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چکیده 

هیجانی،  استقالل  )تکانش  پذیری،  جکسون  یادگیری  سبک   های  نیم رخ  رابطه    بررسی  پژوهش،  این  هدف 
وعلوم  ریاضی  دروس  در  آن  ها  تحصیلی  عملکرد  با  راهنمایی  دوره    دانش  آموزان  در  عمل گرایی(  مسئولیت  پذیری، 
تشکیل  اصفهان  شهر  راهنمایی  دوره   88  ــ87  تحصیلی  سال  دانش  آموزان  را  پژوهش  این  آماری  جامعه   است. 
می  دادند. بدین منظور،120 دانش  آموز دختر و پسر سال سوم راهنمایی ، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه  ای چند 
مرحله  ای، انتخاب شدند. روش تحقیق همبستگی و نوع تحقیق کاربردی بود. برای جمع  آوری داده  ها از پرسشنامه  
، همبستگی پیرسون،  تأییدی  با روش تحلیل عاملی  یادگیری جکسون)LSP( استفاده شد. داده  ها  نیم رخ سبک   های 
یادگیری استقالل هیجانی  و عملکرد  بین سبک   داد که  نشان  نتایج پژوهش  و آزمون فیشر تجزیه و تحلیل شدند. 
تحصیلی دانش  آموزان دختر و پسر در درس ریاضی وبین سبک  یادگیری عمل گرایی و عملکرد تحصیلی دانش  آموزان 

دختر و پسر در درس علوم رابطه  ی مثبت و معنادار وجود دارد.
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مقدمه
مبنای  بر  یادگیری  اخیر،  سال   های  در  آموزشی  نظام   های  پیشرفت  های  از  مورد  دو  شاید 
و  فردی  شایستگی  های  به  توجه  اولی،  در  باشد.  استعداد  و  یادگیری  تعامل  و  شایستگی 
هماهنگ ساختن یادگیری با آن اهمیت دارد و در دومی، بر تعامل این دو تأکید می  شود. یکی 
از استعدادهایی که سبب بروز تفاوت  های فردی در یادگیری می  شود و توجه به آن در طراحی 
آموزشی اهمیت دارد »سبک یادگیری« است)داف2004،1(. نورتون2 )2008( رویکرد واقعی 
و اثربخش را به آموزش، یادگیری بر مبنای شایستگی تعریف می  کند که در آن بر تعامل ویژگی 
دانش  آموز و سبک آموزش تأکید شده است . او یکی از ویژگی   های مهم دانش  آموزان را سبک 
یادگیری آنان می  داند. کالکیت، الپاین و نو3 )2002( نیز در فرا تحلیل پژوهش  های یک دوره  
20 ساله ، سبک   های یادگیری را عامل مهمی در ایجاد انگیزه و موفقیت تحصیلی دانش  آموزان 

یافتند.
خود  درسی  مطالب  یادگیری  در  می  دهد  ترجیح  که  دانش  آموز  است  روشی  یادگیری  سبک 
سبک   های  دیگر،  عبارت  به   .)1385 سیف،  از  نقل  )پیرس2000،4؛  کند  استفاده  آن  از 
چگونگی  زمینه   در  که  هستند  فیزیولوژیکی  ای  و  عاطفی  شناختی،  صفات  و  یادگیری،ویژگی   ها 
عمل  ثابت  نسبتًا  شاخص   های  عنوان  به  یادگیری  محیط  به  یادگیرندگان  پاسخ  و  تعامل  و  ادراک 

می  کنند)پرایس5، 2004(. 
 در تحقیقات روان  شناسی و تعلیم و تربیت ،مفهوم سبک یادگیری اهمیت بسیاری یافته و در 
تحقیقاتی که تفاوت   های فردی را بررسی می  کنند، یکی از موضوعات مهم و مؤثر شناخته شده 
است. مثالً، روان شناسان تربیتی تأثیر سبک   های یادگیری را بر یادگیری آموزشگاهی و موفقیت 
و  پرینس  وینمن،  2003؛  فارکاس7،  1992؛   ، کرده  اند)ایمز6  مطالعه  دانش آموزان  تحصیلی 
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ورهیچ1، 2003؛ هانیگسفلد وشیرینگ2، 2004؛ هندری و همکاران3، 2005(.
یکی از سبک   های یادگیری جدید که توجه متخصصان تعلیم و تربیت و روان  شناسان تربیتی را 
 5)LSP( »جلب کرده ، سبک   های یادگیری جکسون4 است که به نام » نیم رخ سبک   های یادگیری
ابعاد  منظر  از  انسان  به  نگاه   ، سبک   این  نظری  بنای  زیر  جکسون،2002(.  می  شود)  شناخته 
ُبعد زیستی است که شامل دو بعد مرتبط  زیستی، روان  شناختی و اجتماعی است. مؤلفۀ اول، 
با نظام   های دوپامین و استروژن در مغز می  شود و مؤلفه  دوم، که توانمندی افراد را در بازداری از 
پاسخ   های غریزی و تجلی رشد نشان می دهد، دو بُعد اجتماعی و روان  شناختی دارد. شکل زیر 

نیم رخ سبک   های یادگیری جکسون را نشان می  دهد.

به لحاظ نظری ، سبک   های یادگیری جکسون را می  توان برگرفته از نظریه  شخصیت کلونینجر6 
و همکاران)1993( دانست که اساس آن »سرشت«7 و»منش«8 است و از یک نظر به نظریه  شخصیت 
veenman, prins & verheij ــ1

 Honigsfeld & schiering ــ2

 Hendry et al ــ3

 Jackson ــ4
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یادگیری  آیزنک، ویلسون و جکسون، 1996(.سبک   های  آیزنک ربط دارد )آیزنک1، 1947، 
از  یادگیری است که عبارت  اند  جکسون زیربنای عصب  روان  شناختی دارد و شامل چهار سبک 

تکانش پذیری2 ، استقالل هیجانی3، مسئولیت  پذیری، 4 و عمل گرایی )جکسون،2002(.
و  دارند  زیستی  اساس  یادگیری  سبک   های  که  است  این  جکسون  نظریه   در  سرشت  مفهوم 
دو  دیگر، جکسون)2002(  عبارت  به  استقالل هیجانی هستند.  و  تکانش  پذیری  بعد  دو  دارای 
می کند:  معرفی  یادگیری  با  مرتبط  شخصیتی  سبک  دو  صورت  به  را  اجتنابی  و  گرایشی  نگرش 
اولی، تکانش  پذیری است که نگرش گرایشی دارد و با نظام دوپامین در مغز ارتباط دارد. این افراد 
فرصت های یادگیری را که ممکن است به نتایج مثبت و عمیق در یادگیری منجر شود، به صورت 
تکانشی و بدون تأمل، ایجاد می  کنند. دومی، اجتنابی است که استقالل هیجانی نام گرفته و با 
استروژن مغز ارتباط دارد. این سبک با ویژگی   های فردی فراگیران از قبیل اتکا به خود، رد شانس 
یادگیری،  سبک  این  دارای  فراگیران  است.  مرتبط  خودکنترلی  و  عقالنیت  به  تمایل  و  نتایج  در 

هوش عاطفی زیاد و اضطراب کم دارند)جکسون،2002(.
این دو سبک یادگیری را می  توان به نظریه  های دیگر روان  شناسی، که مبنای آن  ها مزاج و 
سرشت است،ربط داد)جکسون و همکاران، 1996 ؛فارهام وهمکاران5 ،2001 (. از میان 
نوجویی8)کلونینجر  جست جوی   ،)1994 )زاکرمن7،  زاکرمن6  هیجان خواهی  نظریه  ها،  این 
بازداری  نظام   های  )آیزنک،1967(،  روان  رنجوری9  و  برون گرایی  همکاران،1993(،  و 
و  مزاج  با  مرتبط  نظریه  های  درباره   طرح  اند.  قابل  )گری1991،11(  رفتار10  فعال سازی  و 
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سرشت در داخل کشور پژوهش   هایی شده که اهمیت فوق العاده  ی آن  ها را در زمینه  هایی از 
داده  است )گودرزی  نشان  پر خطر و اختالالت شخصیت  رانندگی، روابط  قبیل رفتارهای 
و  مالیری  وفایی،1385؛علی  و  ذوالجناحی  1378؛  خداپناهی،  شیرازی1384؛  و 

کاویانی،1387(.
مؤلفه دوم، یعنی منش، مؤلفه اجتماعی ــ روان  شناختیِ سبک   های یادگیری است که با توانایی 
افراد برای بازداری از پاسخ   های مبتنی بر غریزه ارتباط دارد. بر این اساس، جکسون)2002( دو 
سبک یادگیری دیگر ارائه کرده که اولی مسئولیت  پذیری و دومی عمل گرایی است. مسئولیت پذیری 
با ویژگی بالغانه  فراگیران برای پذیرش مسئولیت یادگیری و بازداری از رفتارهای تکانشی ارتباط 
هدایت  عملکردی  و  مؤثر  نتایج  به سوی  را  یادگیری  مسئولیت  پذیر  فراگیران  بنابراین،  و  دارد 
کاستا  نظریۀ  شخصیت  در  کاری  مفهوم وجدان  بسیار شبیه  نظریه  جکسون  ویژگی  این  می  کنند. 
نیز  عمل گرایی  است.  همکاران)1993(  و  کلونینجر  خود    راهبردی  نظریۀ  کری)1992(و  ومک 
کاربردی  آن  ها جنبه   نهایی  که هدف  فعالیت هایی  دادن  انجام  به  فراگیران  تمایل  از  است  عبارت  
دارد.منشأ عمل گرایی، نظریه کُلب1 )1976( است که به آزمایش گری فعال اشاره دارد )جکسون، 
آیزنک مبنی بر  ایده  آل  2002(. پیوند نظریه  کلب و سبک   های یادگیری جکسون در واقع تحقق 

ریشه  داشتن سبک یادگیری در شخصیت افراد است.
تحصیلی  عملکرد  با  یادگیری  سبک   های  نیم رخ  رابطۀ  بررسی  حاضر،  پژوهش  هدف 
دو  عنوان  به  وعلوم   ریاضیات  است.  ریاضی  و  علوم  دروس   در  راهنمایی  دوره   دانش  آموزان 
دو  این  بودن  از سخت  آنان  بیشتر  و  بوده است  دانش  آموزان  موضوع درسی همواره مورد سؤال 
درس شکایت دارند. لذا در سال   های اخیر، روان  شناسان، متخصصان تعلیم و تربیت و آموزش 
به  هوش،  همچون  شناختی  متغیرهای  بر  عالوه  ریاضی،  یادگیری  و  یاددهی  فرآیند  در  ریاضی 

رفتارهای یادگیری  فراگیران نیز توجه کرده  اند )ارتکین وهمکاران2009،2(.  
است  متفاوت   یکسان  موقعیت  یک  در  فراگیران  یادگیری  میزان  که  داده  اند  نشان  تحقیقات 
سبک   ها  این  باشد.  فراگیران  یادگیری  متفاوت  سبک   های  آن  دالیل  مهمترین  از  یکی  شاید  که 
توجه  میزان  چه  به  و  چیز  چه  به  مدت،  چه  فرد   ، موقعیت  یک  با  برخورد  در  که  می   کنند  تعیین 
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 .)2007 نیکوف2،  ،کوزنف   2005 کلب،  و  کلب    2004  ،1 پترسون  و  می  کند)اینتویستل 
به  وعلوم،  ریاضی  تکالیف  با  مواجهه  در  دانش آموزان  یادگیری  سبک های  و  رفتارها  شناسایی 
منظور دستیابی به روش های مؤثر مطالعه و یادگیری آن  ها، می  تواند بر بهبود عملکرد تحصیلی 
یادگیری  سبک   های  نقش  این باره،  در  بگذارد.  تأثیر  علوم   و  ریاضی  دروس  در  دانش  آموزان 
جکسون)تکانش  پذیری، استقالل هیجانی، مسئولیت  پذیری،  عمل گرایی( در آموزش و یادگیری 

ریاضیات و علوم، جایگاه ویژه  ای دارد )آرسلن و همکاران3، 2009(.
به معلمان کمک  آموزش  امر  در  یادگیری  با سبک های  شناخت ویژگی های شخصیتی مرتبط 
می کند. برنامه  ریزان درسی نیز باید توجه ویژه  ای به سبک های یادگیری و ویژگی های شخصیتی 
و  مؤثر  عوامل  از  یادگیری  سبک های  که  داد ه  اند  نشان  بسیاری  تحقیقات  بکنند.  دانش آموزان 
هندری  و   2005 )رودریگس4،  هستند  دانش  آموزان  تحصیلی  موفقیت  اصلی  تبیین کننده های 
و  یادگیری  سبک های  بین  ارتباط  به  نیز  زیادی  مطالعات  زمینه  این  در   .)2005 همکاران،  و 
 ، دایرواسبورن6  1994؛  )یون5،  کرده اند  اشاره  علوم  و  ریاضی  دروس  در  تحصیلی  عملکرد 
1996؛ بکلی7، 1997؛ مولینا8، 1998؛ روبین و گراونهورست9، 2007 ؛پرکر و میراسی 

دیگلو2008،10  ؛آرسلن و همکاران ، 2009؛ ارتکین وهمکاران،2009(.
بین  که  دادند  نشان  خود  تحقیقات  در   )1382( عبدالهی  و  همایونی  و   )1380( صفری  پور 
سبک های یادگیری و موفقیت تحصیلی در درس ریاضی رابطه  مثبت معنادار وجود دارد. همچنین 
یاددهی  ــ  فرآیند  در  یادگیری  سبک های  نقش  بر  تأکید  در   )2004( پرایس  و   )2003( فارکاس 
فراگیران  یادگیری  سبک   های  با  متناسب  معلمان  اگر  که  عقیده  اند  این  بر  آن  به  توجه  و  یادگیری 
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آموزش دهند، بیشترین توانایی  خود را برای پیشرفت  آن  ها در کالس به کار می  گیرند.
است.  فراگیران  یادگیری  سبک   های  به  توجه  نیازمند  مناسب  آموزشی  برنامه  ها ی  طراحی 
دانش  آموزان،  یادگیری  گوناگون  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  که  داده  اند  نشان  تحقیقات  نتایج 
سازگار کردن مواد آموزشی می  تواند سودمند باشد) فارکاس،2003(. به نظر یازیکی1)2005(، 
آگاهی از تفاوت سبک   های یادگیری دانش  آموزان و تأثیر آن بر فضای یادگیری کالس، به طراحی 
فرصت های آموزشی سازگار با ویژگی های متفاوت دانش آموزان کمک می  کند. این امر مستلزم آن 
است که سبک   های یادگیری آن  ها را شناسایی کرده و بدانیم که برای هر سبک به چه نوع محتوا و 

روشی نیاز داریم) آرتورس2، 2007؛هاوک و شاه3، 2007؛ پترسون وهمکاران ،2009 (.
که  می شود  استنباط  چنین  یادگیری،  سبک های  درباره   فوق  تحقیقات  نتایج  به  توجه  با         
سبک های یادگیری یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی دانش  آموزان هستند.  
لذا، مسئله  اساسی پژوهش حاضر، بررسی تعیین رابطه  بین نیم رخ سبک های یادگیری جکسون 
)تکانش  پذیری، استقالل هیجانی، مسئولیت  پذیری، عمل گرایی( با عملکرد تحصیلی دانش  آموزان 

دوره  راهنمایی در دروس ریاضی و علوم است. بدین منظور فرضیه های زیر بررسی شدند: 
رابطه   وعلوم  ریاضی  دروس  در  دانش  آموزان  عملکرد  با  تکانش  پذیری  یادگیری  سبک  1ــ 

دارد.
با عملکرد دانش  آموزان در دروس ریاضی وعلوم رابطه   یادگیری استقالل هیجانی  2ــ سبک 

دارد.
رابطه   ریاضی وعلوم  در دروس  دانش  آموزان  با عملکرد  مسئولیت  پذیری  یادگیری  3ــ سبک 

دارد.
4ــ سبک یادگیری عمل گرایی با عملکرد دانش  آموزان در دروس ریاضی وعلوم رابطه  دارد.

5 ــ  نیم رخ سبک های یادگیری جکسون با عملکرد دانش  آموزان دختر و پسر در دروس ریاضی 
و علوم تفاوت دارد.

 Yazici ــ7

ـ  8  Arthurs ـ

ـ  9  Hawk & Shah ـ
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روش پژوهش
با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش، روش همبستگی استفاده شد. به عبارت دیگر، پژوهش 
نیم رخ سبک های  بین  آن رابطه   از جمله بررسی   های همبستگی چند متغیری است که طی  حاضر 
عملکرد  با  عمل گرایی(  مسئولیت  پذیری،  هیجانی،  استقالل  )تکانش  پذیری،  جکسون  یادگیری 

تحصیلی دانش آموزان دورۀ راهنمایی در دروس ریاضی و علوم مطالعه شده است. 
مسئولیت  پذیری،  هیجانی،  استقالل  )تکانش  پذیری،  جکسون  یادگیری  سبک های  نیم رخ 

عمل گرایی(،متغیرهای پیش بین عملکرد تحصیلی دانش  آموزان در دروس ریاضی و علوم هستند.
مدارس  88ــ87(   تحصیلی  راهنمایی)سال  سوم  دانش  آموزان  همه   را  پژوهش  این  جامعه 
و  کوهن  نمونه   حجم  جدول  براساس  منظور،  بدین  می  دادند.  تشکیل  اصفهان  شهر 
همکاران)2001،نقل از حسن  زاده ،1385( ، از پنج منطقه  آموزش و پرورش شهر اصفهان ، 
به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله  ای، یک نمونه 120 نفری )60 دختر و 60 پسر( انتخاب 
و بررسی شد. از هر ناحیه هشت مدرسه )چهار مدرسه  دخترانه و چهار مدرسه  پسرانه( و از هر 
مدرسه متناسب با حجم کلی، نمونه  هر ناحیه انتخاب و نمره میانگین ریاضی و علوم همۀ آن  ها 

به دست آمد.

ابزار پژوهش

ابزار اصلی پژوهش ،پرسشنامه  80 سؤالی نیم رخ سبک های یادگیری )LSP( جکسون )2002( 
بود  که وی آن  ها را بر اساس جنبه های عصب  روان شناختی نظریه  کلونینجر )1987( ساخته است. 
این ابزار دارای چهار مقیاس تکانش  پذیری، استقالل هیجانی، مسئولیت  پذیری و عملگرایی است 
که جکسون )2002( و اکانور و جکسون )2007( روایی آن را به روش تحلیل عاملی تأیید بررسی 
کردند و نشان دادند که روایی سازه  آن باالست. همچنین آن  ها با روش آلفای کرونباخ، ضرایب 
و   0/75 مسئولیت پذیری،   ،0/92 هیجانی  استقالل  تکانش  پذیری0/73،  برای  را  آن  پایایی 
عملگرایی 0/74 گزارش کردند.عریضی )1387( این پرسشنامه  را برای دانش  آموزان دختر وپسر 

ایرانی دورۀ راهنمایی شهر اصفهان هنجاریابی کرده است )جدول1(.
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جدول 1. نتایج تحلیل عاملی تأییدیِ نیم رخ سبک های یادگیری

                شاخص

    مدل
GFICFIRMSEASRMR

0/890/870/080/07مدل دو عاملی

0/920/890/070/05 مدل سه عاملی

0/970/920/050/04مدل چهار عاملی

تحلیل عاملی تأییدی دو دسته شاخص دارد: شاخص های اصلی که عبارت  اند از شاخص برازش 
شاخص  شامل  که  مدل  باقی مانده   شاخص های  و   2)CFI( مدل  تفصیلی  شاخص  و   1)GFI(مدل
 4)SRMR(جذر میانگین  مربع  باقی مانده   شاخص  )RMSEA(3و  مجذورت  میانگین  تقریب 

می شوند.
و  تکانش  پذیری  اول  در مدل دوعاملی، عامل  نشان می دهد،  داده های جدول  که   همان طور 
استقالل هیجانی است و عامل دوم، مسئولیت  پذیری و عمل گرایی. در مدل سه  عاملی، عامل اول 
تکانش  پذیری و استقالل هیجانی، عامل دوم، مسئولیت  پذیری و عامل سوم عمل گرایی است. و 
نهایتًا در مدل چهار عاملی )که بهترین شاخص ها را داشت(، عامل اول استقالل هیجانی، عامل 

دوم عمل گرایی، عامل سوم تکانش  پذیری و عامل چهارم مسئولیت  پذیری به دست آمد.
شده  گزارش   )2( جدول  در  جکسون  یادگیری  سبک های  نیم رخ  پرسش نامه   پایایی  ضرایب 

است.

Goodness of fit index ــ1

Comparative fit index ــ2

Root mean square error of approximation ــ3

Root mean square residual ــ4
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جدول2.ضرایب پایایی پرسشنامه  نیم رخ سبک های یادگیری جکسون

        پایایی

 مقیاس

پایایی بازآزماییآلفای کرونباخ

پسردخترپسردختر

0/730/710/720/73تکانش  پذیری

0/760/740/740/75استقالل هیجانی

0/710/960/710/71مسئولیت  پذیری

0/730/720/710/73عمل گرایی

بر اساس این اطالعات، دامنه  ضرایب پایایی آلفای کرونباخ برای دختران 0/71تا 0/76و برای 
پسران0/69  تا0/74 به دست آمد. همچنین دامنه  ضرایب پایایی بازآزمایی برای دختران0/71تا 
0/74و برای پسران0/71 تا 0/75بود.برای تحلیل آماری داده  ها از میانگین و انحراف معیار و 

برای آزمون فرضیه  ها از ضرایب همبستگی استفاده شد.

یافته های پژوهش
ابتدا داده  های حاصل از تعیین ویژگی های روان  سنجی پرسش نامه  سبک های  در این بخش، 
یادگیری جکسون و سپس نتایج مربوط به بررسی رابطه  سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی 

دانش  آموزان در دروس ریاضی و علوم ارائه شده است.

جدول 3. میانگین و انحراف معیار پرسشنامۀ سبک های یادگیری جکسون

         آماره

 مقیاس

انحراف معیارمیانگین
tp

پسردخترپسردختر

24/3227/117/638/141/550/23تکانش  پذیری
25/3127/197/068/361/350/36استقالل هیجانی
26/4121/197/426/724/040/001مسئولیت  پذیری

16/5718/946/927/221/850/12عمل گرایی
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اطالعات جدول)3( میانگین و انحراف معیار پرسش نامه  سبک های یادگیری جکسون را نشان 
می  دهد. همان طور که مشاهده می  شود، دختران از نظر مسئولیت  پذیری باالتر از پسران قرار دارند 
و این تفاوت از نظر آماری معنادار است . در مقابل، از نظر استقالل هیجانی و عمل گرایی پسران 

باالتر از دختران هستند ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نیست. 

جدول 4.رابطۀ نیم رخ سبک های یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش  آموزان در دروس ریاضی و علوم

ریاضیعلومریاضیعلومدرس

مقیاس
پسردخترپسردخترجنس

Zr فیشر Zr فیشر rrrrآماره

0/110/55**31/-0*0/21-*0/21-*0/19-تکانش  پذیری

0/440/27**0/33*0/130/210/28استقالل هیجانی

0/440/38*0/29*0/23*0/27**0/34مسئولیت  پذیری

0/220/11*0/23*0/21**0/37**0/41عمل گرایی

* = p >0/05                                          ** =p >0/01

دانش  آموزان  تحصیلی  عملکرد  و  یادگیری  سبک های  نیم رخ  رابطۀ   )4( جدول  داده  های 
 Z( یادگیری  سبک های  حسب  بر  نیز،  آخر  ستون  می  دهد.  نشان  علوم  و  ریاضی  دروس  در  را 
اطالعات،  این  براساس  است.  ریاضی  دروس  در  پسران  و  دختران  عملکرد  فیشر(،نشانگر 

سبک های یادگیری دختران و پسران در دروس ریاضی و علوم تفاوت معنادار ندارد.

بحث و نتیجه  گیری
جکسون)تکانش  پذیری،  یادگیری  سبک  های  نیم رخ  بین  که  دادند  نشان  پژوهش  یافته های 
استقالل هیجانی، مسئولیت  پذیری، عمل گرایی( و عملکرد تحصیلی دانش  آموزان دوره  راهنمایی 
در دروس ریاضی وعلوم رابطه وجود دارد. در این مورد، نتایج  این پژوهش با یافته  های  تحقیقات 
یون )1994(؛ دایر واسبورن )1996(؛ بکلی )1997(؛ مولینا )1998(؛ فارکاس )2003(؛ 
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و  ؛آرسلن   ) دیگلو)2008  میراسی  و  )2007(؛پرکر  وگراونهورست  روبین  )2004(؛  پرایس 
همکاران )2009 ( ؛ صفری پور )138( و عبداللهی )1382( همسوست.

همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین سبک یادگیری عمل گرایی و عملکرد تحصیلی 
یادگیری  سبک  نیز  و  دارد  وجود  معنادار  مثبت  رابطه   علوم  درس  در  پسر  و  دختر  دانش آموزان 
رابطه  ا ی مثبت  با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر در درس ریاضی  استقالل هیجانی 

و معنادار دارند.
فعالیت هایی  به  دارای سبک عمل گرایی  این فرضیه ها می  توان گفت،دانش  آموزان  تبیین  برای 
دوره   علوم  درس  است،مثِلِِِِ  کاربردی  و  عملی  جنبه   دارای  آن  ها  نهایی  هدف  که  دارند  تمایل 
راهنمایی که ماهیت عملی و آزمایشی دارد. بدین صورت که دانش  آموزانی که در این درس نمرات 
باالیی گرفته بودند، در سبک یادگیری عمل گرایی و دانش  آموزانی که در سبک یادگیری استقالل 
هیجانی نمرات باالیی گرفته بودند، در درس ریاضی نمرات باالیی گرفتند. در این مورد می توان 
چنین استنباط کرد که این سبک نشان  دهندۀ گرایش و تمایل دانش  آموزان به  داشتن اعتماد به نفس، 
خود کنترلی و منبع کنترل درونی  در درس ریاضی است. این یافته ها با نظریه  شخصیت کلونینجر 

و همکاران )1993( و جکسون )2002( هماهنگ و همسوست.
با عملکرد تحصیلی  یادگیری مسئولیت  پذیری  یافته های پژوهش نشان داد که سبک   همچنین 
دانش آموزان دختر و پسر در دروس ریاضی وعلوم رابطه  مثبت و معنادار دارد. این نتایج را می  توان 
و عملکردی هدایت  مؤثر  نتایج  به سوی  را  یادگیری  فراگیران مسئولیت  پذیر  که  کرد  تبیین  چنین 
ِِ نظریه  جکسون بسیار شبیه مفهوم وجدان کاری نظریه  شخصیت کاستا ومک  می  کنند. این ویژگِیِ

کری )1992( و نظریۀ خود راهبردی کلونینجر و همکاران )1993( است.
یادگیری  سبک های  بین  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  تکانش  پذیری  یادگیری  سبک  مورد  در   
معنادار وجود  و  منفی  رابطه   در درس علوم  پسران  و  و عملکرد تحصیلی دختران  تکانش  پذیری 
دارد، ولی در درس ریاضی این رابطه صرفاً در دانش  آموزان پسر مشاهده شد. این نتایج را می توان 
چنین تبیین کرد که دانش آموزانی که قبل از انجام دادن تکالیف یادگیری فکر و سپس اقدام می کنند، 

عملکرد تحصیلی بهتری دارند.
از مجموع یافته های این پژوهش در زمینه  سبک های یادگیری و نتایج آن می توان چنین دریافت 
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که شناسایی و آگاهی از سبک های یادگیری دانش  آموزان می تواند نقش مهمی در یادگیری و موفقیت 
و  ویژگی های شخصیتی، عاطفی، شناختی  از  ترکیبی  این سبک ها  باشد.  داشته  آن ها  تحصیلی 
دانش  آموزان  می کند  مشخص  که  هستند  روان  شناختی  عصب   جنبه   کلی  وبه  طور  فیزیولوژیکی 
با این سبک ها در کالس   ــ یادگیری را متناسب  چگونه یاد می گیرند و لذا می توان فرآیند یاددهی 

پیاده کرد.
از ضرورت های دیگر شناسایی و آگاهی از سبک های یادگیری می توان به این نکته نیز اشاره کرد 
که معلمان و همچنین والدین  با آگاهی از سبک های یادگیری دانش  آموزان و فرزندانشان و سپس 
آگاه کردن آن ها از  این عادات یادگیری  و با به  کارگیری روش های بهینه  یادگیری، می  توانند به آن ها 
در انجام  دادن تکالیف درسی کمک کنند. لذا در سال   های اخیر، روان  شناسان، متخصصان تعلیم 
بر متغیرهای شناختی،  یادگیری ریاضی، عالوه  یاددهی و  فرآیند  آموزش ریاضی در  تربیت و  و 

همچون هوش ، به رفتارهای یادگیری فراگیران نیز توجه کرده  اند.
شناسایی رفتارها و سبک   های یادگیری  دانش  آموزان در رویارویی با تکالیف ریاضی و علوم  
می  تواند بر بهبود عملکرد تحصیلی آن  ها در این دو درس تأثیر بگذارد. در این زمینه، شناسایی 
عمل گرایی(  مسئولیت  پذیری،  هیجانی،  استقالل  )تکانش  پذیری،  جکسون  یادگیری  سبک   های 
یافته  های پژوهش  یافته است. براساس  در آموزش و یادگیری ریاضیات و علوم جایگاه ویژه  ای 

می توان پیشنهادهای زیر را به معلمان داد:
1ــ شناسایی سبک   های یادگیری دانش  آموزان 

2ــ متناسب  کردن سبک های تدریس با سبک های یادگیری دانش  آموزان 
3ــ ارتقای توانایی های خود متناسب با سبک های یادگیری و نیازهای یادگیری دانش  آموزان، 

برای انتخاب روش  تدریس
4ــ یادگیری سبک های یادگیری جکسون ، به ویژه برای معلمان ریاضی و علوم 

حال ممکن است این سؤال پیش بیاید که چرا با وجود تحقیق در مورد سبک   های یادگیری در 
ایران، تأثیر آن  ها بر آموزش علوم و ریاضی کمتر مشاهده شده است؟ عابدی عریضی و شواخی 
یافته  های پژوهشی در آموزش و پرورش  از موانع کاربست  به برخی  )1384( در یک فرا تحلیل 
اشاره کرده  اند و فقط در صورت توجه به سبک   های یادگیری و اجرای آن است که اهمیت رویکرد 
اینکه بین  با  اینشتین پرسیدند که چرا  از  آموزش بر مبنای شایستگی آشکار خواهد شد.می  گویند 
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باالخره  داد  پاسخ  اینشتین  است؟  نبوده  آن  شاهد  کسی  دارد،  وجود  رابطه  انرژی  به  جرم  تبدیل 
روزی همگان تأثیر عظیم آن را خواهند دید. نقش سبک   های یادگیری نیز روزی که بستر کاربست 

آن فراهم شود آشکار خواهد شد.
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