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 کاربرد سبکهای یادگیری در آموزش حسابداری
 

 3، مجتبی ابراهیمی رومنجان2، مریم اکبرزاده1فاطمه زین الدینی میمند

 

های اخیر با تأکید بر های یادگیری است که در سالاز مؤثرترین رویکردها در مطالعه یادگیری، سبک -چکیده
ی یادگیری تدوین شده است. نوع سبک یادگیری که دانشجویان از آن راه، آن چارچوبی نسبتاً نوین در زمینه

کنند، اثر مهمی بر برآیند آموزش دارد. به عالوه آگاهی از رویکردهای مطالعه و یادگیری خود را هدایت می
ی آموزشی و مدرسان گذارد، برای طراحان برنامهجویان اثر میعواملی که بر انتخاب نوع سبک یادگیری دانش

 های یادگیری در آموزش حسابداریاز اینرو  تحقیق حاضر با هدف بررسی کاربرد سبک اهمیت بسزایی دارد.
تن از دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی  100بین  طراحی و اطالعات الزم برای آزمون فرضیات تحقیق از

پرسشنامه  ای بیرجند با استفاده ازهای علمی کاربردی، آزاد اسالمی، پیام نور و فنی و حرفهنشگاهحسابداری دا
نتایج نشان داد که سبک غالب یادگیری در بین دانشجویان مورد بررسی ( بود. 1976های یادگیری کلب )سبک

های همگرا و جذب کننده ن سبکدر این تحقیق، سبک انطباق یابنده است. عالوه بر این همبستگی معناداری بی
های جذب کننده و با معدل وجود داشت، از سوی دیگر تحلیل رگرسیونی انجام شده، نشان داد که سبک

بینی کننده معنادار کاهش معدل بودند. بینی کننده معنادار افزایش معدل، و سبک انطباق یابنده پیشهمگرا پیش
طور معناداری در مقطع کاردانی بیشتر از مقطع کارشناسی بود. های یادگیری جذب کننده و همگرا به سبک

و از سوی دیگر . دوجود ندار های یادگیری براساس جنس تفاوت معناداریهمینطور مشخص شد که بین سبک
 .های یادگیری بر اساس وضعیت اشتغال  تفاوت معناداری وجود نداردبین سبک

حسابداری، سبک جذب کننده، سبک واگرا، سبک همگرا، های یادگیری، آموزش سبک: واژگان کلیدی
 سبک انطباق یابنده.

 مقدمه

 اصطالح سبک، به الگوی غالب فرد در انجام دادن کارها اشاره دارد. سبک یادگیری، روش ترجیحی

 این شناسایی وبوده  وسیع و گسترده بسیار ادگیریی بر مؤثر عوامل.یادگیری است یا معمول فرد برای

                                                           
 مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور  .1

  مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور .2

 گروه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی فردوس . دانشجوی دکتری حسابداری و مدیر3
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 عوامل این از یکی. تاس مهم آموزشی سیستم در موجودی هانارسایی و مشکالت رفع در عوامل

  ت.اس یادگیرندگان سبک

های فردی در یادگیری از دیرباز مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. این فاوتت

هوش و توانایی است تا ها در های آنهای افراد در یادگیری صرفاً ناشی از تفاوتعقیده که تفاوت

ها در دنیای تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود، اما بعدها تغییر یافت. پژوهشگران نشان دادند که مدت

های مختلف تجزیه و تحلیل یادگیری متفاوتی دارند، یعنی اطالعات را از راه ایـهآموزان سبکدانش

های افراد در یادگیری فقط تا که تفاوتگیرند. امروزه کامالً مشخص شده است کنند و یاد میمی

های شخصیتی، ها بستگی دارد؛ بنابراین عوامل دیگری نظیر ویژگیهای آنحدی به هوش و توانایی

 اند. ها نیز در این امر دخیلها و تفاوت سبکدشواری تکلیف

اختی های زیست شنهای یادگیری در اوان کودکی به طور ناخودآگاه تحت تأثیر آمادگیسبک

گیرند که شاید گیرند، افراد در یک موقعیت یکسان متفاوت یاد میفرد و عوامل محیطی او شکل می

کنند که در برخورد با ها تعیین میهای یادگیری متفاوت آنان باشد این سبکمهمترین دلیل آن سبک

مثبت ارزیابی  به رغم .تواند توجه کندیک موقعیت، فرد چه مدت، به چه چیز و به چه میزانی می

های یادگیری در موفقیت تحصیلی، یادگیری  آموزشگاهی، انگیزه تحصیلی و نمودن نقش سبک

از جمله  آن انتقادات، این است که برجسته  .های آموزش، انتقاداتی نیز بر آن وارد شده استروش

شد که این  های یادگیری در نظام آموزشگاهی به انفرادی ساختن آموزش منجر خواهدنمودن سبک

(. به رغم وجود چنین 2002، 1های آموزشی تحمیل خواهد کرد )استالامر بار سنگینی را بر نظام

های یادگیری را در موفقیت و ارتقای انتقادی، عمده مطالعات انجام شده در این زمینه، نقش سبک

(. از این رو، به علت 2004، 2اند )هانیگسفلد و شیرینگانگیزه تحصیلی دانشجویان مثبت ارزیابی نموده

های یادگیری بر موفقیت تحصیلی، یادگیری آموزشگاهی، انگیزه تحصیلی و اهمیت نقش سبک

تواند یادگیرندگان را در تشخیص های آموزش، وجود یک ابزار معتبر در این زمینه، نه تنها میروش

توانند این مهم، که چگونه می تواند آنان را درسازد بلکه می توانا "گیرندچگونه یاد می"ه اینک

های یادگیری به دست های سبکدف اصلی از پژوهشـاند.هـادگیری خود را ارتقا دهند، کمک رسـی

                                                           
1. Stall 

2. Honigsfeld & schiering 
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آوردن اصولی است که طراحان آموزشی را به گسترش دادن محیط یادگیری متناسب با سبک خاص 

های یادگیری تحقیقی در حوزه سبک(. از آنجا که 1992، 1سازد )های چینگ و ریوزفراگیر قادر می

های یادگیری در تمام در رشته حسابداری صورت نپذیرفته است. لذا به دلیل اهمیت شناخت سبک

 پردازد.های یادگیری میهای زندگی، تحقیق حاضر به مقایسه و بررسی سبکعرصه

 

 بیان مسأله

افزایش است. این دانشجویان معموالً روز در حال شوند روزبهتنوع دانشجویانی که وارد دانشگاه می

ها و موسسات آموزشی های تربیتی و فرهنگی متفاوتی بوده و فارغ التحصیل دبیرستاندارای زمینه

های آموزشی متفاوت هستند. همراه با چنین تنوعی، انتظارات زیادی در زمینه انواع مختلف با سبک

عات و مطالب آموزشی شکل گرفته است. این های آموزشی مورد استفاده برای ارائه اطالرسانه

های سنتی آموزشی را ها  در فناوری آموزشی موجب شده تا آموزشگران روشتغییرات و پیشرفت

های یادگیری دانشجویان در طراحی مورد بازنگری قرار داده و تأکید بیشتری بر اهمیت توجه به سبک

(. عدم هماهنگی میان سبک تدریس استاد 2010همکاران، و 2های آموزشی بنمایند )ذوقیو ارائه دوره

باشد و دلیلی و روش یادگیری دانشجو به عنوان یکی از موانع یادگیری در کالس درس مورد توجه می

-گردد. مفهوم استفاده از روشهای آموزشی متنوع برای ارائه مطالب محسوب میبرای استفاده از شیوه

ای بایست به شیوهن اصل قرار دارد که حداقل بخشی از مطالب میهای تدریس مختلف بر مبنای ای

متناسب با سبک یادگیری هر یک از فراگیران موجود در یک کالس یا دوره آموزشی ارائه شود 

ای که اساتید درک (. برخی از مطالعات بر بیان انواع یادگیری تأکید دارند به گونه2009، 3)دابسون

تواند برای راهنمایی در جهت انتخاب بدست آورند. این اطالعات میبهتری از دانشجویان خود 

 (.2009، 4)نورمنهای آموزشی مورد استفاده در کالس درس بکار آیند روش

                                                           
1. Hueyching & bReeves 

2. Zoghi 

3. Dobson 

4. Norman 
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ها از نظر های فراوانی هستند که در آموزش نقش اساسی دارد، آندانشجویان دارای تفاوت

های مهمی دارند، در برابر یکدیگر تفاوت یادگیری، توانایی کارآمدی و توانایی تفکر منطقی با

های کنند، برخی از دانشجویان از فعالیتهای متفاوتی برخورد میها نیز با شیوهمشکالت و چالش

ارهای ـکه دیگران کازمان دهند، در حالیـبرند و دوست دارند کارها را خود مجددأ سجدید لذت می

به عبارت . دهند و قادر به سازماندهی مجدد آنها نیستندده و مطمئن را ترجیح میـاز قبل آزمایش ش

های یادگیری، ها و سبکهای هیجانی، شیوهها، واکنشدیگر، یادگیرندگان از نظر شخصیتی، نگرش

ها با مسائل و هایی دارند که یادگیری و نحوه برخورد آنهای شناختی و غیره با هم تفاوتسبک

 (.1386د )ایزدی و محمدزاده ادمالیی، دهمشکالت را تحت تأثیر قرار می

استادان حسابداری  یادگرفتن(، )آموختن چگونه ها و استعدادهای دانشجویانبرای بهبود توانایی

استفاده  های پردازش شناختی اطالعاتیادگیری دانشجویان و مدل های رویکردهایباید از پارادایم

های شناسی کالسهای پدیدهان که از ریشههای رویکردهای یادگیری دانشجویپژوهش کنند.

بر روی عملکرد خام اً لذا صرف شود،پیامدهای یادگیری تفاوت قائل می بین کیفیت دانشگاهی است،

اطالعات به استادان حسابداری کمک  های پردازش شناختیپارادایم مدل کند.تحصیلی تأکید می

را درک  )دانشجو( اطالعات توسط یک یادگیرندهکند که چگونگی ارائه، سازماندهی و پردازش می

شناسایی  سازمان یافته و سازمان نیافته، های آنها را به هنگام روبرو شدن با مشکالتکنند و توانایی

 استادان حسابداری تنها وقتی که درک و فهم درستی از مفاهیم سبک یادگیری شناختی داشته کنند.

ها نشان بررسی .های یادگیری دانشجویان خود را تحقق بخشندتواناییتوانند به مرور زمان می باشند،

کنند، های مختلفی استفاده میهای خود از روشاند که دانشجویان برای مطالعه ویادگیری درسداده

ها شکل ای تحت تأثیر محتوای درسهای یادگیری و تا اندازهای تحت تأثیر سبکها تا اندازهاین روش

مسائل مربوط به فرایند یادگیری رابه ( پور و شمس اسفندآبادبه نقل از امامی 1988)  مارتون. گیرندمی

 : دو بخش تقسیم کرده است

 شود؟چه چیزی آموخته می (1

 شود؟چگونه آموخته می (2



 
 
 

 1394اردهم، مرداد ماه چهشماره                                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

 

5 

 

های مربوط به اند؛ از جمله نظریهدهـای مختلفی در پاسخگویی به سؤال دوم مطرح شـرویکرده

های فردی و های یادگیری به ویژگیدر واقع سبک .«های شناختیسبک» و  «های یادگیریسبک»

های رویکرد ثابت در سازماندهی و پردازش اطالعات جهت پاسخگویی و به کارگیری محرک

-های یادگیری نشان دادههای انجام شده درباره سبکپژوهش. موجود در موقعیت یادگیری اشاره دارد

ها آموزش داده شود، به طور های متناسب افراد به آنیحات و سبکاند چنانچه با توجه به ترج

 اگر که معتقدند محققان(. 1387یابد )زندی و رشیدی، ها افزایش میمحسوسی پیشرفت تحصیلی آن

 انصراف رشته آن زا یا شخص نباشد همخوان کندمی تحصیل آن در که ایرشته با فرد یادگیری سبک

 پیشرفت بر یادگیری هایکسب تأثیر به توجه باشود. یم آن به نسبتی و نارضایتی به منجر یا و داده

)عزیزی و همکاران،  باشند آگاه آن انواعو  چگونگی از مدرسان است الزم دانشجویان تحصیلی

های یادگیری بوسیله بسیاری از صاحب نظران به عنوان یکی از عوامل موفقیت در (. سبک1381

توانند با آگاهی از شود که دانشجویان میاند. اگرچه عموماً چنان تلقی میمعرفی شدهتحصیالت عالی 

شان موفقیت بیشتری در تحصیل بدست آورند لیکن همه دانشجویان نیز از های یادگیریسبک

های سبک یادگیری خود آگاهی ندارند. افزایش آگاهی نسبت به شیوه یادگیری باعث ویژگی

ه و استفاده از عوامل محیطی به شکل مطلوب و در راستای یادگیری فردی و فراگیری کاراتر شد

های ارتباطی و آموزشی خود را تا آنجا که شود. مدرس باید روشحذف اعمال نامناسب را سبب می

تر اتفاق های یادگیری و تفکر فراگیران وفق دهد تا یادگیری هرچه بهتر و عمیقممکن است با سبک

 (.1389ی و طهماسبی، افتد )پازارگاد

های مداخالت پژوهشی و در بسیاری از موارد کاربرد نظریات مربوط به سبک یادگیری، روش 

-بندی کامالً پذیرفتههای یادگیری پدید آورده است. امروزه هیچ طبقهبندی سبکمتنوعی را برای طبقه

گیرند مورد استفاده قرار میهای مختلفی بندیها و دستهای در این زمینه وجود ندارد و مقیاس

ها شباهت زیادی با هم داشته و عمدتاً بر ترجیحات بندیها و طبقه(. اکثر این مقیاس2009)دابسون، 

نمایند های شناختی تأکید میمحیط آموزشی، شرایط احساسی وادراکی، انواع شخصیت و یا سبک

 (.2009و همکاران،  1)بوید

                                                           
1. Boyde 



 
 
 

 1394اردهم، مرداد ماه چهشماره                                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

 

6 

 

ای متناسب نمایند توانند تعلیم خود را به گونهزمینه داشته باشند میاساتیدی که دانش کافی در این 

های یادگیری قابل مشاهده از اکثریت دانشجویان باشد. به همین که به بهترین وجه هماهنگ با سبک

توانند توانمندی الزم را برای ترتیب دانشجویان با آگاهی از ترجیحات مورد نظر خود در یادگیری می

مندی های مختلف در جهت ارتقای یادگیری کسب نموده و بدین وسیله رضایتز روشاستفاده ا

آموزشی آنها نیز تقویت گردد. این توانمندی به ویژه حالت انتقادی داشته و زمانی که سبک تدریس 

. توجه (2009و همکاران،  1)رومنلی شوداستاد با سبک یادگیری دانشجو هماهنگ نیست مفید واقع می

های از راه دور و غیرحضوری نیز بسط های دانشگاهی به آموزشهای یادگیری در محیطبه سبک

های تکنولوژیک نظیر تر به پیشرفتیافته است. به این ترتیب تأثیرات محیطی و دسترسی گسترده

های تواند سازگاری بهتری بین نسل جدید دانشجویان و آموزشهای دیجیتال میاینترنت و رسانه

 .(2007و همکاران،  2کیالکترونیک برقرار سازد )پیوز مجازی و

های یادگیری برای تقویت نظام آموزشی در بر طبق مطالب ذکر شده، ضرورت شناخت سبک

شود. بر همین اساس این تحقیق به ها و باال بردن بنیه علمی دانشجویان به وضوح مشخص میدانشگاه

های یادگیری برای انتقال مفاهیم حسابداری یک از سبکدنبال پاسخ دادن به این سوال است که کدام 

 تر استبه دانشجویان کاربردی

 

 پیشینه تحقیق

های اخیر با تأکید های یادگیری است که در سالاز مؤثرترین رویکردها در مطالعه یادگیری، سبک

های سبکمورد  ی یادگیری تدوین شده است. مطالعه درزمینهر برآن چهارچوبی نسبتاً نوین د

 1960و اوایل دهه 1950های فردی در فرایند یادگیری در دههیادگیری به دلیل عالقه به تأثیر تفاوت

تحقیقات وسیعی در این رابطه صورت گرفت. اما پس از آن، از میزان آن  1970آغاز گردید. تا دهه

یش یافته و هم اکنون های یادگیری مجدداً افزای اخیر عالقه به مطالعه سبککاسته شد. در دو دهه

ها به عنوان یکی از های یادگیری اثربخش تمرکز پژوهشهای یادگیری و ارتقای محیطسبک

                                                           
1. Romanelli 

2. Pusic 
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(. اصطالح سبک یادگیری را نخستین بار 2001، 1های جدی حوزه یادگیری بوده است )تریموضوع

ارائه شده است.  ( مطرح کرد. تعاریف متعددی از سبک یادگیری1979، 2به نقل از کیفه ؛1954) تالن

ای نسبتاً پایدار از نحوه دریافت و تعامل دانش آموزان اصطالح سبک یادگیری را مؤلفه  (1979) کیفه

بک یادگیری را ـس (2007)  3با محیط یادگیری توصیف کرده است. روبین و گراون هورست

های بکـس (2004) 4اند. دافادگیری و انطباق با محیط تعریف نمودهـایل فرد به یـچگونگی تم

و  5های متفاوت دریافت، رمزگردانی، ذخیره و پردازش تعریف نموده است. کالکیتیادگیری را گونه

های انجام شده در یک دوره بیست ساله در زمینه یادگیری، ( در مروری بر پژوهش2000همکاران )

زان تعریف نموده اند. سبک یادگیری را عامل مهمی در ایجاد انگیزه و موفقیت تحصیلی دانش آمو

(، نقش 2003) 7( و فارکاس2004) (، هانگسفلد و شیرینگ2005) و همکاران 6عالوه براین هندری

های یادگیری را بر یادگیری آموزشگاهی و موفقیت تحصیلی، مطالعه و آن را مثبت ارزیابی سبک

 نمودند.

متفاوت افراد در ی هااز روش یمنظور فراهم ساختن درک بهتر به 1974در سال 8دیوید کُلب

لب اعتقاد دارد ما از چهار روش کُ خود را مطرح ساخت. یای یادگیرهکی سب، نظریهییادگیر

ها در ای)مشاهده پاورپوینت و چند رسانه )انجام تکالیف در منزل(، تماشا کردن احساس کردن

-الیف گروهی و مباحثه( یاد می)انجام تک یا انجام دادنو )هنگام تدریس معلم(  کالس(، فکر کردن

گرا و انطباق های واگرا، جذب کننده، همهای یادگیری چهار سبک، به ناماز ترکیب این شیوه گیریم.

 آیند.یابنده به وجود می

                                                           
1. Terry 

2. Keefe 

3. Robynne & Gravenhorst 

4. Daff 

5. Colquitt 

6. Hendry 

7. Farkas 

8. Kolb 
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شان تیپ شخصیتی این افراد درون گرا و احساسی است. افرادی که سبک یادگیریویژگی افراد واگرا: 

تاریخ، زبان و روانشناسی عالقه بیشتری دارند و در حرفه خود اغلب به کارهای واگرا است به هنر، 

  پردازند.هنری و خدمات اجتماعی می

هودی است. افرادی که سبک ـخصیتی این افراد درون گرا و شـ: تیپ شویژگی افراد جذب کننده

ی دارند و در حرفه خود شان جذب کننده است به ریاضیات، فیزیک و علوم پایه عالقه بیشترادگیریـی

 پردازند.اغلب به کارهای تحقیقاتی می

شان این افراد برون گرا و متفکر است. افرادی که سبک یادگیری : تیپ شخصیتیویژگی افراد همگرا

همگراست به مهندسی و پزشکی عالقه بیشتری دارند و در حرفه خود اغلب به کارهای فنی مهندسی و 

 پردازند.پزشکی می

-تیپ شخصیتی این افراد برون گرا و حسی است. افرادی که سبک یادگیری  :افراد انطباق یابنده ویژگی

شان انطباق یابنده است به آموزش، ارتباطات و پرستاری عالقه بیشتری دارند و در حرفه خود اغلب به 

 پردازند.کارهای فروش، بازرگانی و آموزش می

های یادگیری (، پژوهشی در مورد ارتباط بین پنج عامل شخصیت و سبک1388) هاشمی و لطیفیان

مهندسی دانشگاه شیراز انجام دادند.  -های علوم انسانی و فنیدر میان دانشجویان دختر و پسر دانشکده

های یادگیری بوده است. شرکت هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت با سبک

های های دوم و سوم دانشکدهنفر از دانشجویان دختر و پسر سال 190ین پژوهش شامل کنندگان در ا

ای انتخاب ای چند مرحلهگیری خوشهعلوم تربیتی و مهندسی دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونه

اند و از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ و سبک یادگیری کلب استفاده گردیده شده

بینی کننده آزمایشگری فعال برای پسران و دختران و یج نشان داد که وظیفه مداری، پیشاست. نتا

 بینی کننده مشاهده تأملی در دختران و در رشته علوم انسانی است.ی مهندسی و پیشدانشجویان رشته

های یادگیری در ( نیز نشان داد که بیشترین سبک1388نتایج پژوهش معیاری و همکاران )

دانشجویان سال اول به ترتیب همگرا و جذب کننده، و در دانشجویان سال پنجم همگرا و انطباق یابنده 

داری یافت نشد. به طوری که در بودند. بین سبک یادگیری دو گروه دانشجویان اختالف معنی

بک دانشجویان سال پنجم، سبک همگرا و انطباق یابنده بیش از دانشجویان سال اول و در مورد س
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جذب کننده و واگرا، نتیجه بالعکس بود، بین سبک یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط 

 باشد.ی دانشجویان همگرا میطور سبک یادگیری غالب در کلیهداری یافت نشد. همینمعنی

و  ی، سبک مفهومیهای تفکر با سبک ادراکرابطه بین سبک(، پژوهشی با عنوان 1389خسروی )

 یتفکر با متغیرهای یهارابطه بین سبک یاین پژوهش به منظور بررس دانش آموزان ییادگیرسبک 

 یهانفر از دانش آموزان که به روش 103 یبر رو ی، سبک یادگیری، سبک مفهومینظیر سبک ادراک

 یهاها پرسشنامه سبکداده یانتخاب شدند، انجام گرفت. جهت جمع آور یاچند مرحله یتصادف

اشکال  ی( و آزمون همتایاب1971(، آزمون اشکال نهفته )1985) یادگیرـ(، سیاهه سبک ی1992تفکر )

 یشده با استفاده از روش همبستگ یجمع آور یهاها اجرا گردید. دادهیآزمودن ی( بر رو1964آشنا )

دهد ینشان م یآمار یهاچندگانه و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده از تحلیل

ذار و پایور ـگتفکر قانون یاـهبا سبک یو سبک یادگیر ی، سبک مفهومیجنسیت، سبک ادراک

 و آزاداندیش رابطه معنادار دارد. یگر، جزئی نگر، بیرون، قضاوتیاالر، اجرایـس

های یادگیری کلب فقط مفهوم سازی ( نشان داد که از بین شیوه1390نتایج پژوهش رضایی )

های انتزاعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری دارد و هیچ کدام از سبک

 داری نداشتند.یادگیری هانی و مامفورد با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور رابطه معنی

موفقیت های یادگیری بر اساس نظریه کلب با (، به بررسی ارتباط سبک1391فرمانبر و همکاران )

های تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی پرداختند. هدف این پژوهش تعیین ارتباط بین سبک

یادگیری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی بوده است. نتایج از این قرار است که با 

شود از شنهاد میهای یادگیری همگرا و جذب کننده پیتوجه به برخورداری بیشتر دانشجویان از سبک

ها از جمله پافشاری بر کاربرد عملی مطالب و واداشتن های یادگیری متناسب با این سبکمحیط

 دانشجویان به موشکافی مسائل در آموزش استفاده شود.

 یدـو خودکارآم ییادگیر یاـهکرابطه سب(، پژوهشی در مورد 1391غیبی و همکاران )

 یو جامعه آمار یو همبستگ یامقایسه -یروش پژوهش علانجام داد  تحصیلی یهادانشجویان گروه

بود که با  88-89 یدر سال تحصیل یدانشگاه شهید بهشت یمقطع کارشناسی دانشجو 7060شامل 

-د. ابزار اندازهـنفر انتخاب ش 364ها از میان آن یبـنس یاطبقه یادفـتص یرـگیاستفاده از روش نمونه
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ها یافته ( بود.1982شرر ) یعمومی مدآ( و خودکار1999کلب ) ییادگیر یهاک، پرسشنامه سبیگیر

همگرا  کسب یمهندس -یانطباق یابنده، دانشجویان فن ییادگیر کسب ینشان داد دانشجویان علوم انسان

و گروه تحصیلی و جنس  یمدآجذب کننده داشتند. رابطه خودکار کو دانشجویان علوم پایه سب

و علوم پایه و  یعلوم انسان یهانسبت به گروه یمهندس -یدانشجویان فن یمدآمعنادار بود. خودکار

دانشجویان دختر و پسر  ییادگیر کدر سب یدانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر باالتر بود. تفاوت

 ییادگیر یهاکها از سبالزم است آن دانشجویان یمدآبرای ایجاد یا افزایش خودکار اهده نشد.ـمش

موفق باشند.  یو شغل ییابند تا بتوانند از نظر تحصیل یو مشاغل مرتبط با آن آگاه یهر رشته تحصیل

 کتدریس استادان در دانشگاه متناسب با سب یهاها و روشکاتخاذ کرد تا سب یهمچنین باید تدابیر

رشته  یباشد تا آموزش مطلوب تحقق یابد و دانشجویان بتوانند مبان یخاص هر رشته تحصیل ییادگیر

کارآمد  یاستفاده کنند تا خود را افراد یخود را یاد بگیرند و از دانش خود به طور کاربرد یتخصص

 بدانند.

(، به بررسی تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان 1392خندقی و رجائی )

پژوهش با هدف بررسی تأثیر سبک تدریس مرجّح دانشجویان رشته علوم تربیتی  پرداختند. این

دانشجو در سال  500دانشجو از میان  180دانشگاه فردوسی مشهد بر سبک یادگیری آنان انجام شد. 

های سبک تدریس گیری مورگان، انتخاب شد و به پرسشنامهاز طریق جدول نمونه 1389-90تحصیلی 

اسخ دادند. نتایج حاکی از آن است که دانشجویان به سبک تدریس فعال گرایش و سبک یادگیری پ

 دارند و سبک یادگیری غالب آنان نیز سبک همگرا و جذب کننده است.

 مرجحی ریادگی یهاسبک و هادگاهید ها،نگرشی بررس بهی امطالعهی ط، (0201) 1یفاراج

 به انیدانشجو مثبت دگاهید نشانگر او پژوهش جینتا. پرداختی میشی مهندس اول سال انیدانشجو

 عالقه انیدانشجو که آنجا از که دهدیم شنهادیپی و. بود لیتحص ادامه به عالقه و خودی لیتحص رشته

 کمک آنان به دیبا رانیفراگی ریادگی سبک و آموزش روش کردن هماهنگ با دارند لیتحص ادامه به

 بروز را خودی هایستگیشا آنان تا شود فراهمی فرصت و شوند لینای لیتحص باالتر اهداف به تا کرد

 .دهند

                                                           
1. El-Farargy 



 
 
 

 1394اردهم، مرداد ماه چهشماره                                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

 

11 

 

ای با هدف بررسی تطابق سبک تدریس و سبک یادگیری در یکی (، مطالعه2010) 1امیر و جالس

نفری از  120 نفری از دانشجویان و 250ای آن دو نمونه .های مالزی انجام دادنداز دانشگاه

( 2006) از پرسشنامه سبک تدریس و یادگیری گراشاوریچمانآموزشگران را انتخاب کردند و 

استفاده کردند. نتایج نشان داد که سبک تدریس آموزشگران بیشتر خبره، تسهیلگر و انتقالی؛ و سبک 

دهند که آموزشگران و این محققان پیشنهاد می.یادگیری دانشجویان بیشتر رقابتی و همکارانه بوده است

تدریس آموزشگران و سبک یادگیری خود مطلع شده و با ایجاد همخوانی  دانشجویان باید از سبک

 .بیشتر بین این دو موجبات نتایج یادگیری بیشتر را فراهم آورند
 

 فرضیات تحقیق

 با مطالعه ادبیات تحقیق فرضیات زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفتند.
 یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد.های . بین دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از نظر سبک1

 . سبک یادگیری جذب کننده در میان مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت دارد.1-1 

 . سبک یادگیری واگرا در میان مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت دارد.1-2 

 . سبک یادگیری همگرا در میان مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت دارد.1-3 

 یابنده در میان مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت دارد.. سبک یادگیری انطباق 1-4 

 های یادگیری براساس جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.. بین سبک2

 سبک یادگیری جذب کننده براساس جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. . بین2-1 

 . بین سبک یادگیری واگرا براساس جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.2-2 

 سبک یادگیری همگرا براساس جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.. بین 2-3

 . بین سبک یادگیری انطباق یابنده براساس جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.2-4 

 

 روش تحقیق

باشد. جامعه آماری این پیمایشی بوده و به لحاظ هدف کاربردی می -این تحقیق از نوع توصیفی

گاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه آزاد ـی حسابداری دانشـکارشناسهش را، دانشجویان سال آخر وپژ

                                                           
1. Amir & Jelas 
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اند. تشکیل داده 92-93ای بیرجند در نیمسال اول سال تحصیلی نور و دانشگاه فنی و حرفهاسالمی، پیام

های دلیل انتخاب دانشجویان سال آخر در این مطالعه آن بود که بتوانیم دریابیم که تا کنون سبک

ای بین سایر متغیرهای یزان موفقیت تحصیلی این دانشجویان چه تأثیری داشته و چه رابطهیادگیری در م

های های تحصیلی داشته است. انتخاب دانشگاههای یادگیری در طول سالجمعیت شناختی و سبک

جامع علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسالمی، پیام نور و ابن حسام بیرجند نیز بر مبنای جامعه در 

ای گیری خوشهتن از این دانشجویان بودند، که به روش نمونه 110دسترس بود. نمونه پژوهش، تعداد 

ی دانشجویان مشغول به تحصیل در این مقطع انتخاب گردیدند. به دلیل ای از میان کلیهچند مرحله

 تن کاهش یافتند. 100ها این تعداد به مخدوش بودن تعدادی از پرسشنامه
 

 : اطالعات پرسشنامه های تحقیق1 جدول شماره

 تعداد عنوان

 110 پرسشنامه های توزیع شده

 110 پرسشنامه های دریافت شده

 10 پرسشنامه های غیرقابل استفاده

 100 پرسشنامه های قابل استفاده

 

 هاابزار گردآوری داده

 بخش بود: 2ای مشتمل بر ابزار جمع آوری اطالعات، پرسشنامه 

 اطالعات دموگرافیک: شامل جنس، سن، رشته تحصیلی، وضعیت اشتغال، تأهل و معدل  -الف

برای  1976: این پرسشنامه توسط دیوید کلب در سال 1(LSIپرسشنامه سبک یادگیری کلب ) -ب

(. این آزمون از چهار 2005؛ کلب و کلب، 1976های یادگیری فرد ساخته شد )کلب، سنجش سبک

( دارای LSIسنجد. پرسشنامه سبک یادگیری )هر بخش نوعی از توانایی را می بخش تشکیل شده و

ها  دقیقه به آن 15طور معمول در مدت ه باشد و آزمودنی بسوال و هر سوال شامل چهار گزینه می 12

)خیلی کم، اندکی، تا  4تا  1های پیشنهادی با توجه به نحوه یادگیری از نمره هدهد. گزینپاسخ می

 12های اول هر بندی شدند. برای تعیین سبک یادگیری ابتدا گزینهکامال( مطابقت داده و رتبهحدی، 

                                                           
1. Kolb Learning Style Inventory 
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نیز تکرار شد؛ به این ترتیب چهار نمره کلی برای  4و  3، 2های سؤال با هم جمع و این کار برای گزینه

یادگیری تجربه به عنوان سبک  1های ی کل اول یعنی گزینهسبک یادگیری به دست آمد که نمره 4

ی (، نمرهROبه عنوان سبک یادگیری مشاهده تأملی) 2های ی کل دوم یعنی گزینه(، نمرهCEعینی)

ی چهارم (، و نمرهAC) به عنوان سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی 3های کل سوم یعنی گزینه

شد. از جمع  ( در نظر گرفتهAEبه عنوان سبک یادگیری آزمایشگری فعال ) 4های یعنی گزینه

نمره به  4سؤال پرسشنامه  12روش اصلی یادگیری در  4های مربوط به امتیازهای هر یک از گزینه

پایایی و روایی محتوایی بخش دوم این پرسشنامه پیش الگوی یادگیری است.  4دست آمد که نشانگر 

و  1یز توسط سرچمی( و در ایران ن2005از این توسط کلب و سایر محققان در خارج از کشور )کلب، 

( بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ این 2004همکاران )

پرسشنامه در ابعاد سبک جذب کننده، سبک واگرا، سبک همگرا و سبک انطباق یابنده به ترتیب 

به دست آمده از پرسشنامه های برای تجزیه و تحلیل، داده .باشدمی 801/0و  786/0، 821/0، 738/0

و کمک آمار  SPSSافزار آماری نرم 21پس از کدگذاری وارد رایانه شد، سپس با استفاده از نسخه 

های مرکزی و پراکندگی( و تحلیلی )آزمون تی و همبستگی توصیفی )توزیع فراوانی، شاخص

 پیرسون( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 های تحقیقیافته
 توصیفی:های شاخص

گیرد در بخش اول با آوری شده در دو بخش مورد مطالعه قرار میهای جمعدر این پژوهش داده

ها و سپس بر اساس میانگین و  های  جمعیت شناختی نمونههای توصیفی ابتدا ویژگیاستفاده از آماره

های زیه و تحلیل دادهانحراف معیار بررسی خواهد شد در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی به تج

حاکی از آن  2های توصیفی ارائه شده در جدول شماره نتایج داده به دست آمده پرداخته خواهد شد.

است که الگوی یادگیری انطباق یابنده دارای بیشترین میانگین و انحراف معیار در میان دانشجویان 

 مورد مطالعه در این پژوهش بوده است.
 

                                                           
1. Sarchami 
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 ی بر حسب جنسیت و دانشگاه: فراوان1جدول شماره 

 دانشگاه پیام نور دانشگاه آزاد جنس
دانشگاه علمی 

 کاربردی

 دانشگاه 

 ایفنی و حرفه
 جمع

 63 25 7 20 11 مرد

 37 - 14 9 14 زن

 100 25 21 29 25 جمع

 
 توزیع توصیفی متغیرهای تحقیق :2جدول شماره 

 معیارانحراف  میانگین بیشترین کمترین تعداد متغیرها

 040/6 12/34 46 18 100 کننده جذب سبک

 161/5 74/32 44 19 100 سبک واگرا

 738/5 07/37 47 23 100 سبک همگرا

 149/6 68/37 48 20 100 ابندهی سبک انطباق
 

های توصیفی متغیرهای وارد شده در پژوهش، نرمال بودن توزیع متغیرهای پس از بررسی شاخص

 مورد بررسی قرار گرفت. Z آزمونپژوهش مورد از طریق 
 

 : نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق3جدول شماره 

 گینمیان تعداد متغیرها
انحراف 

 معیار
Kolmogorov-

Smirnov Z Sig 
نتیجه 

 آزمون

 نرمال 676/0 721/0 04/6 12/34 100 کننده جذب سبک

 نرمال 133/0 164/1 16/5 74/32 100 سبک واگرا

 نرمال 463/0 852/0 37/5 07/37 100 سبک همگرا

 نرمال 262/0 008/1 14/6 68/37 100 ابندهی سبک انطباق
 

مشخص شده است، تمامی متغیرهای این تحقیق از توزیع نرمال  3گونه که در جدول شماره همان

 کنند.پیروی می
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 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش4جدول شماره 

 ابندهی سبک انطباق سبک همگرا سبک واگرا کننده جذب سبک متغیرها

    1 کننده جذب سبک

   1 **512/0 سبک واگرا

  1 **554/0 **469/0 سبک همگرا

 1 **504/0 **405/0 **313/0 ابندهی سبک انطباق

 01/0** معناداری در سطح 

معناداری، در همانگونه که در جدول همبستگی فوق نشان داده شده است، همبستگی مثبت و 

 .های یادگیری وجود داشتی متغیرهای سبکبین کلیه 01/0سطح معناداری 
 

 های تحقیقیافته
 های یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد.مقاطع تحصیلی مختلف از نظر سبکفرضیه اول: بین دانشجویان 

تی تست برای تحلیل های یادگیری از شیوه برای بررسی اثر مقطع تحصیلی بر روی متغیرهای سبک

قابل مشاهده است. از آنجایی که   5ی این اطالعات در جدول شماره ها استفاده گردیدکه خالصهداده

باشد، می 05/0در بخش تی تست سبک جذب کننده و انطباق یابنده دارای سطح معناداری کمتر از 

کننده و انطباق یابنده به طور  گیری کرد که سبک جذبگونه نتیجهاین % 95توان با سطح اطمینان می

معناداری در مقطع کاردانی بیشتر از کارشناسی است؛ اما دو سبک همگرا و واگرا در میان دو گروه به 

 باشند. طور معناداری متفاوت نمی
 

 :  تی تست متغیرهای مستقل برای مقایسه سبک های یادگیری بر حسب مقطع تحصیلی5جدول 

 متغیرها

 کارشناسی کاردانی

t 
درجه 

 آزادی

سطح 

 میانگین تعداد معناداری
انحراف 

 معیار
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار

 008/0 28/97 69/2 47/6 86/32 59 88/4 93/35 41 سبک جذب کننده

 540/0 98 61/0 91/5 47/32 59 87/3 12/33 41 سبک واگرا

 033/0 14/94 16/2 00/6 08/36 59 08/5 49/38 41 سبک همگرا

 116/0 78/94 59/1 53/6 90/36 59 43/5 80/38 41 سبک انطباق یابنده
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 فرضیه دوم: بین سبک یادگیری براساس جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.

 ارائه شده است. 6 های مربوط به آزمون فرضیه دوم تحقیق در جدول شمارهآماره
 

 سبک های یادگیری بر حسب جنسبرای مقایسه  T : آماره های آزمون6جدول شماره 

 میانگین تعداد جنس متغیر
انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی
t معنی داری 

 کننده جذب سبک
 07/6 35/33 48 مرد

22/0 98 225/0 
 97/5 82/34 52 زن

 واگراسبک 
 95/4 93/32 48 مرد

36/0 98 715/0 
 38/5 55/32 52 زن

 سبک همگرا
 38/5 79/37 48 مرد

21/0 98 227/0 
 02/6 40/36 52 زن

 ابندهی سبک انطباق
 85/5 54/37 48 مرد

215/0 98 830/0 
 48/5 80/37 52 زن

 

 .های یادگیری بر اساس جنس تفاوت معناداری وجود نداردنتایج نشان داد که بین سبک

 

 بحث
 تفاوت معناداری وجود دارد.های یادگیری مقاطع تحصیلی مختلف از نظر سبکبین دانشجویان فرضیه اول: 

گونه نشان دادند که سبک جذب کننده و انطباق یابنده به این % 95نتایج به دست آمده با سطح اطمینان 

طور معناداری در مقطع کاردانی بیشتر از کارشناسی است؛ اما دو سبک همگرا و واگرا در میان دو 

 باشند.گروه به طور معناداری متفاوت نمی

ی بینی کنندهی گذشته سبک جذب کننده پیشجه به نتایج به دست آمده از فرضیهلذا با تو

توان دید که ی کاهش معدل بودند. لذا میبینی کنندهافزایش معنادار معدل و سبک انطباق یابنده پیش

این دو سبک مقابل یکدیگر در مقطع کاردانی به صورت معناداری بیشتر از مقطع کارشناسی وجود 
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لذا این امر خود باعث تفکیک دانشجویان مقطع کاردانی به دو گروه بسیار خوب و بسیار  دارند.

 های یادگیری متفاوت است.شان استفاده از سبکضعیف خواهد شد، که شاید یک دلیل تفاوت

های یادگیری در ( نیز نشان داد که بیشترین سبک1388نتایج پژوهش معیاری و همکاران )

به ترتیب همگرا و جذب کننده، و در دانشجویان سال پنجم همگرا و انطباق یابنده  دانشجویان سال اول

داری یافت نشد. به طوری که در بودند. بین سبک یادگیری دو گروه دانشجویان اختالف معنی

دانشجویان سال پنجم، سبک همگرا و انطباق یابنده بیش از دانشجویان سال اول و در مورد سبک 

ها یادگیری، فرآیند تغییر و پیشرفت مستمر افراد یا سازمانگرا، نتیجه بالعکس بود. جذب کننده و وا

 کند. یادگیری فرآیند افزایشی واست و در این فرآیند، باورهای بنیانی یا منطق غالب آنها تغییر می

ط فرد با محی ،از طریق یادگیری. پذیردمستمر است که براساس تجربه و تعامل با محیط صورت می

-مند میمین نیازهای خود بهرهأاز محیط برای ت کند ودر مقابل محیط ایستادگی می ،شودآشنا می خود

در زمینه عاطفی، فرد نحوه بروز  .گیردعمدتاً در سایه یادگیری صورت می، شود و رشد عقالنی

 . گیردعواطف وکنترل عواطف را فرا می
 

 جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.های یادگیری براساس فرضیه دوم: بین سبک

ی تبیین شده توسط پژوهشگر را رد کرد، و نشان داد که بین نتایج به دست آمده در این پژوهش فرضیه

تحقیقات مختلف در های یادگیری و جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج به دست آمده سبک

 1. ویتکینباشندج پژوهش حاضر همسو نمید و با نتایدهنمورد جنس همپوشی زیادی را نشان می

و  (1379) تر به نابسته بودن به زمینه معرفی کرده است. آزاد مردمردان را نسبت به زنان متمایل (1977)

های یادگیری و شناختی دختران و پسران مشاهده ( تفاوت معناداری بین سبک1384) عاصمیان

در کل نتایج تحقیقات  مردان نابسته به زمینه گزارش کرد. زنان را بیشتر از (1999)2محرابی و ننمودند.

های یادگیری افراد در جوامع به ثبات یک نظریه متمایل نیستند و این شاید بدین خاطر باشد که سبک

شوند؛  تمایل کلی اجتماع در برخورد با ای که دختران در آن اجتماعی میمختلف بسته به شیوه

 متفاوت باشد. همنوایی یا اطاعت محض بیتیهای ترشیوهدختران و تمایل والدین به 

                                                           
1. Witkin 

2. Mehrabi 
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 گیرینتیجه

 بین در(. 2005ت )کلب و کلب، متفاو ایـهسبک با ولی گیرندمی یاد رادـاف همه کلب ادـاعتق به

 این که گیرندمی فرا را درس معلم توضیح از بعد بالفاصله که هستند برخی شما هاییـهمکالس

 که هستند  هایتانهمکالسی از دیگر برخی. است کننده جذب شانیادگیری سبک اغلب افراد

 این نیست معنی دانـب این گیرند،نمی ادـی کالس سر الًـاص یا و گیرندمی یاد دیرتر کمی را مطلب

 ممکن و است متفاوت شانییادگیر سبک بلکه بگیرند یاد توانندنمی و دـدارن کمتری وشـه رادـاف

های افراد در یادگیری فقط تا حدی به تفاوت .باشد یابنده انطباق یا گراهم واگرا، جذب کننده، است

های شخصیتی، دشواری ها بستگی دارد؛ بنابراین عوامل دیگری نظیر ویژگیهای آنهوش و توانایی

های ی سبکهای انجام شده دربارهپژوهش. اندها نیز در این امر دخیلها و تفاوت سبکتکلیف

ش داده زهای متناسب افراد به آنها آمواند چنانچه با توجه به ترجیحات و سبکیری نشان دادهیادگ

 .یابدشود، به طور محسوسی پیشرفت تحصیلی آنها افزایش می

 انطباق سبک بررسی، مورد دانشجویان بین در یادگیری غالب سبک دهدمی نشان تحقیق این

-می ترکیب هم با فعال آزمایشگری و عینی تجربی هایشیوه یادگیری، سبک این درت. اس یابنده

 دسته تجارب یادگیری در را توانایی بیشترین هستند، یادگیری سبک این دارای که افرادی. شوند

 بیشترین انگیز،چالش و تازه تجارب با خود کردن درگیر و هاطرح اجرای از افراد ایند. دارن اول

 کسب برای همچنین. منطقی هایتحلیل به تا بپردازند، عمل به دارند تمایل افراد این. برندمی را لذت

 فروشندگی یا بازاریابی مثل فعال مشاغل در یادگیری سبک این. دارند تکیه مردم بر بیشتر اطالعات

 پرستاری و ارتباطات آموزش، به است یابنده انطباق شانیادگیری سبک که افرادی است. مؤثر

د. لذا پردازنمی آموزش و بازرگانی فروش، کارهای به اغلب خود حرفه در و دارند بیشتری عالقه

 نتیپاورپو مانند آموزشی مدرن ابزارهای از استفاده به صرف سخنرانی حالت از تدریس شیوه تغییر

-می تدریس حین در عملی هایفعالیت انجام و گروهی بحث روش از استفاده آموزشی، هایفیلم و

 متنوع هایروش از باید مدرسین و شود آنان انگیزه افزایش و دانشجویان اکثر یادگیری باعث تواند

براساس  .باشد فراهم دانشجویان همه برای یادگیری تجارب فرصت تا نمایند استفاده تدریس در

ها و باال ضرورت شناخت سبک های یادگیری برای تقویت نظام آموزشی در دانشگاهپژوهش حاضر 
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 تدریس در متنوع هایروش از باید مدرسین و شوددانشجویان به وضوح مشخص میبردن بنیه علمی 

تأثیرات محیطی و  .باشد فراهم دانشجویان همه برای یادگیری تجارب فرصت تا نمایند استفاده

تواند سازگاری دیجیتال میهای های تکنولوژیک نظیر اینترنت و رسانهتر به پیشرفتدسترسی گسترده

 .های مجازی و الکترونیک برقرار سازدنسل جدید دانشجویان و آموزشبهتری بین 

 شده مواجه آن با که تکلیفی  یا موقعیت سبک و فرد سبک بین توافق و هماهنگیاز سوی دیگر 

-یم آموزشی سبک و فرد یادگیری سبک بین توافق عدم. است فرد موفقیت در مهمی عامل است

 .باشد یادگیری در فرد ناتوانی علت تواند

مشاوران در دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقاطع مختلف تحصیلی با آگاهی از اطالعات 

 بدست آمده در این تحقیق نسبت به افزایش سطح علمی دانشجویان کمک کنند.

ریزی گردد تا اساتید های یادگیری دانشجویان حسابداری جهت اساتید برنامهکارگاه علمی سبک

 ضوع و توجه به سبک یادگیری هر فرد اقدام به تدریس نمایند.با اشراف به این مو

های یادگیری موزشی سبکآبا توجه به نتایج تحقیق جهت دانشجویان اقدام به برگزاری جلسه 

 مناسب گردد.
 

 های آتیپیشنهاد برای پژوهش

های جذب کننده و همگرا بیشترین تأثیر مثبت را در این پژوهش مشاهده کردیم که سبک -1

ی کاهش بینی کنندهبر روی معدل دانشجویان داشتند، در حالیکه سبک انطباق یابنده پیش

اره شد شاید متغیر دیگری که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار نگرفته ـمعدل بود. که اش

-های بعدی وارد کردن سایر متغیرهای محتمل مؤثر بر معدل و سبکاست. لذا برای پژوهش

 شود. میهای یادگیری توصیه 

 ها نیز انجام پذیرد.موضوع پژوهش با دانشجویان دیگر رشته -2

جهت رسیدن به ثبات نسبی در زمینه تحلیل عوامل بدست آمده و همچنین جهت تعمیم بهتر  -3

ژوهشی پهایی از این نوع بر روی جوامع ژوهشپشود که یشنهاد میپژوهش حاضر، پنتایج 

 انجام شود.مختلف )از لحاظ سن، فرهنگ و ...( 
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نیز انجام پذیرد و با  مانند پرسشنامه سبک یادگیری رادفورد هااین تحقیق با دیگر پرسشنامه  -4

 نتایج تحقیق حاضر مقایسه گردد.

شود پژوهش با هدف مداخله روانی در این زمینه صورت گیرد تا چگونگی پیشنهاد می -5

 تر شود.اثربخشی آن روشن
 

 هامحدودیت

 باشد:تحت تأثیر چند محدودیت میهای مذکور یافته

گیری از طرح مقطعی است. برای تعیین جهتی که ترین محدودیت آن بهرهاحتماال اساسی -1

-های طولی آزمونکند، مطالعه طولی الزم خواهد بود، به هر حال طرحاین روابط عمل می

اجرای مطالعه آورند، لذا برای بررسی بیشتر گری فراهم میتری از واسطههای بسیار دقیق

 طولی الزم است.

های دومین محدودیت این است که به علت ویژگی جامعه مورد پژوهش که از آموزش -2

باشد، تعمیم نتایج پژوهش دانشگاهی برخوردارند، و نمونه پژوهش محدود به دانشجویان می

 های سنی و قومی باید با احتیاط انجام شود.به دیگر اقشار جامعه، دیگر گروه

های لیل محدودیت وسعت کار، پژوهش تنها توانست اثر چند متغیر مؤثر در سبکبه د -3

یادگیری را تبیین نماید، ولی روشن است که متغیرهای فرهنگی، اجتماعی، و شخصیتی 

 اند.باشند، که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار نگرفتهبسیاری در این روند مؤثر می

 

 

 منابع و مآخذ
 توانایی و( زمینه به و نابسته زمینه به وابسته) یادگیری هایسبک بین رابطه بررسی(. 1379. )ش مرد، آزاد .1

. ارشد کارشناسی نامهپایان. 78-79 سال در اردبیل شهر راهنمایی سوم سال آموزان دانش مسأله حل

  تربیتی علوم و شناسی روان دانشکده طباطبایی، عالمه دانشگاه

: تهران. هاآزمون و هانظریه: شناختی و یادگیری هایسبک(. 1386. )ح اسفندآباد، شمس و ،.س پور، امامی .2

 .سمت



 
 
 

 1394اردهم، مرداد ماه چهشماره                                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

 

21 

 

 راهبردهای مجله پرستاری، در آنها کاربرد و یادگیری هایسبک(. 1389) س طهماسبی،. م پازارگادی، .3

 .73-76 ،2 شماره 3 دوره آموزشی،

 عملکرد و سن با مامفورد و هانی یادگیری هایسبک و کلب یادگیری هایشیوه رابطه(. 1390. )ا رضایی، .4

 .89 پاییز ششم، سال هجدهم، شماره تربیتی شناسیروان فصلنامه. دانشجویان تحصیلی

 پیشرفت بر زمینه به وابسته و زمینه از مستقل یادگیری هایسبک تأثیر(. 1385. )ح زارع، و ،.م سرمدی، .5

  .14-22 ،(4) 4 نور، پیک مجله. پیام نور دانشگاه دانشجویان تحصیلی

 )پاییز(. 3 وتربیت، تعلیم فصلنامه. فارسی زبان تحصیلی پیشرفت ملی سنجش(. 1384. )ف عاصمیان، .6

 دانش یادگیری سبک و مفهومی سبک ادراکی، سبک با تفکر هایسبک بین رابطه(. 1389. )ا.ع خسروی، .7

 .84-5،100 شماره ،2 ،دوره روانشناختی تحقیقات. آموزان

 فصلنامه آنان، مرجح تدریس سبک بر دانشجویان یادگیری سبک تأثیر(. 1392. )م رجائی، ،.ا خندقی، .8

 .نهم سال هشتم، و بیست شماره تربیتی، روانشناسی

 دانشجویان میان در یادگیری هایسبک و شخصیت عامل پنج بین ارتباط(. 1388. )م لطیفیان، ،.ز هاشمی، .9

 ،6 دوره روانشناسی، مطالعات. شیراز دانشگاه مهندسی  – فنی و انسانی علوم هایدانشکده پسر و دختر

 .91-114 ،10 شماره

 و شخصیتی هایویژگی یادگیری، هایسبک رابطه بررسی(. 1386. )ر ادمالیی، محمدزاده ،.ص ایزدی، .10

 .15-28 ،(9 تربیتی علوم مقاالت ویژه ،27) 14 رفتار، دانشور. آموزان دانش تحصیلی عملکرد

های یادگیری دانشجویان (. مقایسه سبک1388ا.، صبوری کاشانی، ا.، قریب، م.، بیگلرخانی، م. )معیاری،  .11

های توسعه در آموزش پزشکی، سال اول و سال پنجم رشته پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی،گام

 .110-118، 2، شماره 6مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره 

های یادگیری بر اساس نظریه کلب در (. بررسی سبک1381اده، ع.، و حسینی، م. )عزیزی، ف.، خانز .12

 . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.80دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین درسال

های های یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان گروه(، رابطه سبک1391غیبی، م.، عارفی، م.، دانش، ع. ) .13

 .53-69(، 21)1، شماره 6صلنامه روان شناسی کاربردی، سال تحصیلی، ف

های یادگیری براساس نظریه (. ارتباط سبک1391فرمانبر، ر.، حسین زاده، ط.، اسدپور، م.، و یگانه، م. ) .14

-60(، 86)22کلب با موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 

68. 

 های یادگیری(. سبک1384صفاری، م. ) .15



 
 
 

 1394اردهم، مرداد ماه چهشماره                                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

 

22 

 

های یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی (. ارتباط سبک1387زندی، ب.، رشیدی، ف. ) .16

 .86-87زبان فارسی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر سقز درسال تحصیلی 

17. Amir, R, Jelas.Z. M., (2010). Teaching and Learning Styles in Higher 

Education Institutions: Do They Match? Procedia Social and Behavioral 

Sciences, 7(C), 680-684. 

18. Boyde M, Tuckett A, Peters R, Thompson DR, Turner C, Stewart S. 

Learning style and learning needs of heart failure patients (The Need2Know-

HF patient study). Eur J CardiovascNurs. 2009 Dec;8(5):316-22. 

19. Colquitt, J. A., LePine, J. A., & Noe, R. A. (2000). Toward an integrative 

theory of training motivation: A meta_analytic  path analysis of 20 years of 

research, Journal of Applied Psychology, Vol 85(5), Oct 2000, 678-707. 

20. Daff, A. (2004). The role of cognitive learning style in accounting education: 

Developing learning competencies: New York: Educational Psychological 

Press. Educational Research, 97, 4251. 

21. Dobson JL. Learning style preferences and course performance in an 

undergraduate physiology class. AdvPhysiol Educ. 2009 Dec; 33(4):308-14. 

22. El-Farargy, N. (2010). The views, attitudes and learning style preferences of 

Higher National Chemical Engineering students, education for chemical 

engineers, 5(4), e55-e71. 

23. Farkas, R. D. (2003). Effect of traditional versus learning–style instructional 

methods on middle – school students. Journal of path analysis of 20 years of 

research. Journal of Applied Psychology, 85, 678707. 

24. Hendry, G. D., Heinrich, P., Lyon, P. M., Barratt, A. L, Simpson. J. M., S. J. 

et. (2005).Helping students understand their learning style: Effects on study 

self efficacy, preferences for group work, & group climate. Psychology, 25, 

395407. 

25. Honigsfeld, A., Schiering, M. (2004). Diverse approaches to the diversity of 

learning style in teacher education. Educational psychology, 24, 488750. 



 
 
 

 1394اردهم، مرداد ماه چهشماره                                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

 

23 

 

26. Hueyching.  J.  &bReeves.  T.C.  (1992),  Mental modeles:  A research  focus  

for  interactive  learning  system. Educational Technology research and 

Development, 40. 39-59. 

27. Keefe, J. W. (1979). Learning style: An overview. British Journal of 

Educational Psychology, 67, 192212. 

28. Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2005). The Kolb Learning Style Inventory-

Version 3.1. Technical Specifications, available at: 

www.learningfromexperience.com . 

29. Kolb, D. A. (1976). Management and the learning process. California 

Management Review, 18, 21-31 . 

30. Mehrabi, H. (1999). The effect of field independence on the students choice 

cognitive strategies in the EFL situation. A Thesis for the Degrree of master 

of arts in Teaching English. Tarbiat Modarres university   . 
31. Norman G. When will learning style go out of style? Adv Health SciEduc 

Theory Pract. 2009 Mar;14(1):1-4. 

32. Pusic MV, Leblanc VR, Miller SZ. Linear versus web-style layout of 

computer tutorials for medical student learning of radiograph interpretation. 

AcadRadiol. 2007 Jul;14(7):877-89. 

33. Robynne, M. & Gravenhorst, B. A., M. S. (2007). Student Learning styles 

&Academic Performance in a nontraditional anatomy course. Journal of 

Dance Education.7 (2), 3845. 

34. Romanelli F, Bird E, Ryan M. Learning styles: a review of theory, 

application, and best practices. Am J Pharm Educ. 2009 Feb 19;73(1):9. 

35. Sarchami R, & S.S., H. (2004). Relation of learning styles with Ghazvin 

nurse student's educational progress. The Journal of Qazvin University of 

Medical Sciences, 30, 64-67 . 

36. Stahl, S. A. (2002). Different strokes for different folks? In L. Abbeduto 

(Ed.), Taking sides: Clashing on controversial issues in educational 

psychology (pp. 98-107). Guilford, CT, USA: McGraw-Hill., 

http://www.learningfromexperience.com/


 
 
 

 1394اردهم، مرداد ماه چهشماره                                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

 

24 

 

37. Terry, M. (2001). Translating learning style theory in to university teaching 

practices: An article based on kolb experiential learning model. Journal of 

College Reading and Learning, 32, 1: 6886 

38. Witkin, H. A., Moore, C. A., Goodenough, D. D. R., & coz, P. W. (1977). 

Field dependent an field independent cognitive styles and their educational 

implications. Review of educational research, 47 . 
39. Zoghi M, Brown T, Williams B, Roller L, Jaberzadeh S, Palermo C, et al. 

Learning style preferences of Australian health science students. J Allied 

Health. 2010 Summer;39(2):95-103. 

 

 

 

 

  


	مقدمه14
	14

