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چکیده
توجه به سبکهای یادگیری و مؤلفههای تعیینکننده آن برای دانشآموزان از ضروریات تعلیم و تربیت در
دنیای امروز است .پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطهٔ بین سبکهای یادگیری (با توجه به مؤلفههای اصلی آن) با
مهارتهای زبانآموزی (زبان انگلیسی) است .بدین منظور جامعه آماری پژوهش ،دبیرستانهای شهرستان چالوس به
تعداد  1260نفر است که به روش نمونهگیری تصادفی پسرانه از نوع طبقهای به تعداد  154نفر بر اساس جدول
کرجسی -مورگان انتخابشدهاند .این پژوهش براساس نظریه ورمونت و ریجسویک (برای سنجش سبکهای
یادگیری) و مهارتهای زبانآموزی (مهارتهای گوش دادن ،صحبت کردن ،خواندن و نوشتن) زبان انگلیسی
تدوین شده است .ابزار اصلی گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد سبکهای یادگیری است و تجزیهوتحلیل
پژوهش حاضر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام انجام پذیرفت .یافتههای حاصل از
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پژوهش حاضر نشان میدهد که کلیه سبکهای یادگیری با مهارتهای زبانآموزی ارتباط مثبت و مستقیم دارد .اما
دو سبک یادگیری غیرمتمرکز با ضریب  0/497و سبک یادگیری معطوف به معنا و هدف با ضریب  0/283بیشترین
اهمیت را داشتهاند .درنتیجه ،میتوان گفت که اگر نظام آموزشی برای ارتقاء و فهم هر چه بیشتر سبک یادگیری
غیرمتمرکز و متکی بر معنا و هدف موردتوجه قرار دهد ،به دانشآموزان در کسب مهارت زبانآموزی کمک و
مساعدت بیشتری اعمال خواهد نمود .بهعبارتدیگر ،ضرورت بازشناسی نقش سبکهای یادگیری در پیشبینی
مهارتهای زبانآموزی دانشآموزان مورد تأیید واقع شد.
کلیدواژهها :سبکهای یادگیری ،زبان ،مهارتهای یادگیری ،سبک غیرمتمرکز ،دوره متوسطه.

مقدمه
بررسی مطالعات انجامشده درزمینهٔ روانشناسی شناختگرا ،بیانگر این نکته است کهه
افراد دارای تفاوتهای فردی مهمی درزمینهٔ مسهالل شهناختی و یهادگیری هسهتند کهه در حهل
مشکالت و تصمیمگیریهای افراد با این زمینهههای ذهنهی کمهک میکنهد .یکهی از ایهن ابعهاد
سبکهای یادگیری است که در مسالل آموزشی نیز از جایگاه مهمی برخوردار اسهت .پهژوهش
در مورد سبکهای یادگیری از مطالعات مربوط به روانشناختی اجتماعی و فیزیولوژیک فرایند
آمههوزش سرچشههمه گرفتههه اسههت ( .)Faramarzi, Abedi, Karimi, 2013شههناخت و در
مدلهای مرتبط با سبکهای یادگیری یکی از پیشرفتهای اساسی روانشناسی به شمار میآید.
امروزه همه نظریهپردازان علیرغم وجود نظریهها و مدلهای متفاوت در سهبک یهادگیری توافه
دارنهد کهه افهراد بههه شهیوههای متفهاوتی اطالعههات و تجهارب را در  ،سهازمانبندی ،تحلیههل و
پردازش میکنند .یعنی افراد به جهان بهطور یکسان نمیگیرند و ممکن است هر فرد در مقایسهه
با فرد دیگر در زندگی عالل و تمهایالت متفهاوتی در نحهوه یهادگیری داشهته باشهد ( Hossein

.)Doroughi, 2008, p15
توانالیهههای تحصههیلی و آزمونهههای پیشههرفت سههنتی تنههها میتواننههد مقههدار کمههی او
تغییرپذیری تفاوتهای فردی را در پیشرفت تحصهیلی نشهان دهنهد .ازایهنرو ،تعهداد زیهادی از
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محققان نقش با اهمیت و پیشبینی کنندهای اندازههای نامرتبط با توانالی یا عوامهل غیرتحصهیلی
را بر پیشرفت تحصیل ،سرلوحه فعالیتهای پژوهشی خهود قهرار دادهانهد ،ایهن عوامهل گسهترده
وسیعی از سبکهای یادگیری را دربر میگیرد (.)Suleiman Nejad, Shahrarai, 2001, p21
آنچه در مدارس فعلی فزونی دارد ،تمرکز بیشهتر بهر ادرا

و پهردازش انفعهالی اسهت و غالهب

معلمان نیز از چنین شیوهای استفاده میکنند .دانشآموزانی که سبک یهادگیری آنهها بها سهبک
تدریس یا کسب آموزش همخوانی داشته باشد در مقایسه ،با دانشآموزانی که سبک یهادگیری
آنها با سبک تدریس با کسب آموزش همخوانی نداشته باشد ،عملکرد بهتری دارند .برای مثال
آنها اطالعات را برای مدت طهوننیتری در حافظهه نگههداری میکننهد و آن را مهؤترتر بکهار
میگیرنههد و نسههبت بههه آنچههه آموختههه میشههود نگههرش مثبههتتری دارنههد ( ;kompeau,2001

.)Pazargadi, Tahmasebi, 2010
لذا با شناخت سهبکهای یهادگیری دانشآمهوزان نههتنها میتهوان درزمینههٔ آمهوزش و
یادگیری به آنها کمک کرد و توان یادگیری آنان را بان برد بلکه میتوان هر فرد را با توجه بهه
پیچیدگی جوامع امهروزی ،افهزایش تفاوتههای فهردی و تنهوع مشهاغل و رشهتههای گونهاگون
تحصههیلی بههه رشههته تحصههیلی و شههغلی مناسههب هههدایت نمههود ( .)Khnkjan, 2006.p39بنهها بههر
نظریههههای موجههود درزمینهههٔ روانشناسههی تربیتههی در مههدارس ،عوامههل متعههددی در گسههترش
مهارتهای زبانآموزی (زبان دوم) دانشآموزان مقطع متوسطه تأتیرگذار است کهه ازجملهه آن
میههزان انطبههاا میههان سههبکهای یههادگیری دانشآمههوزان اسههت .مسههکله سههبکهای یههادگیری در
سالهای اخیر توجه متخصصان و روانشناسهان پرورشهی را بهه خهود جلهب کهرده اسهت .تنهوع
سبکهای یادگیری و راهبردههای جدیهد و شهیوههای یهادگیری و مطالعهه ازجملهه موضهوعات
موردعالقه متخصصان و روان شناسان تربیتی اسهت ( .)Azadmard, 2010, p62یهادگیری غالبها
بهعنوان یک فرایند سودمند تعریف میشود که به فراگیر در آن بهصهورت ،فعاننهه بها نزدیهک
شدن به اطالعات مرتبط کردن آنها با دانش قبلی خود و کنترل و هدایت فرایند یادگیری خهود
عمههل میکنههد ( .)Rezaei, 2008, p47سههبکهای یههادگیری شههامل باورههها ،رجحانههها و
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رضایتهایی است که افراد بهکار میبرند تا در یک موقعیهت معهین بهه یهادگیری خهود کمهک
ً کمککننده نخواهند بود و حتی ممکن است در برخهورد مهؤتر بها
کنند اما تمام سبکها ،الزاما
موقعیههت اخههتالل ایجههاد کنههد بنهها بههر اعتقههاد فولههک )1997(1سههبکهای یههادگیری را میتههوان
توجیهکننهده بسههیاری از تفاوتهههای فهردی در کههالس درس دانسههت .بههعبارت دیگههر یکههی از
متغیرهایی که تأتیر بسزایی بهر میهزان یهادگیری افهراد و درعینحهال ارتبهاط کمهی بهاهوش دارد
سبک یادگیری یا سبکشناختی افراد داشت ( .)Hosseini Largani, Seif, 2006, p25سهیف
در تحقی خود اصطالح ترجیحی یادگیری را بهتر از سبک یادگیری میدانهد و تعریهف زیهر را
اراله میکند راههای موردپسند فهرد بهرای مطالعهه و یهادگیری ماننهد اسهتفاده از تصهاویر ،نهوار،
بهجای کتاب ،کار کهردن بها دیگهران بههعوض تنهها کهار کهردن ،بنهابراین سهبکهای مختلهف
یادگیری میتواند اتهرات بسهیاری در میهزان یهادگیری دانشآمهوز داشهته باشهد .لهذا یهادگیری،
تغییری است کهه در رفتهار یادگیرنهده براتهر تجربهه ایجهاد میشهود ( Rashidi, Moghadami,

 .)2017; Saif, 2001هرچه دانشآموزان ترجیحات متفاوتی در یادگیری داشهته باشهند نتهاین آن
مطلوبتر خواهد بود ،هرچند میتوان سبکهای یادگیری را به دانشآموزان آموزش داد و امها
درهرحال سبک یادگیری یک ویژگی شخصیتی است کهه بهرای یادگیرنهده مناسهبترین باشهد
( .)Cassidy, 2014سبکهای یادگیری دانشآموز با توجه به توانمنهدیهای او میتوانهد نقهش
مؤتری گسترش مهارتهای یهادگیری زبهان دوم وی داشهته باشهد .مهارتههای یهادگیری زبهان
انگلیسی شامل مهارتهای گوش کردن ،صحبت کردن ،خواندن و نوشتن است که خود نهوعی
فرایند شناختی مؤتر برای یادگیری موردنیاز است .دانهشآمهوزان بعهد از دریافهت اطالعهات بهه
یادگیری فنون سازندهای برای تمهرین مطالهب نیهاز دارنهد تها بتواننهد آن را بهه خهاطر بسهدارند و
درواقع آنها به یادگرفتن بهتر نیاز دارند و اگر فنون مناسب و مورد دلخهواه خهود بهرای کنتهرل
در

داشته باشند منجر به نگرش در یادگیری میشود ( Faramarzi, Abedi, Karimi, 2013,

 .)67از دیرباز مسکله گسترش مهارتهای زبان انگلیسی موردبحث و تخصص متخصصهان تعلهیم
1. Foolk
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و تربیت بوده است که دانشآموزان دارای ضعفهای عمدهای هسهتند .بها توجهه بهه اختصها
ساعات کم تدریس در مدارس بهه یهادگیری زبهان دوم و توقهع یهادگرفتن سهریع و مهارتههای
مربوطههه آن بعًهها فراگیههران را در امههر یههادگیری دلسههرد نمههوده اسههت .لههذا همههواره پیشههنهادها،
راهکارها و سیاستهایی به همین منظور وجود داشته تا بتوان جلوی این معًهل گرفتهه شهود یها
شاید برای همیشه این مشکل اساسی زدوده شود و قرار بر تدوین و گنجانهدن ایهن مهارتهها در
محتوای کتب درسهی در سهالهای آتهی در آمهوزشوپرورش مهدنظر اسهت امها آنچهه امهروزه
گریبانگیهر خانوادههها و دانهشآمهوزان اسهت اهمیهت تحصهیل ،چگهونگی و کیفیهت و میهزان
موفقیت دانشآموزان در گسترش مهارتهای زبانآموزی اسهت .بایهد توجهه داشهته باشهیم کهه
اگرچه تحقیقات زیادی درباره سبکهای یادگیری و مهارتهای گوش دادن ،صهحبت کهردن،
خواندن و نوشتن انجامشده است نظر مهم بودن موضوع و بهروز بودن این مسکله ،رونهد فعالیهت
در این حوزه همچنان میتواند ادامه یابد (.)Rashidi, Moghadami, 2017

آموزش فرایندی پیچیده است که هرگونه اهمال و سادهنگری در آن میتوانهد منجهر بهه
هدر رفتن نیروها و امکانات شده و تالشها را با شکست مواجه کند .بنابراین ،توسعه آمهوزش و
ایجاد تحول در آن نیازمند شهناخت فراینهد آمهوزش و عوامهل مهؤتر بهر آن اسهت .ازاینجههت،
سبکها و ترجیحات یادگیری فردی در زبان اهمیت خا

پیهدا میکنهد ( Amin Khandaqi,

 .)Rajee, 2013یکههی از عوامههل مهههم در آمههوزش سههبک یههادگیری اسههت .هههر فههرد بهها روش
منحصربهفرد خود مطالب را یاد میگیرد چراکه فرد با توجه به روشی که آن را ترجیح میدهد،
اطالعات را پردازش و در

مینماید سبک یادگیری به چگونگی یهادگیری یادگیرنهده اشهاره

میکند نه اینکه به چه خوبی از عهده یادگیری برمیآید .بهبیاندیگر ،سبکهای یادگیری گفتهه
میشود نه توانایی یهادگیری ( .)Rashidi, Moghadami, 2017بها توجهه بهه مطالهب مطروحهه،
دانش مربوط به سبکهای یادگیری میتواند در سازماندهی محیط آموزش و چگونگی تعامهل
معلمههان دانههشآمههوزان و چگههونگی یههاددهی و یههادگیری محتههوا و افههزایش کههارایی و موفقیههت
شاگردان مورداستفاده قرار گیرد .براین اساس ،اگر بین سبکهای یادگیری با مهارتههای زبهان

50

فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش،دوره اول  ،شماره اول ،پاییز 98

انگلیسی رابطهای به دست میآیهد آیها میتهوان بها کهاربر روی سهبکهای یهادگیری موجبهات
پیشرفت در دانشآمهوزان ههدایت آنهها در تحصهیل ،انتخهاب رشهته ،یهافتن بهازار کهار بههطور
مؤترتری وارد شد؟ از نتاین این پژوهش میتهوان در محیطههای آموزشهی ،آموزشهگاهی نظیهر
مؤسسات آموزش آزاد ،مدارس و مراکز آموزش عهالی در دانشهگاهها جههت افهزایش کهارایی
یادگیرندگان استفاده نمود .درمجموع مرور ادبیات و پیشینة پژوهش نشهان میدههد ،رابطهه بهین
سبکهای یادگیری با ابعاد و اهداف پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی و بازدههای یادگیری مانند
پایه تحصیلی چندان روشن نیسهت و مسهتلزم بررسهی مجهدد اسهت .بنهابراین ،مسهکله اصهلی ایهن
پژوهش شفاف کردن روابط میان سبکهای یادگیری و انواع مختلهف آن بها مهارتههای زبهان
انگلیسههی در مقطههع متوسههطه اسههت .بنههابراین ،هههدف کلههی تحقیه بررسههی و تعیههین رابطههه بههین
سبکهای یادگیری و مهارتهای زبانآموزی در انگلیسی دانشآموزان دوره متوسطه است.

روش پژوهش
این روش پژوهش با توجه به ماهیت ،موضوع مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی است.
جامعه آماری برای پژوهش حاضر از دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهرستان چالوس به تعداد
 1260نفههر در سههال تحصههیلی  1394 -95اسههت .روش نمونهههگیری بهصههورت تصههادفی از نههوع
طبقهای است که براساس جدول کرجسی -مورگان 154 ،نفر گزینش شدهاند .ابزار گهردآوری
اطالعات پرسشنامه استاندارد سبکهای یهادگیری بها مقیهاس فاصهلهای و طیهف لیکهرت اسهت.
مهارت چهارگانه زبانآموزی شامل گهوش دادن ،صهحبت کهردن ،خوانهدن و نوشهتن براسهاس
طههرح عملههی تههدریس اجههرا شههده اسههت کههه براسههاس آزمههون پیشههرفت تحصههیلی معلههم سههاخته
اندازهگیری شده است .تجزیههوتحلیل دادههها بها اسهتفاده از نهرم افهزار اسپهیاساس در سهطح
توصیفی (جهدول توزیهع فراوانهی و نمهودار) در سهطح اسهتنباطی از آزمهون ضهریب همبسهتگی
پیرسون و رگرسیون گامبهگام به پیشبینی مهارتهای زبانآموزی پرداخته شد.

رابطه بین سبکهای یادگیری با مهارتهای زبانآموزی دانشآموز51 ...

یافتههای تحقیق
اطالعات توصیفی درباره برخهی از ویژگیههای افهراد موردمطالعهه ازجملهه پایهه و دوره
تحصیلی در قالب جدول و نمودار نمایش داده شده است .توزیع فراوانهی افهراد نمونهه برحسهب
پایه تحصیل در جدول  1نمایش داده شده است.
جدول  .1توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب پایه تحصیلی
پایه تحصیلی

فراوانی

درصد فراوانی

اول

86

55/8

دوم

42

27/3

سوم

26

16/9

جمع کل

154

100

دادههای جدول فوا نشان میدهد تعداد برای پایه اول  86نفر با درصد فراوانی  55/8و
برای پایه دوم  42نفر با درصد فراوانی  27/3و برای پایه سوم  26نفر با درصد فراوانی 16/9
است.
توزیع فراوانی نمونه برحسب پایهتحصیلی در نمودار  1نمایش داده شده است.

نمودار  .1توزیع فراوانی نمونه برحسب پایهتحصیلی
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تحلیل دادهها :ابتهدا مشخصهههای آمهار توصهیفی افهراد گهروه نمونهه در جهدول  2ارالهه
میشود.
جدول  .2مشخصههای آمار توصیفی متغیرها
مؤلفه

میانگین

انحراف استاندارد

مهارتهای زبانآموزی

62/32

12/489

سبک یادگیری معطوف به بازآفرینی

87/46

7/721

سبک یادگیری معطوف به معنا و هدف

91/93

8/277

سبک یادگیری معطوف به کاربرد

80/98

7/695

سبک یادگیری غیرمتمرکز

131/89

12/762

چنانکه در جدول بان مالحظه میشود میانگین مهارتهای زبانآموزی  62/32با
انحراف استاندارد  12/489است و در بین متغیرهای پیشبینیکننده نیز بیشترین میانگین مربوط
به متغیر کسب یادگیری غیرمتمرکز با میانگین  131/89با انحراف استاندارد  12/761و کمترین
میانگین مربوط به کسب یادگیری معطوف به کاربرد  80/98با انحراف استاندارد  7/695است.
بهمنظور آزمون فرضیه های پژوهش ابتدا نتاین ضریب همبستگی بین متغیرهای مختلف پژوهش
در جدول  3نمایش داده شده است.
جدول  .3ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مهارتهای زبانآموزی پیشبینیکننده
1

متغیر

2

0/179

**

سبک یادگیری معطوف به بازآفرینی

-

**

0/525

سبک یادگیری معطوف به معنا و هدف

-

-

0/538

سبک یادگیری معطوف به کاربرد

-

-

-

**0/582

سبک یادگیری غیرمتمرکز

-

-

-

-

مهارتهای زبانآموزی

*

3

0/283

**

4

0/202

**

0/517

**

**

0/497

**

0/511

**

0/552

P*  0/ 05 , P * *  0/ 01

با استفاده از دادههای جدول فوا فرضیههای پژوهش موردبررسی قرار گرفت.

رابطه بین سبکهای یادگیری با مهارتهای زبانآموزی دانشآموز53 ...

فرضیه  :1بین سبک یادگیری معطوف به بهازآفرینی بها مهارتههای زبهانآموزی رابطهه معنهادار
وجود دارد ( p=13%و ) r= 0/179
براساس دادههای جهدول فهوا ضهریب همبسهتگی محاسبهشهده در سهطح  0/05معنهادار
است و نشان میدهد که بین سبک یادگیری معطوف بهه بهازآفرینی و مهارتههای زبهانآموزی
رابطه مثبت معنیدار وجود دارد بهعبارتدیگر هرچقدر سبک یادگیری ،معطوف بهه بهازآفرینی
افزایش یابد ،مهارتهای زبانآموزی نیز افزایش مییابد .ایهن رابطهه در نمهودار  2نمهایش داده
شده است.

نمودار  .2رابطه بین سبک یادگیری معطوف به بازآفرینی و مهارتهای زبانآموزی

فرضیه  :2بین سبک یادگیری معطوف به معنا و هدف با مهارتهای زبانآموزی رابطه معنادار
وجود دارد p=0/000( .و ) r= 0/283
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براساس دادههای جدول فوا ضریب همبستگی محاسبه شده در سطح  0/01معنادار
است و نشان میدهد که بین سبک یادگیری معطوف به معنا و هدف با مهارتهای زبانآموزی
رابطه مثبت معنیدار وجود دارد .بهعبارتدیگر ،هرچقدر سبک یادگیری معطوف به معنا و
هدف افزایش یابد مهارتهای زبانآموزی نیز افزایش مییابد.

نمودار  .3رابطه بین سبک یادگیری معطوف به معنا و هدف با مهارتهای زبانآموزی

فرضیه  :3بین سبک یادگیری کاربرد و مهارتهای زبانآموزی رابطه معنادار وجود دارد.
( p=0/006و ) r= 0/202
براساس دادههای جدول فوا ضهریب همبسهتگی محاسهبه شهده در سهطح  0/01معنهادار
است و نشان میدهد که بین سبک یادگیری و مهارتههای زبهانآموزی رابطهه مثبهت معنهیدار
وجههود دارد بهههعبارتدیگر هرچقههدر سههبک یههادگیری کههاربرد افههزایش یابههد و مهارتهههای
زبانآموزی نیز افزایش مییابد.

رابطه بین سبکهای یادگیری با مهارتهای زبانآموزی دانشآموز55 ...

این رابطه در نمودار زیر نمایش داده شده است.

نمودار  .4رابطه بین سبک یادگیری معطوف به کاربرد و مهارتهای زبانآموزی

فرضیه  :4بین سبک یادگیری غیرمتمرکز و مهارتهای زبانآموزی رابطه معنادار وجود دارد.
( p=0/000و ) r= 0/497
براساس دادههای جدول فوا ضریب همبستگی محاسبه شده در سطح  0/01معنادار
است و نشان می دهد که بین سبک یادگیری غیرمتمرکز و مهارتهای زبانآموزی معنیدار
وجود دارد .بهعبارتدیگر ،هرچه سبک یادگیری غیرمتمرکز افزایش یابد مهارتهای
زبانآموزی نیز افزایش مییابد .این رابطه در نمودار زیر نمایش داده شده است.
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نمودار  .5رابطه بین سبک یادگیری غیرمتمرکز و مهارتهای زبانآموزی

جهت تعیین بهترین پیشبینیکننده مهارتهای زبانآموزی از بین متغیرهای
پیشبینیکننده از مدل رگرسیون با روش گامبهگام استفادهشده است.
قابل ذکر است که سبک یادگیری غیرمتمرکز وارد مدل شده است .نتاین آن در جدول
 4اراله شده است.
جدول  .4خالصه تحلیل رگرسیون گامبهگام متغیرها
مدل

R

R2

تعدیلیافتهR

خطای معیار

1

*0/497

247

0/242

10/87511

جدول فوا خالصه را نشان میدهد .مطاب دادههای جدول مشخص میشود گام  1نمره
سبک یادگیری غیرمتمرکز وارد مدل شده و این متغیر قادر به توجیه  %25درصد از واریانس
است ). ( R2  0/ 247
نتاین حاصل از تحلیل واریانس مدل  1در جدول  5نمایش داده شده است.

رابطه بین سبکهای یادگیری با مهارتهای زبانآموزی دانشآموز57 ...
جدول  .5نتاین تحلیل واریانس حاصل از رگرسیون  1مدل
مدل

منابع تغییرات

1

مجموع

درجه آزادی

مجذورات

F

میانگین

P

مجذورات

رگرسیون

5889/017

1

5889/017

خطا

17976/750

152

118/268

جمع

23865/766

153

49/794

0/000

دادههای جدول فوا نتاین واریانس یک مدل را نشان میدهد .در مدل  1همانطور که
دیده

میشود

F

بهدستآمده

در

سطح

معنیدار

0/01

است.

) ( F ( 1 , 153)  49/ 794, P  0/ 000بنابراین با اطمینان  0/99نتیجه میگیریم که بین
متغیر سبک یادگیری غیرمتمرکز و متغیر مهارتهای زبانآموزی رابطه وجود دارد و متغیر
مستقل سبک یادگیری غیرمتمرکز قدرت پیشبینی متغیر مال

را دارد.

نتاین حاصل برای تعیین ضرایب تحلیل رگرسیون و تعیین توان پیشبینی معنادار برای
متغیرهای مستقل و تنظیم معادله رگرسیون در جدول  6اراله شده است.
جدول  .6ضرایب تحلیل رگرسیون گامبهگام
مدل

مؤلفه

1

ضرایب استاندارد نشده
ضریب شیب

خطای

)(B

استاندارد

عدد تابت

-1/784

9/129

کیفیت

0/486

0/069

ضرایب استانداردشده
Beta

0/497

t

D

-0/196

0/844

7/056

0/000

توجه به نتاین جدول فوا و معناداری  Fدر جدول  6تحلیل واریانس و  tدر جدول فوا
میتوان معادله رگرسیون برای مدل  1را به قرار زیر نوشت.
Y  a  b1x1
(سبک یادگیری غیرمتمرکز) شیب  +مقدار تابت = پیشبینی مهارتهای زبانآموزی
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بنابراین ،با جایگزینی ضرایب در فرمول فوا ،معادل پیشبینی مهارتههای زبهانآموزی
از روی متغیر سبک یادگیری غیرمتمرکز به قرار زیر به دست میآید.
(سبک یادگیری غیرمتمرکز)  = -1/794 + 0/486مهارتهای زبانآموزی
با توجه به مقدار شیب ،هرچه مقدار سبک یادگیری غیرمتمرکز بیشتر باشد مقهدار بیشهتر
را برای مهارتهای زبانآموزی پیشبینی میکند.
همچنین با توجه به نتاین جدول  6مشخص میشود که مقدار  Tمربهوط بهه متغیهر سهبک
یادگیری غیرمتمرکز  7/056در سطح  0/01معنادار است و این نشاندهنده رابطه مستقیم و مثبت
بین سبک یادگیری غیرمتمرکز و مهارتهای زبانآموزی است .با توجه بهه مقهدار  Bاسهتاندارد
شده مربوط به سبک یادگیری غیرمتمرکز ( )0/497مشهخص میشهود کهه بهه ازای یهک واحهد
تغییر در متغیر سبک یادگیری غیرمتمرکز مقدار  0/497به متغیر مهارتهای زبانآموزی افهزوده
میشود.
در تبیههین نتههاین حاصههله میتههوان اشههاره کههرد کههه سههبکهای یههادگیری شههامل باورههها،
اعتقادات ،رجحانها و رفتارهایی است که افراد بهه کهار میبرنهد تها در یهک موقعیهت معهین بهه
یادگیری خود کمک کنند اما تمام سبکها الزاما کمک کننده نخواهد بود و حتی ممکن است
در برخهورد مهؤتر بهها موقعیهت اخههتالل ایجهاد کنهد .بنههابراین ،بهه اعتقههاد وولفولهک سههبکهای
یادگیری را میتوان توجیهکننده بسیاری از تفاوتهای فردی در کالس درس دانست .به سهخن
دیگر یکی از متغیرهایی که تأتیر بسزایی بر میزان یادگیری افراد و درعینحال ارتبهاط کمهی بها
هوش دارد ،سبک یادگیری یا سبکشناختی افراد است .درواقهع ،سهبک یهادگیری روش تابهت
یادگیرنده برای پاسخگویی و بهکارگیری محر های موجود در موقعیت یادگیری است .همهه
نظریهپردازان باوجود نظریهها و مدلهای متفاوت درزمینهٔ سبکهای یهادگیری ،توافه دارنهد
که افراد به شیوههایی متفاوت اطالعهات و تجهارب را ادرا  ،سهازماندهی ،تحلیهل و پهردازش
میکنند ،یعنی افراد یکسان به جهان نمینگرنهد و ههر فهرد در مقایسهه بها دیگهری ممکهن اسهت
عالی ه و تمههایالتی متفههاوت در سههبک یههادگیری داشههته باشههد .در پژوهشههی کههه در رابطههه بهها

رابطه بین سبکهای یادگیری با مهارتهای زبانآموزی دانشآموز59 ...

سبکهای یادگیری کلب صورت گرفت معلوم شد که بین سهبکهای یهادگیری دانشهجویان و
رشههتههای تحصههیلی ارتبههاط وجههود دارد .همچنههین در پههژوهش دیگههر مشههخص شههد کههه بههین
رویکردها و سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تفاوت معنهیداری وجهود دارد
( .)Seif, Hosseini Largani, 2006مهارتههای زبهانآموزی (انگلیسهی) مسهکله آموزشهی و
فرهنگی مهمی است و تاکنون مطالعات بسیاری را به خود معطهوف کهرده اسهت ،ولهی بهاوجود
موفقیتآمیز بودن نسبی این پژوهشها ،در اکثر پژوهشها تفاوتهایی مشاهده میشود و نتهاین
پژوهشها متفاوتاند .ازاینرو ،نیاز به بررسی بیشتر ایهن مسهکله و بررسهی ارتبهاط ایهن متغیهر بها
متغیرهای گوناگون ضروری مینماید.

بحث و نتیجهگیری
نتاین پژوهش نشان داد که بهین سهبک یهادگیری معطهوف بهه بهازآفرینی و مهارتههای
زبانآموزی (انگلیسی) دانشآموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.
براساس این نتیجه میتوان گفت با توجه به اینکهه مهارتههای زبهانآموزی (انگلیسهی)،
توجه به انتظارات آموزش در یادگیری درسی است و در برنامهههای درسهی عاملههای بسهیاری
دخالههت دارنههد کههه ازجملههه میتههوان بههه روش تههدریس معلمههان و روشهههایی اشههاره کههرد کههه
دانشآموزان را به یادگیری بهتر میرساند .یادگیرندگانی کهه از سهبک معطهوف بهه بهازآفرینی
استفاده میکنند ،در چارچوب تدریس معلم تالش میکنهد و اعتقاددارنهد کهه معلمهان نبایهد از
موضوع منحرف شوند ،بلکه باید همواره بر امتحان توجه داشته باشند .در این سبک ،یادگیرنهده
با دانشآموزان دیگر بحث نمیکند و شکل دادن عقاید درباره موضوع برای وی اهمیت نهدارد.
او همواره سعی میکند در امتحهان موفه شهود و آموختهههای او بهه ههدفهای امتحهان وابسهته
است.
همچنین نتاین تحقی حاضر نشان داد بین سهبک یهادگیری معطهوف بهه معنها و ههدف و
مهارتهای زبانآموزی (انگلیسی) رابطه وجود دارد .لذا ،میتوان نتیجهگرفت کهه مهارتههای
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زبانآموزی از روی نمره سبک یادگیری معطوف به معنا و هدف قابل پیشبینی است و بها کهار
بر روی این سبک یادگیری (و دیگر متغیرهای مربوطه) میتوان موجب یادگیری و مهارتههای
زبانآموزی دانشآموزان شود.
همچنههین نتههاین نشههان داد کههه بههین سههبک یههادگیری مبتنههی بههر کههاربرد و مهارتهههای
زبانآموزی (انگلیسی) رابطه وجود دارد .باید توجه داشت که افرادی که این سبک یادگیری را
دارند ،بیشتر بهه کهاربرد دانهش در موقعیتههای واقعهی توجهه دارنهد و در پهی ایهن هسهتند کهه
آموختههای خود را در انجام وظایف شغلی به کار بگیرند و تالش میکنند شخصیت خود را بها
مطالعات خود غنی سازند و از دانش کسب شهده در زنهدگی روزمهره اسهتفاده کننهد .همسهو بها
اطالعات آمده در پرسشنامه  ILSمبنی بر اینکه سبک یادگیری معطوف به کاربسهت بهر شهانس
موفقیت در امتحان اتر کمتری دارد.
همچنین نتاین نشان داد که بین سبک یهادگیری غیرمتمرکهز و مهارتههای زبهانآموزی
دانشآموزان همبستگی معنیداری وجود دارد .لذا میتوان از روی سبک یادگیری غیرمتمرکهز
به پیشبینی مهارتهای زبهانآموزی (انگلیسهی) دانشآمهوزان اقهدام کهرد .بایهد توجهه داشهت
افرادی که این سبک را دارند ،از لحاظ ویژگیهای شخصیتی ممکن اسهت نامتعهادل ،عالقهمنهد
به تدریس مهین و خواهان همکاری با دانشآموزان دیگر میباشند .از دیدگاه این افهراد وظیفهه
معلمان اراله توضیحات نزم و آموختن روش یادگیری است .دارنهدگان سهبک غیرمتمرکهز بهه
مطالعه منظم عالقه دارند ولی بهندرت این کار را انجام میدهند.
درمجموع برخی از نتاین پژوهش حاضر ،ضرورت بازشناسی نقش سبکهای یهادگیری
را در پیشبینی مهارتهای زبانآموزی (انگلیسهی) دانشآمهوزان مهورد تأکیهد قهرار میدههد و
همچنههین بسههتری فههراهم شههود تهها تمرکههز بههر روی نقههش سههبکهای یههادگیری بههر مهارتهههای
زبانآموزی (انگلیسی) دانشآموزان ،تصهمیمات نزم بهرای تحهول سهبکهای یهادگیری مولهد
خالقیت و رویکردهای عمی نسبت به یهادگیری اتخهاذ شهود .بنهابراین ،در ایهن پهژوهش نقهش
تعیین کننده و محوری انهدازههای ناوابسهته بهه یهادگیری (سهبکهای یهادگیری) در بهینهسهازی
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 نتاین کلی حهاکی از آن اسهت کهه، بنابراین.یادگیری و آموزش دانشآموزان تأکید شده است
فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر رابطه سبکهای یادگیری با مهارتهای زبهانآموزی انگلیسهی در
دوره متوسهطه معنهیدار اسهت و ههر یههک از سهبکهای یهادگیری چهارگانهه قابلیهت پیشبینههی
.مهارتهای زبانآموزی را دارند
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