
 

 
 

  

 

  

  شناسي دانشگاه تبريزن فصلنامه علمي ـ پژوهشي روا

  ١٣٨٧  زمستان١٢وم شماره سسال 
 تفکر با رويکرد يها، سبکي اجتماعيگرا ساختني بين ادراک از محيط يادگيرةرابط

  يريادگي يامدهايا پيها  و بازدهيق به يادگيريعم
  

  ت معلم سبزوار ي دا نشگاه تربيات علمي عضو ه؛شناسيدانشجوي دکتري در روان -يمحمد يمين
                                         ت معلم تهرانياستاد دانشگاه ترب -پروين كديور

  ت معلم تهرانيار دانشگاه تربيدانش - اهللا فرزاديول
   ت معلم تهرانيار دانشگاه تربيدانش - يرضا مراديعل

  

    چکيده
گراي اجتماعي ان از محيط يادگيري ساختنياک دانشجو بين ادرطة رابين مطالعه بررسيهدِف ا

ن مطالعه يا .ادگيري در آنها استي يامدهايا پيها  و بازدهيريادگي يکردهاي تفکر،  رويهابا سبک
برد تا ي بهره ميون سلسه مراتبيل رگرسير و تحليل مسي است که از تحلي همبستگعةک مطالي

 يريادگي يطين ادراک از محي را در ارتباط بيريادگي يکردهاي تفکر و رويهار تفاوت سبکيتاث
 ۲۷۷ق حاضري تحقي هايآزمودن.  قرار دهدي مورد بررسيريادگي يامدهاي و پي اجتماعيگراساختن

 مشهد به ي دانشگاه فردوسيةات، و علوم پاياضي، ري مهندسي فنيهانفر از دانشجويان دانشکده
ط يان از محين مطالعه نشان داد که ادراک دانشجويا . نفر پسر بودند ۸۴دختر و  ۱۹۳تعداد 

ان ي آنها در ارتباط است و دانشجويريادگي يامدهايا پيها  با بازدهي اجتماعيگرا ساختنيريادگي
 از ي اجتماعييگرا متفاوت با وجود داشتِن ادراک ساختنيريادگيکرد ي سبک تفکر و رويدارا
ن مطالعه نشان دادند که يج اينتا .را بروز خواهند داد ي متفاوتيريادگيج ي، نتايريادگيط يمح
ط يان، محي دانشجوية کلي در کالس درس، براي اجتماعيگرا ساختنيريادگيط يچند محهر

 يان دارايگذارد، اما دانشجوي مييسزار بهي آنها تاثيريادگي يامدهايا پيها  است و بر بازدهيمطلوب
 يشتري بة بهريطين محي از چنيريـادگيق به يکرد عمـي روين دارايو همچن ۱ نوعسبک تفکر 

  .رسندي مي بهتريريادگيج يبرند و به نتايم
  

ط ي؛ ادراک از محيريادگي يامدهايا پي؛ بازده يريادگيکرد ي؛ روتفکر  سبک:يديکل يهاواژه
  . در دانشگاهي اجتماعيگرا ساختنيريادگي
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. رهاي شخصيتي و محيطي استدر فرد نتيجه تعامل بين متغي رفتار يادگيري
 نامشخص است، زيرا تفکيک متغيرهاي شخصيتي و محيطي موثر در يادگيري کامالً

 يطي محيهاري و متغيابنديمگيرند و تحکيم متغيرهاي شخصيتي در محيط شکل مي
  . گذارندير مي تاثيتي شخصيرهايز به نوبه خود بر متغين

 موضوع تحقيقات بسياري بوده يريگاديآموزان در هاي فردي دانشنقش ويژگي
اي پردازند، موضوع تازههاي مختلفي به يادگيري ميآموزان به شيوهاين که دانش .است

آموزان دانند که برخي از دانش دارند مي که با آموزش و پرورش سروکاريافراد. نيست
گر، به نظر آموزان دي به يادگيري و درک مطالب دارند، در حالي که دانشيتمايل شديد

  . دهندرسد که  فقط براي گذراندن درس خود به حداقل يادگيري الزم تن ميمي

شتر از يها، از آغاز تحصيل خود بت که دانش آموختگان دانشگاهين واقعي اياز طرف
گذرانند، نشان يـ درس ميهاحيط کالسـفيد خود را در مـساعت از وقت م ۳۰۰۰۰

 مورد يهاترين موضوع يکي از مهميري مطلوب بايستدهد که توجه به محيط يادگييم
به طور مسلم از طريق ارتقاي کيفيت محيط يادگيري و .  باشدي هر نظام آموزشقةعال

توان انتظار يا به وجود آوردن نگرش مثبت نسبت به موضوعات درسي و مدرسه مي
  .  اي فعال، سالم و پويا داشتجامعه

، يادگيري افراد را تحت )ديني را بب۱ رةشکل شما( اساس مدل بيگز حاضر برپژوهش
اين . شود آنها مييهاداند که باعث تغييراتي در آموختهياي متاثير اکوسيستم پيچيده
هاي مختلفي است که تحقيق حاضر به تاثير چند مولفه از آن اکوسيستم داراي مولفه

قعيت و محيط يادگيري يکي از عناصر اين اکوسيستم به اعتقاد بيگز، مو. پردازديم
توان گفت كساني برهمين اساس، مي. کنداست که در يادگيري نقش موثري  ايفا مي

نسبت به افرادي که بخت  دارند،  تريهاي مناسب در محيطي متنوع تريهاكه تجربه
اند، در يادگيري خود، اشخاص هايي داشته قرار گرفتن در چنين محيطي را برايکمتر

از سوي ديگر، عالوه بر عنصر محيط و موقعيت يادگيري، . اهند بودكارآمدتري خو
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طور به. اي داردهاي متفاوت و بالقوه افراد نيز در اکوسيستم ياد شده، جايگاه ويژهتوانايي
 متفاوتي داشته يهامثال، فراگيران در يک موقعيت يکسان، ممکن است يادگيري

 تفکر آنها نسبت يهاا سبکيزه و يها، انگيياناتوان به تفاوت در تويباشند، که آن را م
  .داد

  )امديپ(بازده                           فرآيند                          پيش زمينه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ۱۹۸۷, بيگز: منبع, فرآيند پيچيدة يادگيري در الگوي بيگز) ۱(شکل 

ثر بر بازده و ؤ مةنيزمشيعناصر پز  ايکيم ينيبيمهمان طور که در شکل فوق 
عوامل موقعيتي يا . ان، ساختار و محيط يادگيري دوره استي دانشجويريادگي يامدهايپ

 امتحانات
 معدل
يدگيچيپ  

يساختار  

-خودـ هدف

يگذار  
 خودـ پنداره 

اطرختيرضا  

طه موضوع يح  

سيروش تدر  
ف يزمان تکل  
ساختار و 

طيمح  

  يدانش قبل
  هايتوانائ
  ي هوشةبهر
  تيشخص
نة يشيپ

  يخانوادگ
 

يادگيري رويکردهاي 
, سطحي, عميق(

  مدارموفقيت
 عوامل فردي  )هااستراتژي  هاانگيزه
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 شودمحيطي، عوامل ايجادکننده فضايي هستند که درآن تکليف يادگيري انجام مي
  ). ۱۹۸۵ بيگز،(

ردد يعني زماني که گبرمي ۱۹۶۰ به اوائل سال لفه محيط يادگيري تقريباًؤتوجه به م
بيني پيشرفت توان از مالک محيط يادگيري کالس براي پيش اشاره کرد که مي۱بلوم

در آن زمان تحقيقات در خصوص موفقيت تحصيلي . آموزان استفاده کردتحصيلي دانش
؛ ۱۹۷۴ ،۲اندرسون و والبرگ( هاي يادگيري کارآمد شدمحيط آموزان متوجهدانش

شد  باره محيط يادگيري، به ويژه از زماني بيشتر به تحقيق درعالقه). ۱۹۷۴ والبرگ،
ناختي و عاطفي و نگرش ـيري شـيامدهاي يادگـحققان دريافتند که بازده و پـکه م
 ن محيط استيثير ادراک آنها از اأ تحت تيآموزان در مورد يادگيري، تا حد زياددانش

ن به بعد به ادراک مشترک محيط يادگيري از آن زما). ۱۹۷۴ اندرسون و والبرگ،(
  ).۱۹۸۶ ،۳فريزر( ان و معلمان از محيط کالس درس اطالق شديدانشجو

در بسياري از تحقيقاتي که رابطه بين ادراک محيط يادگيري و بازده و پيامدهاي 
تواند تاثيرات کردند، معلوم شد که ادراک محيط يادگيري مييادگيري را ارزيابي مي

 ،۴؛ خين۱۹۸۶فريزر، ( آموزان داشته باشد يادگيري دانشيهاداميعميقي بر بازده و پ
اي به ندهـطور فزاييري بهـ محيط يادگةند به کار در حوزـمحققان عالقهـم). ۲۰۰۲
آموزان از محيط سازي، ارزيابي و تحقيق و تفحص درخصوص درک دانشمفهوم

، فيشر و هندرسن( انديادگيري کالس، که همان محيط روانشناختي آن است، پرداخته
آموزان از ابعاد در نتيجه، مطالعات متعددي انجام شد تا ادراک دانش). ۲۰۰۰ ،فريزر

گرا را با استفاده از  محيط يادگيري ساختنمحيط يادگيري کالس و خصوصاً مختلف
 ؛۱۹۹۸ ،۱۹۹۷ ريزر،ـ؛ ف۱۹۷۴ اندرسون و والبرگ،(گيرند ـدازه بـاي گوناگون انـزارهـاب

  ).۱۹۷۶, ۱س؛ مو۲۰۰۰

  
  

    

2- Anderson & Walberg 
4- Khine 

1- Bloom 
3- Fraser 
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 يامدهاير عنصر ادراک از محيط و موقعيت يادگيري در بازده و پيثأعالوه بر ت
. اي دارندز در اکوسيستم ياد شده، جايگاه ويژهي نيعوامل فردان، ي دانشجويريادگي

 آموختن، سبک يها، روشي ذهنيهاييواناان از لحاظ تيم دانشجويدانيطور که مهمان
 يهاتيزش نسبت به کسب دانش و انجام فعالي و عالقه و انگي، آمادگيريادگيو سرعت 

آموزان در  دانشي فرديهان در نظر گرفتن تفاوتيبنابرا.  با هم تفاوت دارنديليتحص
  ي آموزشف مهم هر نظامي خاص آنان از وظايهايژگيآموزش و برخورد متناسب با و

اند که د کردهيقت تاکين حقيز بر اين باره ني انجام شده در ايهاج پژوهشينتا. است
 و يريادگيت يفيان در بهبود کي مربيرندگان از سويادگي ي فرديهاتوجه به تفاوت

ر ي اخيهاآنچه در سال .گذار استريار تاثي آنان بسيليشرفت تحصيش سطح پيافزا
 و متخصصان يتيان نظر روانشناسان تربي دانشجويريادگيثر بر  عوامل موةيشتر از بقيب

.  بوده استيريادگي يهاکردي تفکر و رويها را به خود جلب کرده تنوع سبکيآموزش
 و يريادگي مختلف يهارنده با موضوعيادگي برخورد ي در چگونگها عمدتاًن تفاوتيا

 . مطرح بوده استها يريادگي و استفاده از آن ي، نگهداريري فراگوةنح

عبارت به. هاي خودش استرويکرد ترجيحي فرد براي استفاده از توانايي سبک تفکر،
آيد، بلکه يک گرايش ترجيحي ديگر، سبک تفکر به خودي خود  توانايي به حساب نمي

اي براي به به اعتقاد استرنبرگ سبک تفکر در افراد، شيوه). ۱۹۹۴ ،۲استرنبرگ( است
توانايي، . از نظر او تمايز بين سبک و توانايي مهم است.  آنها استيهايکارگيري تواناي

حال آن که سبک فرد يعني تمايل او . دي خوب برآي کارة آن که فرد بتواند از عهديعني
 هايتوانند سبکهاي يکسان ميشک، دو فرد با تواناييبي. به چگونگي انجام دادن کاري
هاي تفکر نه خوب هستند نه بد، بلکه با يکديگر سبک. تفکر گوناگوني داشته باشند

  ). ۱۹۹۴ استرنبرگ،(متفاوت هستند 

  د کهـدهيـج بعد جاي مـبرد و آنها را در پنيـکر نام مـبک تفـ س۱۳برگ از ـاسترن
  

    

2- Sternberg 1- Moos 
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 ،زانگ و استرنبرگ(ها ها و گرايشها، گسترهطحـها، سکلـش کارکردها،: عبارتند از
شود که عبارتند ي شامل  سه کارکرد براي خودگرداني ذهني فرد م۱کارکردها). ۲۰۰۵

 فردساالر -۱:، شامل چهار شکل۵ها؛ شکل۴گر قضاوت-۳، ۳يي اجرا-۲ ۲گذار قانون-۱از 
 و ۸)چندمحور(االر ـرگه سـج -۳، ۷)نظم طلب( پايور ساالر -۲، ۶) خودرايـمحورتک(

؛ ۱۲نگرجزيي -۲ و۱۱گرـنکلي -۱: طحـامل دو سـش۱۰هاطحـ؛ س۹)نامنظم(االر ـناس -۴
 ۱۶هات گرايشي و در نها۱۵نگربيرون -۲ و ۱۴نگردرون -۱:شامل دو حوزه  ۱۳هاگستره

  . ۱۹محافظه کار -۲ و ۱۸آزادانديش -۱: شيشامل دو گرا

 زانگ و استرنبرگ،. زده سبک وجود داردين سي در مورد اي متعدديهايبندميتقس
بندي سيزده سبک تفکر را به در يک تقسيم) ۲۰۰۱( ،۱۹و زانگ و پستيگليون) ۲۰۰۰(

هاي تفکر نوع اول شامل آنهايي است که سبک. دانندسه نوع سبک کلي قابل تبديل مي
کنند و شامل مولد خالقيت بوده، سطوح باالتري از پيچيدگي شناختي را طلب مي

) هاارزيابي افراد ديگر يا بازده( گرتقضاو ،)خالق بودن( گذاريقانون هايسبک
اتخاذ (انديشي و آزاد) بندي تکاليف فردي، کلي، تمرکز بر تصوير کلياولويت( پايورساالر

 .هستند) رويکردي بديع نسبت به انجام تکاليف

 هاي تفکر نوع دوم، شامل آنهايي است که فرد يا افراد را به تبعيت از هنجارسبک
 اين. گيرنديـناختي را در برمـتري از پيچيدگي شينـ و سطوح پايدـسازنيـنمون مـره

  ، )دهـه دستورات داده شـوجه بـکليف باتـجام تـان(رايي ـهاي اجکـامل سبـها شسبک
  

    

2- legislative 
4- judicial 
6- monarchic 
8- oligarchic 
10- levels 
12- local 
14- internal 
16- leaning        
18- conservative 

1- functions 
3- executive 
5- forms 
7- hierarchic 
9- anarchic 
11- global 
13- scopes 
15- external 
17- liberal 
19- Zanch & Postiglione   
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و محافظه کار ) کار بر روي تکليف در يک زمان(، فردساالر )تمرکز بر جزئيات( گرنجزئي
  .شوديم) استنجام تکليف استفاده از رويکردهاي سنتي در ا(

کار بر روي تکاليفي ( هاي ناساالر سبکن که ازيهاي تفکر نوع سوم، عالوه بر اسبک
و  چگونه انجام دادن " کجا"، "کي"، "چه"است که براي فرد انعطاف الزم را در خصوص 

ندگانه بدون ـکاليف چـ روي تکار بر( ساالرو جرگه) دـيار داشته باشـتکليف در اخت
استفاده ) کار با ديگران(و بيروني ) انجام تکاليف به تنهايي(دروني ) بندي قبلياولويت

هاي نوع هاي سبکهاي سبکي هر تکليف خاص، ويژگيکنند، با توجه به ضرورتيم
تواند از سبک نامنظم به صورت براي مثال، فرد مي. دهنداول و دوم را هم نشان مي

، يعني با تکاليف پيچيده مواجه شود، )هاي نوع اولبکويژگي س( پيچيده استفاده کند
تواند از سبک يـدر مقابل، فرد م. اما به تصوير کلي موضوع اصلي توجه نشان ندهد

يعني با ) هاي نوع دومويژگي سبک( به صورت ساده استفاده نمايد) نامنظم( ناساالر
 چگونه هر تکليف براي تکاليف مختلف مواجه شود، البته بدون آن که بداند از اينکه

  .کندرسيدن به هدف نهايي به او کمک مي

ري همه ـادگيـطرح است که يـاغلب اين فرضيه م وزش،ـدر طراحي و ارائه آم
شناختي  ثير سبکأدر حالي که ت. گيرديادگيرندگان به شيوه يکسان و مشابه صورت مي

شي و کارايي آموزش بر فرد بر شيوه پردازش اطالعات اثرات وسيع و بسزايي بر اثربخ
 هاي دريافت،هاي شناختي به اين که چگونه مغز انسان راهزيرا سبک. گذاردجاي مي

 و ياهر. اشاره دارند کند،ادراک و بازنمايي دنياي پيرامون خود را سازماندهي مي
 تفکر به نقل از استرنبرگ، در مورد يها کتاب سبکةدر ترجم) ۱۳۸۱ (يخسرو

  : کنند کهينقل م) يادگيري و تفکر هاي شناختي،سبک(ها اهميت موضوع سبک

رزندان، همسر و ـه فـما هم اگر بـدهم و شيـها اهميت مه سبکـمن ب
 .تان نيز اهميت دهيدهايدهيد بايد به سبکتان يا خودتان اهميت ميهمکاران

ي از هاي فردي ناشگيريم و تفاوتي اشتباه مييما اغلب سبک تفکر را با توانا
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- در نتيجه افرادي که سبک. دهيمها نسبت ميها را به غلط به تواناييسبک

و يا کار فرمايشان هماهنگ و  هايشان با انتظارات والدين، همسر، همکاران، مدير
- همخوان نيست، به داليل نادرست دچار توهم و تزلزل در رفتار و عملکرد مي

  )۴۵صفحه،. (شوند

ان ي دانشجويريادگي يامدهايگز که بر بازده و پيستم بيس اکويهاگر از مولفهي ديکي
رندگان يادگي برخورد ي خاص است که به چگونگيريادگيکرد يگذارد، اتخاذ روياثر م

 به يريادگير با مطالب ياگر برخورد فراگ. رند اشاره داردياد بگيخواهند ي که ميبا مطالب
در . ق استي او عميريادگيکرد يد رورياد بگي مطالب را ي باشد که بخواهد معنياگونه

گز يب.  استيکرد او سطحير تنها به دنبال حفظ کردن مطلب باشد رويمقابل اگر فراگ
به اعتقاد او مدار است، تيکرد موفقيبرد که رويز نام مي نيگريکرد دياز رو) ۱۹۹۳(

عمل  رمداجويد در مورد خواندن خودموفقيتکسي که از رويکرد موفقيت مدار بهره مي
 . کند تا بتواند نمره خود را باال ببردکند، زمان خود را طوري تنظيم ميمي

يري آن است که اين رويکردها به بافت و محيط ـکردهاي يادگـکات بارز رويـاز ن
هاي ثابت در اين بدان معني است که رويکردهاي يادگيري، ويژگي. اندوابسته

 مثال، يبرا. کنند در بافت يادگيري تغيير ميان نيستند و تحت تاثير تغييراتيدانشجو
هاي يادگيري،  باشد که مدرسان، درس جديد را به تجربهيا کالس به گونهياگر فضا

ها و موضوعات مورد عالقه آنها ارتباط پيشينه و دانش فراگيران و همچنين خواسته
د، در کالس دانشجويان را در کالس مشارکت دهند، توجه را به درس جلب کنن ند،ـده

 يبا دانشجو دوستانه رفتار کنند و در کارشان به آنها ياري رسانند و در کل فضا
 يبه احتمال زياد، دانشجويان رويکرد عميق به يادگير. وجود آورند را بهيبخشتيرضا

  ، ۱يت باالسورياـتاکا دامنـقل از چـ؛ به ن۱۲ صفحه ،۲۰۰۳( بيگز. مودـند نـخاذ خواهـات
  

  

    

 1- Chinthaka Damith Balasooriya 
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کند، معتقد است که عرفي ميـگرايي مکه ديدگاه خود را يک ديدگاه ساختن) ۲۰۰۵
موضوع آموزش « ن نظريه،يدر ا. ان تمرکز دارديهاي دانشجوبر فعاليت گراييساختن

همان  ۱۲صفحه ( بيننداي که فراگيران دنيا را ميتغيير ديدگاه فراگيران است، شيوه
 آنچه اهميت دارد اين است که فراگير »گراييکند که در ساختناو بيان مي). نبعم

 يادگيري او هم به همين يمفهوم رويکردها. آوردوجود ميخودش دانش خود را به
؛ ۱۹۷۹ ؛ بيگز،۱۹۷۸ ؛ بيگز،۱۹۷۹بيگز، ( او در تحقيقات متعددي. نظريه مربوط است

کيد داشته است که آنچه أ نکته تبر اين) ۲۰۰۳ ،؛ بيگز۱۹۹۳، ۱؛ بيگز و مور۱۹۹۳بيگز ،
هاي او دانش را با فعاليت. دهد، خلق دانش استآموز در يادگيري انجام ميدانش

به نقل از  ۱۳ صفحه ۲۰۰۳ ،بيگز( نديآفرييادگيري و رويکردهاي خود به يادگيري م
طه تنگاتنگي  يادگيري با محيط و موقعيت يادگيري رابيمفهوم رويکردها) همان منبع

 يادگيري مبتني نةد شده است که اگر  زميين موضوع تاکيه به اين نظريدر درون ا. دارد
آموزان با کيفيت سطح بااليي شتر دانشيا بيبر اصول تعميق يادگيري باشد، همه 

  .ديآموزش خواهند د

ا ان، ادراک آنهي اتخاذ شده توسط دانشجويريادگي يکردهايثر بر روؤ از عوامل ميکي
دهند که در ن تحقيقات نشان مييبرخي از ا. از محيط يادگيري، شناخته شده است

تر از خود محيط تعيين رويکردهاي يادگيري، ادراک دانشجويان از محيط يادگيري مهم
آموزان از محيط در خصوص اهميت ادراک دانش) ۱۹۹۲ (۲رامزدن. يادگيري است

  : گويديادگيري در اتخاذ رويکردهاي يادگيري مي
آموزان را تغيير دهيم، بلکه م دانشيکوشيـالش براي تغيير رويکردها، ما نمـدر ت

  .شان تغيير دهيمهاي آنها را از محيط يادگيريها،  ادراکات يا برداشتم تجربهيکوشيم

 و يريادگيط ين ادراک از محي وجود دارند که ارتباط بياري بسيهاپژوهش
  اند که طور مثال، تعدادي از محققان دريافتهبه. اند نمودهي را بررسيريادگي يکردهايرو

  

  

    

2- Ramsden 1- Moor 
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 .يا سطحي بينجامد ه يادگيري عميقـتواند بيـآموزان از محيط يادگيري مادراک دانش
 هاي واضحي وجود داردموزان اين گونه ادراک کنند که در محيط يادگيري هدفاگر 

رامزدن و ( ، امکان انتخاب هست)۱۹۹۷ و همکاران،۲؛ ويلسون۱۹۹۱ ،۱تريگول و پروسر(
، )۱۹۸۹ رامزدن و ديگران،(شود ، به آنها فرصت استقالل داده مي)۱۹۸۱ ،۳انت ويستل

؛ نيوبل و ۲۰۰۰ ،۴مرجندالر، اکسول و بليزيمو( ه استأليادگيري مبتني بر حل مس
واتکينز و (بخش است ي لذتو محيط يادگير) ۱۹۹۴ ،۶، واتکينز و آکند۱۹۸۶ ،۵کالرک

در حالي که  ادراک . شونديق ميآنها به يادگيري عميق تشو) ۱۹۹۴ ،۱۹۹۳ آکند،
؛ کمبر و ۱۹۸۹ ،۸؛ انت ويستل، کوزکي و تايت۱۹۸۴ ،۱۹۷۸ ،۷دالگرن(سنگيني کار

و ) ۱۹۸۴ ،کمبر و گو(وجود دروس نظري ) ۱۹۹۷ ؛ ويلسون و همکاران،۱۹۹۸، ۹ليونگ
برکل، ناي و ( ها وجود داردهايي که در آن بازتوليد آموختههمچنين ارزشيابي

ود ـ، وج)۱۹۸۴ ،۱۱؛ توماس و بين۱۹۸۳زدن، ـ؛ انت ويستل و رام۱۸۸۵ ،۱۰يگزـگريل
، تمرکز بر انتقال )۱۹۸۱ ،رامزدن و انت ويستل( هاي تحصيلي خيلي رسميگروه

راي تعقيب موضوع ـبم ـو فرصت ک) ۱۹۹۴ ؛ کمبر و گو،۱۹۹۳، ۱۲گو و کمبر(اطالعات 
آموزان رويکرد يادگيري شود دانشباعث مي) ۱۹۹۹, ۱۳اسپنسر و جردن(طور عمقي به

  .  سطحي را اتخاذ کنند

بک تفکر آنها ـان سي دانشجويريـادگي يکردهاـيرو ل موثر برـگر از عوامـي ديکي
رنبرگ و هاي تفکر است در ارتباط با سبکي قبلدةتحقيقات انجام ش. شناخته شده است

ظريه ـاند که اين دو نتهـله پرداخأي به اين مسـطور اساسکردهاي يادگيري بيگز بهـروي
  اعات، يعنيـ پردازش اطلةيوـني و يا دو شـرد ذهـوع کارکـدو ندة نـدهتوانند نشانيـم

  
    

2- Willson 
4- Mergendoller,Maxwell &  Bellisimo 
6- Watkins & akend 
8- Cowsoki & Taight 
10- Berkel, Nuy & Greeligs 
12- Gow & Kember 

1- Trigwell & Prosser 
3- Entwistel 
5- Newbel & Clark 
7- Dahlgren 
9- Kember & liong 
11- Thomas & Bain 
13- Spencer & Jordan 
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 نشان دادند که) ۲۰۰۰(زانگ و استرنبرگ . باشدپردازش پيچيده در برابر پردازش ساده 
 خاصي با يکديگر ارتباط وةيتوانند به شيهاي تفکر مدهاي يادگيري و سبکرويکر

که به پيچيدگي  ۲ نوع زدند که رويکرد سطحي به با سبکيآنها حدس م. داشته باشند
 ارتباط مثبت و با  سبک) کارانه و جزئيهاي اجرايي، محافظهسبک(تري نياز دارند، کم
همچنين .  داشته باشدي، ارتباط منف)انديش و پايورساالرقانونگذار، قضاوتگر، آزاد (۱ نوع

هايي که به پيچيدگي بيشتري نياز دارند، کردند که رويکرد عميق با سبکيتصور م
 داشته ياز دارند، ارتباط منفي نيهايي که به پيچيدگي کمترارتباط مثبت و با سبک

به عبارت ديگر، نتايج . ددر نهايت، نتايج پژوهش آنها موارد فوق را تأييد کر. باشد
 نشان داد فراگيراني که داراي رويکرد سطحي )۲۰۰۰( زانگ و استرنبرگ ةمطالع

هاي سبک(کار هاي تفکر اجرايي، جزئي و محافظهدهند که از سبکهستند ترجيح مي
استفاده کنند، در حالي که فراگيراني که داراي ) سنتي، هنجارمدار و مبتني بر تکليف

تگر، قانونگذار و آزادانديش هاي تفکر قضاوق هستند به استفاده از سبکرويکرد عمي
  .دهندتمايل نشان مي) مدار و در جستجوي معناهاي خالق، سوالسبک(

 يپوش هميريادگي يکردهاي تفکر و رويهان سبکي بياز آنجا ممکن است گاه
گز يب. شن شود روين دو تا حدين ايرسد که تفاوت بينظر ماحساس شود، مناسب به

ن يي را تبيريادگي يانهي زميهاخواهد جنبهيد سبک تفکر نميگويم) ۱۹۸۹, ۱۹۹۴(
ح مستدل و يک ترجيسبک تفکر . رنده دارديادگيت يشتر اشاره به شخصيکند، بلکه ب

 خاص يريادگي يهاي است که در مورد استفاده از استراتژ۱ه به صفتيثابِت شب
 در يريادگيش به يا گرايزه يک انگي يريادگيکرد ي روکهيشود، در حاليمشاهده م

ه اجابت ـها را بزهيـن انگي ايريـادگي يهايتراتژـآموز است که با استفاده از اسدانش
عنوان دو مفهوم ن دو مفهوم را بهيد ايد که ما بايگويـم) ۱۹۸۹(رمزدن  .رسانديم

   .کنديـف مي را توصياجداگانه يريادگي يدهاـنيم چرا که فرآيريجداگانه در نظر بگ
  

  

     

 1- trait 
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آنها هر دو  . توان در نظر گرفت که آنها سري اشتراکاتي نيز دارندالبته اين را نيز مي
ش يرند افزايگياد ميآموزان  که دانشياوهيکنند که درک خود را از شيمما کمک به 
 را يآموزان چهارچوب دانشيريادگي موجود در يها تفاوتيابي ارزين برايهمچن. ميده

. ننديبيآموزان تدارک م دانشيريادگي بهبود ي را براييها راهتاًيند و نهاينمايفراهم م
آموزان ستن دانشي نگروة اشاره دارد که در نحي ثابتي فرديها تفکر به تفاوتيهاسبک
 يحي ترجيهاياتژآموزان استردانش. شودي آشکار ميريادگيف ي با تکالةا و مواجيبه دن

 ياگونههبرند، بيکار مه  بيريادگي يهاتي از موقعياري در بسيشگيخود را به طور هم
 يريادگي يکردهايگر روياز طرف د. تواند به ثبات آنها اشاره کرديطور مستدل مکه به

آموزان اشاره دارد که برحسب انتظارشان از  اتخاذ شده توسط دانشيهايبه استراتژ
برد به يکار مه را بيآموز کدام استراتژنکه دانشيا. کندير ميي تغيريادگيت يموقع

ش هر دو بر ي و هم گرايمعلوم است که هم استراتژ.  داردي بستگيريادگيش او به يگرا
 . گذارندي اثر ميريادگيامد يپ

 وجود رابطه متغيرهاي يبررس براساس آنچه گفته شد، پژوهش حاضر به منظور
فکر با رويکردهاي ـهاي تبکـ، سيتماعـ اجيگرانـ ساختيرـيادگيط ي محادراک از

  .  رفتي صورت پذيريادگي يامدهاييادگيري و بازده و پ

 بين ادراک يباطـ ارتي الگويـبال بررسـگز بدنيدل بـاس مـر براسـپژوهش حاض
ها ازده و بيريادگي يها و رويکردي اجتماعيگراآموزان از محيط يادگيري ساختندانش

 ةهاي تفکر در رابط يادگيري بوده است و همچنين به نقش ميانجي سبکيامدهايا پي
ن ي ايهاش فرضياز پ.  پرداخته استيريادگي و بازده يريادگيط ين ادراک از محيب

 يريادگيط ين موضوع اشاره کرد که داشتن ادراک مثبت از محيتوان به ايمطالعه م
 در يريادگي يامدهايق و پي عميريادگيکرد يد با روتواني مي اجتماعيگراساختن

کنند، هاي تفکر نيز نقش ميانجي مهمي ايفا ميالبته، در اين ميان سبک .ارتباط باشد
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 ۲ ةنمودار شمار.  پرداخته است۲ و ۱ نوع يثير دو سبک کلأکه مطالعه حاضر به ت
  .دهديگز را نشان مي اقتباس شده از مدل بيالگو

   بيگز3pالگوي اقتباس شده از مدل )  ۲ (ةنمودار شمار
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : آنها بوده است عبارتند ازيافتن پاسخ براي ين مطالعه در پي که ايواالت اساسس

ق و ي عميريادگيکرد ي با روي اجتماعيگرا ساختنيريادگيط يآيا بين ادراک از محـ 
  وجود دارد؟يداري رابطه معنيريادگي يامدهايا پيبازده 

 يريـادگيط يحـن ادراک از ميـ بةطـ بر رابيتفاوتـر ميـثأختلف، تـ ميهاا سبکيآـ 
 گذارند؟ي ميريادگي يامدهايا پيها ق و بازدهيکرد عمي و روي اجتماعيگراساختن

 

ازادراک   
 محيط
 موجود

سبک 
تفکر نوع 
۱ 

  کرديرو
  عميق

بازده و 
  يپيامدها
 ييادگير

سبک 
 نوع تفکر
۲ 
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 يها و سبکيريادگيط ين ادراک از محيق در ارتباط بي عميريادگيکرد يا رويآـ 
 . کندي ميگريانجي ميريادگي يامدهايا پيها  و بازدهيريادگي

  روش 

  جامعه و نمونة آماری

 مشهد ينفر از دانشجويان دانشگاه فردوس ۲۷۷ ق حاضري تحقيهايآزمودن :هايآزمودن
-۱۳۸۶ان در ترم اول سال تحصيلي ين دانشجويا. پسر بودند ۸۴دختر و  ۱۹۳به تعداد 

در اين . سال بود ۲۳ تا ۱۹ از عمدتاًشان ني سنةثبت نام کرده بودند و دام ۱۳۸۷
 يهااِن دانشکدهيافراد گروه نمونه از دانشجو  مورد بررسي، توجه به نوع جامعهباپژوهش 

ز بر اساس ي انتخاب آنها نيه انتخاب شدند و چگونگيات و علوم پاياضي، ري مهندسيفن
  .اي با تخصيص مناسب بود روش طبقه

  گيریاندازه يابزارها

 و ي، يك آزمون خود سنجهاي تفكرپرسشنامه سبك : سبک تفکر استرنبرگپرسشنامه
) ۱۹۹۲( ۱ن آزمون را استرنبرگ و واگنريا. سوال است ۶۵ است كه شامل ينوشتار

. شوداي مشخص ميجه در۵ اند و در آن پاسخ هر سوال روي يك مقياسطراحي کرده
 براي هر گزينه )۵-۴-۳-۲-۱ (ياين پرسشنامه با استفاده از روش ليكرت با عددها

سبك  تفكر را ارزيابي  ۱۳  سئوال يكي از۵در اين پرسشنامه هر . شودگذاري مينمره
 . كندمي

دانشجوي کارشناسي  ۱۰۰ مورد نظر  بر روي ة آزمون، پرسشناميياين پايي تعيبرا
ج نشان داد که فرم نهايي ينتا. بودند اجرا شد  انتخاب شدهيصورت تصادفکه به

  . دهديدست مهقياس بـبولي را براي هر مـابل قـشنامه ارزش آلفاي کرانباخ قپرس
  

  

  
  

  

 1- Wagner 



  
 

زي دانشگاه تبريشناسن رواي ـ پژوهشيفصلنامه علم    {  
۱۳۸۷زمستان  ,۱۲ شماره سومسال    {  

  

 

 
 

153 

 تحليل .تعيين روايي آزمون در ابتدا از تحليل عاملي  اکتشافي استفاده شد براي
که ( عامل۱۳د، ـام شـانجيق ـ اصلي تحقنةموـنفر از دانشجويان ن ۲۷۷ عاملي که روي

 روش واريماکس استخراج چرخش به  ۲۴بعد از ) آن بار داشتندبيشتر سواالت در 
 ۲۵۰دي نيز که براي تعيين روايي آزمون روي ـييأنتايج تحليل عاملي ت. شدند

 هايانجام گرفت، برازش خوبي را براي ساختار مولفه اصلي تحقيق نةدانشجوي نمو
 يمل آزمون خوبدل شاـ برازش ميهايژگيو. ۱ نشان داد۲ و ۱وجود در سبک نوع ـم

، )NFI=0/90( ۳يشده برازندگ شاخص نرم) df=1130) =χ2;۲2060يخ  مجذوريبرازندگ
، (GFI=0/90) ۵ي برازندگيشاخص خوب (CFI=0/91) ۴يقي تطبيشاخص برازندگ

جذور ـن ميانگيـ مةشـي و ر(AGFI=0.99) ،۶ل شدهي تعديدگـرازنـ بيشاخص خوب
   .ودند ب(RMSEA=0.059)  ۷هادهـمان

سشنامه سبك تفكر در مطالعات مختلف ضرايب آلفاي كرونباخ خوبي را نشان پر
 سبک:  کرانباخ عبارت بودند ازيب آلفايق حاضر ضرايدر تحق. )۲۰۰۱ زانگ،( داده است

، سبک سلسله ۵۷/۰ي سبک جزئ,۵۸/۰ يسبک کل, ۶۲/۰ سبک اجرايي,۷۰/۰يقانون
، سبک ۳۴/۰ محورتک يا ي، سبک سلطنت۷۳/۰ ، سبک آزادانديش۷۷/۰ يمراتب

 ي يا چندمحوريسبک اليگارش ۴۳/۰ ، سبک آنارشيست يا نامنظم۶۵/۰ کارمحافظه
  .۶۵/۰ و سبک قضائي۷۲/۰ سبک بيروني, ۶۹/۰ يسبک درون ,۶۶/۰

 SBQاين پرسشنامه براساس پرسشنامه ): مطالعه (يريادگي يکردهايپرسشنامه رو
. ة پردازش اطالعات ساخته شده استو در قالب نظري)  1987aو بيگز، ؛ 1987bبيگز،(

   ،b1970، 1973، 1976 وa1970 (ظر در پرسشنامه ـجديد نـندين بار تـعد از چـبيگز ب
  

  

  

    

الزم به توضيح است که در تحليل تاييدي سـه         ـ  ۱
 ۲ و ۱ هاي نـوع مـولفه از پرسشنامه که بـه سبک

به اين ترتيـب تعـداد     . مربوط نبودند، حذف شدند   
 . سوال شدند ۵۰کننده در تحليل شارکتسئواالت م

2- Goodness of Fit  
3- Normed Fit Index 
4- Comperative Fit Index  
5- Adjusted Goodness of Fit 
6- Parsimony Goodness of Fit Index 
7- root mean square error of approximation  
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1978، 1987( ،SBQ  قياس عميق، سطحي ـ زيرمسوالي که سه ۴۲را به يک پرسشنامه
ها، دو او براي هر يک از اين زير مقياس. گرفت، کاهش دادمدار را اندازه ميو موفقيت

در هر کدام از اين . زيرمقياس ديگر تحت عنوان استراتژي و انگيزه در نظر گرفت
 ير راـهاي فراگبردها و انگيزهـقياس راهـ سوال وجود داشت که شش زيرم۷ هاقياسـم

معروف است که در پژوهش   SPQ اليو س۴۲اين آزمون، همان آزمون . گرفتازه مياند
 ميزان توافق خود را با هر يدر اين آزمون، آزمودن. حاضر نيز از آن استفاده شده است

 باال در اين مقياس ةمرـن. کنديـاي ليکرتي ابراز مج درجهـقياس پنـسوال در يک م
 . هاي مورد نظر است  توافق باال با سوالةدهندنشان

ل يدانشجوي کارشناسي تکم از ينفر ۱۰۰ي تصادفةک نمونيپرسشنامه مورد نظر را 
هاي آلفاي کرانباخ قابل قبولي را نتايج نشان داد که فرم نهايي پرسشنامه، ارزش. نمودند

براي تعيين پايايي اين پرسشنامه از روش آلفاي . دهديدست مه براي هر مقياس ب
پس از محاسبات انجام شده نتايج زير حاصل گرديد که عبارت . استفاده شدکرانباخ 
 ، راهبرد عميق/.76 ، انگيزه عميق/. 34ي، راهبرد سطح/.93 يانگيزه سطح: بودند از

  /. 67و راهبرد موفقيت مدار /. 60مدار ، انگيزه موفقيـت/.71

ل يـ تحل. سـتفاده شـد    ا ي اکتـشاف  يل عـامل  ي آزمون در ابتدا از تحل     يين روا يي تع يبرا
 ۶انجام شد، بعـد از  ق ي تحقي اصلةان نموني نفر از دانشجو   ۲۷۷ ي که رو  ي اکتشاف يعامل

 ،)شتر سـواالت در آن بـار داشـتند      يـ کـه ب  (سـه عامـل     مـاکس،   يروش وار هبار چرخش ب  
انجـام   ي نمونه اصـل يدانشجو ۲۳۰ يز که بر روي نيدييل عامل تايتحل. استخراج شدند

مـدار  تيـ  و موفق  يق، سطح يکرد عم ـي رو يتار سه عامل  ـرا براي ساخ  ي  ـشد، برازش خوب  
  ي ـون خوبـمامل آزـدل شـرازش مـهاي بيـويژگ  .۱داد  (χ2=1582; df=776) شانـن

  
  

    

  کـه بــه   هپرسـشنام  الزم به توضيح است که در تحليل تاييدي سه مــولفه از ـ ۱

ين ترتيب تعـداد سـواالت   به ا. مربوط نبودند، حذف شدند ۲ و ۱ هاي نـوع سبک
  . سوال شدند ۵۰کننده در تحليل مشارکت

2- Goodness of Fit  
3- Normed Fit Index 
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  اخص نرم ـ ، ش  )NFI=0/95( ۳رازندگيـده ب ـشاخص نرم ش   χ)۲ خـي جذورـدگي م ـبرازن
و ريـشه   (CFI=0/95) ۲تطبيقـي  برازنـدگي  شـاخص (NNFI=0/95)  ۱نشده برازنـدگي 
   .بودند (RMSEA=0.068) ۳هااندهمميانگين مجذور 

 اين مقياس :USCLES ۴گراي اجتماع دانشگاهي ادراک از محيط يادگيري ساختنةپرسشنام
اجتماعي محيط   ـگرايي اجتماعي يادگيري که به ابعاد روانيتوجه به ديدگاه ساختنبا

ي که ـد دانشگاهـتواند به اساتييـده است و مـاخته شـدهد، سيـيادگيري اهميت م
). ۱۹۷۷ ،تيلور( خواهند آموزش خود را با اصول اين ديدگاه تطبيق دهند، کمک کندمي

گرا و پرسشنامه  فوق در ادامه توسعه ابزارهاي ديگر ادراک از محيط يادگيري  ساختن
  )۱۹۹۳ ،۵؛ تيلور، فريزر و فيشر، وبل و لوي۱۹۹۴، ۱۹۸۹فريزر، ( ترکيب آنها با يکديگر

تيلور و ( تدريس تهيه شده است -و همچنين تحقيقات ساختن گرايي در آموزش
مبناي را بر) USCLES(اين پرسشنامه ) ۱۹۹۶(تيلور و فيشر و فريزر ). ۱۹۹۳ ،توبينز

هاي اعتباريابي شده قبلي خود يعني پرسشنامه ادراک از محيط ترکيبي از مقياس
 ۳و پرسشنامه تعامل معلم) ۱۹۹۱ ،ريشتيلور، فريزر و ف( CLESگرا يادگيري ساختن

QTI )بلز، برکلمن و هويميرزاند، وفور مورد استفاده قرار گرفتهکه به) ۱۹۹۱ ،۴و
  . اندساخته

پرسشنامه گراي اجتماعي يک قياس دانشگاهي ادراک از محيط يادگيري ساختنـم
افقم تا خيلي مو که دانشجويان در مقياس ليکرت از است يسوال ۳۶دهي گزارشخود

مرات در پنج ـجمع ن .کنندالم ميـنظر خود را اع) نج نمرهـاز يک تا پ(خالفم ـيلي مـخ
 ادراک خوب از محيط ةدهنددهد و نمره باال نشانعامل نمره کل آزمون را تشکيل مي

  .يادگيري است
   آل ورم محيط ترجيحي يا ايدهـو شکل از اين پرسشنامه تهيه شده است که يکي فد

  

  

  

    

2- Non-Normed Index 
4- Goodness of Fit 
6- University Social Constructivist Learning  
8- Wubbels, Brekelmans, & Hooymayer  

1- Normed Fit Index 
3- Comperative Fit Index 
5- levy 
7- Questionnaire on Teacher Interaction   
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 آل حاوي سواالتي در مورديحي يا ايدهپرسشنامه  ترج. ديگري فرم محيط موجود است
محيط يادگيري مورد عالقه دانشجويان در کالس درس و فرم موجود هم حاوي 

 سي و شش سوالي، ةاين پرسشنام. سواالتي در مورد محيط موجود کالس درس است
شش مقياس فرعي دارد که شامل؛ ارتباط فردي، تفکر تاملي، تعامل کالسي، هدايت يا 

کمک  به) شکل موجود(رسشنامه مورد نظر پ .شوديـلي و حمايت مرهبري، همد
 پرسشنامه، يياي بررسي پايبرا. هاي پايايي و تحليل عاملي تاييدي مطالعه شدروش
ها رسشنامهـده بودند، پـ انتخاب شيصادفـنفر  دانشجوي کارشناسي که به طور ت ۱۰۰

 از ارزش آلفاي کرانباخ قابل قبولي هاايج نشان داد که پرسشنامهـنت. دـل کردنيکمـرا ت
 پرسشنامه مورد نظر عبارت ي آلفاي کرانباخ برايهااندازه. براي هر مقياس برخوردارند

؛ 88/. وشنود موجود،؛ گفت78/. موجود،ي؛ تفکر تامل77/. ارتباط موجود، :بود از
؛ کل 78/. ت موجود،ي؛ حما79/.  موجود،ي؛ همدل 85/. موجود،يت و رهبريهدا

 .  .91/ آزمون موجود،

ل يتحل.  استفاده شدي اکتشافيل عاملي آزمون فوق در ابتدا  از تحليين روايي تعيبرا
انجام شد، شش ق ي تحقي اصلةان نموني نفر از دانشجو۲۷۷ ي که روي اکتشافيعامل

 بار چرخش به روش ، بعد از هفت)شتر سواالت در آن بار داشتنديکه ب(عامل 
 آزمون يين روايي تعيز که برايييدي نأنتايج تحليل عاملي ت. شدندماکس استخراج يوار

 ۲۷۷ يرو) فرم کالس موجود (ي اجتماعيگرا ساختنيريادگيط يادراک از مح
 ةانجام گرفت، برازش خوبي را براي ساختار شش مولفق ي تحقي اصلة نمونيدانشجو

 ي برازندگيوب برازش مدل، شامل آزمون خيهايژگيو . پرسشنامه نشان دادياصل
 شاخص، )NFI=0/92( ۲يشاخص نرم شده برازندگ )df=579) 1169 =χ2;۱يمجذور خ

 ة ريشو (CFI=0/96) ۴شاخص برازندگي تطبيقي (NNFI=0/95) ۳نرم نشده برازندگي
   .بودند  (RMSEA=0.061)۵هاميانگين مجذور مانده

  

    

2- Normed Fit Index  
4- Adjusted Goodness of Fit 
6- root mean square error of approximation   

1- Goodness of Fit 
3- Comperative Fit Index 
5- Parsimony Goodness of Fit Index 
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در اين تحقيق چهار پيامد يادگيري : ابزار مورد استفاده براي بازده و پيامدهاي يادگيري
وس علمي، مقياس مورد مطالعه قرار گرفت که عبارتند از مقياس لذت بردن از در

داشتن نگرش علمي، مقياس عالقه به مطالعه علوم در اوقات فراغت و پيشرفت 
 سه مقياس فرعي لذت بردن از  دروس علمي، داشتن نگرش علمي و عالقه به. تحصيلي

در مورد درس علوم ) ۱۹۸۱( فريزر ,۱سنجنگرشمطالعه علوم در اوقات فراغت از آزمون 
 سوال است که حدي را ۷۰، شامل هشت زيرمقياس و ي اصلاسيمق. کار برده شدنده ب

. گيرددنبال آن دروس هستند، اندازه ميه که دانشجويان از دروس علوم لذت برده و ب
تواند پيامدهاي مثبت مورد نظر ن پژوهش انتخاب شدند ميي اي که براياسيرمقيسه ز

گراي اجتماعي در اختنهاي داراي محيط يادگيري سرسد با کالسما را که به نظر مي
وال  س۱۵سواالت تعيين شده از اين آزمون . گيري قرار دهدارتباط باشند، مورد اندازه

گيري پيشرفت تحصيلي از نمره درسي  فوق، براي اندازهيهااسيرمقيعالوه بر ز. بودند
  .ل شدند، استفاده شدي مذکور در آن تکميها که پرسشنامهيدانشجويان کالس

  هاافتهي

 از تحليل رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شد تا يي فرض آزماي اول براةر مرحلد
 يريادگيط ين ادراک از محي بةدر رابط) مطالعه( که رويکردهاي يادگيري يسهم

کنند، معلوم ين ميي تبيريادگي يها تفکر و بازدهيها، سبکي اجتماعيگراساختن
 يها با بازدهيريادگيط ي و ادراک از مح تفکريهادر مرحله اول روابط بين سبک. شود

به مطالعه ) مطالعه(ق يري عمـد و در مرحله دوم رويکرد يادگيـدنـيادگيري سنجيده ش
ه براي هر دو الگو ضريب رگرسيون استاندارد شده و غيراستاندارد شده ب. افزوده شد

 .ثيرات احتمالي آن نشان داده شودأدست آمد تا ت

   ي که درـمان ترتيبـبينيم متغيرها به هيـدول زير مـکه در جان طور ـدا همـدر ابت
  

  

    

  1- test of science related attitude 
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هاي تفکر دا سبکـطوري که در ابتبه. حليل شدندـاند وارد تدهـفرضيه در نظر گرفته ش
و سپس رويکرد عميق به ) موجود(گراي اجتماعي ادراک از محيط يادگيري ساختنو 

  .به تحليل وارد شدند) مطالعه(گيري ياد
  

  متغيرهاي وارد شده به تحليل رگرسيون )۱(جدول شماره 

  مدل   متغيرهاي وارده
 1  ، جنسيت ۲، سبک تفکر ۱، سبک تفکر نوع )موجود (ادراک از محيط يادگيري 

 2  رويکرد يادگيري عميق 
  

  (b)پيامدها: متغير وابسته
  

ط ي و ادراک از محي فرديهايژگيدر قدم اول و يم که وقتينيبير ميدر جدول ز
 يريادگي يهاامديشوند و ارتباط آن با پيل مي وارد تحلي اجتماعيگرا ساختنيريادگي

و ) تفکر (يريادگي سبک يعنيرها ين متغي که ايانسيزان واريشود ميده ميسنج
 که يم بعداست که در قد0/41 کند، برابر باين ميي تبيريادگي يامدهايت از پيجنس

شود ين ميي که تبيانسيزان واريشوند، ميل ميوارد تحل) مطالعه( يريادگي يکردهايرو
 را نشان يريـادگي يردهاـکير رويتغـر مين موضوع تاثيابد، که اييش ميافزا0/54  به
  .دهديم

  هاخالصه مدل )۲(جدول شماره 

 Adjusted R  خطاي معيار تخمين
Square  R مجذور  R  مدل  

18.32115  .410 .418 .647(a) 1  
16.14323  .542 .550 .742(b) 2 

تفکر  ، سبک1، سبک تفکر نوع ي اجتماعيگرا ساختنيريادگيط يادراک از مح: (a)کننده ينيبشيپ
  .تي، جنس2نوع 

، سبک تفکر 1، سبک تفکر نوع ي اجتماعيگرا ساختنيريادگيط يادراک از مح : (b)کننده ينيبشيپ
   .قي عميريادگيکرد يت و روي، جنس2نوع 
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 آن را يداريزان معنيها از آنوا استفاده کرده و م اثرات مدليداري اثبات معنيبرا
  .انددار بودهيدهد که هر دو مدل معنير نشان ميم که جدول زيادهيسنج

  انسيل واري تحل)۳(جدول شماره 
  دلم    مجموع مجذورات  درجه آزادي  ميانگين مجذورات  F  يداريمعن

.000(a)  48.883 16408.418  4  65633.673  1  رگرسيون  
   باقيمانده 91300.733 272 335.664  
   کل 156934.406 276   

.000(b) 66.239 17262.153 5  86310.764 2  رگرسيون 
   مانده کلباقي 70623.642 271 260.604  
   276 156934.406    

، سبک تفکر ۱، سبک تفکر نوع ي اجتماعيگرا ساختنيريگاديط يادراک از مح: (a)کننده ينيبشيپ
  .تي، جنس۲نوع 

، سبک تفکر ۱، سبک تفکر نوع ي اجتماعيگرا ساختنيريادگيط يادراک از مح: (b)کننده ينيبشيپ
  .قي عميريادگيکرد يت و روي، جنس۲نوع 
 امدهايپ: ر وابستهيمتغ

، ي فرديهايژگي ويهاريغ متيهاتر هر کدام از مولفهير سهم جزئيدر جدول ز
 يريادگي يکردهايو رو) موجود(ي اجتماعي ساختن گرايريادگيط يادراک از مح

ن يبه ا .مينيبيل ميب ورودشان به تحلي آنها را به همان ترتيداريو معن) مطالعه(
  .   داشته استيشتريم که کدام عامل اثر بينيم ببيتوانيب ميترت

  

   ضرايب)۴(جدول شماره 
  .t  Sig      ستانداردابضري  ريب غير استانداردض  مدل

  10.654  7.626 1.397 .164 
.051  .045 .052 1.128 .260 
.752 .112 .899 6.740 .000 
-.319 .144 -.293 -2.205 0.028  

-3.474 2.404 -.067 -1.445 0.150  

  Constant  1مدل
ادراک از محيط يادگيري 

  )موجود (
   1سبک تفکر نوع 
    2سبک تفکر نوع 

  0/117 1.571  6.720 10.560  جنسيت
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  )۴(ادامة جدول 
  Constant  2مدل

ادراک از محيط يادگيري 
  )موجود (

 1سبک تفکر نوع 
 2سبک تفکر نوع 

  جنسيت 
 رويکرد يادگيري عميق

.038 .040 .039 .955 0.340  

  پيامدها : تغير وابسته
  

 و ادراک يفرد يهايژگي از ويدهند که وقتير نشان مي جدول زيهات دادهيدر نها
توان يشود، مين استفاده ميبشيعنوان پ بهي اجتماعيگرا ساختنيريادگيط ياز مح

  . دي را ديريادگي يکردهاي رويگريانجينقش م
  

 متغير رويکرد يادگيري عميق )۵(جدول شماره 

ollinearity 
Statistics  

  مدل          

Tolerance Partial 
Correlation  

Sig.  T  Beta In      

.470 .478 .000 8.966  .533(a) 1  عميق يادگيري رويکردهاي  

a يريادگيط يت، ادراک از محيجنس, ۲ سبک تفکر نوع ۱سبک تفکر نوع : ها در مدلکنندهينيبشي پ 
 امديپ: ر وابستهي متغ b؛ )موجود  (ي اجتماعيگراساختن

  

سير، اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت  در قالب الگوي تحليل مي بعدةدر مرحل
 »ي اجتماعيگراادراک از محيط يادگيري ساختن«ِر ي متغيهاکه هرچند بين مولفه

ارتباط فردي، يادگيري تاملي، تعامل کالسي، هدايت يا رهبري، همدلي و : مانند(
ارد،  ارتباط وجود ديريادگي يامدهاي و پيکرد يادگيريِر روي متغيهابا مولفه) حمايت

تواند ي مناسب م»)تفکر (ييرـادگـسبک ي« وجود ينـعيراد ـ افيردـ فيژگياما و
 يهاجه گرفت که وجود سبکيتوان نتي ميعبارتبه. ن ارتباط باشدي اةکنندليتسه

، ممکن است ي اجتماعيگرا ساختنيريادگيط يران در محي مناسِب فراگيريادگي
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 مثبت را به دنبال داشته يامدهاين پي همچنق ويعم) مطالعه (يريادگيکرد ياتخاذ رو
 يهاکردي، رويريادگيط ين ادراک از محيتوان گفت در ارتباط بين اساس ميبر ا. باشد

ها ـباط آنـشوند و در ارتيـ واسطه ميريادگي يهابکـامدها، سـيو پ) مطالعه (يريادگي
ط ياندارد مسير بين محون استي رگرسيها، وزنييآزمابه منظور فرض. گذارندير ميتاث

ق به ي، رويکرد عم)تفکر (يريادگي يها، سبک)موجود(ي اجتماعيگرا ساختنيريادگي
ها و کل مدل داري وزن تعيين شده و سپس آزمون معنييريادگي يامدهاييادگيري و پ

  .شوندين مييتع
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

هاي با سبک) موجود(گراي اجتماعي دگيري ساختن ارتباطي محيط يا الگوي)۳( نمودار شماره
  و پيامدهاي يادگيري) مطالعه(، رويکردهاي يادگيري )تفکر(يادگيري 

 (P=0.051;۱7.77ي مجذور خي برازندگي برازش مدل شامل آزمون خوبيهايژگيو
 =χ2(۲يده برازندگـرم شـاخص نـ ش )NFI=0.86(۳يدگـشده برازنـاخص نرم نـ، ش 

 

ازادراک   
 محيط
 موجود

سبک 
تفکر نوع 
۱ 

  کرديرو
  عميق

بازده و 
  يپيامدها
 ييادگير

سبک تفکر 
 ۲نوع 

0.23 0.13 

./05 

0/05 
0/05 

0.12 

0.22 
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(NNFI=0/65)، ۴يقي تطبيشاخص برازندگ (CFI=0/90)۵ي برازندگيشاخص خوب 
(GFI=0/99)۶شدهلي تعدي برازندگي، شاخص خوب (AGFI=0.94)ياخص خوبـ، ش 
 (RMSEA=0.077) ۷هان مجذور ماندهيانگيـ مةشير (PGFI=0.20) برازش حداقل

  .رديگيد قرار مييأبرازنده بودن مدل مورد ت
 يريادگيط ين ادراک از محيون استاندارد بين رگرس فوق وزيهاباتوجه به داده

دار يمعن (P<0/05)که با توجه به   (β=0/12)يريادگيامد ي به پي اجتماعيگراساختن
 (β=0/23) ۱ و سبک نوع يريادگيط ين ادراک از محيون استاندارد بيوزن رگرس. است

ط و يدراک از محن ايون بيدار است؛ وزن رگرسير معنيمس (P<0/05)که با توجه به 
ون يوزن رگرس. ستيدار نير معنيمس (P>0/05)که با توجه به(β=0/05)  ۲سبک نوع 

ر يمس (P>0/05) توجه بهکه با (β=0/05) قيکرد عميط به رويادراک از محن يب
 (β=0/13)ق يکرد عمي به رو۱ن سبک نوع يون بين وزن رگرسيست، همچنيدار نيمعن

امد يق به پيکرد عميون رويدار است وزن رگرسي معنريمس (P<0/05)که با توجه به 
(β=0/22)  که با توجه به(P<0/05) دار است ير معنيمس . 

 يريـادگيط يحـم ادراک از مير مستقيون مسيـد که وزن رگرسـها نشان دادنداده
ر  يمس. دار استيعنـ ميرـيادگي يامدهايـبه پ) وجودـم (ياعـ اجتميگرانـساخت

ق و ي عميريادگيکرد ي، رو۲ به سبک نوع يريادگيط ين ادراک از محيم بيمستقريغ
 که از يگريم ديرمستقير غياما، مس. رسدي نميداري به حد معنيريادگي يامدهايپ

داري گذرد، به حد معنييري عميق و پيامدهاي يادگيري ميـ، رويکرد يادگ۱سبک نوع 
يري ـ محيط يادگاط بينـ را در ارتب۱وع ـبه اين ترتيب ميانجيگري اثر سبک ن. رسدمي

  .ببينيمموجود، رويکردهاي يادگيري و پيامدهاي يادگيري مي
  

  

    

2- normed fit index 
4- comperative fit index 
6- parsimony goodness of fit index 

1- goodness of fit 
3- Non-normed index 
5- adjusted googness of fit 
7- root mnean square Error of approximation 
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   گيریو نتيجهبحث 

 منشاء رفتارهاي بشر انجام شده، به وفور به اين ةدر تحقيقات بسياري که دربار
هاي متفاوت و از  تاثير محيطةموضوع اشاره رفته که رفتارهاي مختلف از يک سو، نتيج

 رفتار ةاند در حيطتواين موضوع مي.   تفاوت هاي فردي افراد استةسوي ديگر، نتيج
گر  يعبارت دبه. ز درست باشدييادگيري بشر و اتخاذ رويکردهاي يادگيري مختلف ن

 براي يهاي يادگيري گوناگونران متفاوت در محيط هاي يادگيري متفاوت، رويکرديفراگ
  .کننديادگيري اتخاذ مي

ت منجر به ياافتد که در نهياي اتفاق مط پيچيدهييادگيرِي افراد، تحت تاثير شرا
اين فضا عناصر متفاوتي دارد و هريک تاثير خاص خود را بر . شودتغييراتي در آنها مي

ط، به اعتقاد بيگز و ديگر محققان، زمينه و ي يکي از عناصر اين شرا.گذارندآن مي
؛ بيگزو ۱۹۷۰ بيگز،( کندست که در يادگيري آنها، نقش موثري  ايفا ميمحيط يادگيري

 -؛ فرگوسن۱۹۹۸ ،۲الشات و هماکر پرينز، ؛ بوساتو،۱۹۹۱ ،۱ اتکينسونجرالد وفيتز
فت كساني ـتوان گيـاس مـين اسمـبر ه). ۱۹۹۷ ،۴جاالـو تين۱۹۹۳ ،۳ونگـو دي هسلر
نسبت به افرادي که شانس  تري دارند، هاي مناسب در محيطيتر متنوعيهاجربهـكه ت

ري ـخاص كارآمدتـيري خود، اشـ در يادگاند،داشتهـهايي را نحيطـبرخورد با چنين م
توان گفت که ثير محيط آموزشي بر يادگيري فراگيران، ميأبا عنايت به ت. خواهند بود

تري دارند، اهميت داشته هاي مناسبهايي که براي يادگيري، محيطشناسايي کالس
ر محيط هاي مداخله براي يادگيري بهتر، تغييهمواره يکي از روش و)  ۲۰۰۲ ،فريزر(

 نيدست آمده در ا بهيهاافتهي يح برايوضـدر ت). ۱۹۹۸ رامزدن،( ري بوده استـيادگي
گفت محيط يادگيري که براساس اصول توان به سخن بيگز اشاره کرد که ميفرضيه مي

  درسهايناسبي براي کالسـده باشد، محيط يادگيري مـگرايي اجتماعي بنا شساختن
  ند، الزم است کهـکرد عميق به يادگيري اتخاذ نمايـويان روياست و براي اين که دانشج

   
  

    

2- Busato,  Prins, Elshout & Hamaker 
4- Tynjala 

1- Biggs, Fitzgerald,& Atkinson 
3- Ferguson-Hessler,de Jong 
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  .انه باشديگرا ساختنيريادگيط يمح

تفاوت افراد ـهاي بالقوه و ماناييتو  ةران، مولّفـيري فراگيـگر عوامل موثر بر يادگياز د
گيرند، و متفاوتي ياد مي ها در موقعيت هاي يكسان، به طور انسان. ستابراي يادگيري 

ها اين سبك . آنها باشد) فکر(هاي متفاوت يادگيري ترين دليل آن سبكشايد مهم
يزان به چه چيز و به چه م  كنند كه در برخورد با يك موقعيت، چه مدت،تعيين مي
ها و رفتارهايي است نشياعتقادها و گز هاي يادگيري مرکب از باورها،سبك. توجه كنند

بنابراين،  . هاي گوناگون يادگيري، بيشتر بياموزندبرند تا در موقعيتكه افراد به كار مي
 بسياري از ةكنندتوان توجيههاي يادگيري  را ميسبك) ۱۹۹۵( ۱به اعتقاد وول فولک

  . فردي در يادگيري افراد دانستهاي تفاوت

ق يکرد عميا روي قرار گرفت که  آين موضوع مورد بررسيدر پژوهش حاضر نخست، ا
، ادراک از ي فرديهايژگين وي را ب يانجيان نقش ميدانشجو )مطالعه (يريادگيبه 
کنند؟  يفا مي ايريادگي يامدهايو پ) موجود( ي اجتماعيگرا ساختنيريادگيط يمح
زان ي از تحليل رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شد تا ميي فرض آزماني ايبرا

 يگرا ساختنيريادگيط يِر ادراِک از محي، متغي فرديهايژگيِر وي متغياثرگذار
 ةدر مرحل.  بر پيامدهاي يادگيري مشخص شوندي و رويکردهاي يادگيرياجتماع

 دوم  ة در مرحل ويريادگيط يحـ، ادراک از ميردـ فيهايژگيل، وينخست تحل
 در گام نخست، يوقتج نشان دادند که ينتا. رويکردهاي يادگيري به آن افزوده شدند

ط يبه همراه ادراک از مح) تفکر (يريادگيت و سبک ي جنسيعني، ي فرديهايژگيو
 مورد سنجش قرار يريـادگي يامدهاـيشوند و ارتباط آنها با پيـل مي وارد تحليريادگي

دار است و در گام دوم کنند، معنياريانسي که اين متغيرها  تبيين ميگيرد، ميزان ومي
شود، ميزان واريانسي که تبيين يـليل وارد مـبه تح) مطالعه( ريـکه رويکردهاي يادگي

  کردهايـتغير رويـوع، تاًثير مـکه اين موض. يابديـداري افزايش مطور معنيشود بهيـم
  

    

 1- Woolfolk 
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هاي فردي و ادراک از محيط گري آن را در ارتباط بين ويژگيانجييادگيري و مي
 از يج حاکينتا. دهدي را نشان ميريادگي يامدهاي با پي اجتماعيگرا ساختنيريادگي

ر ادراک از يثأ تيداريطور معن بهيريادگيق به يکرد عميآن هستند که داشتن رو
  .برندي باال ميريگادي يها را بر بازدهيريادگي و سبک يريادگيط يمح

ر انجام شد و اين موضوع مورد يل مسي در قالب مدل تحلي بعديهاييفرض آزما
ادراک از محيط يادگيري  «ِر ي متغيهابررسي قرار گرفت که هرچند بين مولفه

، هدايت يا ، تعامل کالسي، يادگيري تامليارتباط فردي: مانند (»ي اجتماعيگراساختن
 يامدهايا پي و بازده يکرد يادگيريِر روي متغيهابا مولفه) ايترهبري، همدلي و حم

 مناسب، »)تفکر (يسبک يادگير« ي فرديژگي ارتباط وجود دارد، اما  وجود ويريادگي
 يبه طور. د شدييها تا توسط دادهين فرضيچن. ن ارتباط باشدي اۀل کننديتواند تسهيم

 يگرا ساختنيريادگيط ياک از محم ادريرمستقيها نشان دادند که اثر غکه داده
ق ي عميريادگيکرد ي و رو۱ق سبک نوع ي، که از طريريادگي يامدهاي به پياجتماع

گذَرد، يق مي عميريادگيکرد ي و رو۱ که از سبک يميمستقرير غيگذَرد، از مسيم
. شوديدار ميگذرد معنيم ۱ که از سبک نوع يري که مسيبه طور. تفاوت وجود دارد

ن ي که در ارتباط بيوني رگرسيها وزنيداري و معنييآزماج  فرضيب، نتاي ترتنيبه ا
، رويکرد )تفکر (يريادگي يها، سبک)موجود( ي اجتماعيگرا ساختنيريادگيط يمح

  . د کردندييها را تاهي بدست آمدند، فرضيريادگي يامدهايق و پييادگيري عم

ن ادراک از ين دادند که ارتباط بر نشايل مسين در قالب مدل تحليها همچنافتهي
، ستيدار نيق معني عميريادگيکرد يق روي از طريريادگي يها و بازدهيريادگيط يمح

 يريادگي يها و بازدهيريادگيق به يکرد عمي به رو۱ر سبک يق مسي که از طرياما زمان
 ياامدهيا پي و بازده يريادگيط ين ادراک از محي بيهاريم، مسيريگيرا در نظر م

  . شونديدار مي معنيريادگي
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  شنهادات يها و پتيمحددود

ک يارائه شده، اما در کل ) گزيمدل ب(ک مدل جامع يپژوهش حاضر در قالب 
 انجام شود يشي به صورت آزمايقين تحقي است، اگر چني از نوع همبستگيپژوهش کم

ج يوم شده و نتارها معلين متغي بيها فراهم باشد، اثر علّري متغيکارو امکان دست
  . دست خواهد آمد بهيترمحکم

 ۴د که پژوهش حاضر فقط به ي را دي متنوعيرهايتوان متغياد شده ميدر مدل 
 يرهاي متغيق بر رويرسد که انجام تحقيتوجه کرده است،  لذا به نظر م ورد آنهام
  . ديافزايگر، بتواند بر اعتبار مدل بيد

  

  ۱۵/۰۵/۸۷  :تاريخ دريافت نسخة اولية مقاله 
  ۱۳/۰۷/۸۷  : تاريخ دريافت نسخة نهايي مقاله

  ۰۴/۰۹/۸۷  :تاريخ پذيرش مقاله
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