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Abstract
Aim: The aim of this study was to determine the learning styles and locus of
control of different academic groups of university students. Method: The study
method was causal-comparative and the statistical population consisted of 6992
undergraduate students at University of Tabriz in the groups of humanities,
basic sciences, engineering and medical sciences which via relative ratio
stratified random sampling method, 363 individuals were selected. The
measuring tools were Kolb (1999) learning styles and locus of control
inventory of Rutter 1966. The data were analyzed using chi-square and oneway ANOVA. Results: The humanities students had accommodate learning
style, the basic sciences students had convergent learning style, the engineering
students had divergent learning style and the medical students had assimilator
learning style (χ2= 72.43, P= 0.001). The locus of control of the students with
accommodate learning style was most external relative to other groups (F=
11.161, P= 0.001) and the students of engineering relative to other groups and
medical sciences were most external relative to humanities group (F= 64.526,
P= 0.001). Conclusion: Since identification of the learning styles can be
effective in shaping internal and external locus of control and the changing
incompatible attributions, hence teaching and learning styles should be
proportionate with the learning styles of each academic groups in order that the
students succeed in educational and occupational experiences via learning their
field of study principles and achieve self-esteem.
Key Words: academic groups, accommodator, assimilator, convergent,
divergent, learning styles, locus of control
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چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین سبکهای یادگیری و منبع کنترل دانشجویان گروههای تحصیلی بود .روش:
روش پژوهش علی-مقایسهای و جامعه آماری  2992نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در
گروههای تحصیلی علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی-مهندسی و پزشکی بود که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای نسبی از میان آنها  626نفر انتخاب شد .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه سبکهای یادگیری
کُلب ( )9999و منبع کنترل راتر  9922بود .دادههای بهدست آمده با مجذور کا و تحلیل واریانس یکراهه
تحلیل شد .یافتهها :نتایج نشان داد دانشجویان علوم انسانی سبک یادگیری انطباقیابنده ،علوم پایه سبک
همگرا ،فنی-مهندسی سبک واگرا و پزشکی سبک جذبکننده دارند ( .)P= 0/009 ،χ2= 22/36منبع
کنترل دانشجویان دارای سبک یادگیری انطباقیابنده نسبت به گروههای تحصیلی دیگر بیرونیتر (99/929
= )P= 0/009 ،Fو منبع کنترل دانشجویان فنی-مهندسی نسبت به گروههای دیگر و دانشجویان پزشکی
نسبت به علوم انسانی درونیتر بود ( .)P= 0/0009 ،F= 23/222نتیجهگیری :از آنجایی که شناخت
شیوههای یادگیری میتواند در شکلگیری منبع کنترل درونی و بیرونی مناسب و نیز تغییر اسناد ناسازگار
موثر باشد ،بنابراین الزم است آموزش و روشهای تدریس ،متناسب با سبکهای یادگیری هر گروه تحصیلی
باشد تا دانشجویان با یادگیری مبانی و کاربردی رشته تحصیلی خود ،تجارب آموزشی و شغلی موفقیتآمیز
را کسب کنند و به خودباوری برسند.

کلیدواژهها :انطباقیابنده ،جذبکننده ،سبک یادگیری ،گروههای تحصیلی ،منبع کنترل ،واگرا ،همگرا
 .*9نویسنده مسئول ،دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
Email: p.mosavati@yahoo.com
 .2استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،ایران
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مقدمه
سبک یادگیری شیوهای است که افراد در پردازش اطالعات و راهبردهای جدید در جهت یادگیری
موثر اتخاذ میکنند (کوتینهو و نئومن .)2003 ،هر فرد روشهای ترجیحی متفاوتی برای درک،
سازماندهی و ذخیرهسازی اطالعات دارد که قابل تشخیص و نسبتا پایدار است (یونگ و پترسون،
 .)2002افراد جهت تطبیق با موقعیت و نظارت بر آن از شناخت و یادگیری خود استفاده میکنند،
بدین ترتیب سبکهای مختلف یادگیری آنها ظاهر میشود (آرتورز .)2002 ،سبک یادگیری را
میتوان بهعنوان روش دستیابی به دانش و فرایندی در جهت بهبود تفکر (اورهان )2092 ،و نیز
بهعنوان روش بازیابی دانش اکتسابی در استفادههای آتی تعریف کرد (عبدالرشید ،تائیب ،لیاسب،
سوالئیمانب ،مورات و همکاران.)2096 ،
در الگوی یادگیری کُلب 9932 ،9سبکهای یادگیری افراد در یک شکل چرخهای قرار دارند و
مقیاس سبک یادگیری امکان تعیین جایگاه فرد در این چرخه را مهیا میسازد (هاوک و شاه،
 .)2002این چرخه یادگیری چهار شیوه یادگیری را معرفی میکند :تجربه عینی ،مشاهده تاملی،
مفهومسازی انتزاعی 2و آزمایشگری فعال( 6پکر .)2003 ،کسب و ادراک اطالعات با استفاده از دو
شیوه تجربه عینی و مفهومسازی انتزاعی و پردازش اطالعات از دو شیوه مشاهده تاملی و
آزمایشگری فعال صورت میپذیرد (متالیدو و پالتسیدو .)2003 ،یک شیوه به تنهایی سبک
یادگیری فرد را مشخص نمیکند ،بلکه سبک یادگیری هر فردی از ترکیب شیوههای یادگیری
حاصل میشود .این سبکهای یادگیری شامل همگرا ،3واگرا ،2جذبکننده 2و انطباقیابنده 2هستند
(برزگر.)2099 ،
سبک یادگیری همگرا از ترکیب دو شیوه یادگیری مفهومسازی انتزاعی و آزمایشگری فعال
ایجاد میشود .افراد دارای سبک همگرا از طریق تفکر و عمل یاد میگیرند (پکر .)2003 ،آنها
توانایی استفاده از راهحلهای قبلی در حل مسائل جدید را دارند .نقطه قوت این افراد مهارت در
برنامهریزی اهداف ،حل مساله و تصمیمگیری است (تورسکی و گاالگری .)2099 ،آنها ابتدا از
تجارب دست اول و سپس با انجام تکالیفی که مستلزم تجارب جدید هستند یاد میگیرند (وورلی،
 .)2092سبک یادگیری واگرا از ترکیب دو شیوه یادگیری تجربه عینی و مشاهده تاملی ایجاد
1. Kolb
2. abstract conceptualization
3. active experimentation
4. convergent
5. divergent
6. assimilator
7. accommodator
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میشود .افراد دارای سبک واگرا ترجیح میدهند در فرایند یادگیری بر احساس و افکار خود تمرکز
کنند (پکر .)2003 ،این افراد موقعیتی را تجربه کرده و سپس آن موقعیت را از زاویههای مختلف
بررسی میکنند (دیمورو و تری .)2002 ،نقطه قوت این افراد توانایی تخیل ،خالقیت و مهارت
ارتباط با دیگران است (تورسکی و گاالگری .)2099 ،سبک یادگیری جذبکننده از ترکیب دو
شیوه یادگیری مفهومسازی انتزاعی و مشاهده تاملی ایجاد میشود .افراد دارای این سبک ترجیح
میدهند از طریق تفکر و مشاهده یاد بگیرند (پکر .)2003 ،جذبکنندهها توانایی زیادی در کسب
انواع گستردهای از اطالعات بهصورت منطقی ،معتبر و کامل دارند (دیمورو و تری .)2002 ،نقطه
قوت این افراد مهارت آنها در برنامهریزی و سازماندهی دقیق ،تحلیل و استدالل استقرائی است
(تورسکی و گاالگری .)2099 ،سبک یادگیری انطباقیابنده از ترکیب دو شیوه یادگیری تجربه
عینی و آزمایشگری فعال ایجاد میشود .انطباقیابندهها از طریق احساس و عمل یاد میگیرند
(پکر .)2003 ،همچنین انطباقیابندهها در موقعیتهای انتزاعی مشارکت فعاالنه را ترجیح میدهند
(دیمورو و تری .)2002 ،نقطه قوت آنها توانایی در انجام طرحها و تکالیف و درگیری با فعالیت-
های جدید است (تورسکی و گاالنگر .)2099 ،در نمودار  9الگوی سبک یادگیری کُلب به تصویر
کشیده شده است.
تجربه عینی
(احساس)

مشاهده تاملی
(مشاهده)

پیوستار ادراک اطالعات

واگرا
(مشاهده و احساس)

انطباق پاینده
(احساس و عمل)
آزمایشگری فعال
(عمل)

پیوستار پردازش اطالعات

همگرا
(تفکر و عمل)

جذب کننده
(تفکر و مشاهده)
مفهوم سازی انتزاعی
(تفکر)

نمودار  .1الگوی سبک یادگیری کُلب (المبرسکی ،2992 ،اقتباس از غیبی ،عارفی و دانش)1901 ،

از سویی ،منبع کنترل بهعنوان یک عامل شخصیتی ،بر یادگیری و رفتارهای تحصیلی فرد تاثیرگذار
است (آلیاس ،اکاسا و کیسوت .)2092 ،راتر 9929 ،9معتقد است منبع کنترل مبتنی بر تبیین
1. Rutter
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تفاوتهای فردی در ادراک یک رویداد ویژه ،بهعنوان عامل تقویت است (کریمی .)9692 ،منبع
کنترل به توانایی فرد در میزان کنترلی که بر محیط و تعامل با آن دارد (یاتس )2009 ،و نظامی
از اعتقادات که بر اساس آن فرد موفقیتها و شکستهای خود را ارزیابی میکند (شاهنده و
آقایوسفی )9699 ،اشاره دارد .منبع کنترل پیوستاری دو بعدی را نشان میدهد .بعد اول ،منبع
کنترل درونی 9است که عبارت از کنترل فردی قوی است که تحت تاثیر نیروهای درونی قرار دارد
و بعد دوم ،منبع کنترل بیرونی 2است که کنترل فردی ضعیفی است که تحت تاثیر نیروهای بیرونی
قرار دارد (اسکندر و آکین.)2090 ،
افراد دارای منبع کنترل درونی معتقدند تقویتکنندهها وابسته به رفتارها و اسنادهای خود
آنها هستند .در مقابل افراد دارای منبع کنترل بیرونی معتقدند تقویتکنندهها وابسته به شانس،
تقدیر و مداخههای افراد دیگرند (راک استراو .)2002 ،منبع کنترل تاثیر فراوانی بر فرایندهای
شناختی و به تبع آنها بر میزان موفقیت تحصیلی دارد (ارسالن ،چارداک و اویسال .)2096 ،عقاید
فراگیران درباره پیشرفت و یا شکست خود ،اطالعاتی را درباره منبع کنترل در اختیار میگذارد که
حاکی از اهمیت منبع کنترل تحصیلی است (چتینکالپ .)2090 ،سبک یادگیری نیز عامل موثری
در عملکرد تحصیلی و غیرتحصیلی بهشمار میرود (امامیپور و شمس اسفندآباد .)9632 ،در کل
منبع کنترل تاثیرگذار بر رفتار ،ادراک و نگرش فراگیران است (کسیجی ،شاهین و اووز.)2009 ،
سرین ،سرین و شاهین ( ،)2009در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند بین راهبردهای شناختی-
یادگیری از قبیل تمرکز ،بهکارگیری اطالعات ،انتخاب ایدههای اصلی ،یادیارها و نمرههای منبع
کنترل رابطه معناداری وجود دارد .آکچا ( ،)2096در پژوهشی دریافت دانشجویانی که از سبک
یادگیری مرور و تکرار ذهنی استفاده میکنند دارای منبع کنترل بیرونی هستند .نوردین ،وهاب و
داهالن ( )2096نیز در پژوهش خود نشان دادند یادگیرندگان دارای منبع کنترل بیرونی ،آموزش
ساختارمند را ،و یادگیرندگان دارای منبع کنترل درونی ،آموزش غیرساختارمند را ترجیح میدهند.
پونتو ،اومس و کاویسون ( ،)2093در پژوهش خود نشان دادند ارتباط بین نمرههای شیوه یادگیری
مفهومسازی انتزاعی دانشجویان ،و نمرههای منبع کنترل آنها معنادار است .زیمکوتز ،کروزر ،یایال
و ریبارسکی ( ،)2092در پژوهشی نشان دادند افراد با منبع کنترل بیرونی در مقایسه با افراد با
منبع کنترل درونی در استفاده از سبک یادگیری دیداری بر اساس استعارهها عملکرد بهتری دارند.
نتایج پژوهشها نشان میدهد که سبک یادگیری با منبع کنترل رابطه دارد .با اتخاذ چنین
پژوهشهایی میتوان به شناسایی سبکهای یادگیری افراد و آگاهی از تفاوتهای فردی در فرایند
یادگیری پرداخت .همچنین میتوان در محیطهای یادگیری تعیین نمود که افراد با ترجیحهای
1. internal locus of control
2. external locus of control
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مختلف یادگیری دارای منبع کنترل درونی یا بیرونی هستند .بنابراین با نگاه کلی به هدفِ محوریِ
نظام آموزش عالی که عبارت از مجهز نمودن دانشجویان به مهارت خودباوری و خودکنترلی است،
توجه به عوامل اثرگذار بر عملکرد دانشجویان از جمله فرایند تصمیمگیری در انتخاب رشته
تحصیلی دانشگاهی و شغل و نیز شکلگیری متغیرهای شخصیتی و تغییر منبع کنترل ضرورت
دارد .بر این اساس این پژوهش در میان دانشجویان که در صدد افزایش تجارب آموزشی یا تغییر
باورهای خود در مورد کنترل رفتارهای تحصیلی و بهبود بخشیدن به تواناییها و استعدادهای
فردی خود هستند انجام و فرضیههای زیر آزمون شد.
 .9سبکهای یادگیری گروههای مختلف تحصیلی دانشجویان متفاوت است.
 .2منبع کنترل دانشجویان با سبکهای متفاوت یادگیری متفاوت است.
 .6منبع کنترل گروههای مختلف تحصیلی دانشجویان متفاوت است.
روش
پژوهش حاضر توصیفی ،از نوع علی-مقایسهای بود .جامعه آماری  2962دانشجوی مقطع
کارشناسی دانشگاه تبریز در گروههای تحصیلی علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی-مهندسی و دانشجویان
علوم پزشکی بود .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی استفاده شد .با
توجه به جدول کرجسی -مورگان  ،9920حجم نمونه  626نفر برآورد شد .در جامعه  2339نفری
گروه علوم انسانی ،از  9626نفر دانشجوی پسر 22 ،نفر و از  9023دانشجوی دختر  22نفر؛ در
جامعه  9222نفری فنی-مهندسی ،از  9233دانشجوی پسر  22نفر و از  633دانشجوی دختر 20
نفر؛ در جامعه  9263نفری گروه علوم پایه ،از  322دانشجوی پسر  36نفر و از  903نفر دانشجوی
دختر  33نفر ،و در جامعه  9032نفری پزشکی ،از  226دانشجوی پسر  60نفر و از  292دانشجوی
دختر  22نفر برآورد و انتخاب شد .پس از بررسی پرسشنامهها ،در گروه علوم انسانی 23 ،دانشجوی
پسر 33 ،دانشجوی دختر؛ در گروه فنی-مهندسی  22دانشجوی پسر و  20دانشجوی دختر؛ در
گروه علوم پایه 39 ،دانشجوی پسر و  32دانشجوی دختر؛ در گروه پزشکی 29 ،دانشجوی پسر و
 22دانشجوی دختر به پرسشنامهها کامل پاسخ داده بودند .بنابراین افت آزمودنی شامل  26نفر
بود و در کل پرسشنامههای  630دانشجو بررسی شد.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه سبک یادگیری کُلب .1این پرسشنامه توسط کُلب ( )9999ساخته شد و شامل 92
جمله و هر جمله شامل  3گزینه است .هر قسمت بهترتیب شیوههای یادگیری تجربه عینی،
�1. Kolb
s learning style inventory
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مشاهده تاملی ،مفهومسازی انتزاعی و آزمایشگری فعال را معرفی میکند .آزمودنی با خواندن هر
جمله به گزینهای که با نحوه یادگیری او بیشترین مطابقت را دارد نمره  3را انتخاب و به همین
ترتیب هر گزینه را با  6 ،2 ،9و  3نمرهگذاری میکند .از جمع اولین گزینههای آن  92جمله ،یک
نمره بهدست میآید که معرف نمره تجربه عینی است و بهترتیب از جمع گزینههای دوم ،نمره
شیوه یادگیری مشاهده تاملی ،از جمع گزینههای سوم ،نمره مفهومسازی انتزاعی و از جمع گزینه-
های چهارم ،نمره شیوه یادگیری آزمایشگری فعال بهدست میآید .این پرسشنامه شیوههای
یادگیری افراد را در دو ُبعد تجربه عینی-مفهومسازی انتزاعی و مشاهده تاملی-آزمایشگری فعال
میسنجد .از تفریق دوبهدوی این شیوهها یعنی تفریق مفهومسازی انتزاعی از تجربه عینی و تفریق
آزمایشگری فعال از مشاهده تاملی ،دو نمره بهدست میآید .این دو نمره بر محور مختصات قرار
میگیرد و از تقاطع این دو محور ،یعنی محور عمودی که تجربه عینی-مفهومسازی انتزاعی است
و محور افقی که مشاهده تاملی-آزمایشگری فعال است ،چهار ربع بهوجود میآید که در هر ربع
یک سبک یادگیری همگرا-واگرا ،و انطباقیابنده-جذبکننده قرار میگیرد (کُلب .)9999 ،حسینی
لرگانی (9622؛ نقل از المبوری )9632،اعتبار این آزمون را با آلفای کرونباخ برای آزمایشگری فعال
 ،0/22مفهومسازی انتزاعی  ،0/32مشاهده تاملی  0/23و تجربه عینی  0/23بیان کرده است .در
پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای تجربه عینی  ،0/23مشاهده تاملی  ،0/23مفهومسازی انتزاعی
 0/22و آزمایشگری فعال  0/23بهدست آمد.
 .2پرسشنامه منبع کنترل راتر .این مقیاس توسط راتر در سال  9922ساخته شد و  29ماده
دارد که هر ماده دارای  2گزاره است .از بین  29ماده  26ماده درونی و بیرونی بودن منبع کنترل
آزمودنی را میسنجد و شش ماده  23 ،23 ،99 ،93 ،3 ،9به گونهای طراحی شده است که آزمودنی
را در تشخیص هدف آزمون گمراه میکند .به پاسخ هر ماده نمره  0یا  9داده میشود .در این
مقیاس نمرة باال بیانگر منبع کنترل بیرونـی و نمـرة پـایین ،بیـانگر منبـع کنترل درونی است.
فیست و فیست )9632( 9معتقدند نمرههایی که بین این دو حد نهایی هستند ،اما به سمت کنترل
درونی گرایش دارند ،از همه مطلوبترند .حد متوسط ضرایب پایایی این مقیاس با روش
کودرریچاردسون و تنصیف  0/29و با بازآزمایی با فاصله زمانی دو ماهه  0/20گزارش شده است
(شاهنده .)9633 ،در پژوهش حاضر پایایی سوالهای مربوط به منبع کنترل با ضریب آلفای
کرونباخ برابر  0/23بهدست آمد.
شیوه اجرا .اجرای پژوهش برای هر گروه تحصیلی در دانشگاه تبریز انجام شد ،بدینصورت که
ابتدا ضمن اخذ رضایت آگاهانه آزمودنیها برای شرکت در پژوهش ،توضیحاتی درباره پژوهش،
1. Feist & Feist
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اهداف و مزیتهای آن و نیز نحوه تکمیل پرسشنامهها ارائه و درباره محرمانه ماندن اطالعاتشان،
به آنها اطمینان داده شد .ابتدا پرسشنامه کُلب و سپس پرسشنامه راتر در اختیار دانشجویان
بهصورت گروهی قرار گرفت و  20-60دقیقه فرصت داده شد تا به سﺆالها پاسخ دهند .پرسشنامهها
در بین  626دانشجو توزیع و پس از بررسی و حذف موارد ناقص ،دادهها بهکمک مجذور کا ،تحلیل
واریانس یکراهه تحلیل در مورد  630نفر انجام شد.
یافتهها
در این پژوهش  23/3درصد از آزمودنیها مرد و  39/2درصد زن؛ همچنین  62/2درصد از
آزمودنیها را دانشجویان گروه علوم انسانی 26/9 ،درصد گروه فنی-مهندسی؛  22درصد گروه علوم
پایه و  92/2درصد گروه علوم پزشکی تشکیل دادند .میانگین و انحراف معیار سن آزمودنیها
بهترتیب  22/23و  9/33بود 29 .درصد آزمودنیها متاهل و  29درصد مجرد بودند.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی منبع کنترل دانشجویان به تفکیک
علوم
علوم
منبع کنترل
پایه
انسانی
99/29 92/36
میانگین
9/22 9/92
انحراف معیار
0/23 0/23
چولگی
0/33 0/22
کشیدگی

گروههای تحصیلی و سبک یادگیری
سبک
پزشکی سبک
فنی-
واگرا
همگرا
مهندسی
99/36 99/20 99/29 90/29
9/32
9/22
9/39
9/96
0/22
0/32
0/22
0/22
0/29
0/22
0/22
0/29

سبک
جذبکننده
99/26
9/20
0/29
0/26

سبک
انطباقیابنده
92/99
9/39
0/23
0/26

جدول  9نشان میدهد میانگین منبع کنترل دانشجویان علوم انسانی بیش از بقیه گروههای
تحصیلی است و دانشجویان از سبک یادگیری انطباقیابنده بیش از سبکهای دیگر استفاده
میکنند .همچنین آمارههای چولگی و کشیدگی ،مفروضه توزیع طبیعی دادهها را تایید میکنند.
جدول  .2نتایج آزمون مجذورکا در مورد تفاوت سبکهای یادگیری دانشجویان گروههای
سبک
همگرا
واگرا
جذبکننده
انطباقیابنده

علوم
انسانی
92
23
99
22

مختلف تحصیلی
فنی-
علوم پایه
مهندسی
99
66
36
93
3
20
92
92

علوم
پزشکی
96
99
29
99

ارزش
مجذورکا

درجه
آزادی

**22/362

9
*

P<0/02 **P<0/09
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جدول  2نشان میدهد گروههای تحصیلی سبکهای یادگیری متفاوتی دارند ( .)P= 0/009بهعالوه
دانشجویان گروه علوم انسانی بیشتر دارای سبک یادگیری انطباقیابنده ،گروه علوم پایه بیشتر
دارای سبک یادگیری همگرا ،گروه فنی-مهندسی بیشتر دارای سبک یادگیری واگرا و گروه پزشکی
بیشتر دارای سبک یادگیری جذبکننده هستند.
جدول  .9نتایج آزمونهای لوین و ام باکس به منظور بررسی برابری واریانس خطا و یکسانی
آزمون
لوین
ام باکس

ماتریسهای کوواریانس در مفروضه منبع کنترل
F
درجه آزادی  9درجه آزادی 2
مقدار M
23
9
2/292
92263/22
3
9/339
2/62

سطح معنیداری
0/33
0/62

در جدول  ،6براساس نتایج آزمون لوین پیش فرض همگنی واریانسها و براساس نتایج ازمون ام.
باکس مفروضه یکسانی ماتریسهای کوواریانس برقرار است.
جدول  .9تحلیل واریانس یکراهه در مورد تفاوت میزان منبع کنترل با سبکهای مختلف یادگیری

منبع کنترل

مجموع مجذورات
سطوح
26/993
بین گروهی
230/020
درون گروهی
32092/932
کل

درجات آزادی
6
662
630

F

میانگین مجذورات
2/926
**
99/929
0/293
*

P<0/02 **P<0/09

جدول  3نشان میدهد تفاوت بین میزان منبع کنترل دانشجویان در سبکهای مختلف یادگیری،
معنیداری است ( .)P= 0/009برای روشن شدن این مطلب که تفاوت مربوط به کدامیک از سبک-
های یادگیری است از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
جدول  .1نتایج آزمون توکی برای مقایسه تفاوت میانگین منبع کنترل با سبکهای یادگیری
انحراف معیار
اختالف میانگین
0/92209
0/9233
واگرا
0/96322
-0/9699
جذبکننده
همگرا
0/92229
*-0/2992
انطباقیابنده
0/92209
-0/9233
همگرا
0/96692
-0/6022
جذبکننده
واگرا
0/92223
*-0/2329
انطباقیابنده
0/96322
0/9699
همگرا
0/96692
0/6022
واگرا
جذبکننده
0/96322
*-0/6302
انطباقیابنده
0/92229
0/2992
همگرا
0/92223
0/2329
واگر
انطباقیابنده
0/96322
*0/6302
جذبکننده
*
P<0/02 **P<0/09
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طبق جدول  2تفاوت میزان منبع کنترل دانشجویان با سبک یادگیری انطباقیابنده در مقایسه با
سبکهای دیگر معنادار و بیرونیتر است (.)P= 0/02
جدول  .6نتایج تحلیل واریانس یک راهه در تفاوت میزان منبع کنترل گروههای تحصیلی
میانگین
درجات
مجموع
سطوح
F
مجذورات
آزادی
مجذورات
32/699
6
229/922
بین گروهی
**23/222
9/626
662
منبع کنترل درون گروهی 323/232
669
32292
جمع
*
**
P<0/02 P<0/09

جدول  2نشان میدهد تفاوت بین میزان منبع کنترل دانشجویان در گروههای مختلف تحصیلی،
معنادار است ( .)P= 0/009برای روشن شدن تفاوت گروهها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
جدول  .7نتایج آزمون توکی برای مقایسه تفاوت میانگین منبع کنترل گروههای تحصیلی
انحراف معیار
اختالف میانگین
0/92223
*9/9269
علوم پایه
0/92233
*2/2932
فنی -مهندسی
علوم انسانی
0/93922
*9/2202
پزشکی
0/92223
*-9/9269
علوم انسانی
0/92900
*9/0932
فنی -مهندسی
علوم پایه
0/20992
0/3922
پزشکی
0/92233
*-2/2932
علوم انسانی
0/92900
*-9/0932
علوم پایه
فنی -مهندسی
0/99922
*0/2930
پزشکی
0/93922
*-9/2202
علوم انسانی
0/20992
-0/3922
علوم پایه
پزشکی
0/99922
*0/2930
فنی -مهندسی
*
P<0/02 **P<0/09

طبق جدول  2تفاوت میزان منبع کنترل دانشجویان در گروه فنی-مهندسی در مقایسه با
دانشجویان دیگر ( )P= 0/02و نیز میانگین منبع کنترل گروه علوم پزشکی نسبت به گروه علوم
انسانی معنادار و درونیتر است (.)P= 0/06
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش تفاوت سبک یادگیری گروههای تحصیلی تایید و مشخص شد ،سبک یادگیری
دانشجویان گروه علوم انسانی انطباقیابنده ،دانشجویان گروه علوم پایه همگرا ،دانشجویان فنی-
مهندسی واگرا و دانشجویان پزشکی جذبکننده است .این یافته با یافتههای مانولیس ،برنز،
اسودانی و چینتا ()2096؛ روبلس ،کوکس و سیفرت ()2092؛ رحمانی ()2092؛ ویلیامز ()2090؛
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کرد و مهدوی ()9690؛ و رحمانپور ،پالیزبان و زمانی ( )9633همسو است .در تبیین این نتایج
همانطور که پونتو و همکاران ( )2093خاطر نشان کردند ،میتوان گفت سبکهای یادگیری تحت
تاثیر متغیرهای محیطی ،روش تدریس و برنامه درسی رشته خاص قرار میگیرد .جوی و کُلب
( )2009معتقدند ترجیح یک سبک خاص در یادگیری ،امری ذاتی نیست و رشد و تحول یا تغییر
در ترجیح یک سبک یادگیری در تعامل با محیط یادگیری صورت میگیرد؛ و سبکهای یادگیری
پویا و وابسته به الزاماتی هستند که محیط یادگیری فراهم میآورد.
همچنین بین سبک یادگیری و منبع کنترل دانشجویان تفاوت معنیداری دیده شد به این
صورت که مشخص شد دانشجویان با سبک یادگیری انطباقیابنده نسبت به سایر سبکها ،منبع
کنترل بیرونی دارند .بهعبارتی دانشجویان با سبکهای دیگر یادگیری منبع کنترل درونیتری
دارند .این یافته با پژوهش رحیمی و بیگدلی ()2093؛ و ماسینگا و نمتی ( )2092همسو و با
پژوهش شارا و کوکاباش ()2092؛ و سیه و دویر ( )2009ناهمخوان است .منبع کنترل بر اساس
سبکهای یادگیری شکل میگیرد .برخی از سبکهای یادگیری ،منبع کنترل درونی و برخی نیز
منبع کنترل بیرونی را توسعه میبخشند .توجه ،حمایت و پرورش خالقیت ،منبع کنترل درونی را
و منابع قدرت اجتماعی محدود ،منبع کنترل بیرونی را ایجاد میکنند( .المجالی )2092 ،همچنین
به نظر آکچا ( )2096دانشجویان با منبع کنترل درونی یا بیرونی تمایل به اتخاذ سبک یادگیری
ویژهای دارند و این به دلیل زیرساختهای آموزشی و میزان حمایت اعضاء هیات علمی دارد .هسیه
و دویر ( )2009نیز اظهار میکنند دانشجویان با نوع خاصی از منبع کنترل درونی یا بیرونی در
استفاده از نوع ویژهای از راهبرد یادگیری ،فواید بیشتری کسب میکنند.
یافته دیگر این پژوهش نشان داد تفاوت بین منبع کنترل گروههای تحصیلی دانشجویان معنادار
است ،بهطوریکه دانشجویان گروه فنی-مهندسی نسبت به سایر گروهها و دانشجویان گروه پزشکی
نسبت به گروه علوم انسانی دارای منبع کنترل درونیتر هستند .این یافته با پژوهش ساریچام،
دوران و چارداک ()2092؛ ماسینگا و نمتی ()2092؛ حسینی و الهی ()2090؛ وود ،سیلر و کوهن
( )2009و هدسل ( )2009همسو است .بنا بر عقیده پونتو و همکاران ( )2093نقش بالینی علوم
پزشکی آن را از دیگر رشتهها متفاوت ساخته است .این دانشجویان تشویق میشوند تصمیمهای
مستقالنهای داشته باشند و این امر موجب احساس کنترل بیشتر بر موقعیت خواهد بود .همچنین
بنا به اعتقاد قنسولی و الهی ( )2090احتماالً علوم انسانی در جامعه ما دارای ارزش اجتماعی
پایینتری است و تعدادی از دانشجویان بهدلیل عملکرد ضعیفشان در دبیرستان مجبور میشوند
رشتههای علوم انسانی را انتخاب کنند .بنابراین عدم انگیزه و عدم عالقه ،تاثیری منفی در پیشرفت
تحصیلی دانشگاهی و به تبع آن تجربه شکستهای تحصیلی پیدرپی را به دنبال خواهد داشت.
در مقابل دانشجویان گروه پزشکی و فنی-مهندسی با توجه به ارزش باالی اجتماعی این رشتهها،
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انگیزه بیشتری برای مطالعه دارند .گلپرور ( )2093نیز اظهار میکند احتماالً گروههای فنی و
پزشکی احساس کنترل بیشتری بر رفتارهای خود و فرایندهای آموزش دارند ،نشانههای انگیزش
بیشتری از خود بروز میدهند و گرایش بیشتری به داشتن منبع کنترل درونی پیدا میکنند .چرا
که افکار ،باورها و نگرشها تحت تاثیر موقعیتها قرار میگیرند و منبع کنترل درونی با افزایش
موقعیتهای موفقیتآمیز افزایش مییابد.
در نهایت میتوان نتیجه گرفت که ،منبع کنترل بهعنوان عامل شخصیتی مهم بر رفتارهای
تحصیلی و یادگیری دانشجویان موثر است .بنابراین از آنجاییکه دانشجویان نیروی فعال جامعه
را تشکیل میدهند ،توانمندسازی آنها در شناخت سبکها ،آگاهی از نقاط قوت در موقعیتهای
یادگیری ،تمرکز در بررسی راهبردهای متنوع و دستیابی به قویترین ابزار ارتقاء خودباوری ،امری
ضروری و از مهمترین اهداف نظام آموزش عالی محسوب میشود .بنابراین الزم است بهمنظور به
حداکثر رساندن انگیزش دانشجویان ،سبکهای یادگیری آنها در طراحی برنامههای آموزشی در
نظر گرفته شود و با تطبیق عالیق ،رغبتها ،نیازها و شخصیت دانشجویان با شیوههای یادگیری،
فرصتهای شغلی برای آنها فراهم شود .همچنین بهتر است اساتید با شناخت سبکهای یادگیری
دانشجویان و با استفاده از فعالیتهای گروهی ،دورههای آموزشی راهبردهای مطالعه ،هدایت
دانشجویان به فعالیتهای خارج از کالس و کنفرانسها ،به دانشجویان کمک کنند تا یادگیری بهتر
و نگرش مناسب نسبت به مسائل در آنها ایجاد شود و شرایط را به گونهای تدارک ببینند که
زمینه چالشهای بهینه ،هدفهای خودمختار ،بازخوردهای فردی ،محیطهای تازه و پیچیده و
انگیزش درونی در آنها فراهم شود تا دانشجویان بتوانند از نظر تحصیلی و شغلی به سازگارترین
و مفیدترین نتایج عملی ممکن دست یابند .در کل با توجه به آنچه بیان شد ،سبک یادگیری با
منبع کنترل در ارتباط است و دانشجویان با شناخت شیوههای یادگیری مرتبط با رشته تحصیلی
میتوانند در مواجهه با شکستها و موفقیتها از اسنادهای بیرونی و درونی مناسب استفاده کنند.
الزم به ذکر است که عدم قابلیت تعمیم نتایج در سایر گروههای تحصیلی دانشجویان و در
دورههای کارشناسی ارشد و دکتری ،از محدودیتهای این پژوهش بود.
منابع
المبوری ،فاطمه .)9632( .بررسی و مقایسه رابطه سبکهای یادگیری و عملکرد تحصیلی در دانش-
آموزان دختر سال سوم دبیرستانهای مدارس دولتی و نمونه دولتی .پایاننامه کارشناسی ارشد.
رشته راهنمایی و مشاوره .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .دانشگاه شهید بهشتی.
امامیپور ،سوزان ،.و شمس اسفندآباد ،حسن .)9632( .سبکهای یادگیری و شناختی :نظریهها و
آزمونها .تهران :انتشارات سمت.
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پرسشنامه منبع کنترل راتر

 -9الف :علت اینکه کودکان دچار گرفتاری میشوند این است که پدر و مادرشان بیش از اندازه مجازاتشان میکنند�.
ب :امروزه گرفتاریهای بیشتر کودکان به این دلیل است که پد و مادرشان بیش از حد با آنها به مالیمت رفتار میکنند�
 -2الف :بسیاری از رویدادهای ناخوشایند در زندگی مردم تا اندازهای به علت بدشانسی است�.
ب :بدبیاریهای مردم نتیجه اشتباهات خود آنهاست�.
 -6الف :یکی از دالیل عمده بروز جنگها این است که مردم زیاد به امور سیاسی عالقهمند نیستند�.
ب :هر قدر هم مردم برای جلوگیری از جنگ بکوشند ،باز هم جنگ وجود خواهد داشت�.
 -3الف :سرانجام مردم به احترامی که شایستهاشان باشد دست مییابند و لو مدتها طول بکشد�.
ب :بدبختانه بیشتر اوقات ارزش یک فرد هر قدر که بکوشد ،نامعلوم میماند�.
 - 2الف :این عقیده که معلمان نسبت به دانشآموزان خود بیانصافند بیمعنی است�.
ب :بیشتر دانشآموزان نمیدانند تا چه حد نمرهای که در دروس خود میگیرند تحت تاثیر رویدادهای تصادفی است�.
 -2الف :هر قدر سعی خودمان را بکنیم باز هم بعضیها از ما خوششان نمیآید�.
ب :افرادیکه نمیتوانند کاری بکنند که مورد عالقه دیگران قرار بگیرد راه ساختن با دیگران را بلد نیستند�.
 -2الف :در تعیین شخصیت هر فرد وراثت سهم عمدهای دارد�.
ب :آنچه شخصیت یک فرد را میسازد ،تجارب او در زندگی است�.
 -3الف :اغلب به این نکته پی بردهام که هر چه قرار است اتفاق بیفتد اتفاق میافتد�.
ب :هر وقت خودم تصمیم گرفتهام راه مشخصی برای اقدام کردن انتخاب کنم بهتر از تسلیم شدن به سرنوشت بوده است�.
 -9الف :اگر دانشآموز خودش را برای امتحان آماده کرده باشد ،به ندرت ممکن است حقش در امتحان پایمال شود�.
ب :بیشتر اوقات سوالهای امتحان به اندازهای با درس ساالنه بیارتباط است که درس حاضر کردن واقعا بیفایده است�.
 -90الف :به دست آوردن موقعیت حاصل سختکوشی است ،شانس در آن بیاثر یا بسیار کم اثر است�.
ب :شغل خوب گیر آوردن در درجه اول به این بستگی دارد که در فرصت مناسب در موقعیت مطلوب باشید�.
 -99الف :فردی که دارای شرایط متوسط فردی و اجتماعی است میتواند در تصمیمگیری دولت موثر باشد�.
ب :دنیا در اختیار عده معدود صاحبان قدرت است ،از آدم خردهپا کاری ساخته نیست�.
 -92الف :هر وقت برای انجام کاری نقشه میکشیم تقریبا یقین دارم که میتوانم آن را عمل کنم�.
ب :عاقالنه نیست که برای آینده دور نقشه بکشم چون خیلی چیزها در حال دستخوش خوشبیاری و بدبیاری است�.
 -96الف :عده معینی از مردم هیچ حسنی ندارند �.ب :هرکس خوبیهایی دارد�.
 -93الف :برای من بهدست آوردن چیزهایی که خواستارشان هستم ربطی به بخت و اقبال ندارد�
ب-کامال مربوط به شانس است�
 -92الف :رئیس شدن به این بستگی دارد که شانس یاری کند و شخص قبل از هر کسی دیگر در شرایط مناسب قرار گیرد�
ب :واداشتن مردم بای انجام کار درست به توانایی افراد بستگی دارد نه شانس و اقبال�.
 -92الف :تا آنجا که به رویدادهای دنیا مربوط میشود بیشتر ما قربانی نیروهایی هستیم که نه میشناسیم و نه میتوانیم بر آنها چیره
شویم �.ب :با شرکت فعاالنه در امور سیاسی و اجتماعی مردم میتوانند بر رویدادهای جهانی نظارت کنند�.
 -92الف :بیشتر مردم میدانند تا چه حد زندگیاشان تحت اختیار رویدادهای زندگی است�.
ب :در واقع چیزی به نام بخت وجود ندارد�.
 -93الف :آدم باید همیشه به اشتباه خود اعتراف کند�.
ب :بهتر است روی اشتباهاتتان سرپوش بگذارید�.
 -99الف :مشکل میتوان فهمید کسی واقعا از ما خوشش میآید یا نه�.
ب :تعداد دوستان یک فرد بستگی بستگی به میزان خوب بودن او دارد�.
 -20الف :باالخره میان رویدادهای خوب و بد که برای ما رخ میدهد تعادل برقرار میشود�.
ب :بیشتر بدبختیها حاصل عدم توانایی ،نادانی ،تنبلی یا نتیجه هر سه است�.
 -29الف :با کوشش کافی میتوانیم فساد سیاسی را از میان برداریم�.
ب :نظارت زیاد مردم روی فعالیت سیاستمدارانی که بر سر کارند دشوار است�.
 -22الف :بعضی وقتها از طرز نمره دادن معلمان سر در نمیآوریم�.
ب :میان درس خواندن و نمره گرفتن رابطه مستقیمی وجود دارد�.
 -26الف :راهنمای خوب کسی است که بگذارد خود مردم برای کار خود تصمیم بگیرند�.
ب :راهنمای خوب کسی است که تکلیف هر کسی را معین کند�.
 -23الف :بیشتر وقتها احساس میکنم روی حوادثی که برایم اتفاق میفتد کنترل کمی دارم�.
ب :امکان ندارد باور کنم بخت و اقبال در زندگی من سهم زیادی داشته باشد�.
 -22الف :دلیل تنهایی مردم این است که سعی نمیکنند با دیگران دوستی کنند�.
ب :سعی زیاد از حد برای خوشایند کردن مردم فایدهای ندارد .اگر قرار است از آدم خوششان بیاید خوششان میآید�
 -22الف :در مدرسه برای ورزش خیلی اهمیت قائل میشوند�.
ب :ورزشهای گروهی برای پرورش شخصیت فرد یک روش عالی است�.
 -22الف :هرچه سرم میآید نتیجه کار خودم است�.
ب :بیشتر وقتها احساس میکنم که روی مسیر زندگیام کنترل کافی ندارم�.
 -23الف :بیشتر وقتها نمیتوانم بفهمم که چرا سیاستمدارها اینطور رفتار میکنند�.
ب :دست آخر خود مردم مسئول نوع حرکت ملی یا محلی خودشان هستند�.
 -29الف :بیشتر وقتها نمیتوانم بفهمم که چرا سیاستمدارها اینطور رفتار میکنند�.
ب :دست آخر خود مردم مسئول نوع حرکت ملی یا محلی خودشان هستند�.
***
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مقایسه سبکهای یادگیری و منبع کنترل در ...

پرسشنامه سبکهای یادگیری کُلب
 -9وقتی که مشغول یادگیری هستم دوست دارم:
الف) مطابق احساسم باشد� ب) نگاه کنم و گوش بدهم� ج) درباره عقاید و نظریهها فکر کنم� د) عمالً به انجام کار بپردازم�
 -2زمانی خیلی خوب یاد میگیرم که:
الف) به احساسات و حدسهای خود اتکا میکنم� ب) با دقت گوش میکنم و نگاه میکنم� ج) به تفکر منطقی اتکا میکنم� د)
بهطور عملی کار میکنم�
-6در ضمن یادگیری:
الف) احساسها و واکنشهای نیرومندی بر من حـاکم اسـت� ب) آرام و تـوی خودم هستم� ج) میل دارم موضوعات را با استدالل
کشف کنم� د) احساس مسئولیت میکنم�
 -3من از طریق:
الف) احساس کردن یاد میگیرم� ب) نگاه کردن یاد میگیرم� ج) فکر کردن یـاد میگیرم� د) انجام دادن یاد میگیرم�
-2در ضمن یادگیری:
الف) پذیرای تجارب تازه هستم� ب) به همه جنبههای مطلب توجه میکنم� ج) دوست دارم موضوعات را تحلیل کنم و آنها را به
اجزای تشکیل دهندهشان تجزیه کنم� د) دوست دارم امور را شخصاً بیازمایم�
 -2در ضمن یادگیری:
الف) از احساس درونی خودم بهره میگیرم� ب) فردی مشاهدهگر هسـتم� ج) فردی منطقی هستم� د) فردی فعال هستم�
-2من به بهترین وجهی:
الف) از ارتباط با دیگران یاد میگیرم� ب) از راه مشاهده یاد مـیگیرم� ج) از نظریه های عقالنی یاد میگیرم� د) از راه کوشش و
تمرین یاد میگیرم�
 -3در ضمن یادگیری:
الف) غرق موضوع میشـوم� ب) قبـل از شـروع بـه کـار تأمـل میکـنم� ج) عقاید و نظریه ها را میپسندم� د) دوست دارم نتایج
کارم را ببینم�
-9زمانی خیلی خوب یاد میگیرم که:
الف) به احساسم اطمینان کنم� ب) به مشاهداتم اطمینـان کنم� ج) به عقاید و نظریات خودم اطمینان کنم� د) کارها را شخصاً
انجام دهم�
 -90در ضمن یادگیری:
الف) شخصی پذیرا هستم� ب) شخصی بینظر هستم� ج) شخصی منطقی هستم� د) شخصی مسئولیتپذیر هستم�
-99در ضمن یادگیری:
الف) غرق موضوع میشوم� ب) دوست دارم مشاهده کنم� ج) موضوعات ا را ارزیابی میکنم� د) دوست دارم فعال باشم�
-92زمانی خیلی خوب یاد میگیرم که:
الف) شخصی پذیرا و دور از تعصب باشم� ب) شخصی دقیق باشم� ج) شخصی باشم که عقاید را تجزیه و تحلیل میکنم� د)
شخصی اهل عمل هستم�
***
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