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 Background and Purpose: The factors affecting learning are very wide and it is very important to 

identify these factors in solving the problems in the educational system. Learning style is one of these 

factors. Hence, present study was conducted to identify and compare the learning styles based on the 

gender, the syllabus and the educational level by using cluster analysis.  

Method: This study was an applied research in its goal and a descriptive-survey study in its 

methodology. The study population included all the primary school students of grades 4, 5 and 6 in 

West Azerbaijan in the academic year 2017-2018. Among which, a sample of 1961 students (928 

boys and 1033 girls) was selected by multi-stage clustering and completed VARK Learning Style 

Questionnaire (1998). Data were analyzed by cluster analysis and Chi-square. 

Results: The results of cluster analysis indicated five learning styles in the students, including the 

visual, auditory, reading/writing, kinesthetic and multiple styles. Among which, the multiple style 

was the most prevalent, while the auditory style was the least prevalent one. Results also showed that 

learning style is different according to the gender (P<0.01 ; X2=16.87) and educational level (P<0.05 

; X2=18.320), but no significant difference was found in the learning style of the students based on 

the syllabus.    

Conclusion: Based on the results of this study, students prefer using multiple learning styles. 

Learning styles are different based on the gender and educational level, however no significant 

difference was found according to the syllabus. Accordingly, identifying the learning style of the 

students can help teachers in teaching more efficiently and decreasing the learning problems.   
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 41/10/99دریافت شده: 

 21/19/99پذیرفته شده: 

 49/19/99منتشر شده: 

 در موجود هاینارسایی و مشکلات رفع در این عوامل شناسایی و بوده وسیع و گسترده بسیار یادگیری بر مؤثر عوامل زمینه و هدف: 

ی ریادگی یهاسبکاست و پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مقایسه  عوامل، سبک یادگیری این از است. یکی نظام آموزشی، بسیار مهم

 ای انجام شد. با استفاده از روش تحلیل خوشه جنسیت، موضوع درسی، و پایه تحصیلی بر اساس

            ی است. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی شیمایپ -یفیتوصشناسی، ظر روشاز نی و کاربرد ،هدفنظر پژوهش از این  روش:

بود. برای انتخاب نمونه آماری با  4391-99یی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ابتداهای چهارم، پنجم، و ششم آموزان پایهدانش

ه و به پرسشنامه سبک انتخاب شد (دختر 4133نفر پسر و  929)ز آمودانش 4914ای، تعداد ای چندمرحلهگیری خوشهاستفاده از روش نمونه

 دو وارسی و تحلیل شدند. ای و خیآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل خوشههای جمع( پاسخ دادند. داده4999یادگیری وارک )

ن، جنبشی، دیداری، شنیداری، خواندن/ نوشت سبکآموزان از جمله ای حاکی از تشخیص پنج سبک در بین دانشنتایج تحلیل خوشه ها:یافته

مچنین نشان داد ه سبک چندگانه، بیشترین تعداد؛ و سبک شنیداری، کمتر میزان را به خود اختصاص داده است. نتایجو چندگانه دارد که 

است، اما بین سبک یادگیری ( متفاوت 2X =321/49؛  />10P، و پایه تحصیلی ) (2X =99/41؛  />14Pجنسیت ) بر اساس یادگیری سبک

 بر اساس نوع درس )موضوع درسی(، تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 یریآموزان، سبک یادگیری چندگانه )ترکیبی( است. از سوی دیگر سبک یادگبر اساس نتایج پژوهش سبک ارجح در دانش نتیجه گیری:

نشده  ها مشاهدهس )موضوع درسی(، تفاوت معناداری در بین سبکجنسیت و پایه تحصیلی، متفاوت است؛ اما بر اساس نوع در بر اساس

 آموزان جهت تدریس مؤثر معلمان و کاهش مشکلات یادگیری، مهم است.است. بدین ترتیب، آگاهی از نوع سبک یادگیری دانش
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 مقدمه
شاا،یدهم   که گیرندمی ی،د متف،وت یکساا،   موقعیت در افراد

 ب،شااادیهاین آن،  متف،وت 1ی،دگیری ه،یسااا   آ  دلیل ترین

 چه فرد موقعیت  ب،هی  برخورد در که کنندمی تعیین ه،ساا  

 (.4)کنده توجه تواندمیزانیهمی چه به و چیز چاه باه مادت 

 زشآمو شامل و برای یادگیری گوناگون هاییادگیری، روش هایسبک

بهترین یادگیرندگان هسرررتند.  یادگیری برای فرد به منحصرررر هایروش

دهنررد روشررری مشرررخص در تعررامرل بررا پردازش بیشرررتر افراد ترجیح می

 های سرربک" مفهوم اسرراس، ها یا اطلاعات داشررته باشررند. بر اینمحرک

آورد  دسررت به زیادی محبوبیت و ایجاد شررده 4991 دهه در "یادگیری

 درک در یفرد هایتفاوت از ایدسررته عنوان به یادگیری سرربک (.2)

(. 3) اسررررت شررررده فیتعر کردن تفکر و ،آوردن خرراطر برره کردن،

 یجا به را «یریادگی هایسرربک» طلاحررررراصرر ،یتیربرررررت شررناسررانروان

 واعان رنده،یادگی مختلف هایسنخ و برندیم کار به 2یشناخت هایکرسب

 قرار توجه مورد را یریادگیهرررررای نهیزم انواع و ی،ریادگی هایتیفعال

 ،یرمزگردان یبرا رادررررراف دارند توافق پردازانهیررررررنظ ( و1دهند )یم

 ستقلم اساساً که دارند یمتفاوت هایسبک اطلاعات، یدستکار و پردازش

 (. 0) تراس هوش از

 ییوانات رادراف از یبرخ که هستند تیواقع نیا کننده منعکس هاسبک

 در هاییاناتو نیا. دارند یریادگی یندهایفرا یبرخ از استفاده در یشرتریب

 شناختیستیز هاییآمادگ ریتأث تحت ناخودآگاه طور به یکودکدوره 

یژگیو به یریادگی هایسرربک .رندگییم شررکل او یطیمح عوامل و فرد

 هایراه و گرددیم باز یشرررناخت هایییتوانا از اسرررتفاده در افراد های

 و یسازمانده ر،یتفس ،آوریجمع یبرا که دهندیم نشان را آنان یحیترج

 یریادگی هایسرربک (.1) رندگییم کار به اطلاعات مورد در کردن فکر

 عامل عنوان به ههسرررتند ک هارندهیادگی توسررر  هاداده پردازش روش

 در راداف عملکرد بودن متفاوت دهنده نشان له،ئمس حل ندایفر در یاسراس

دهند که های یادگیری نشرران میهای سرربکنظریه (.9اسررت ) یریادگی

یرند. گکنند و یاد میهرای مختلف به بهترین نحو فکر میافراد بره شررریوه

                                                           
1. Learning styles 

2. Cognitive styles 

3. Vark 

4. Visual 

تواند پیامدهای مهمی برای آموزش داشته باشد، زیرا سربک یادگیری می

 اسررتآموزان محصررول تعامل آموزش و سرربک یادگیری موفقیت دانش

 که اسرررت این "یادگیری هایسررربک"از اسرررتفاده اصرررلی ایده (.9)

 ششرروند؛ بنابراین آموز بندیطبقه سرربک چند یا یادگیرندگان در یک

(. 9شد ) خواهد یادگیری بهبود موجب آنها سبک اساس بر آموزاندانش

ای ههای اخیر، افزون بر هفتاد مدل مختلف برای تعیین سرربکدر بررسرری

ارائه کرده و ها فرضیات متعددی را یادگیری معرفی شرده است. این مدل

(. یکی از این 41شرررونررد )هررای مختلفی از فراگیران متمرکز میبر جنبرره

آموزان در شیوه دانش. (44است ) 3ها، مدل سربک یادگیری وارکمدل

وارک بر اسرراس شرریوه تعامل و پاسررخ دادن به محی  یادگیری به چهار 

از : گروهی 1. دیداری4دسته تقسیم می شوند که این چهار سبک شامل؛ 

فراگیران که از طریق دیدن و ارائه مطالب آموزشررری به آنها به صرررورت 

ها و تصاویر(، که همراه با توضیح بیشتر باشد، بهتر نمایش )نمودار، شکل

: گروهی از فراگیران که از طریق گوش دادن 0. شنیداری2گیرند. یاد می

. 3 .و آموزش شفاهی )شنیدن سخنرانی و توضیح(، یادگیری بهتری دارند

: گروهی دیگر از فراگیران که اگر در طی سررخنرانی یا 1خواندن/ نوشررتن

نند، برداری کنویسرری و نکتهخواندن متون نوشررتاری یا چاپی، یادداشررت

: گروهی از فراگیران 9. جنبشررری/حرکتی1یادگیری آنها بهتر می شرررود. 

های عملی، تجربی و دسرررتکاری زمرانی یرادگیری بهتری دارند که نمونه

(. بیلی، 42اء طی یرک فراینرد فیزیکی را شرررخصررراً انجرام دهنرد )اشررریر

 یادگیری هایسررربک میان اگر دارند ( اعتقاد43ویگبوزی و دلی )اون

 وجود مدرس، هماهنگی یاددهی سبک درسری یا برنامه و آموزاندانش

 شد.  خواهد منجر آموزانمشکلاتی برای دانش ایجاد به باشد، نداشته

 هاییپژوهشجنسررریت  و یریادگی یهاسررربکدر حالی که درباره 

و پایه  انجام شده است، اما در ارتباط با سبک یادگیری با موضوع درسی

های بسیار اندکی چه در داخل و چه در خارج از کشور تحصیلی پژوهش

سبک  که است ( نشان داده41انجام شرده اسرت. در این ارتباط لاولیس )

به  توجه با یادگیری در بین دختران و پسرران متفاوت است، بنابراین اگر

 داده آموزش آنها به اطلاعات پردازش و دریافت در افراد ترجیحات

5. Aural 

6. Read/write 

7. Kinesthetic 
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یرابد. همچنین کوک، می افزایش تحصررریلی آنهرا پیشررررفرت شرررود،

(، 41(، جیمز، دیمور و توماس )40سرررالمونسرررن، رولی و دیویدسرررون )

( 49(، و دابسون )49تانتوی ) -(، ال49ستاراجا و بوگرت )مورفی، گری، 

 بین در یادگیری غالب سررربک های خود نشررران دادند کهدر پژوهش

آموزان، سررربررک چنرردگررانرره )ترکیبی( اسررررت؛ برردین معنی کرره دانش

آموزان در یرادگیری خود بره طور همزمان از چندین سررربک بهره دانش

های مختلف و رشرررتههمچنین سررربرک یرادگیری در دروس گیرنرد. می

نشررران دادند که  (21متفاوت اسرررت. برای م ال نتایج پژوهش میناکاری )

های مختلف آموزان در دروس و رشررتهدانش یادگیری هایسرربک بین

سبک یوقت» :که دهدیم نشان( 24های کانگ )افتهی تفاوت وجود دارد.

 هماهنگ سیتدر در خوانهمهای شرریوه با آموزاندانش یریادگی های

ه.«ابدییم شیافزا آموزاندانش شرررفتیپ و عملکرد زش،یانگ شررود،یم
 از یکی عنوان به یادگیری را های( سرربک22طهماسرربی ) و پازارگادی

انرد و در نهرایرت اینکه کرده معرفی در تحصررریلرات موفقیرت عوامرل

 برره تنرراسررررب دارنررد کرره افراد( بیرران می23مونقی و همکرراران )کریمی

 هایسرربک آموزشرری از و شرررای  محتوا حسررب فردی و بر هایتفاوت

 ( نشان21روکاوسرکی، کلهیون و تلل ) گیرند.یادگیری متفاوت بهره می

روش آموزشری که برای افراد دارای یک سربک یادگیری مناسب  دادند

 ، مناسب نیست. دراسرت برای افراد دارای سربک های یادگیری متفاوت

( و آسررلاکسررن و 21(، کیرشررنر)20کراتزیگ ) و همین زمینه آربوتنوت

یری یادگ سررربک بر مبتنی ( در پژوهش خود بر تأثیر آموزش29لوراس)

  تأکید دارند.

 فردی موضرروع یادگیری، در شررناختی، امروزه هاینظریه به با توجه

 پیشرررفته جامعه در .گرفته باشررد فرا را آموختن شرریوه که اسررت موفق

 نسرررل از معلومات آموزش، انتقال نظام وظیفه کره ادعرا این کنونی

 نظام اسرراس ندارد، بلکه معنایی دیگر آینده اسررت، نسررل به گذشررته

 هایفعالیت تجربی زمینه سرراختن فراهم یکم و بیسررت قرن در آموزش

 گرفتن )یادگیری یاد چگونه و کردن فکر ویاد دادن چگونه آموزشرری

یادگیری در  هایسرربک انواع رو شررناسررایی از این .یادگیری( اسررت

 نظر به آنها موضررروعی ضرررروری با مرتب  و متغیرهای آموزاندانش

 در های آموزشرریهای نظامپیشرررفت از مورد شرراید دو. (29رسررد )می

                                                           
1. Competency-based learning 

 باشد. 2یادگیری تعامل و 4مبنای شرایسرتگی بر یادگیری اخیر،های سرال

 سرراختن و هماهنگ های فردیشررایسررتگی به توجه در مورد نخسررت،

 تأکید دو این تعرامل بر در دومی، و دارد اهمیرت آن برا یرادگیری

 در های فردیتفاوت بروز سرربب که اسررتعدادهایی یکی از .شررودمی

دارد،  اهمیت طراحی آموزشررری در آن به توجه شرررود ومی یادگیری

شرررناسرررایی سررربک یادگیری ترجیحی  .(29اسرررت ) «یادگیری سررربک»

 دهندگان برای رفتارآموزان، بره غلبه بر تمایل بسررریاری از آموزشدانش

(؛ بنابراین با شناسایی 1کند )آموزان، کمک شایانی میمشابه با همه دانش

آموزان بیشررتری توانند دانشدهندگان میها در عمل، آموزشاین سرربک

های دهنده و سررربکرا آموزش دهند؛ زیرا تناسرررب بهتری میان آموزش

 یریرادگی کرسب ییناساهمچنین ش .(31شود )یادگیری فراگیر ایجاد می

 از اسرررتفاده با توانندیم معلمان که دارد تیاهم جهت آن از رانیفراگ

 (.41) شرروند آنان بهتر یریرررررادگی باعث ،متناسررب سیتدر هایروش

 روش هئارا به تواندیم آموزاندانش یریادگی هایسررربک از یآگراه

 یاجرا بازدارنده و کرده کمک آنان یحیترج سبک با متناسرب سیتدر

 شود مدرسان توس  آموزاندانش همه یبرا ،همسان سیرتدر روش کی

تا  باشررند داشررته زمینه این در کافی دانش (. معلمان نیز لازم اسررت34)

 با هماهنگ وجه بهترین به متناسررب کنند که ایگونه به را خود تعلیم

(. این در 32) باشررد بیشررتر فراگیران مشرراهده قابل یادگیری هایسرربک

های فردی و در نظر که نظام آموزشرری بدون توجه به تفاوت حالی اسررت

های درسررری خود را آموزان برنامههرای یرادگیری دانشگرفتن سررربرک

های درسررری وظیفه انتقال تردوین، و معلمران نیز بره عنوان مجریان برنامه

ها را به شکل تدوین شده از قبل را دارند. آنچه مسلم است محتوا و برنامه

ها در های یادگیری و شرررناسرررایی انواع سررربکسررربک بردون توجره به

ای مواجه خواهد شررد؛ آموزان، نظام آموزشرری با مشررکلات عدیدهدانش

زان درسی و ریتواند به شناخت بیشتر برنامهبنابراین انجام این پژوهش می

های یادگیری در معلمران در جهرت شرررنراسرررایی هرچه بیشرررتر سررربک

های آنها و در نهایت درسررری با سررربکهای آموزان و انطباق برنامهدانش

 . های فردی کمک شایانی کندتوجه به رعایت اصل تفاوت

ای انجام شده هنتیجه اینکه با توجه به پیشینه مطالعاتی و نتایج پژوهش

آموزان، پژوهشرگران سعی دارند های یادگیری در دانشدر مورد سربک

2. Learning interaction 
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 آموزان، ودانشهای یادگیری در در این پژوهش با شرناسرایی نوع سبک

های یادگیری با توجه به جنس، موضرروع درسرری و پایه اینکه آیا سرربک

تحصیلی متفاوت هستند یا خیر، برای معلمان اطلاعاتی را جهت هماهنگ 

آموزان فراهم کنند تا های رایج در دانشکردن تردریس خود برا سررربک

 یریررررادگی باعث با هر سبک، متناسب سیتدر هایروشبتوانند با ارائه 

آموزان و بهبود کیفیت تدریس و آموزش شوند. تر در دانشو عمیق بهتر

 چهار ی و مقایسررره توزیع آماریبررسررر به پژوهش نیا ربدین ترتیب د

دیداری، شنیداری، خواندن/ نوشتن و  شامل( 33)ی وارک ریادگی سبک

آموران پایه چهارم، پنجم و شررشررم ابتدایی در جنبشرری/ حرکتی در دانش

 یلاص لهلوم تجربی و مطالعات اجتماعی خواهیم پرداخت و مسئدروس ع

م علو دروس در یریادگی یهاسبکشرناسرایی و مقایسه  پژوهش نیا در

 .یی استابتداچهارم، پنجم و ششم  هیپاتجربی و مطالعات اجتماعی 

 روش
هدف  ثیپژوهش از حاین کنندگان: طرح پژوهش و شرررکت الف(

 .اسررت یشرریمایپ-یفیها، توصررداده یورآاز نظر نحوه گرد و یکاربرد

های چهارم، آموزان دختر و پسرررر پایهجامعه آماری شرررامل تمامی دانش

سال استان آذربایجان غربی  42-41یی در دامنه سرنیابتداپنجم و شرشرم 

 با اسررتفاده ازاسرت. برای انتخاب نمونه آماری  4391-99سرال تحصرریلی 

 4914ای برره حجم نمونررهای، ای چنرردمرحلررهگیری خوشرررهروش نمونرره

دختر( انتخاب شرد. بدین صررورت که  4133نفر پسرر و  929آموز )دانش

قسمت شمال، جنوب و مرکز تقسیم و سپس  3ابتدا شرهرهای استان را به 

مدرسه )دو پسر  1از هر منطقه یک شهر، و از هر شهر سه پایه، در هر پایه 

تجربی  درس علوم و دو دختر(، و برای هر مدرسرره در دو کلاس یکی در

و دیگری درس مطالعات اجتماعی، نمونه به صرررورت تصرررادفی انتخاب 

به تفکیک، حجم جامعه و نمونه آماری نشان داده شده  4شد. در جدول 

هرای ورود بره پژوهش عبرارت بودند از: پایه تحصررریلی، کلراماسرررت. 

رضرررایت کامل  تجربی و مطالعات اجتماعی،های با دروس علوم کلراس

؛ و ملاک خروج از پژوهش، عدم تکمیل دقیق هشوشرررکت در پژ برای

 ها بود.و کامل پرسشنامه

 

 ها: نمونه آماری به تفکیک جنسیت و سایر شاخص1 جدول

 جنسیت تعداد نمونه به تفکیک هاکلاس تفکیک مدرسه پایه نام شهر جغرافیاییوضعیت 

 سلماس شمال

 339دختر  222 کلاس 9 مدرسه 1 چهارم

 319پسر  241 کلاس 9 مدرسه 1 پنجم

  241 کلاس 9 مدرسه 1 ششم

 بوکان جنوب

 300دختر  221 کلاس 9 مدرسه 1 چهارم

 290پسر  240 کلاس 9 مدرسه 1 پنجم

  244 کلاس 9 مدرسه 1 ششم

 (4ارومیه)ناحیه  مرکز

 314دختر  231 کلاس 9 مدرسه 1 چهارم

 321پسر  210 کلاس 9 مدرسه 1 پنجم

  221 کلاس9 مدرسه 1 ششم

 4914 92 31 پایه 9 شهر 3 جمع
 4133دختر

 929پسر

 
 ابزارب( 

ژوهش پآموزان در این یادگیری دانش جهت تعیین و تشخیص نوع سبک

این پرسشنامه  شده است. ( استفاده4999)4استاندارد وارکاز پرسرشرنامه 

تدوین  گویه 41با 4999 سررال نیوزیلند در لینکلن دانشررگاه وسرریله که به

                                                           
1. Vark Standard Questionnaire 

 دروس یادگیری توانایی کسرری هر .4اسررت:  شررد بر سرره اصررل اسررتوار

 هنگامی .2 دارد؛ را خود خاص شیوه هر کسری اما دارد، را مدرسره ای

 گیرد،می قرار توجه مورد یادگیرندگان متفاوت یادگیری هایهشیو که

 وسرریله به آموزشرری محتوای .3 یابد؛ ومی افزایش آنان یادگیری انگیزه
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 گرفته نحو یاد بهترین به ادراکات مختلف و حواس نیروی از اسررتفاده

 .4شرررامل:  یادگیری پرسرررشرررنامه چهار حیطه های اینشرررود. گویهمی

 دارد. . و مهارتی وجود1خواندنی و نوشتاری،  .3. شرنیداری، 2دیداری، 

 مختلف هایموقعیت در فرد عملکرد بر های پرسرررشرررنامه مبتنیگویه

 شده تشکیل چهار گزینه گویه از هر که صورتی به است؛ شده طراحی

 دیداری،یادگیری از جمله  سرربک ابعاد از یکی هاگزینه از کدام هر که

 قرار سررنجش مورد شررنیداری، خواندن/ نوشررتن، و جنبشرری/ حرکتی را

 کدام هر دارد. را گزینه یک از بیش انتخاب فرد توانایی هر و دهدمی

 خود اختصرراص به امتیاز یک بود، حیطه هر با مرتب  که هاگزینه از

 حیطه هر از امتیاز 1 حداقل و 41 حداک ر فرد هر ترتیب این به و داده

 سررربک انواع از کدام هر در بیشرررتر کند.کسرررب نمرهمی کسرررب را

 صورتی در سبک است. آن به فرد بیشرتر تمایل دهنده یادگیری، نشران

 به کند کسررب برابر نمره زمینه، یک از بیشررتر یا و دو در که فردی

 شررود. درمی گرفته نظر چندگانه در عملکرد با یادگیری سرربک عنوان

 هانهگزی خود، ترجیح با مطابق شد تا خواسرته آموزاندانش این مطالعه از

ها به ترتیب گزینه کنند. این اولویت بندیاولویت چهرار ترا یرک از را

 اری،شررنید سرربک به مربوط «ج» دیداری، گزینه سرربک به مربوط« الف»

 سبک همربوط ب «د»خواندن/ نوشتن، و گزینه  سبک به مربوط «ب» گزینه

ی هاهای انتخاب شررده، مجموع پاسررختوجه به اولویتبودند. با  مهارتی،

، «د  ج، ب، الف،»های از گزینه یک هر برای و شررده جمع هم به مربوط

 لازم به ذکر است که در این پرسشنامه، مقایسه. آمددست  نمره به مجموع

 (.33)کند می مشخص را سبک آن اولویت گزینه، هر نمرات

همچنین  (.1)( هنجاریابی شررد 4999این پرسررشررنامه توسرر  وارک ) 

سرنجی آن در داخل کشرور نیز توسر  امینی، زمانی و های روانشراخص

 99/1( محاسبه شد که ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده 33عابدینی)

گزارش شرررده اسرررت. در این پژوهش نیز  93/1و روایی محتوایی آن نیز 

 علوم اسررتادان گروه نفر از 1 تأیید به شررنامهجهت بررسرری روایی، پرسرر

شناسی در داخل کشور رسیده است. جهت بررسی ضریب روان و تربیتی

درصرررد  9/91 کرونباخ اسرررتفاده شرررده که مقدار آن از آلفای اعتبار نیز

 شده است. برآورد

دریرافت نامه از دانشرررگاه تبریز جهت معرفی به بعرد از ج( روش اجرا: 

اخذ مجوز و انتخاب سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و 

های دو و با حضرررور در کلاس و معلمان نمونره، با اجازه مدیران مدارس

ای پژوهش در اختیار ههپرسشناماجتماعی، تجربی و مطالعات  درس علوم

لررب همکرراری و اعتمرراد جهررت آمروزان گررذاشرررترره شررررد. جدانرش

 کنندگان، ضررمن برقراری رابطه حسررنه، به آنها اطمینان خاطررکتمشررا

محرمانه باقی خواهد ماند. از آنها خواسته پژوهش عات لاداده شرد که اط

شرررد کره نخسرررت توضررریحات ابتدایی مربوط به نحوه پاسرررخگویی به 

خگویی ه پاسها را مطالعه کرده، سپس با نهایت حوصله و دقت بپرسشنامه

همچنین ابتدا  را بردون پراسرررخ نگرذارند. ؤالیسررر یچآنهرا بپردازنرد و ه

گویی به سررؤالات، جهت پژوهشررگران توضرریحاتی را درباره نحوه پاسررخ

آوری آموزان ارائرره کردنررد و در این پژوهش برای جمعآگرراهی دانش

ها و اطلاعات در مدارس دخترانه از همکار پژوهشررگر خانم اسررتفاده داده

د. ها تعیین شپاسرخگویی و عودت پرسرشرنامه نیز جهت زمان کافید. شر

های مناسب ها با اسرتفاده از آزمونها، دادهآوری پرسرشرنامهپس از جمع

مورد   spss23افزارنرمدو با و خی 4ایآمراری از جملره تحلیل خوشررره

 تحلیل قرارگرفتند. 

 هایافته
ل از روش تحلی آموزاندانشهای یادگیری برای بررسری وضرعیت سبک

آموزان به لحاظ بندی مناسب دانشای استفاده شد. به منظور خوشهخوشه

ین ای اکتشافی استفاده شد. به اخوشه های یادگیری از روش تجزیهسبک

ای مرراننررد روش نزدیکترین هررای مختلف تجزیرره خوشرررهمنظور از روش

روش  متوس همسرایه )اسلینک(، دورترین همسایه )کلینک(، همسایگی 

مرکزی )سرنتروئید( و روش وارد )حداقل واریانس( اسررتفاده شد. نظر به 

تری برخوردار است و افراد را به طور این که روش وارده، از نتایج منطقی

دهد از این روش برای تجزیه و تحلیل استفاده ها قرار میمتعادل در خوشه

  گزارش شده است. 3و  2شد که نتایج در جداول 

 

                                                           
1. Cluster analysis 
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 ایها یا طبقات تشکیل یافته از تحلیل خوشه: خوشه2 جدول

هاسبک میانگین انحراف استاندارد تعداد درصد  خوشه 

1/44%  229 

99/4  11/0  دیداری 

4 

19/4  12/4  شنیداری 

40/4  93/4 / نوشتنخواندن   

9942/1  22/4  جنبشی 

21/2  11/4  ترکیبی 

9/41%  243 

191//1  3391/1  دیداری 

2 

92/4  19/1  شنیداری 

1090/1  3110/1 / نوشتنخواندن   

1411/1  3291/1  جنبشی 

01/4  33/4  ترکیبی 

9/29%  011 

1909/1  11/4  دیداری 

3 

90/4  94/2  شنیداری 

09/4  19/1 / نوشتنخواندن   

09/4  24/4  جنبشی 

3242/1  9234/1  ترکیبی 

1/41%  321 

9994/1  41/4  دیداری 

1 

11/4  3931/1  شنیداری 

42/4  09/4 / نوشتنخواندن   

91/4  91/0  جنبشی 

3242/1  3324/1  ترکیبی 

2/33%  101 

41/4  39/4  دیداری 

0 

11/4  34/2  شنیداری 

9991/1  94/2 / نوشتنخواندن   

19/4  14/2  جنبشی 

11/4  19/1  ترکیبی 

 

ارائه شررده  3و 2با توجه به نتایج، مشرخصرات پنج خوشره در جداول 

آموزان بر اسرراس نمرات اسررت؛ بنابراین برای هر خوشرره یا طبقه از دانش

ن چسرب( تعیین شد. در نخستیآنها در سربک یادگیری، عنوان یا نامی)بر

نمرات  سرربک یادگیری دیداری دارای ( =P%1/44و   =229nخوشرره )

و   =243nها دارای نمرات پایین؛ در خوشررره دوم )برالرا و بقیره سررربک

9/41%P= ) ا هسربک یادگیری شرنیداری دارای نمرات بالا و بقیه سبک

سررربک  ( =P%9/29و   =011nدارای نمرات پایی؛ در خوشررره سررروم )

ت ها دارای نمرایادگیری خواندن/ نوشرتن دارای نمرات بالا و بقیه سبک

سبک یادگیری جنبشی  ( =P%1/41و   =321nخوشه چهارم ) پایین؛ در

ها دارای نمرات پایین؛ و در نهایت در دارای نمرات بالا و در بقیه سررربک

سررربک یادگیری ترکیبی دارای  ( =P%2/33و   =101nخوشررره پنجم )

ها دارای نمرات پایین هستند. نتایج در جدول نمرات بالا و در بقیه سربک

 ش شده است.به طور کلی گزار 3

 
 ها به تفکیک خوشه فراوانی توزیع جدول :3جدول 

 تعداد افراد هاخوشه

 229 دیداری

 243 شنیداری

 011 خواندن/ نوشتن

 321 جنبشی

 101 چندگانه

 4914 کل
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با  دهد.ها را نشان میخوشره فراوانی توزیع جدول واقع در 3جدول 

نفر  011نفر شنیداری،  243نفر سبک دیداری،  229توجه به نتایج جدول 

نفر دارای سررربک یادگیری  101نفر جنبشررری و  321خواندن/ نوشرررتن، 

چندگانه هستند. با توجه به نتایج، سبک چندگانه بیشترین تعداد و سبک 

شررنیداری، کمترین میزان را به خود اختصرراص داده اسررت. در ادامه و در 

ضرروع مو جنسرریت، براسرراس یادگیری سرربک تفاوت به بررسرری 1 جدول

 تحصیلی خواهیم پرداخت. هایپایه و درسی،

 
 های تحصیلیجنسیت، موضوع درسی، و پایه بر اساس یادگیری آزمون خی دو جهت بررسی تفاوت سبک :4جدول 

 ()چندگانهترکیبی  جنبشی نوشتن/خواندن شنیداری دیداری  

  
مورد 

 مشاهده

مورد 

 انتظار

مورد 

 مشاهده

مورد 

 انتظار

مورد 

 مشاهده

مورد 

 انتظار

مورد 

 مشاهده

مورد 

 انتظار

مورد 

 مشاهده

مورد 

 انتظار

 جنسیت
 1/312 309 9/494 411 1/291 291 2/442 442 4/421 419 زن

 1/319 292 3/401 411 1/209 219 9/411 414 9/419 424 مرد

X2= 41/993      df=4        p=1 /114 

 تحصیلی پایه

 2/204 210 1/421 444 3/241 211 3/92 93 4/99 99 ششم

 2/490 214 9/99 90 1/413 494 1/11 10 0/19 19 پنجم

 1/213 491 4/412 431 3/491 493 9/11 00 1/94 92 چهارم

X2= 49/321      df=9        p=1 /149 

 ماده درسی
 2/329 333 9/414 419 9/293 294 9/410 411 2/443 419 تجربیعلوم 

 9/322 349 4/411 409 2/291 293 2/419 419 9/441 449 اجتماعیمطالعات 

X2= 4/21      df=1        p=1 /999 

 

 یادگیری نتایج آزمون خی دو جهت بررسری تفاوت سبک 1دول ج

با  دهد.های تحصیلی را نشان میدرسی، و پایه جنسیت، موضوع براساس

های محاسبه شده برای جنسیت به ترتیب برابر توجه به نتایج جدول آماره

(114/1p=  ،1 =df ،993/41 =2X،)  و برای پرایه تحصررریلی به ترتیب

(149/1p=  ،9 =df ،321/49 =2X،) توان نتیجرره اسررررت؛ بنررابراین می

جنسیت و پایه تحصیلی متفاوت است،  بر اساس یادگیری گرفت سربک

، =p 999/1)اما بین سبک یادگیری بر اساس نوع درس )موضوع درسی( 

9 =df ،21/4 =2X،) .تفاوت معناداری مشاهده نشد 

 گیریو نتیجه بحث
 اسبر اس یریادگی یهاسبکشناسایی و مقایسه  پژوهش حاضرر با هدف

ل بر روش تحلیجنسررریت، موضررروع درسررری، و پایه تحصررریلی با تأکید 

 از روش تحلیل یریادگی یهاسبکای انجام شرد. برای شرناسایی خوشره

ای اسررتفاده شررد که نتایج نشرران داد به طور کلی سرربک چندگانه، خوشره

بیشترین تعداد و سبک شنیداری، کمترین میزان را به خود اختصاص داده 

(، جیمز و همکاران 40اسرررت. نتایج حاصرررل با نتایج کوک و همکاران )

مبنی بر  (49(، و دابسون )49تانتوی ) -(، ال49(، مورفی و همکاران )41)

آموزان از سررربک یادگیری چندوجهی ب دانشرررجویان و دانشاینکه اغل

ا به هکنند، همسرو اسرت. از سروی دیگر، نتایج مقایسه سبکاسرتفاده می

تفکیک نشرران داد که تفاوت معناداری در دو جنس به لحاظ اسررتفاده از 

( که 41های یادگیری وجود دارد. نتایج حاصررل با نتایج لاولیس )سرربک

ری در بین دختران و پسران متفاوت است، کاملًا نشران دادند سبک یادگی

 همسررو اسررت؛ زیرا نتایج حاصررل از این پژوهش نشرران داد که سرربک

 آموزان دخترجنسیت متفاوت است؛ به عبارتی دانش بر اسراس یادگیری

های یادگیری از جمله سبک دیداری، و پسرر به لحاظ اسرتفاده از سربک

اوت عمل ، متف(چندگانه)کیبی شرنیداری، خواندن/ نوشتن، جنبشی، و تر

 آموزان پسرررر ازآموزان دختر بیشرررتر از دانشکنند. در این بین دانشمی

 ه داشت که درها باید توجکنند. در تبیین یافتهسربک ترکیبی استفاده می

 یاد بهتر اطلاعات نمایشی ارائه و دیدن طریق برخی از آموزانبین دانش

 یاد بهتر شرررفاهی آموزش و دادن گوش طریق گیرند؛ تعدادی ازمی

یا  نوشرررتاری متون خواندن و بردارینکته طریق گیرنرد؛ برخی ازمی

 دسرررتکاری و تجربی عملی، هاینمونه انجام طریق چاپی؛ تعدادی از
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گیرند؛ و تعدادی نیز با ترکیبی می یاد بهتر فیزیکی فرایند طی یک اشیاء

برایرد توجه داشرررت که نتایج این گیرنرد. البتره از این موارد بهتر یراد می

آموزان، سبک دانش بین در یادگیری غالب نشان داد که سبک پژوهش

به  آموزان در یادگیری خودچندگانه )ترکیبی( است؛ بدین معنا که دانش

 کنند. طور همزمان از چندین سبک استفاده می

 های یادگیری به تفکیکدر بخشررری دیگر، نترایج مقایسررره سررربک

ی به های تحصیلحصریلی نشران داد که تفاوت معناداری در پایههای تپایه

های یادگیری وجود دارد. نتایج حاصررل با نتایج لحاظ اسررتفاده از سرربک

آموزان در یادگیری دانش هایسرربک (، مبنی بر اینکه بین21میناکاری )

های مختلف تفاوت وجود دارد، همسو است. نتایج حاصل دروس و رشته

یادگیری بر  هاییز حاکی از آن اسررت که در بین سرربکاز این پژوهش ن

آموزان عبارتی بیشتر دانش اساس پایه تحصیلی نیز تفاوت وجود دارد؛ به

 کنند. استفاده می ترکیبی سبک از پایه ششم ابتدایی

در پایان نتایج نشرران داد که تفاوت معناداری در موضرروع درسرری به 

د ندارد؛ بدین معنی که به های یادگیری وجولحراظ اسرررتفاده از سررربک

در دو موضرروع درسرری از جمله علوم  یادگیری لحاظ اسررتفاده از سرربک

 ایجنت کل اجتماعی، تفاوتی مشرراهده نشررده اسررت. در تجربی و مطالعات

 باشد اطرخ بدین شراید این و نیسرتند متمایل نظریه یک ثبات مطالعات به

افراد  که ایشیوه به بسته مختلف جوامع در افراد یادگیری هایسربک که

یابند، شرروند و محیطی که در آن رشررد و پرورش میمی اجتماعی آن در

    یریادگی هایسرربکی وقت» که دهدررررریم نشرران هاافتهمتفاوت اسررت. ی

 شرررود،یم هماهنگ سیتدر در خوانهم یکردهایرو با آموزاندانش

 (.24) «ابرردیرریم شیافزا آموزاندانش شررررفررتیپ و عملکرد زش،یانگ

 که افرادی برای این روش دادند نشران( 21)تلل  و کلهیون روکاوسرکی،

 همچنین آربوتنوت. نیست مناسب اند،متفاوت یادگیری هایسبک دارای

 پژوهش در( 29)لوراس  و آسلاکسن ، و(21)کیرشنر  ،(20)کراتزیگ  و

   .دارند تاکید یادگیری سبک بر مبتنی آموزش تأثیر بر خود

 و شررررای  محتوا حسرررب فردی و بر هایتفاوت به تناسرررب افراد

(. 23کنند )یرادگیری متفاوت اسرررتفاده می هرایسررربرک آموزشررری از

 از یکی عنوان به نظرانصراحب از یادگیری توسر  بسرریاری هایسربک

 تلقی چنان عموماً اگرچه اند.شررده معرفی در تحصرریلات موفقیت عوامل

 یادگیریشرران هایسرربکاز  آگاهی با توانندمی فراگیران که شررودمی

از  نیز آنها آورند، ولی همه به دسرررت تحصررریل در بیشرررتری موفقیت

 نسبت آگاهی ندارند. افزایش خود آگاهی یادگیری سربک هایویژگی

 عوامل از اسررتفاده و شررده کاراتر باعث فراگیری یادگیری شرریوه به

 اعمال و حذف فردی یادگیری راسررتای در و مطلوب شررکل به محیطی

 و ارتباطی هایروش باید در نتیجه مدرس شررود.می سرربب را نامناسررب

 و یادگیری هایسرربک با اسررت که ممکن آنجا تا را خود آموزشرری

تر اتفاق افتد عمیق و بهتر هرچه یادگیری تا دهد وفق فراگیران تفکر

 خود نظر مورد ترجیحات از آگاهی فراگیران با همین ترتیب (. به22)

 هایروش از برای اسرررتفاده را لازم توانمندی توانندمی یادگیری در

 وسررریله بدین کرده و کسرررب یادگیری ارتقرای جهرت در مختلف

 ویژه به توانمندی تقویت شررود. این نیز آنها مندی آموزشرریرضررایت

یادگیری  سبک تدریس معلم با سبک که زمانی و داشته انتقادی حالت

  (.32شود )واقع می مفید نیست هماهنگ فراگیر

های یادگیری، کرل نترایج نشررران از آن دارد کره در بین سررربکدر 

موزان  آگسررتردگی متفاوتی در افراد نمونه وجود دارند؛ ولی یشررتر دانش

از طریق سبک چندگانه، بهتر یاد خواهند گرفت. سبک چندگانه در واقع 

شررود و در صررورتی اسررت که ترکیبی از دو یا چند سرربک محسرروب می

 ارائه و گیرد از جملره؛ دیدناوتی صرررورت میطریق متفر از یرادگیری

 و برداریشرررفاهی، نکته و آموزش دادن اطلراعات، گوش نمرایشررری

 دستکاری و تجربی عملی، هایو نمونه یا چاپی نوشرتاری متون خواندن

و یا ترکیبی از همه این موارد. نتیجه اینکه  فیزیکی فرایند طی یک اشیاء

 بین در یادگیری غرالب سررربرک دهردمی نشررران نترایج این پژوهش

ی آموزان در یادگیرسبک چندگانه )ترکیبی( است و دانش آموزاندانش

 کنند. بر اساس نتایج وخود به طور همزمان از چندین سربک اسرتفاده می

د، گیرنآموزان از سررربک ترکیبی بهره میاز آنجرا که بخش عمده دانش

اید مطالب خود را ها و محتوای آموزشررری و معلمان نیز ببنرابراین برنرامه

آموزان بدین طریق بهتر یاد همراهنرگ برا این سررربرک کننرد؛ زیرا دانش

خواهند گرفت و اثربخشری کلاس درس و همچنین نظام آموزشرری بیشتر 

تجربی و نظری نیز حاکی از توجه به نقش و جایگاه  شررواهد خواهد بود.

د و شسبک یادگیری ترکیبی دارد و اینکه توجه به سبک ترکیبی زمینه ر

اندرکاران اعتلای مسیر آموزشی را هموار خواهد کرد. در نتیجه هم دست

بایست های درسی و معلمان همگی مینظام آموزشی و هم طراحان برنامه
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آموزان توجه کنند و در این بین هرای مختلف در دانشبره نقش سررربرک

ا بیشتر آید رهای دیگر به شمار میای از سبکسبک ترکیبی که مجموعه

 یادگیری راهبردهای همره از افراد همره مورد توجره قرار دهنرد. تقریبراً

 شررردت و میزان در گروهی و فردی هایتفاوت و کنندمی اسرررتفراده

مختلف، بیشرررتر  هایجمعیت در مطالعات اغلب در. اسرررت ترجیحات

 و شوندمی شناخته ترجیحی یادگیری راهبرد چند دارای کنندگانشرکت

 گیرند که نتایج این پژوهشمی قرار وجهیچند یادگیری راهبرد طبقه در

 نیز مؤید این مسئله است.

توان برره عرردم امکرران کنترل هررای این پژوهش میاز محرردودیررت 

اقتصرررادی و هوش کلی  ،کننده مانند شررررای  محیطیمتغیرهرای مداخله

های پژوهش حاضررر فق  از شرروندگان اشرراره کرد. همچنین دادهآزمون

های دیگر و تکنیک هاروشآوری شده است و از پرسرشنامه جمعطریق 

ی ریسوگاسرتفاده نشرده است. چنین روش مستقیمی ممکن است موجب 

ی آزمون شده و از دقت نتایج هاسؤالشوندگان در پاسخگویی به آزمون

های بعدی از سررایر شررود که در پژوهشآن بکاهد. در نتیجه پیشررنهاد می

از جمله مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شود. همچنین ها و ابزارها تکنیک

ننده کهای آماری و با کنترل متغیرهای مداخلهاین پژوهش در سایر گروه

اقتصررادی و هوش مورد بررسرری قرار گیرد. در  ،از قبیل شرررای  محیطی

موزان، آشود ضمن شناخت بهتر سبک یادگیری دانشنهایت پیشنهاد می

ارائه  آموزاندانش به هاب با هر یک از سبکمناسر اطلاعات تلاش شرود

آموزان موجب های یادگیری دانششود؛ زیرا که آگاهی معلمان از سبک

 شود.تدریس مؤثرتر و کاهش مشکلات یادگیری می

 ملاحظات اخلاقی
این پژوهش برا مجوز علمی دانشرررگراه تبریز و با  پیروی از اصول اخلاق پژوهش:

شرررماره نامه  ش اسرررتران آذربرایجران غربی بهپرور و شآموز سرررازمرانمجوز اجرایی 

همچنین سررایر ملاحظات اخلاقی انجام شررده اسررت.  4399/ 2/0مورخه  21102/14/004

مانند رضرررایت کامل افراد نمونه و رعایت اصرررل رازداری و محرمانه ماندن اطلاعات در 

 نظر گرفته شده است.

سرازمان و یا مؤسررسه انجام شده  این مطالعه بدون حمایت مالی هیچ گونه حامی مالی:

 و برگرفته از رساله دکترا است. 

دبهاالدین سرریاین پژوهش برگرفته از رسرراله دکترای  نقش هریک از نویسررندگان:

مودی و فیروز محدکتر کریمی اسرت. دکتر یوسرف ادیب به عنوان استاد راهنما و دکتر 

 گرگری به عنوان استادان مشاور در این مطالعه نقش داشتند.  بدری رحیم دکتر

بر اسراس اعلام نویسندگان، در این پژوهش هیچ گونه تضاد منافع وجود  تضراد منافع:

 .نداشته است

، مدیران سررازمان مشرراور و تمامی افراد نمونه، اسررتادان راهنما از تشررکر و قدردانی:

دیریت و کارکنان اداره آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، م

آموزان که ما را در اجرای این پژوهش یاری هرا، و تمامی معلمان و دانششرررهرسرررتران

 شود. کردند، تشکر می
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