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چكیده
اهداف: توجه به سبك یادگیری و راهبردهای شناختی در امر آموزش اهمیت ویژه ای در یادگیری اثربخش دارد. هدف 
از پژوهش حاضر، مقایسه سبك های یادگیری و راهبرد های فراشناختی دانشجویان دانشگاه های شهرستان آبدانان است.
روشها: توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری مطالعه حاضر تمامی دانشجویان دانشگاه های شهرستان آبدانان در سال 
تحصیلی 1395- 1394 مشغول به تحصیل بودند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای حجم نمونه نفر انتخاب شد. 
جهت گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه سبك های یادگیری کلب )1974( و پرسشنامه فراشناختی اونیل وعابدی 
)1996( استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آمارهای توصیفی و استنباطی )آزمون مجذور کای و آزمون تحلیل 

واریانس چند راهه( توسط نرم افزار SPPSS ویرایش 22 انجام گرفت.
یافتهها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد، رابطه معناداری بین جنسیت و سبك های یادگیری چهارگانه وجود دارد. بر اساس 
آزمون مجذور کای رابطه معناداری بین نوع دانشکده و سبك های یادگیری نشان داده نشد اما بین سطوح عملکرد تحصیلی 
)باال و پایین( و سبك های یادگیری رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین دانشجویان با عملکرد تحصیلی باال و 
پایین در استفاده از راهبردهای فراشناختی تفاوت معنی داری وجود داشت. بین دانشجویان علوم انسانی و فنی مهندسی 
در استفاده از راهبرد آگاهی تفاوت معنی-داری وجود داشت. بین متغیر جنسیت و استفاده از راهبردهای فراشناختی 

تفات معنا داری یافت نشد.
نتیجهگیری: دانشجویان موفق به دلیل برخورداری سطوح باالی عملکرد ذهنی خود تالش و توجه بیشتری نموده و 
در نتیجه از معیار خودآگاهی باالتری نسبت به دانشجوی سطح پایین استفاده می کنند و بر اساس این خود آگاهی از 

راهبرد های کلی تری برای -پیدا کردن اطالعات مناسب خود استفاده می کنند.
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مقدمه
تنوع دانشجویانی که وارد دانشگاه می شوند روز به روز در حال 

افزایش است. این دانشجویان معموالً دارای زمینه های متفاوتی 
بوده و فارغ التحصیل دبیرستان ها و مؤسسات آموزشی مختلف 
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با سبك های آموزشی متفاوت هستند. همراه با چنین تنوعی، 
انتظارات زیادی در زمینه انواع رسانه های آموزشی مورد استفاده 
برای ارائه اطالعات و مطالب آموزشی شکل گرفته است. این 
تغییرات و پیشرفت ها در فن آوری آموزشی موجب شده تا 
آموزشگران روش های سنتی آموزشی را مورد بازنگری قرار 
داده و تاکید بیشتری بر اهمیت توجه به سبك های یادگیری 
دانشجویان در طراحی و ارائه دوره های آموزشی بنمایند )1(.
اشاره  یادگیرنده  یادگیری  به چگونگی  یادگیری  سبك های 
می کند. این سبك ها از منابع مهم تفاوت های فردی در تبیین 
عملکرد تحصیلی اند که با استعداد و توانایی های افراد مرتبط 
این  تا  می دهند  ترجیح  افراد  اینکه چگونه  به  بلکه  نیستند 
توانایی ها یشان را مورد استفاده قرار دهند مرتبط هستند که 
از میان آنها سبك های یادگیری شناختی از اهمیت بیشتری 
برخوردارند. سبك یادگیری یك رفتار عادتی و متمایز برای 
کسب دانش، مهارت ها یا نگرش ها از طریق مطالعه یا تجربه 
می باشد و یا به عنوان شیوه ای است که فراگیران در یادگیری 
مطالب درسی خود به سایر شیوه ها ترجیح می دهند. سبك های 
یادگیری بر خالف هوش و استعداد که توانایی هستند، توانایی 
به حساب نمی آیند و به این که یادگیرنده چگونه یاد می گیرد 
اشاره دارند نه به این که به چه خوبی از عهده یادگیری برمی آید 
)2(. سبك های یادگیری باعث پیشرفت تحصیلی و افزایش 
بازدهی آموزشی می شود. در هر حال هر یادگیرنده ممکن 
است با توجه به ویژگی شخصیتی خود، نوع خاصی از سبك 
یادگیری داشته باشد. لذا اساتید باید روش های آموزشی و 
ارتباطی خود را تا آنجا که ممکن است با سبك های یادگیری 

فراگیرانشان هماهنگ نمایند )3(.
شناخت و آگاهی از تفاوت سبك های یادگیری یادگیرندگان 
و تأثیر آن بر فضای یادگیری کالس، به طراحی فرصت های 
آموزشی سازگار با ویژگی های متفاوت یادگیرندگان و تسهیل 
یادگیری آنها کمك می کند. این امر مستلزم آن است که سبك 
یادگیری آن ها را شناسایی کرده و بدانیم که برای هر سبك 

چه نوع محتوا و روشی نیاز داریم )4، 5، 7، 6(.
مداخالت پژوهشی و در بسیاری از موارد کاربرد نظریات 
مربوط به سبك یادگیری، روش های متنوعی را برای طبقه بندی 
سبك های یادگیری پدید آورده است. طبقه بندی یکسانی در این 
زمینه وجود ندارد و مقیاس ها و دسته بندی های مختلفی مورد 
استفاده قرار می گیرد )8(. اکثر این مقیاس ها و طبقه بندی ها 
ترجیحات محیط  بر  داشته و عمدتًا  با هم  زیادی  شباهت 
آموزشی، شرایط احساسی و ادراکی، انواع شخصیت و یا 
قابل  مشخصات  سایر  می نمایند.  تاکید  شناختی  سبك های 
از:  عبارتند  یادگیری  مقیاس های سبك  بوسیله  اندازه گیری 
تفاوت های شخصیتی، مهارت های پردازش شناختی، عوامل 
انگیزاننده درونی و بیرونی، راهبردهای تمرینی، روش های 
تعمیم، تاکتیك های فراشناختی و روش های مدیریت منابع 
 (Kolb Learning styles) 9، 10(. سبك های یادگیری کلب(
با توجه به کاربرد های روزافزون، تحقیقات وسیعی را به خود 
اختصاص داده است. طبق نظر کلب، یادگیری یك فرایند 
چهار مرحله ای و شامل تجربه ی عینی، مفهوم سازی انتزاعی، 
مشاهدهی تأمل آمیز و آزمایش فعال است. این وضعیت معرف 
دو بعد پیوستار است، که عبارتند از 1 -تجربه عینی در برابر 
تفکر انتزاعی 2-مشاهده تأملی در برابر آزمایشگری فعال. این 
ابعاد، چهار سبك یادگیری واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق 
یابنده را تشکیل می دهند. به گونه ای که سبك واگرا، شیوه های 
یادگیری تجربه عینی و مشاهده تأملی را با هم ترکیب می کنند 
افراد دارای این سبك روی آوردشان به موقعیت ها بیشتر بر 
مبنای مشاهده است تا عمل. این افراد از موقعیت های که 
مستلزم ایجاد اندیشه های وسیع است لذت می برند و متمایل 
به رابطه با دیگران، هیجانی و دارای قوه تصور باال هستند. در 
سبك همگرا، شیوه مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال 
با هم ترکیب می شوند و افرادی که از این نوع سبك بهره مند 
اندیشه ها و نظریه ها  توانایی را در کاربرد  بیشترین  هستند 
دارند. افراد این سبك ترجیح می دهند با مسائل فنی سر و 
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کار داشته باشند، نه مسائل اجتماعی و بین فردی. شیوه های 
یادگیری مفهوم  سازی انتزاعی و مشاهده تأملی سبك جذب 
کننده را به وجود می آورند. بیشترین توانایی در درك و ترکیب 
اطالعات فراوان به صورت موجز و منطقی، توجه کمتر به 
افراد و گرایش بیشتر به اندیشه ها و مفاهیم انتزاعی، توجه به 
ارزش منطقی نظریه به جای ارزش عملی آن از ویژگی های 
دارندگان این نوع سبك یادگیری است. سبك انطباق دهنده 
شیوه های یادگیری تجربه عینی و آزمایشگری فعال را با هم 
ترکیب می کنند. افراد این سبك بیشترین توانایی را در یادگیری 
تجارب دست اول دارند. بنابراین نسبت به افراد سبك های 
دیگر خطرپذیری بیشتر دارند و برای کسب اطالعات در حل 
مسائل بیشتر به افراد تکیه می کنند تا تحلیل های خودشان 
)11(. یافته های پژوهشی، بیانگر آن است که دانشجویان دختر، 
بیشتر دارای سبك یادگیری همگرا و دانشجویان پسر دارای 
سبك یادگیری انطباق یابنده هستند، همچنین دانشجویان دارای 
سبك یادگیری همگرا و سبك واگرا به ترتیب دارای بیشترین 

و کمترین سطح عملکرد تحصیلی می باشند )12(.
از طرف دیگر، یکی از مهمترین پیشرفت های نیمه دوم قرن 
بیستم پیدایش نظریه هایی است که بر فراشناخت تاکید کرده اند. 
اصالح فراشناخت برای اولین بار توسط فالول )13( مطرح 
شد و ساده ترین معنای آن شناخت درباره شناخت است با این 
حال فراشناخت شامل برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت و اصالح 
فرایندها و فعالیت های شناختی است )14(. راهبرد های مطالعه 
و یادگیری )شناختی و فراشناختی(، روش ها و راهبردهای 
مناسب برای مطالعه، چگونگی یادگیری، استفادة صحیح از 
فرایندهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در سنین 
باور  به  فراشناخت  مقاطع تحصیل مختلف است )15(.  و 
صاحب نظران، یك مهارت ذهنی سطح باال است که همه 
فرایند های دانش، تنظیم، مهارت ها و تجربیات شناختی را در 
بر می گیرد )16(. مهم ترین امتیاز دانش فراشناختی این است 
که یادگیرنده را قادر می سازد تا لحظه به لحظه از فعالیت 

یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد و هم نقاط 
قوت و هم نقاط ضعف خودش را تشخیص دهد )4(. کاربرد 
راهبردهای فراشناختی در تسهیل فرایند یادگیری، یادآوری 
و یادسپاری بسیار اهمیت دارد و نیرومندترین تأثیر را در 
یادگیرندگان دارند. راهبردهای فراشناختی ابزار قدرتمند برای 
آشکار کردن چگونگی توسعه فرایند یادگیری به شمار می آیند 
و این راهبرد ها باعث افزایش مهارت خودآموزی، ارتقای 
استقالل یادگیرنده و تسهیل توانایی های یادگیری دانشجویان 

می شود )18، 17(.
با وجود اهمیت سبك یادگیری و راهبردهای فراشناختی در 
زمینه یادگیری و آموزش در دانشجویان دانشگاه بسیاری از 
برنامه ریزی های آموزشی برای تدریس بدون توجه به این دو 
مقوله مهم و مقایسه آنها صورت می گیرد که این امر می تواند 
آموزش  و  یادگیری  زمینه  در  فراوانی  مشکالت  زمینه ساز 
باشد. از سوی دیگر الگوهای تدریس به کار رفته در دانشگاه 
اغلب صرفًا بدون توجه به سبك های یادگیری و راهبردهای 
فراشناختی صورت می گیرد. با توجه به این گفته ها، پرسشی 
که این پژوهش در پی پاسخ گویی به آن می باشد این است 
که آیا میان دانشجویان دختر و پسر رشته های علوم انسانی 
و فنی مهندسی دانشگاه های آبدانان در استفاده از سبك های 

یادگیری تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
بر این اساس فرضه های پژوهش به صورت زیر مطرح می گردد:
1- بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های آبدانان در استفاده 
از سبك های یادگیری و راهبردهای فراشناختی تفاوت 

وجود دارد.
2- بین دانشجویان علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه های 
آبدانان در استفاده از سبك های یادگیری و راهبرد های 

فراشناختی تفاوت وجود دارد.
3- بین دانشجویان با عملکرد تحصیلی باال و پایین در استفاده 
از سبك های یادگیری و راهبردهای فراشناختی تفاوت 

معناداری وجود دارد.
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روشپژوهش
روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است که به صورت مقطعی 
کلیه  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  است.  شده  انجام 
دانشجویان دانشگاه های شهرستان آبدانان که در سال تحصیلی 
95-1394مورد بررسی قرار گرفتند که تعداد آنها برابر با 1300 
نفر بود. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 297 نفر می باشد 

که پژوهشگران برای روند کردن تعداد نفرات 300 نفر به عنوان 
حجم نمونه که از دانشکده های علوم انسانی و فنی مهندسی به 
روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند، بدین معنی 
که نخست جامعه آماری را از نظر متغیرهایی همچون جنسیت، 
نوع دانشکده، معدل، رشته و مقطع تحصیلی طبقه بندی شده و 
سپس نمونه پژوهش با توجه به نسبت این متغیرها در جامعه 

  درصد فراواني كل  درصد فراواني  تعداد  رشته تحصيلي  مقطع تحصيلي  نوع دانشكده

 علوم انساني

  7/3 11  روانشناسي  كارشناسي

47  

  3/5 16  حقوق  كارشناسي
  7/2 8  علوم اجتماعي  كارشناسي
  3 9  علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي  كارشناسي
  3 9  مشاوره  كارشناسي
  7/4 14  سابداريح  كارشناسي
  3 9  مديريت بازرگاني  كارشناسي
  2 6  مديريت بازرگاني  كارداني
  3/3 10  مديريت صنعتي  كارشناسي
  6/1 5  آموزش و پرورش ابتداي  كارداني
  3 9  آموزش و پرورش ابتدايي  كارشناسي
  3/3 10  اقتصاد  كارشناسي
  6/1 5  زبان و ادبيات فارسي  كارشناسي
  3/2 7  زبان و ادبيات فارسي  كارداني
  6/1 5  آموزش زبان انگليسي  كارداني
  7/2 8  آموزش زبان انگليسي  كارشناسي

 فني مهندسي

  4 12  عمران  كارداني

53  

  3/6 19  عمران  كارشناسي
  3/4 13  برق قدرت  كارداني
  3/7 22  برق قدرت  كارشناسي
  3/3 10  الكترونيك  كارداني

  6 18  برق الكترونيك  ناسيكارش
  6/3 11  كامپييوتر (نرم افزار)  كارداني
  7/5 17  كامپيوتر (نرم افزار)  كارشناسي
  7/4 14  معماري  كارداني
  7/7 23  معماري  كارشناسي

 

جدول1-وضعیتنمونهپژوهشبرحسبنوعدانشکده،مقطعتحصیلی،ورشتهتحصیلی
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آماری انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش 
دو پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه سبك های یادگیری 
کلب (LSI: Learning Style Inventory) و پرسشنامه حالت 
فراشناختی (metacognitive state) (ESM) بود. پرسشنامه 
یادگیری کلب، دارای 12 گویه بود. هر گویه شامل چهار 
بخش تجربه عینی (CE: concrete experience)، مشاهده 
تاملی (RO: Reflective observation)، مفهوم سازی انتزاعی 
 (AE: آزمایشگری فعال ،(AC: Abstract conceptualization)

(Active Experimentation بود )19(. با جمع این چهار قسمت 

در دوازده گویه پرسشنامه، چهار نمره بدست می آید که نشانگر 
چهار شیوة یادگیری است. از تفریق دو به دوی این شیوه ها، 
یعنی تفریق مفهوم سازی انتزاعی از تجربه عینی و آزمایش گری 
فعال از مشاهدة تاملی دو نمره بدست می آید. این دو نمره بر 
روی دو محور مختصات قرار می گیرند. یکی محور عمودی، 
یعنی )تجربه عینیـ  مفهوم سازی انتزاعی، AC-CE( و دیگری 
محور افقی )مشاهده تاملیـ  آزمایشگری فعال، AE-RO( این 
دو محور مختصات چهار ربع یك مربع را تشکیل می دهند که 
این چهار سبك یادگیری با نام های واگرا (divergent)، همگرا 
(convergen)، جذب کننده (asshmhlator) و انطباق یابنده 

(accommodator) در یکی از ربع های مربع قرار می گیرند 

)20(. پایایی پرسشنامه سبك های یادگیری کلب در پژوهش 
حاضر با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای تجربه عینی 0/76، 
مشاهده تاملی 0/81، مفهوم سازی انتزاعی0/75، و آزمایشگری 
فعال0/83 بدست آمد. ابزار دیگر پژوهش حاضر، پرسشنامه 
حالت فراشناختی (ESM) برای سنجش تفکر سطوح باالتر یا 
مهارت های فراشناختی بود )21، 22(. این پرسشنامه دارای 
4 حیطه و 20 گویه با سنجه لیکرت است حیطه ها عبارتنداز : 
مقیاس آگاهی )گویه های1، 5، 9، 13، 17(، راهبرد شناختی 
)گویه های 3، 7، 14، 15، 19(، برنامه ریزی )گویه های 4، 8، 
12، 16، 20(، مقیاس خود بازبینی )گویه های 2، 6، 10، 12، 
18(، شیوه نمره گذاری این پرسشنامه ترتیبی بوده و شبیه 

طیف لیکرت، دامنه آن از 1 تا 4 متغیر است باالترین نمره 
ممکن 80 و پایین ترین نمره ممکن 20 خواهد بود. پایایی و 
روایی پرسشنامه حالت فراشناختی قباًل محاسبه شده است 
)23(. در پژوهش حاضر نیز پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 
محاسبه شد که ضرایب به دست آمده برای مولفه های آگاهی 
فراشناختی 0/78، راهبرد شناختی0/74، برنامه ریزی 0/73، 
خودبازبینی 0/75 و مقیاس کل 0/88 می باشد. برای تجزیه و 
تحلیل داده ها آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار 
استنباطی )واریانس تك و چند متغیری )مانوا( با استفاده از 

نرم افزار SPSS ویرایش 22 استفاده شده است.
پس توضیح هدف پژوهش برای شرکت کنندگان و بیان عدم 
تأثیر نتایج آن در زندگی تحصیلی آنها، پرسشنامه های مذکور را 
بین نمونه های پژوهش توزیع کرده و از آنها خواسته شد که با 
نهایت دقت آنها را تکمیل نمایند. پس از تکمیل، پرسشنامه های 

مذکور جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل آماده شدند.

یافتهها
الف(یافتههایدموگرافیك: در یافته های جمعیت شناسی 
و   24/93 پژوهشی  نمونه  برای  سنی  میانگین  پژوهش 
انحراف معیار آن 4/44 بدست آمد. هم چنین حداقل سن 
18 و حداکثر آن 48 بود. همچنین تعداد پاسخگویان و 
دانشجویان انسانی که به سؤاالت پاسخ داده اند 141 نفر 
معادل 0/47 و دانشجویان فنی مهندسی 159 نفر معادل 
0/53 می باشد. از سوی دیگر 137 نفر معادل 45/7 درصد 
پاسخگویان معدل کمتر از 15 و 163 نفر معادل 54/3 
درصد از پاسخگویان معدل بیشتر از 15 بوده اند. میانگین 
معدل در نمونه پژوهش برابر 14/75 و انحراف معیار آن 
برابر 1/91 بود. همچنین حداق معدل 11/00 و حداکثر 

آن 18/56 بود.

ب(یافتههایتوصیفی:یافته های توصیفی این پژوهش شامل 
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شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیار، نمرات 
کسب شده برای متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش 

می باشد که در جدول )2( ارائه شده است.
ج(یافتههایمربوطبهفرضیههایپژوهش

فرضیه اول: بین دانشجویان دختر و پسر در استفاده از  ـ 
تفاوت  فراشناختی  راهبردهای  و  یادگیری  سبك های 

معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین دانشجویان علوم انسانی و فنی مهندسی  ـ 

در استفاده از سبك های یادگیری و راهبردهای فراشناختی 
تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین دانشجویان با عملکرد تحصیلی باال و پایین  ـ 
در استفاده از سبك های یادگیری و راهبردهای فراشناختی 

تفاوت معنی داری وجود دارد.

اطالعات جدول 3  نشان می دهد دانشجویانی که سبك یادگیری 
آنها جذب کننده است )55/71درصد( پسر و )44/29درصد( 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه  هاياسخرده مق

  راهبرد آگاهي

  84/2  68/15  144  دختر
  36/2  08/15  156  پسر

  59/2  53/15  141  دانشكده انساني
  63/2  23/15  159  يمهندس يفن دانشكده

  86/1  07/17  137  عملكرد تحصيلي باال
  29/2  94/13  163  عملكرد تحصيلي پايين

  بينيراهبرد خودباز

  78/2  84/15  144  دختر
  42/2  01/15  156  پسر

  52/2  38/15  141  دانشكده انساني
  72/2  44/15  159  دانشكده فني مهندسي
  65/1  22/17  137  عملكرد تحصيلي باال

  32/2  89/13  163  عملكرد تحصيلي پايين

  راهبرد شناختي

  42/2  01/15  144  دختر
  82/2  58/15  156  پسر

  61/2  16/15  141  دانشكده انساني
  75/2  18/15  159  دانشكده فني مهندسي
  64/1  12/17  137  عملكرد تحصيلي باال

  27/2  54/13  163  عملكرد تحصيلي پايين

  راهبرد برنامه ريزي

  69/2  54/15  144  دختر
  52/2  91/14  156  پسر

  51/2  11/15  141  دانشكده انساني
  71/2  31/15  159  دانشكده فني مهندسي
  73/1  07/17  137  عملكرد تحصيلي باال

  18/2  65/13  163  عملكرد تحصيلي پايين
 

جدول2-میانگین،انحرافمعیارخردهمقیاسهایراهبردهایفراشناختیباتوجهبهجنسیت،نوعدانشکدهوعملکردتحصیلی
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دختر می باشد و دانشجویانی که سبك آنها واگرا است )61/69 
درصد( پسر و )38/31 درصد( می باشد و دانشجویانی که سبك 
آنها انطباق یابنده است )56/90 درصد( دختر و )43/10 درصد( 
پسر هستند و دانشجویانی که سبك همگرا دارند )0/60( دختر 
و )0/40( پسر هستند و آزمون مجذور کای رابطه معناداری بین 
نوع جنسیت و سبك های چهارگانه یادگیری نشان داد )9/99 
= p 0/01 , =3 df , X2=(. دانشجویانی که دارای سبك همگرا 
هستند )56/92 درصد( آن ها فنی مهندسی و )43/08 درصد( 
علوم انسانی هستند و دانشجویانی که دارای سبك واگرا هستند 
)54/21 درصد( فنی و )45/79 درصد( علوم انسانی می باشند. 
و از نظر سبك جذب کننده و انطباق یابنده تعداد دانشجویان 
دانشکده علوم انسانی و فنی مهندسی برابر می باشد. آزمون 
مجذور کای رابطه معناداری بین نوع دانشکده و سبك های 
 .)p =0/81 ,df =3, X2= 0/92( چهارگانه یادگیری نشان نداد
دانشجویانی که داری سبك جذب کننده هستند )62 درصد( و 
دانشجویانی که دارای سبك همگرا هستند )89 درصد( آن ها از 
نظر عملکرد تحصیلی در سطح باال )باالتر از 15( قرار گرفته اند. 
همچنین دانشجویان که دارای سبك انطباق یابنده )62درصد( 
و دانشجویان دارای سبك واگرا )87 درصد( از نظر عملکرد 
تحصیلی در سطح پایین )پایین تر از 15( قرار گرفته اند. آزمون 
مجذور کای رابطه معناداری بین سطوح عملکرد تحصیلی در 

یادگیری در شدت های دوگانه و سبك های چهارگانه کلی 
نشان داد )p =0/0001 , df= 3 , X2= 104/67(. برای بررسی 
تفاوت نمرات راهبردهای فراشناختی از لحاظ جنسیت، نوع 
دانشکده و سطوح عملکرد تحصیلی، آزمون تحلیل واریانس 

چند راهه مورد استفاده قرار گرفت.
اطالعات جدول 4 نشان می دهد بین دانشجویان با عملکرد 
تحصیلی باال و پایین حداقل از لحاظ یکی از خرده مقیاس های 
متغیر وابسته راهبرد های فراشناختی تفاوت معنی داری وجود 

.)F = 79/89 و p=0/001( دارد
اطالعات جدول 5 نشان می دهد بین دانشجویان با پیشرفت 
تحصیلی باال و پایین در استفاده از راهبردهای فراشناختی 
)آگاهی، برنامه ریزی، آگاهی و خودبازبینی( در سطح 0/001 
= p تفاوت وجود دارد. همچنین بین دانشجویان علوم انسانی 
p =0/05 و فنی مهندسی در استفاده از راهبرد آگاهی در سطح
تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی بین دانشجویان زن و مرد در 
استفاده از راهبرد های فراشناختی تفاوت معناداری یافت نشد.

نتیجهگیری
همانطور که بیان شد هدف پژوهش حاضر مقایسه سبك های 
یادگیری و راهبرد های فراشناختی دانشجویان دانشگاه های 
شهرستان آبدانان می باشد. تحلیل های آماری نشان می دهد 

  داريسطح معني  جمع  واگرا  همگرا  يابندهانطباق  جذب كننده  
144 41)%31/38( 39)%60( 33)%90/56( 31)%29/44(  دختر  جنسيت

156 66)%69/61( 26)%40( 25)%10/43( 39)%71/55(  پسر  01/0
300 107)%100( 65)%100( 58)%100( 70)%100(  كل

141 49)%79/45(  28)%08/43( 29)%50( 35)%50(  علوم انساني  دانشكده
159 58)%21/54(  37)%92/56( 29)%50( 35)%50(  مهندسي فني  81/0

300 107)%100( 65)%100( 58)%100( 70)%100(  كل

  عملكرد تحصيلي
137 13)%15/12( 58)%23/89( 22)%93/37( 44)%86/62(  سطح باال

163 94)%85/87( 7)%77/10( 36)%06/62( 26)%14/37(  سطح پايين  0001/0
300 107)%100( 65)%100( 58)%100( 70)%100(  كل

 

جدول3-توزیعفراوانیمطلقونسبینمونهآماریدرابعادسبكهاییادگیریونوعجنسیت،نوعدانشکدهوسطوحعملکردتحصیلی
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که فرض اول پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنی دار بین 
دانشجویان دختر و پسر در استفاده از سبك های یادگیری 
که  بدین گونه  می شود؛  پذیرفته  فراشناختی  راهبردهای  و 
دانشجویانی که سبك یادگیری آنها جذب کننده بود )55/71 

درصد( پسر بودند و دانشجویانی که سبك آنها واگرا بود )61/69 
درصد( پسر بودند و دانشجویانی که سبك آنها انطباق یابنده 
بود )56/90 درصد( دختر بودند و دانشجویانی که سبك همگرا 
داشتند )0/60 درصد( دختر بودند. آزمون مجذور کای رابطه 

  مقدار  آزمون نام  منبع تغيير
  درجه آزادي

  فرضيه
  درجه آزادي

  خطا
F  

  سطح
  )pداري (معني

  جنسيت

  90/0  26/0  00/293  00/4  00/0  اثر پياليي آزمون
  90/0  26/0  00/293  00/4  99/0  المبداي ويلكز آزمون
  90/0  26/0  00/293  00/4  00/0  اثر هتلينگ آزمون
  90/0  26/0  00/293  00/4  00/0  ريشه روي بزرگترين آزمون

  يليسطوح عملكرد تحص

  00/0  89/79  00/293  00/4  52/0  اثر پياليي آزمون
  00/0  89/79  00/293  00/4  47/0  المبداي ويلكز آزمون
  00/0  89/79  00/293  00/4  09/1  اثر هتلينگ آزمون
  00/0  89/79  00/293  00/4  09/1  ريشه روي بزرگترين آزمون

  نوع دانشكده

  27/0  27/1  00/293  00/4  01/0  اثر پياليي آزمون
  27/0  27/1  00/293  00/4  98/0  المبداي ويلكز آزمون
  27/0  27/1  00/293  00/4  01/0  اثر هتلينگ آزمون
  27/0  27/1  00/293  00/4  01/0  ريشه روي بزرگترين آزمون

 

جدول4-نتایجتحلیلواریانسچندمتغیری)مانوا(رویخردهمقیاسهایراهبردهایفراشناختی

  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغير وابسته  راتييمنبع تغ
  سطح
  داريمعني

  
  تيجنس

  84/0  03/0  16/0  1  16/0  يراهبرد آگاه
  52/0  40/0  70/1  1  70/1  ينيراهبرد خود بازب
  80/0  06/0  25/0  1  25/0  يراهبرد شناخت
  77/0  08/0  33/0  1  33/0  يزيرراهبرد برنامه

  
  يليعملكرد تحص سطوح

  00/0  46/160  53/709  1  53/709  يراهبرد آگاه
  00/0  99/184  50/776  1  50/776  ينيراهبرد خود بازب
  00/0  85/223  76/908  1  76/908  يراهبرد شناخت
  00/0  55/210  36/839  1  36/839  يزيرراهبرد برنامه

  
  نوع دانشكده

  04/0  06/4  97/17  1  97/17  يراهبرد آگاه
  58/0  29/0  24/1  1  24/1  ينيبراهبرد خود باز
  41/0  66/0  70/2  1  70/2  يراهبرد شناخت
  99/0  00/0  09/1  1  09/1  يزيرراهبرد برنامه

 

جدول5-نتایجتحلیلواریانسیكمتغیریدرمتنمانواروینمراتراهبردهایفراشناختیباجنسیت،دانشکدهوسطوحعملکردتحصیلی
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معناداری بین نوع جنسیت و سبك های چهارگانه یادگیری 
نشان داد که نتایج حاصل از این پژوهش با یافته های )24، 25، 
26، 27، 28، 29(، که بر متفاوت بودن سبك یادگیری زن و 
مرد تاکید دارند همسو می باشد و نتایج این فرضیه نشان دهنده 
تفاوت های فردی در زمینه یادگیری است. اونیل )20( معتقد 
است که بی توجهی به امر تفاوت های فردی در زمینه یادگیری 
منجر به کاهش بازدة آموزشی می شود، بنابراین با توجه به 
یافته این پژوهش توجه به تفاوت های فردی یادگیرندگان در 
زمینه سبك های یادگیری می توان از عوامل مؤثر در عملکرد 
از تحلیل واریانس  نتایج حاصل  باشند. همچنین  تحصیلی 
)مانوا( نشان داد که بین دانشجویان زن و مرد در استفاده 
از راهبردهای فراشناختی تفاوت معناداری یافت نشد. نتایج 
حاصل از این پژوهش با یافته های )30(؛ )31(؛ )32( و )33( 
مطابقت دارد. فرض دوم پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنی دار 
بین دانشجویان علوم انسانی و فنی-مهندسی در استفاده از 
پذیرفته شد.  فراشناختی  راهبردهای  یادگیری و  سبك های 
نتایج حاصل از این پژوهش نیز نشان داد که دانشجویانی که 
دارای سبك همگرا بودند )56/92 درصد( دانشجویان فنی 
مهندسی و )43/08 درصد( علوم انسانی بودند و دانشجویانی 
که دارای سبك واگرا بودند )54/21 درصد( فنی و )45/79 
درصد( علوم انسانی بودند و از نظر سبك جذب کننده و 
انطباق یابنده. تعداد دانشجویان دانشکده علوم انسانی و فنی 
مهندسی برابر بودند. آزمون مجذور کای رابطه معناداری بین 
نوع دانشکده و سبك های چهارگانه یادگیری نشان نداد که 
نتایج حاصل از این پژوهش با یافته های )24(، )29( همسو 
می باشد. در بیان این فرضیه که دانشجویان علوم انسانی و فنی 
مهندسی در سبك جذب کننده و سبك انطباق یابنده برابر 
بوده اند این یکسانی می تواند ناشی از شیوه تدریس استاد و 
فرهنگ دانشجویان یا سن دانشجویان باشد و مسلم است که 
تفاوت های فرهنگی در شیوه های رفتاری افراد اثرات مهمی 
در ایجاد سبك ها دارند )13(. همچنین نتایج حاصل از تحیل 

واریانس )مانوا( نشان داد که بین دانشجویان علوم انسانی و 
فنی مهندسی در استفاده از راهبرد آگاهی تفاوت معنی داری 
وجود دارد )p< 0/05(. نتایج حاصل از این پژوهش با یافته های 
)34( و )35( همسو می باشد.  در تبین این فرضیه می توان بیان 
کرد که آگاهی فراشناختی به احساسات و تجارب ما اشاره 
دارد )36(. دانشجویان می توانند این تجارب و احساسات را 
هم در محیط خانه و هم در محیط های آموزشی فراگیرد و 
دانشجویان علوم انسانی و فنی مهندسی می توان احساسات 

و تجارب متفاوتی را کسب کنند.
بین  معنی دار  تفاوت  وجود  بر  مبنی  پژوهش  سوم  فرض 
از  استفاده  در  پایین  و  باال  تحصیلی  باعملکرد  دانشجویان 
سبك های یادگیری و راهبردهای فراشناختی نیز همچون دو 
فرض قبلی پذیرفته شد. نتایج حاصل از این فرضیه همچون 
دو فرضیه قبل نشان داد که تفاوت حاصله معنی دار می باشد. 
بدین معنی که اکثریت دانشجویانی که داری سبك جذب کننده 
هستند )62 درصد( و دانشجویانی که دارای سبك همگرا هستند 
)89 درصد( از نظر عملکرد تحصیلی در سطح باال )معدل 
باالتر از 15( قرار گرفته اند. همچنین دانشجویان که دارای 
سبك انطباق یابنده )62 درصد( و سبك واگرا )87 درصد( 
از نظر عملکرد تحصیلی در سطح پایین )معدل پایین تر از 
15( قرار گرفته اند. آزمون مجذور کای رابطه معناداری بین 
سطوح عملکرد تحصیلی در یادگیری در شدت های دوگانه و 
سبك های چهارگانه کلی نشان داد. نتایج بدست آمده از این 
پژوهش با یافته های)24، 29، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 
44( مطابقت دارد. در تبین این فرضیه می توان گفت چون 
سبك همگرا ترکیبی از شیوه-های یادگیری مفهوم سازی 
انتزاعی و آزمایشگری فعال می باشد، افراد واجد این سبك 
یادگیری بیشترین توانایی را در به کارگیری عملی اندیشه ها و 
نظریه ها دارند و برای مسائل و تصمیم گیری عملی اندیشه ها 
و نظریه ها دارند و برای مسائل اجتماعی و بین فردی رجحان 
دارد این افراد در موقعیت های یادگیری رسمی، تجربة عقاید 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             9 / 13

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-181-en.html


سال چهارم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 95-1394 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 10

جدید، شبیه سازی ، فعالیت های آزمایشگری و کارهای عملی 
را ترجیح می دهند افراد واجد این سبك های یادگیری، بیشتر 
به کارهای فنی ، رشته های مهندسی، طب و وکالت گرایش 
دارند )45 و 46( و چون سبك یادگیری جذب کننده، ترکیبی 
از شیوه های یادگیری تفکر انتزاعی و مشاهده تعاملی می باشد 
افراد واجد این سبك یادگیری در کسب و درك اطالعات 
گسترده و تبدیل آن به صورتی خالصه، دقیق و منطقی توانا 
هستند. توانایی یادگیری این افراد فکر کردن و نگاه کردن 
است. از دیدگاه آنها نظریه های که از لحاظ منطقی، صحیح 
هستند بر نظریه هایی که قابلیت کاربرد علمی دارند، ترجیح 
داده می شوند. این افراد بیشتر به مفاهیم انتزاعی عالقمند هستند 
تا به مردم و به دلیل عالقه به برنامه ریزی نظامند اغلب در 
بخش های پژوهشی و برنامه ریزی فعالیت می کنند افراد دارای 
این سبك بیشتر جذب علوم پایه، ریاضیات، شیمی، اقتصاد و 
علوم اجتماعی می شوند )45؛ 47 و 48( با توجه به آنچه بیان 
شد منطقی به نظر می رسد که افراد با سبك یادگیری همگرا 
و جذب کننده عملکرد تحصیلی باالیی داشته باشند. برای 
بررسی تفاوت نمرات راهبردهای فراشناختی و سطوح عملکرد 
تحصیلی، آزمون تحلیل واریانس چند راهه مورد استفاده قرار 
گرفت. نتایج نشان داد بین دانشجویان با پیشرفت تحصیلی 
پایین در استفاده از راهبردهای فراشناختی )آگاهی،  باال و 
برنامه ریزی، آگاهی و خودبازبینی( تفاوت وجود دارد. نتایج 

این فرضیه با نتایج پژوهش های )30(، )31(، )35(، )38(، 
)39(، )40(، )41( و )42( نشان دادند که دانش آموزان موفق 
به طور معناداری نسبت به دانش آموزان ناموفق از راهبردهای 
نتایج  این  به  با توجه  استفاده می کنند.  بیشتری  فراشناختی 
می توان گفت فراگیران ضعیف اغلب بی توجه به راهبردهای 
یادگیری هستند و در فعالیت های فراشناختی درگیر می شوند 
و احساس نیاز هم به درگیری در این زمینه نمی کنند )14(. 
دانشجویان موفق به دلیل برخورداری سطوح باالی عملکرد 
ذهنی خود تالش و توجه بیشتری نموده و در نتیجه از معیار 
خود آگاهی باالتری نسبت به دانشجوی سطح پایین استفاده 
می کنند و بر اساس این خود آگاهی از راهبرد های کلی تری 
برای  پیدا کردن اطالعات مناسب خود استفاده می کنند و می توان 
گفت که دانشجویان موفق باور هایی در مورد کارآمدی خود 
دارند. همچنین مسئله گشایان خبره در مقایسه با مسئله گشان 
تازه کار، قادر هستند دشواری تکلیف های حل مسله را با دقت 
باالتری برآورد کنند و یافته-های 25 سال گذشته نشان می دهد 
که یادگیرندگان موفق در تجزیه و تحلیل، و طرح ریزی، اجرا 
و ارزیابی تکالیف شخصی توانا تر بوده اند و عوامل مختلفی 
از جمله پردازش راهبردی ، توانایی حل مسئله ، درك وفهم ، 
کنترل، خودتنظیمی، و فراشناخت و راهبردهای یادگیری در 

این آسان سازی نقشی دارند )49(.
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مژگان محمدی مهر و همکاران 13مقایسه سبک های یادگیری و راهبرد های فراشناختی دانشجویان دانشگاه های شهرستان آبدانان

Comparing Students’ Learning Style and Metacognitive 
Strategies of Abdanan City Universities

Mojgan Mohammadimehr1, Morad Shahmoradi2, Saeed Sheikhi3, Heshmatollah Nazari4

Abstract

Background and Aim: Difference in learning style and cognitive strategies are of the individual factors 

in learning. The current research aimed to compare students’ learning styles and metacognitive strategies of 

Abdanan city Universities. 

Methods: The research design was based on causal-comparative method and target population of this 

research was all students of Abdanan Universities in academic years 2014-2015. The research sample 

included 300 participants, selected based on stratified random sampling. The Kolb Learning styles Inventory 

Test (1974) and O’Neil, and Abedi Metacognitive state test (1996) used here and the research statistical 

method included Chi-square and MANOVA. 

Results: The results showed significant difference between male and female students in term of learning 

style, academic performance (upper and lower) in learning style, academic performance (upper and lower) 

in metacognitive strategies, and faculty kinds in awareness strategies. It also has been found that there is no 

significant difference between faculty kind in learning style, males and females in metacognitive strategies.

Conclusion: It can be concluded that because of high level mental performance the successful students 

pay more attention and do more effort, so they have higher level of self-awareness in relation to the lower level 

student and based on this self-awareness they use more general methods for finding suitable information.

Keywords: learning styles, metacognitive, Academic Performance, Students
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