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پيش بيني خودكارآمدي بر مبناي شيوههاي يادگيري دانش آموزان
ليال رضائي
هدف پژوهش حاضر پيشي بيني خودكارآمدي بر مبناي شيوه هاي يادگيري دانش آموزان پسردر مقطع دبيرستان
شهر تهران بود .شركت كنندگان مشتمل بر  ۳۶۰دانش آموز پسر بودند كه به شيوه هدفمند انتخاب شدند .به منظور
گردآوري اطالعات از پرسشنامه سبك هاي يادگيري (كُلب وكُلب )۲۰۰۵ ،و پرسشنامه خودكارآمدي (شرر و همکاران،
 ،)۱۹۸۲استفاده شد .داده هاي پژوهش با آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفتند .نتايج
بيانگر آن بود كه بين شيوه هاي يادگيري (تجربه عيني ،مشاهده تاملي ،مفهوم سازي انتزاعي و آزمايشگري فعال) با
خودكارآمدي عمومي همبستگي معنادار وجود دارد .تحليل رگرسيون چندگانه نشان دادكه شيوه هاي يادگيري (مفهوم
سازي انتزاعي و آزمايشگري فعال) ،خودكارآمدي عمومي دانش آموزان پسر را به طور مثبت پيش بيني مي كنند.

كليد واژهها :شيوه هاي يادگيري ،خودكار آمدي ،مفهوم سازي انتزاعي ،آزمايشگري فعال ،دانش آموزان پسر.

� دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،گروه روانشناسي تربيتي ،تهران ،ايران.
Email: dr_leilarezaei@yahoo.com
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چکيده
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پیش بینی خودکارآمدی بر مبنای شیوه های یادگیری دانش آموزان

مقدمه

روش شناسي
مطالعه حاضر در زمره تحقيقات همبستگي از نوع پيش بيني و علّي غير آزمايشي است .جامعه ي آماري پژوهش
حاضر ،دانش آموزان دوره متوسطه (مدارس دولتي روزانه) شهر تهران در سال تحصيلي  ۹۲-۹۳بودند كه از ميان آن
ها نمونه اي شامل  ۳۶۰پسر به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي  ،از مدارس مناطق ،۱۰ ،۶ ،۱
 ۱۲و  ۱۳انتخاب شدند و پرسشنامه هاي پژوهش حاضر را پر كردند .جهت تجزيه و تحليل اطالعات از نرم افزارهاي
 SPSS (ver17)۱بهره گرفته شد .ابزارهاي استفاده شده در پژوهش حاضر عبارت بودند از پرسشنامه سبك
هاي يادگيري كلب كه داراي  ۱۲عبارت است .كه هر  ۱۲عبارت داراي  ۴پاسخ بوده و آزمودني بايد پاسخهاي
خود را براي هر عبارت بر حسب ميزان شباهت با وي در پيوستاري از  ۱تا  ۴نمره گذاري كند ( ۴حد اكثر
شباهت و  ۱حداقل شباهت) .در نهايت نمرات با هم ديگر جمع زده مي شود .از اجرا مقياس دو نتيجه استخراج
مي شود :نخست شيوه هاي يادگيري كه شامل چهار شيوه تجربه عيني ،مشاهده تأ ملي،مفهوم سازي انتزاعي و
آزمايشگري فعّ ال است .به اين شکل كه حاصل جمع پاسخ هاي گزينه اول در مورد  ۱۲عبارت ،شيوه تجربه
1

. statistical package for social science

٧٨

Downloaded from iase-jrn.ir at 11:18 +0430 on Tuesday May 15th 2018

درباره سبك هاي يادگيري ،الگوهاي متعددي مطرح شده است (هين و بودني .)۱۹۹۹ ،يکي از اين الگوها كه
توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب كرده است مدلي است كه توسط ديويد كلب ارائه شده است (پالسيدو
و متاليدو .)۲۰۰۹ ،الگوي كلب از سبك هاي يادگيري براساس نظريه يادگيري تجربه اي بنا نهاده شده است (سيف،
 .)۱۳۹۲فرايند يادگيري تجربه اي كلب به صورت يك چرخه ي يادگيري حلزوني شکل نشان داده مي شود كه در
آن يادگيرنده همه اصول مربوط به يادگيري يعني تجربه كردن ،تامل كردن ،تفکر كردن و عمل كردن را تجربه مي
كند (جوي و كلب .)۲۰۰۹ ،بنابراين چهار شيوه يادگيري به وجود مي آيد كه عبارتند از :تجربه عيني ،مشاهده تاملي،
مفهوم انتزاعي و آزمايشگري فعالحاصل ميشود .يکي از متغيرهايي كه از سبك يادگيري تاثير مي پذيرد ،خود
كارآمدي است كه به باور فرد درباره توانايي انجام كاري با موفقيت ،گفته مي شود (سيف.)۱۳۹۲ ،
بندورا ( ،)۱۹۸۶خودكارآمدي را به عنوان باور فرد به عمل مطلوب در كنارآمدن با موقعيت دانسته است .يکي از
متغيرهايي كه از سبك يادگيري تاثير مي پذيرد ،خود كارآمدي است كه به باور فرد درباره توانايي انجام كاري با
موفقيت ،گفته مي شود (سيف .)۱۳۹۲ ،نتايج حاصل از پژوهش هاي معدود ذكر شده در زمينه رابطه شيوه هاي ياد
گيري و خودكار آمدي عمومي دانش آموزان متوسطه متناقض است .قلي زاده و احقر ( ،)۱۳۹۱در پژوهش خود
دريافت كه ميزان خودكارآمدي دانش آموزاني كه از شيوه هاي يادگيري تجربه عيني و مشاهده تاملي استفاده مي
كنند به طور معناداري بيشتر از دانش آموزان داراي شيوه هاي يادگيري مفهوم سازي انتزاعي و آزمايشگري فعال
است .يوسفي ( ،)۱۳۸۹در پژوهش خود دريافت كه بين شيوه هاي يادگيري و باورهاي خودكارآمدي رابطه وجود
دارد .اوزگن و همکاران ( ،)۲۰۱۳در پژوهش خود دريافتند كه دانش آموزان داراي شيوه هاي يادگيري مفهوم سازي
انتزاعي و آزمايشگري فعال نسبت به دانش آموزان داراي شيوه هاي يادگيري تجربه عيني و مشاهده تاملي ،در
يادگيري رياضيات خود كار آمدي باالتري دارند .مروري بر ادبيات پژوهش نشان مي دهد كه شيوه هاي يادگيري
نقش بسيار مهمي در امر يادگيري و پيشرفت تحصيلي و خودكارآمدي دانش آموزان دارند .هدف اين پژوهش پيشي
بيني خودكارآمدي عمومي بر مبناي شيوه هاي يادگيري دانش آموزان پسر در مقطع دبيرستان شهر تهران است.
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عيني ،پاسخ هاي گزينه دوم مشاهده تأ ملي،پاسخ هاي گزينه سوم مفهوم سازي انتزاعي و پاسخ گزينه چهارم
آزمايشگري فعّ ال را نشان مي دهند .جوي و كُلب ( ) ۲۰۰۹براي چهار شيوه يادگيري آلفاي كرونباخ بين ۰/۷۹
الي  ۰/۹۴گزارش كرده اند و روايي سازه و همبستگي با فرم هاي هم راستا را در حد مطلوب گزارش نمودند .در
پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ براي تجربه عيني ( ،) ۰/۷۹مشاهده تأملي ( ،)۰/۷۲مفهوم سازي انتزاعي (،)۰/۸۵
آزمايشگري فعّال ( ،) ۰/۷۲بعد درک اطالعات( ) ۰/۸۳و بعد پردازش اطالعات( ) ۰/۷۴حاصل گرديد .ب_
گزينه اي است كه ماده هاي شماره ۳و ۸و ۹و ۱۳و  ۱۵از چپ به راست و بقي ه از راست به چپ امتيازشان
افزايش مي يابد و نمره بيشتر بيانگر خودكار آمدي باالتر است .براتي ( )۱۳۷۶جهت بررسي پايايي مقياس
خودكار آمدي از روش دو نيمه كردن استفاده كرد و ضريب اعتبار آزمون از طريق روش اسپيرمن برابر ۰/۷۶
كه رضايت بخش مي باشد (جهاني ملکي .)۱۳۸۸ ،در پژوهش حاضر ضريب پايايي با استفاده از روش آلفاي
كرونباخ براي خودكارآمدي ( ،)۰/۸۸حاصل گرديد.
يافته ها
در اين بخش از پژوهش ابتدا به گزارش ميانگين ،انحراف متغيرهاي پژوهش در جدول  ۱پرداخته مي شود.
جدول .۱ميانگين  ،انحراف معيار همبستگي متغيرهاي پژوهش
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جدول .۲خالصه مدل رگرسيون گام به گام خودكارآمدي بر اساس شيوه هاي يادگيري
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متغير

همان طور كه داده هاي جدول  ۳نشان مي دهند ،شيوه يادگيري مفهوم سازي انتزاعي و شيوه يادگيري
آزمايشگري فعال ،به طور مثبت خود كارآمدي عمومي را پيش بيني مي كنند .در مجموع اين متغير ها  ۱۶درصد از
واريانس نمرهاي خود كارآمدي عمومي را تبيين مي كنند.
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مقياس خود كارآمدي شرر :اين مقي اس توسط شرر ۱و همکاران ( )۱۹۸۲تهيه شده و داراي  ۱۷ماده پنج
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هدف از پژوهش حاضر تعيين نقش مولفه هاي چهارگانه شيوه هاي يادگيري شامل تجربه عيني ،مشاهده تاملي،
مفهوم سازي انتزاعي و آزمايشگري فعال در پيش بيني خودكارآمدي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تهران
بود .يافته هاي پژوهش در سطح توصيف داده ها نشان داد ،كه شيوه يادگيري مفهوم سازي انتزاعي شيوه دلخواه
بيشتر آزمودني ها بوده و شيوه يادگيري تجربه عيني كم ترين طرفدار را در بين دانش آموزان پسر داشته است،
همچنين در نتايج پژوهش حاضر  ،شيوه هاي يادگيري مفهوم سازي انتزاعي و آزمايشگري فعال رابطه مثبت و
معناداري با خودكارآمدي داشتند ،اما شيوه هاي يادگيري تجربه عيني و مشاهده تاملي رابطه منفي و معناداري با
خودكارآمدي داشتند كه در كل نتايج اين پژوهش با يافته مطالعه ( يوسفي ،)۱۳۸۹ ،مبني بر وجود رابطه بين شيوه
هاي يادگيري و خودكارآمدي دانش آموزان مطابقت دارد .همچنين ،نتايج پژوهش حاضر با يافته پژوهش هاي (
اوزگن و همکاران )۲۰۱۳ ،نيز هماهنگ است .آن ها ،در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه دانش آموزان
داراي شيوه هاي يادگيري مفهوم سازي انتزاعي و آزمايشگري فعال نسبت به دانش آموزاني كه ساير شيوه هاي
يادگيري را به كار مي برند در يادگيري و عملکرد در كالس درس خودكارآمدي باالتري دارند .البته نتايج پژوهش
حاضر با يافته هاي (قلي زاده و احقر ،)۱۳۹۰ ،ناهماهنگ است از اين جهت كه آن ها درمطالعه خود نشان دادند ،كه
دانش آموزان داراي شيوه هاي يادگيري مشاهده تاملي وتجربه عيني از خودكارآمدي باالتري نسبت به دانش آموزان
داراي ساير شيوه هاي يادگيري (مفهوم سازي انتزاعي و آزمايشگري فعال) برخوردارند .درتبيين نتايج فوق مي توان
اظهار نمود ،كه اگر فرايند آموزش و يادگيري در محيط آموزشي با شيوه هاي يادگيري دانش آموزان متناسب و
هماهنگ شود ،خودكارآمدي عمومي دانش آموزان افزايش مي يابد .عالوه بر اين  ،شيوه هاي يادگيري اكتسابي و
زيستي هستند .نوع برخورد با دانش آموزان در مراكز آموزشي بر شيوه يادگيري آن ها موثر است .نتايج حاصل از
تحليل رگرسيون نشان مي دهد كه شيوه هاي يادگيري مفهوم سازي انتزاعي و آزمايشگري فعال ،خودكارآمدي
عمومي دانش آموزان پسر را به طور مثبت پيش بيني مي كند .بنابر ،نظر كُلب افرادي كه داراي شيوه هاي يادگيري
مفهوم سازي انتزاعي و آزمايشگري فعال هستند ،غير هيجاني اند و ترجيح مي دهند با اشياء كار كنند تا با آدم ها،
عاليق محدودي دارند،
بنابراين گرايش آن ها بيشتر بر مبناي عمل است تا مشاهده (سيف .)۱۳۹۲ ،خودكارآمدي بر واكنش هاي هيجاني
و تفکر افراد نيز تاثير مي گذارد .افراد با خودكارآمدي باال نسبت به افراد با خود كارآمدي پايين ،در هنگام مواجه
شدن با مسائل مشکل با استناد به مطالعات سازنده قادر به حل آن مسائل هستند .بنابراين افراد با خودكارآمدي
پايين اضطراب بيشتري راتجربه مي كنند (سن .)۲۰۱۲ ،با استناد به نتايج پژوهش حاضر شناخت شيوه هاي يادگيري
دانش آموزان يك سازه مهم و پيش بيني كننده مناسب در زمينه خود كارآمدي آن ها مي باشد .اميد است معلمان
توجه بيشتري به شيوه يادگيري و تاثير آن در خودكارآمدي دانش آموزان نمايند .پژوهش درباره شيوه هاي يادگيري
بر اين نکته تاكيد مي كند كه توجه به اين شيوه ها در برنامه درسي و آموزشي مي تواند به دانش آموزان كمك كند
كه بياموزند چگونه ياد بگيرند و دانش آموزان ضعيف نيز مي توانند بياموزند كه يادگيري خود را كنترل نمايند و بر
اين اساس به نحوي كارآمدتر اطالعات را دريافت و پردازش كنند .اين پژوهش مانند ساير پژوهش هايي كه در حوزه
علوم انساني انجام مي شوند با محدوديت هايي مواجه بود .از جمله انجام پژوهش در شهر تهران و در ميان دانش
آموزان پسر است كه در تعميم نتايج آن به شهرهاي ديگر و به دانش آموزان دختر ،بايد جانب احتياط رعايت شود.
لذا به محققين پيشنهاد مي شود در پژوهش هاي آتي ابعاد خودكارآمدي دانش آموزان را مورد توجه قرار دهند.
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Abstract
The purpose of this study was to predict self-efficacy based on the learning styles of high school
students in Tehran. The participants consisted of 360 male students who were selected in a targeted
manner. In order to collect information, the learning styles questionnaire (Kalb and Kalb, 2005) and
self-efficacy questionnaire (Sherer et al., 1982) were used. Data were analyzed using correlation test
and multiple regression analysis. The results indicated that there is a significant correlation between
the learning styles (objective experience, reflective observation, abstract conceptualization and active
testing) with general self-efficacy. Multiple regression analysis showed that learning methods
(abstract conceptualization and active testing) positively predict the male students' general selfefficacy.
Key words: learning methods, self-efficacy, abstract conceptualization, active testing, male
students.
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