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 چكيده
 یا یوهش ییادگیربک داشته باشد. س یرتاث یادگیری یانبر جر تواندیم یادگیریاز جمله سبک  یعوامل متعدد

-ن این سبکزمهمتریدهند. یكی ا یم یحها ترج هیوش یرخود به سا یمطالب درس یادگیریدر  یراناست که فراگ

 در گرفته انجام هایوهشپژ معدود جزء پژوهش این.است ویتكین زمینه به نابسته - وابسته شناختی سبک ها،

ك متن زبان بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و درپژوهش حاضر با هدف . است ایران در زمینه این

سوم  یهپسر پا ودانش آموز دختر  338. در این پژوهش انجام شد آموزاندانش یشرفت تحصیلی ی و پانگلیس

مون د و به آزاب شدندانش آموزان شهرستان بابلسر انتخ یاناز م یاچند مرحله یتصادف تبه صور یمتوسطه نظر

ه کدهد  یشان من یونرگرس یلداده ها با استفاده از تحل یلپاسخ دادند. تحل (GEFT)اشكال نهفته) یگروه

 ،ه درك مطلبوابسته )نمر یرهایمتغ ییراتدرصد تغ 6/11و  صدم 92، صدم 69 یببه ترت FDI یسبک شناخت

 ینهنابسته تر به زم یاختاساس یافته ها  هر چه سبک شنبر د.کن یم یینو معدل کل( را تب یسیزبان انگل یادگیری

ن ه های  ایز یافتباالتر است. ا ییلتحص یشرفتو پ یسیزبان انگل یسی،یادگیریباشد، مهارت درك متن انگل

رتقای ان جهت راهنمایی دقیقتر یادگیرندگا نینپژوهش می توان در زمینه  انتخاب رشته تحصیلی و همچ

 یادگیری استفاده نمود.

 ،یسیان انگلزب یادگیری یسی،، مهارت درك متن انگل ینهمنابسته به ز -وابسته یسبک شناخت :يديواژگان کل

 ی.سازمان. یلیتحص یشرفتپ

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Applied Research      
in Management and 

Humanities 

 
                                                    

 پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی فصلنامه
 177الی  170 ،  صفحات1401بهار، ششمشماره  ،سوم سال

    ISSN:2783-2236                                    https://j.armh.ir 



 

 171/…دانش آموزان يلیتحص يشرفترابطه بين سبك های یادگيری و درك متن زبان انگليسی و پ بررسی  

 
 

 مقدمه 

-پژژوهش  در اخیر های دهه در های فردی در یادگیری کهانسان نیاز اساسی به یادگیری دارد و یكی از موضوعات مرتبط با تفاوت

کند )دانتژز و  آموزان است که در فراگیری آنها نقش موثری ایفاء میهای یادگیری دانشسبک گرفته، قرار توجه مورد آموزشی های

دهد در یادگیری مطالژب درسژی خژود از آن اسژتفاده     آموز یا دانشجو ترجیح می(. سبک یادگیری روشی است که دانش2020، 1کنها

(، سبک یادگیری را بژه عنژوان روشژی کژه هژر فژرد بژرای تفكژر، پژرداز  و درك          2003) 3جنسون (.2021، 2کند )مورا و همكاران

ست که بنابر خصوصیات فردی هر شخص در دریافت و استفاده از اطالعات در جریان گزیند، تعریف کرد. او معتقد ااطالعات بر می

هژای شژناختی،   (. سژبک یژادگیری ترکیبژی از ویژگژی    2010و همكژاران،   4یادگیری و حل مسأله یک سبک بخصوص دارد )اسكی

گیرد؛ زیرا رشژد انسژان و تجژارب    عاطفی و فیزیولوژیكی است، که از نحوه تعامل ادراك و پاسخدهی یادگیرنده به محیط شكل می

ای دارد )غیبی و ریزی ساختار عمیق نظام عصبی و شخصیتی فرد، نقش سازندهفرهنگی او از طریق خانه، مدرسه و جامعه، در قالب

 (.1391همكاران، 

ر گرفژت. افژراد بژا    باید سبک های یادگیری را به عنوان یكی از عوامل مهم و موثر در موفقیت شژغلی و تحصژیلی از افژراد در نظژ    

های متفاوت ممكن است از نظر پیشرفت تحصیلی متفاوت باشژند و یژا مشژاغل مختلفژی     های یكسان، به دلیل وجود سبکتوانایی

گیرند ودر نتیجه به تقاضا ها های متفاوتی به کار میهای خود را به شیوههای متفاوت، تواناییانتخاب کنند زیرا به دلیل وجود سبک

هژای  (.  سبک2019و همكاران،  5دهند )ویلوریاهای موجود در موقعیت های آموزشی یا شغلی به طور متفاوتی پاسخ میتو درخواس

 ویتكژین  زمینه از مستقل و زمینه به وابسته شناختی هاییادگیری انواع مختلفی دارد و آنچه که در این پژوهش مدنظر است، سبک

برنژد  مژی  بكژار  معین موقعیت یک در یادگیری منظور به افراد که هستند رفتارهایی و حانهارج باورها، یادگیری هایباشد. سبکمی

 قژرار  خژود  محیط تاثیر تحت بیشتر که هستند اشخاصی زمینه، به وابسته افراد شناختی، هایسبک (. در1397)احمدی و همكاران، 

 تحلیلی زمینه از مستقل افراد که حالی در. دارند گرایش کل صورت به الگو دریافت به و هستند گرا کل خود یادگیری در گیرند،می

 محژیط  تاثیر تحت کمتر و کنند توجه آن جزئیات به و تجزیه مختلف هایبخش به را الگو یک تا دارند تمایل بیشتر و کندمی عمل

 (. 1400گیرند)سلیمانی و همكاران،  قرار

 نشژان  بررسژیها  رشژته،  انتخاب ویژه به و یادگیری و برآموزشی زمینه از مستقل و زمینه به وابسته شناختی هایسبک تاثیر مورد در

براسژاس مطالعژات   . دارند زمینه به وابسته دانشجویان به نسبت بهتری تحصیلی پیشرفت زمینه از مستقل دانشجویان که دهند می

(. 1400ی،نعمتیابنژد)  مژی  دسژت  بهتژری  پیشژرفت  بژه  باشژند،  داشژته  مطابقت دانشجویان شناختی هایسبک با آموزشی مواد اگر

 در گیرنژد،  قژرار  همگژون  و متجژان   گروههژای  در زمینه وابسته و مستقل آموزان دانش اگر که اند داده نشان هابررسی همچنین

 بژر  زمینژه  از اسژتقالل  (.2020، 6داشژت)لوك  خواهنژد  بهتری پیشرفت شوند، داده قرار نامتجانسی گروههای در که زمانی با مقایسه

 زمینژه  بژه  وابسژته  افراد به نسبت زمینه از مستقل یادگیرندگان اند داده نشان هاپژوهش. گذاردمی تاثیر نیز انگلیسی زبان یادگیری

 هیكسژون  یادگیری سبكهای بر جنسیت تاثیر مورد (.در2019، 7)بوساکی و تاوسون. دارند انگلیسی زبان یادگیری در بهتری عملكرد

                                                      
1 . Dantas & Cunha 

2 . Mora et al. 

3 . Jenson 

4 . Oskay  

5 .  Viloria 

6. luck 

7   . Bosaki & Towson 
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-سژبک  بژین  ارتبژا   بررسی .است متفاوت مردان و زنان یادگیری هایسبک که اند داده نشان خود تحقیات رد( 1996) 1بالتیمور و

 هژای  رشژته  انتخژاب  و زمینژه  از مسژتقل  شژناختی  سبک بین که است داده نشان نیز تحصیلی های رشته انتخاب و شناختی های

 . دارد وجود مثبت رابطه انسانی و اجتماعی ومعل های رشته انتخاب و زمینه به وابسته سبک و پایه علوم تحصیلی

 و ودهنم کمک آنها ترجیحی سبک با ناسبتم تدری  رو  ارائه به تواندمی آموزاندانش یادگیری هایسبک از اطالعبه طور کلی 

 هژای سژبک  شژناخت  عژالوه  بژه  (.2006، 2)لوجان و دی کارلو شود آموزاندانش تمامی برای مشابه تدری  رو  یک اجرای مانع

 تمژامی  نیژاز  نمژودن  بژرآورده  برای را آموزشی متفاوت ابزارهای و هارو  آنان تا نمایدمی کمکمعلمان  به آموزاندانش یادگیری

 بژه  تژا  باشژند  آگاه خود آموزاندانش یادگیری هایسبک انواع از معلمان است الزم رواین از(.2006، 3)باستابل سازند مهیا فراگیران

 دارد قصد حاضر تحقیق شده انجام هایپژوهش به . بنابراین باتوجهکنند کمک یادگیری مختلف هایسبک از بهینه فادهاست در آنان

 یژه ختر و پسر پاآموزان ددانش بین سبک های یادگیری و درك متن زبان انگلیسی و پیشرفت تحصیلیاین سوال پاسخ دهد: آیا  به

 جود دارد؟رابطه و شهرستان بابلسر یسوم متوسطه نظر

 

 روش:

 کژه  اسژت  یآموزان دانش کلیۀ شامل پژوهش این در آماری قایسه ای می باشد. جامعهم -نوع پژوهش از نوع پ  رویدادی  یا علی

 مژی  تحصژیل  به لبابلسر مشغو دبیرستانهای شهرستان  در نظری های رشته متوسطه سوم پایۀ در 1400-1401 تحصیلی سال در

ه از جژدول کرجسژی و   نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونژ  338باشد حجم نمونه پژوهش شامل  می فرن 2800 جامعه این. باشند

نتخاب شدند.در ر تصادفی امورگان استفاده شده است.نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شد و افراد نمونه به طو

اسژتفاده   (GEFT)به زمینه افراد از آزمون گروهی اشژكال نهفتژه   ابسته ن-این پژوهش برای اندازه گیری سبكهای شناختی وابسته

ینژه بژودن   ه یا نابسته به زمتوسط ویتكین، التمن، راستكین و همكاران برای اندازه گیری میزان وابست 1971شد.این آزمون در سال 

محاسبه گردیده  79/0نان زو برای  82/0نوجوانان و بزرگساالن تهیه شد. پایایی این آزمون توسط التمن و همكارانش برای مردان 

، در این پژوهش نمژره  به دست آمده است. عالوه بر این 63/0و برای زنان  82/0است، همچنین ضریب روایی مالکی برای مردان 

ان شژاخص پیشژرفت در یژادگیری زبژان     به عنژو   1401-1400هر آزمودنی در امتحانات زبان انگلیسی  نیمسال اول سال تحصیلی

کارشناسژی   ز آزمونهایسی او استفاده شده است. برای سنجش مهارتهای مختلف زبان انگلیسی دانش آموزان مقطع متوسطه اانگلی

تحان زبان رك مطلب امدشده و هماهنگ در سطح کشور استفاده می شود که بارم بندی معینی دارد.از نمرۀ هر آزمودنی در قسمت 

ی از تمام درسژها  رات آزمودنرك متن انگلیسی او استفاده شده است.در پایان از معدل نمانگلیسی مذکور برای تعیین میزان مهارت د

 در همان نیمسال به عنوان مالك برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی او استفاده شده است.

                                                      
1. Hickson & Baltimore 

2. Lujan & DiCarlo 

3. Bastabl 
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 يافته ها

  با  مهارت درك متن و يادگيري زبان انگليسي رابطه وجود دارد؟ FDI:  آيا بين سبك شناختي 1سوال 

  انگليسي  با مهارت درك متن و يادگيري زبان FDI:  بررسي ارتباط خطي بين سبك شناختي 1جدول

 P-Value درجه آزادي بحراني F محاسباتي F ضريب تعيين ضريب همبستگي

263/0 069/0 057/29 872/3 (303 ،1) 000/0 

304/0  092/0  784/30  872/3  (303 ،1)  000/0  

 

د و میژزان ضژریب   مژی باشژ  263/0ه می شود مقدار همبستگی این سبک با مهارت درك متن برابر با از بررسی جدول فوق مالحظ

سی توسط سبک شژناختی  صدم درصد از تغییرات مهارت درك متن انگلی 69می باشد که بیانگر آن است  که 069/0تعیین برابر با 

FDI نژی دار  مع 05/0ری تگی بدست آمده در سژطح معنژی دا  قابل تبیین می باشد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که که همبس

درك مژتن   و مهژارت  FDIاست و فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می شود. لذا می توان نتیجه گرفت بژین سژبک شژناختی    

 ا یادگیریاین سبک ب انگلیسی رابطه معنی دار خطی وجود دارد.  همچنین از بررسی جدول فوق مالحظه می شود مقدار همبستگی

صژدم درصژد از    92ست  کژه  امی باشد که بیانگر آن  092/0می باشد و میزان ضریب تعیین برابر با  304/0زبان انگلیسی برابر با 

ان داد کژه کژه   قابل تبیژین مژی باشژد. نتژایج آزمژون رگرسژیون نشژ        FDIتوسط سبک شناختی تغییرات یادگیری زبان انگلیسی 

(. لژذا  P<05/0)معنی دار است و فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می شژود   05/0همبستگی بدست آمده در سطح معنی داری 

 و یادگیری زبان انگلیسی رابطه معنی دار خطی وجود دارد.  FDIمی توان نتیجه گرفت بین سبک شناختی 

 

 ابسته به زمينه با پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد؟ن -وابسته FDIآيا بين سبك شناختي : 2 سؤال 

 و پيشرفت تحصيلي FDI:  بررسي ارتباط خطي بين سبك شناختي  2لجدو
 P-Value درجه آزادي بحراني F محاسباتي F ضريب تعيين ضريب همبستگي

341/0 116/0 758/39 872/3 (303 ،1) 000/0 

مژی باشژد    116/0با ابر می باشد و میزان ضریب تعیین بر  341/0از بررسی جدول فوق مالحظه می شود مقدار همبستگی برابر با 

اشژد. نتژایج آزمژون    قابل تبیین می ب FDIدرصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی توسط سبک شناختی  6/11که بیانگر آن است  که 

رض تحقیق تایید فمعنی دار است و فرض صفر رد و  05/0رگرسیون نشان داد که که همبستگی بدست آمده در سطح معنی داری 

 طی وجود دارد. و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار خ FDIتوان نتیجه گرفت بین سبک شناختی (. لذا می P<05/0می شود )
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هااي نظاري توااوت وجاود     آموزان در رشتههاي شناختي ويتكين دانشهاي سبكآيا بين ميانگين:  3 سؤال

 دارد؟

 شود. ( انجام میANOVAاین فرضیه توسط آزمون تحلیل واریان  )

 هاي شناختي دانش آموزان برحسب رشته نظرييسه ميانگين سبك: مقا 3جدول 

 P-Value درجه آزادی جدول F محاسباتی F میانگین تعداد رشته

 33/11 80 ریاضی

 25/9 101 تجربی 000/0 (2، 302) 025/3 749/24

 23/7 124 انسانی

 

 هاي شناختي برحسب رشته نظري با استواده از آزمون توکيهاي سبك: مقايسه چندگانه ميانگين 4جدول 

 P-Value هااختالف میانگین رشته های نظری

 000/0 10/4* رشته ریاضی با رشته انسانی

 002/0 08/2* رشته ریاضی با رشته تجربی

 001/0 02/2* رشته تجربی با رشته انسانی

زان در رشته های نظری ، تفاوت بین سبكهای شناختی دانش آمو05/0ی از بررسی جدول فوق مالحظه می شود در سطح معنی دار

، لذا فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید بوده 05/0بدست آمده کمتر از سطح معنی داری  P-Valueمختلف معنی دار است زیرا 

. به منظور اوت هستندر متفمی شود. بنابراین می توان گفت سبكهای شناختی دانش آموزان در رشته های نظری مختلف، با یكدیگ

 یانگینمه، کدهد ن مینشا  نتایج آزمون تعقیبی توکی مشخص کردن تفاوت این میانگین ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

 باشد.بیشتر می رشته ریاضی نآموزادانشدر  یتكینو یشناخت هایسبک

 بحث و نتيجه گيري

 سژوم  سال آموزان دانش زمینه به نابسته - زمینه به وابسته  شناختی های سبک ینب رابطه بررسی پژوهش این هدف کلی طور به

 مژتن  درك مهژارت  و FDI شژناختی  هژای  سژبک  بژین  کژه  دادند نشان نتایج.  بود انگلیسی متن درك مهارت با نظری متوسطه

 ترتیژب  بژه   FDI شناختی که سبک طوری دارد به وجود داری معنی رابطه تحصیلی پیشرفت و انگلیسی زبان یادگیری ، انگلیسی

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و انگلیسی زبان یادگیری ، انگلیسی متن درك مهارت میزان در تغییرات از درصد 6/11 ، 2/9، 8/8

 نگژری  و چیژل  و (2007) افقژری  و نیلفروشژان  (،1998) بارامو.  تبناجرو جمله از پیشین های پژوهش نتایج با که کرد می تبیین را

 پیشژرفت  و یژادگیری  در مهمژی  نقژش  FDI شناختی های سبک که گفت توان فوق می نتایج به توجه با.  دارد مطابقت( 1992)

 تژاثیر  بژه  مربژو   است ممكن که میكنند عمل موفقتر مدارس مانند آموزشی رسمی محیط در زمینه به نابسته افراد.دارند تحصیلی

 انجژام  تحقیقژات  همژه  امروز به تا که میدارند اظهار( 1997) 1پارامو و تیناجرو. باشد سمیر زبان در آنها عملكرد بر سبک این مثبت

-آن.  دارند رسمی زبان در بهتری عملكرد آموزشی رسمی های محیط در زمینه به نابسته افراد که دهد می نشان زمینه این در شده

                                                      
1.  Tibajero & paramo 
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 در را خژود  معلومژات  تا کند می کمک او به رسمی زبان در آموز شدان باالتر توانایی به مربو  برتری این که کنند می استدالل ها

 هژای  سبک های نمره بین داد نشان پژوهش این نتایج.دهد افزایش درسی متنوع مطالب و دوم زبان مختلف های مهارت یادگیری

اسژت.   همخژوان (1977) 1فگودینا و ویتكین های پژوهش نتایج با که دارد وجود داری معنی رابطه رشته انتخاب و FDI  شناختی

 رشژته  آمژوزان  دانژش  در شژناختی  هژای  سژبک  آزمون نمره که داد نشان پژوهش این در توکی تعقیبی آزمون از استفاده همچنین

 هژای  پژوهش و ها یافته با نتایج این. باشد می انسانی رشته از بیشتر تجربی رشته آموزان دانش در و تجربی رشته از بیشتر ریاضی

 بیشژتر  زمینه از مستقل دانشجویان ، دانشگاهی های محیط در که اند کرده گزار ( 1977) گویناف و ویتكین. دارد قتمطاب پیشین

 آمژوز   های رشته در بیشتر زمینه به وابسته دانشجویان و کنند می تحصیل مهندسی و معماری ، پایه علوم ریاضی، های رشته در

 تحقیژق  همچنژین  و شژده  انجژام  هژای  پژوهش پیشینه به توجه با. پردازند می تحصیل به شناسی روان و اجتماعی علوم ، ابتدایی

 یژادگیری  ، دوم زبژان  مژتن  درك مهژارت  کسب در مهمی نقش تواند می  FDI  شناختی سبک که گرفت نتیجه توان می حاضر

 انتخژاب  در مهمژی  نقش واندت می ویتكین شناختی های سبک همچنین و باشد داشته آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و دوم زبان

 دانژش  زمینژه  به نابسته شناختی های سبک که داد نشان ها داده تحلیل و تجزیه ، تحقیق این در.  باشد داشته آموزان دانش رشته

 نتیجژه  در کنژد  مژی  کمک تحصیلی پیشرفت و دوم زبان متن درك مهارت کسب در آنها به آموز  رسمی های محیط در آموزان

 وابسته شناختی سبک دارای آموزان دانش به تواند می  آموزشی کمک وسایل از استفاده و تر رسمی غیر های حیطم نمودن فراهم

 کژه  داد نشژان  پژژوهش  این نتایج همچنین. نماید شایانی کمک تحصیلی پیشرفت و زبانی مختلف های مهارت کسب در زمینه به

 سمت به زمینه به وابسته افراد و تجربی و ریاضی علوم های رشته سمت به بیشتر زمینه از مستقل شناختی های سبک دارای افراد

(. که از این یافته می توان جهت هدایت دانش آموزان به سمت رشته هژای  1399) فوالدی و همكاران،  دارند گرایش انسانی علوم

ی فردی و سبكهای شژناختی بایژد در همژه    تفاوتها های فكری  آنها استفاده کرد. نتیجه این که ژگیهای فردی و منشمبتنی بر وی

نظریات اداراکی مربو  به آموز  و یادگیری زبانهای خارجی در نظر گرفته شود.سبكهای شناختی به درك فرایند یادگیری کمژک  

هژای  می کند.اگر چه فرایند های شناختی مربو  به کسب زبان دوم به آسانی کشف و تعریف نمی شوند،با این وجژود فهژم سژبک   

 اختی به روشن تر شدن ادراك ما از یادگیری زبانی کمک می کنند.شن
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