میینگی ،
مربوط ب سب شنید ر و کمتری میینگی  ،مربوط ب
سب دید ر و سیب خو نیدنا – نوشیتنا سیت .در
میین دختر ن هم بیشتری میینگی  ،مربیوط بی سیب
شنید ر و کمتری میینگی  ،مربوط ب سب دید ر و
سییب خو نییدنا  -نوشییتنا سییت کیی بییی تحقیییق
 )2010( Bazrafshanو Ahadi, Abed Saeedi,
 )2010( Arshadi, Ghorbaniنیهمسو بود ک در آن دو
تحقیق بی سب یییدگیر دختیر ن و پسیر ن تفییوت
مهنید ر وجود ند رد .بی تحقیق  )2011( Dianatهیمسیو
بود ک بی سیب یییدگیر د نشیجویین دختیر و پسیر
تفیوت مهنید ر وجیود د شیت .بیی نتیییج تحقییق Amini
( )2010نیهم سو بود چیر کی بیی سیب یییدگیر و
جنسیت د نشجویین تفیوت مهنید ر ییفت نشید .نتیییج
ب ی دسییت آمییده بییی نتییییج تحقیییق )1995( Kawanfa
نیهمسو بود ک بی جنسییت و سیب یییدگیر ر بطی
مهنییید ر ییفییت نشیید .بییی نتییییج تحقیییق & Smith
 )1999( Readingهمسو بود ک بیی دو بهید سیب و
جنسیت رتبیط وجود د شت .بی نتیییج تحقییق Mcleod
( )2005همسو بود ک در آن تحقیق تفییوت مهنیید ر
بی جنسیت و سب دیده شد ب طور کی نیین د ر
سب خو ندنا  -نوشتنا و مردهی د ر سب خو ندنا
نوشییتنا و هییم جنبشییا -حرکتییا بودنیید و بییی نتییییجتحقیق  )2002( Alkhasawnehهیمسیو بیود کی بیی
جنسیت و مقط تحصییها بیی سیب یییدگیر تفییوت
مهنییید ر مشیییهده شیید .بییی تحقیقیییت & Isman
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د د ییفت نشد و بیشتری تحقیقیت بیر رو د نشیجویین
.ست ک تیمل س ر در مورد توج قر ر ند ده ست
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