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 چکيده
آموزان است. هدف از این مقاله دانش شناختی های یادگیریموضوع این مقاله سبک

ها و ، پیامدهای آن، نظریهشناختی های یادگیریبررسی تاریخچه، مفهوم، انواع سبک

تحلیلی با استفاده از منابع چاپی -روش پژوهش، اسنادی است.های سبک یادگیری مدل

اصطالح سبک یادگیری را ر آن است که گهای این پژوهش بیانو الکترونیکی است. یافته

رت مفهوم سبک یادگیری عبا . همچنینکاربردبه  1954نخستین بار هرب تالن در سال 

است از روشی که یادگیرنده با توجه عالیق شخصی، شرایط، اعتقادات و باورها در میان 

دهد، ها ترجیح میهای موجود برای یادگیری بهتر و پایدارتر نسبت به سایر روشروش

به سه دسته شناختی، عاطفی و فیزیولوژیکی تقسیم  طورکلیبههای یادگیری انواع سبک

های سبک .ای برخوردارندهای شناختی از اهمیت ویژهسبک که از این میان دشومی

وابسته به زمینه و نابسته به زمینه،  ازجملههای مختلفی یادگیری شناختی دارای مدل

-کننده و انطباقهای همگرا، واگرا، جذب، سبکسبک تکانشی در مقابل سبک تأملی

، شناختیجامعههای محیطی، هیجانی، های عمقی و سطحی و سبکیابنده، سبک

در رابطه با های یادگیری است. بندی دیگری از سبکدسته شناختیروانفیزیولوژیکی و 

های مختلفی توسط های اخیر پژوهشهای یادگیری در دهههای مربوط به سبکپژوهش

های یادگیری با جنسیت، سطح رابطه سبک ازجملهاندیشمندان داخلی و خارجی 

 .گرفته استانجام تحصیالت، سطح هوش و توانایی 

 آموزان.شناختی، دانش های یادگیری، سبک : يديکل واژگان
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 2 آباديهاشم حسينی محمد،  1 پور بهمن سعيدي

 .دانشیار دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه 1
 3آموزگار اداره آموزش و پرورش ناحیه  ،آموخته کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیاندانش 2

 .کرمانشاه، ایــرانکرمانشاه، 
 

 نام نویسنده مسئول:

 محمد حسينی هاشم آبادي
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 مقدمه
های یادگیری از مطالعات گوید که پژوهش در مورد سبک( می2000) 1فامباشد. های یادگیری تاریخچه آن میاز مباحث مربوط به سبک

های مرتبط با سبکهای و فیزیولوژیک فرایند آموزش سرچشمه گرفته است. شناخت و درک مدل شناختی، اجتماعیابعاد روان مربوط به

به  1954سال  در 2شناسی در قرن بیستم است. اصطالح سبک یادگیری را نخستین بار هرب تالنهای اساسی روانیادگیری یکی از پیشرفت

های یادگیری است. امروزه همه های موجود در موقعیتکارگیری محرکگویی و بهیادگیرنده برای پاسخ سبک یادگیری روش ثابت. کاربرد

های متفاوتی اطالعات و های یادگیری توافق دارند که افراد به شیوهدر زمینه سبکهای مختلف ها و مدلرغم وجود نظریهپردازان علینظریه

نگرند و ممکن است هر فرد در مقایسه با یکسان نمی طوربهیعنی افراد به جهان  ؛کنندپردازش می بندی، تحلیل وتجارب را ادراک، سازمان

 (.12، ص 1382پور، )شمس اسفندآباد و امامی دیگری، عالیق و تمایالت متفاوتی در نحوه یادگیری داشته باشد

 

 یادگيري مفهوم سبک
که به ذکر تعدادی از  شاید به تعداد نویسندگان در این زمینه تعریف وجود دارداز سبک یادگیری تعاریف متعددی به عمل آمده است. 

در جایی دیگر  ،دهدهای دیگر ترجیح میروشی که یادگیرنده در یادگیری خود، آن را به روشسبک یادگیری به معنای  شود.داخته میها پرآن

 همچنین. داندهای مورد پسند فرد برای مطالعه و یادگیری میداند و آن را راهاصطالح ترجیح یادگیری را بهتر از سبک یادگیری می 3وولفلک

رویکرد شخصی یادگیرندگان به یادگیری، حل مسئله و پردازش اطالعات  عنوانبهتوان سبک یادگیری را میگویند ( می2009) 4اگن و کاوچاک

شیوه یا روش ترجیحی، فردی و طبیعی یک انسان برای  عنوانبه( نیز سبک یادگیری را 2005) 5بارمیر (.270، ص 1392)سیف،  تعریف کرد

ایی و محمدزاده کند )غنتواند بر رفتار و یا رفتار او اثر بگذارد تعریف میبرخورد با اطالعات و احساسات در یک موقعیت خاص یادگیری که می

 (.11، ص 1393قصر، 

هایی نسبتاً پایدار و شاخص عنوانبهداند که را مجموعه عوامل شناختی، عاطفی، شخصیتی و روانی می سبک یادگیری (2007) 6کاالگر

 7جیمز و گاردنر(. 54، ص 1391رود )غیبی و همکاران، تعیین چگونگی ادراک یادگیرنده و تعامل او با محیط یادگیری به کار می منظوربهثابت 

 شود یادگیرندگان آنچه را که سعی در یادگیری آن دارند ادراک، پردازش، ذخیره ودانند که موجب میسبک یادگیری را شرایطی می (1995)

رسی خود بر ه افراد آن را در یادگیری مطالب دروشی است ک( معتقد است که سبک یادگیری 2000) 8وری کنند. از سویی دیگر پیرسیادآ

ها و شامل باورها، اعتقادات، رجحان را های یادگیریسبک 9هوهن و دمبو(. 132، ص 1391)رحمانی و ازلی،  دهندهای دیگر ترجیح میروش

همچنین  (.92، ص 1390)هاشمی و لطفیان،  برند تا در یک موقعیت معین به یادگیری خود کمک کنندکه افراد به کار می دانندمیرفتارهایی 

ای تعریف کرد که افراد اطالعات و تجربیات تازه شیوه عنوانبهتوان سبک یادگیری را می پردازد کهبه این مسئله می سیف سیف در جایی دیگر

نکات در تعاریف مذکور عبارت است از ترجیح افراد، رویکرد  ترینمهم (.56، ص 1393خدابنده و همکاران، کنند )را در ذهن خود پردازش می

 یق فردی.شخصی، شرایط محیط و عال

یط اته دوم به شرهای درونی فرد تأکید دارد، دستوان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول به عالیق و انگیزهتعاریف مذکور را می 

باشند، چنانچه در محیطی و دسته سوم به نحوه پردازش اطالعات در ذهن تأکید دارد. تعاریف مذکور از لحاظ تاریخی دارای سیر تکاملی می

گیری تعریف کاملی از سبک یاد سیفرسد تعریف تعاریف اولیه به شرایط محیطی و در تعاریف جدید به عالیق فرد تأکید شده است. به نظر می

توان گفت سبک ر میاشاره شده است. با توجه به تعاریف مذکو پردازش اطالعات جدید در ذهن وترجیح یادگیری است، زیرا در این تعریف به 

رای یادگیری بهتر های موجود باز روشی که یادگیرنده با توجه عالیق شخصی، شرایط، اعتقادات و باورها در میان روشعبارت است یادگیری 

 دهد.ها ترجیح میو پایدارتر نسبت به سایر روش
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 هاي یادگيريانواع سبک
توان می حالاینبااند. یادگیری بسیار گوناگون های یادگیری یا ترجیحاتسبکباشد. های یادگیری انواع آن مییکی از مباحث سبک

ها را ادراک هایی که شخص موضوعهای یادگیری شناختی به روشسبک .ها را به سه دسته شناختی، عاطفی و فیزیولوژیکی تقسیم کردآن

ی عاطفی دربرگیرنده های یادگیرسبک شود.کند گفته میاندیشد و مسائل را حل میسپارد، درباره مطلب میکند، اطالعات را به خاطر میمی

های بیرونی است. کنندهیتتقو، تنها کار کردن یا با دیگران کار کردن و پذیرش یا رد کارپشتهای شخصیتی و هیجانی یادگیرنده مانند ویژگی

، مانند گیری او هستنددارند و دربرگیرنده واکنش فرد به محیط فیزیکی مؤثر بر یاد شناختیزیستهای یادگیری فیزیولوژیکی جنبه سبک

های فیزیولوژیک کهمچنین در رابطه با سب های گرم،های سرد یا محیطترجیح دادن مطالعه در شب یا روز یا ترجیح دادن مطالعه در محیط

جام دادن تکالیف عملی ی یا توضیحات شفاهی معلم را به خواندن متن یا انگفت که بعضی از یادگیرندگان گوش دادن به یک سخنران توانمی

یگر از انجام کارهای پسندند و بعضی دها و نمودارها را میخواندن مطالب و یادگیری از روی شکلبعضی دیگر  کهدرحالیدهند، ترجیح می

 .(271، ص 1393)سیف،  آموزندها و ابزارها بهتر میوسیله کاریدستعملی و 

 لف برهای مختهای مختلف یادگیری هستند و این سبکآموزان و دانشجویان دارای سبکدانش ازآنجاکهگوید همچنین سیف می

زان را در استفاده از آمودانش ها آگاه باشند تاگذارد، الزم است معلمان از چگونگی و انواع آنیادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر می

ست با سبک خاصی امختلف باید بپذیرد که هر یک از آنان ممکن  یادگیری کمک کنند. معلـم در برخـورد بـا یادگیرنـدگان های مختلفسبک

 آموزان خود برخوردیز دانشاباشد تا با هر یک های مختلف بپردازد. بنابراین، باید آماده یادگیری موضوع از یادگیری به انجام تکالیف درسـی و

 .(9، ص 1389نسب و شریفی، )حسینی شته باشدشیوه یادگیری او دا مناسب با سبک و

گوییم، بسته به شرایط تر این است که بسبک دیگر بهتر یا بدتر است. بیان درست توان گفت که یک سبک یـادگیری ازمطلق نمی طوربه

بلکه همواره باید  ور بـدارد،های فردی را از نظر دتفاوت ، معلم نبایدحالبااینهر سبکی ممکن است خوب باشد یا نباشد.  و موضوعات یادگیری،

بیشترین استفاده را  و کاربندندهای مناسب را به سبک های گوناگون و در تکالیف متفـاوتبه یادگیرندگان فرصت و امکان بدهد تا در موقعیت

اند و از اهمیت بیشتری تهتر از همه مورد بررسی قرار گرفیادگیری شناختی فراوان هایسبکاما از میان این سه دسته سبک یادگیری،  ؛ببرند

 برخوردارند.

 

 هاي یادگيري شناختیسبک هايمدل
های بندی سبکهدر یک دست شود.ها پرداخته میباشد که به ذکر تعدادی از آنهای مختلفی میهای یادگیری شناختی دارای مدلسبک

شخصی بعضی  هایکه گویای این مطلب است که قضاوت شودتقسیم می زمینه و نابسته به زمینههای وابسته به سبک یادگیری شناختی به

است یا اصالً وجود ندارد و  زمینه بسیار اندکبرای بعضی افراد تأثیر  کهدرحالیگیرد، یادگیرندگان تحت تأثیر زمینه موضوع یادگیری قرار می

تصویری از جنگل، به درختان  نگرها در دیدنطالعات تفکیک نمایند. افراد فارغ از زمینه یا تحلیلتوانند اطالعات مهم را از سایر ابه راحتی می

ا بررسی مطالعات انجام شده ها به کلیت جنگل توجه دارند تا درختان. بنگرها یا وابسته به زمینهکلی کهدرحالی کنند،ها توجه میو شکل آن

در شرایط پیروی از ی، های گروهی و مشارکتها در انجام فعالیتنگرافراد وابسته به زمینه یا کلیتوان گفت که در زمینه این دو دسته می

ترند. البته الزم به موفق گشایی و یادگیری زباننگرها در مشکلعملکردی استاندارد و مطالعات علوم اجتماعی و افراد فارغ از زمینه یا تحلیل

و طهماسبی،  زارگادیای بر دیگری ارجحیت ندارد )پایان این دو قطب هستند و در ضمن هیچ دستهتوضیح است که بیشتر افراد حد وسط م

 (.74، ص 1389

تکالیف  است که نشانگر آن است که فرد با چه سرعتی بههای شناختی سبک تکانشی در مقابل سبک تأملی بندی دیگر سبکدسته

ها بشود با لی که از آنها به سؤاشوند. اینکنند، اما اشتباهات زیادی مرتکب میل میمعتر دهد. یادگیرندگان تکانشی سریعشناختی پاسخ می

کنند، أملی کند کار میها سریع پاسخ دادن است. یادگیرندگان تدهند و نکته مهم از نظر آنرسد، پاسخ میها میاولین جوابی که به ذهن آن

 ویژگی. البته دادن اندیشند تا سریع پاسخکنند و به جواب درست دادن میف زدن فکر میها پیش از حرشوند. آناما خطای کمتری مرتکب می

خانه شکل  حیطهای یادگیری تکانشی و تأملی عمدتاً در مسبک دهی تأثیر دارد.کیفی تسلط یا عدم تسلط بر موضوع نیز بر سرعت پاسخ

ه یک از این دو سبک، بچگیری آن مؤثر است. البته باید مورد توجه داشت که هیاند که مدرسه نیز بر شکلها نشان دادهگیرند، اما پژوهشمی

 (.275، ص 1392)سیف،  خودی خود بر دیگری برتری ندارد

 (1985) 1های یادگیری شناختی به وسیله کلبسبک بندییابنده نوع دیگری از دستهکننده و انطباقهای همگرا، واگرا، جذبسبک

سبک واگرا تمایل به مشاهده تا انجام کار عملی دارند. اطالعات را افراد  افراد همگرا به استدالل منطقی و مباحثه استقرایی عالقه دارند. است.

                                                           
1. Kolb 
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کنند. در گروه مشارکت کرده و با ذهن باز به بحث گوش داده و بازخورد دریافت می تصور ذهنی سعی در حل مشکل دارند، و با کنندمی جمع

سبک  افراد های تحلیلی عالقه دارند.مندند، همچنین این افراد به خواندن، سخنرانی و کشف مدلگویی عالقهبه خالصه کنندهجذبافراد 

 .(277، ص 1392کنند )سیف، های مختلف برای رسیدن به هدف استفاده مییابنده به کار تجربی تمایل داشته و از راهانطباق

برخورد  چگونگیبندی به دسته آن کنند.های عمقی و سطحی تقسیم میهای یادگیری شناختی را به سبکدیگر سبکبندی در دسته

باشد که بخواهد معنی  ایگونهبهآموز با مطالب یادگیری کند. اگر برخورد دانشخواهند یاد بگیرند اشاره مییادگیرندگان با مطالبی که می

 .باشد سبک او سطحی استآموز تنها به دنبال حفظ کردن مطالب او عمیق است. در مقابل، اگر دانشری مطالب را یاد بگیرد سبک یادگی

به وسیله  است که های یادگیریبندی معروف دیگری از سبکدسته شناختیروان، فیزیولوژیکی و شناختیجامعههای محیطی، هیجانی، سبک

های تازه و دشوار تحصیلی را راهی که در آن شخص موضوع عنوانبهاست. در این الگو، سبک یادگیری  ( انجام داده1997) 1دان و پرایس

 .(284، ص 1392سپارد تعریف شده است )سیف، سازد و به یاد میکند، درونی میها را پردازش میدهد و آنقرار می موردتوجه

های ر سبکبد و هایی هستنها دارای زیرمجموعههر کدام از آنهای یادگیری شناختی بیش از چندین مدل وجود دارد که در مورد سبک

و ا در افراد مختلف هسبک از مطرح شده، بهترین سبک را انتخاب نمود، بلکه هر کدام هایمدلاز میان توان نمی هچنین .تأکید داردمختلفی 

 دیگری ترجیح ندارند. ها برکدام از آناست و هیچدر جای خود دارای اهمیت 

 

 هاي یادگيريهاي مربوط به سبکپژوهش
انجام  توسط اندیشمندان داخلی و خارجیمختلفی  هایپژوهشاخیر  هایدهههای یادگیری در های مربوط به سبکدر رابطه با پژوهش

که این ازجمله. شودها اشاره میکه به تعدادی از آن تربیتی بررسی شده استهای گوناگون با سایر متغیرهای روانی و گرفته و رابطه سبک

 3لتیمورو با 2های هیکسونپژوهش های یادگیری با جنسیت، سطح تحصیالت، سطح هوش و توانایی مورد پژوهش قرار گرفته است.رابطه سبک

های یادگیری کلب تفاوت وجود دارد، بدین معنی زن و مرد از لحاظ سبکاند که بین ( نشان داده1997) 6و مارتین 5، الفنباین4( و نایت1996)

 هایسبکرابطه بین هوش و ( 1996) 7فوجی کنند.تر عمل میتأملی زنان عموماً کهدرحالیایل دارند که مردان بیشتر به تجربه عینی تم

یادگیری همگرا و واگرا به ترتیب با استدالل کالمی و غیرکالمی های یادگیری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که سبک

 داری دیده نشده است.های یادگیری و هوش رابطه معنیاما در کل بین سبک ؛تر رابطه دارندقوی

از خواندن متون یاد  افراد دارای سبک یادگیری کالمی بیشتر( معلوم گشته است که 2004) 8های مورد بررسی کسیدیدر پژوهش

 توسط در پژوهشی دیگر ترند.شوند، موفقتصویری ارائه می صورتبهمطالبی که  افراد دارای سبک تجسمی در یادگیری کهدرحالیگیرند می

دانشجویان آموزان و های قطعی هستند، دانشهای متداولی که دارای جوابمشخص شده است که در آزمون (2000) 10و هیوز 9گارسیا-کانو

آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین در سیاهه آموزان دارای پیشرفت تحصیلی باال از دانشدانشترند. افزون بر این همگرا از دیگران موفق

 آورند.نمره بیشتری میسازی انتزاعی و مشاهده تأملی های یادگیری کلب در تجربه عینی، مفهومسبک

ها نیز این موضوع ها و متغیرهای مختلف، در ایرانمیان آنهای یادگیری و تفکر و رابطه مربوط به سبکهای خارجی عالوه بر پژوهش

های یادگیری کلب انجام ک( در رابطه با سب1380لرگانی و سیف )حسینی وسیلهبهدر پژوهشی  ازجملهاند. مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته

دگیری پسران و های یاهای تحصیلی آنان رابطه وجود دارد، اما بین سبکیادگیری دانشجویان و رشتههای گرفت، معلوم شد که میان سبک

( نشان داد که 1378های وابسته و نابسته به زمینه نیز پژوهش رضایی )داری مشاهده نشد. در ارتباط با سبکدختران دانشجو تفاوت معنی

 در پژوهشی دیگر رند.نه و دانشجویان رشته علوم انسانی به سبک وابسته به زمینه گرایش دارشته ریاضی به سبک نابسته به زمی نآموزادانش

ه هرچه شیوه تربیتی تربیتی والدین با سبک یادگیری فرزندانشان رابطه دارد، بدین معنی ک( نشان داده شد که شیوه 1378توسط کردنوقانی )

باشد سبک یادگیری پسرانشان  ترمستبدانهتر به زمینه و هر چه شیوه تربیتی والدین تهوالدین اقتدارطلب باشد، سبک یادگیری پسرانشان نابس

 تر به زمینه است.وابسته

                                                           
1. Dunn & Price 
2. Hickson 
3. Baltimore 
4. Knight 
5. Elfenbein 
6. Martin 
7.Fuji 
8. Cassidy 
9. Cano-Garcia 
1 0. Hughes 
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آموزان دوره تأملی و توانایی حل مسئله در دانش-های یادگیری تکانشی( رابطه بین سبک1381در پژوهشی دیگری توسط جمشیدی )

تر تر باشد توانایی وی در حل مسئله بیشتر و هر چه تکانشیآموز تأملینشان دادند که هر چه دانشمتوسطه اول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 

های یادگیری آموز از لحاظ سبکدر حل مسئله کمتر است. نتیجه دیگر این پژوهش این است که بین دختران و پسران دانش اشتوانایی باشد

 گانه دان و پرایسهای پنج، سبکهای یادگیریسبک ( با استفاده از سیاهه1383آبادی )ارد. علیدار آماری وجود دتأملی و تکانشی تفاوت معنی

های سازگاری مورد پژوهش قرار داد، وی بر اساس نتایج به دست آمده گزارش کرد که سبکآموزان ابتدایی و متوسطه اول ( را با دانش1997)

 بینی کنند.توانند پیشرفت تحصیلی را بهتر از عوامل دیگر پیشروی هم می)مسئولیت(، بساوشی، ساختاری و شنیداری بر 

 

 هاي مختلفچگونگی برخورد معلم با یادگيرندگان داراي سبک
از آنان ممکن است با سبک خاصی از یادگیری به انجام تکالیف درسی و یرد که هر یک با یادگیرندگان مختلف باید بپذمعلم در برخورد 

ی یادگیری آموزان خود برخوردی متناسب با سبک و شیوهبنابراین، باید آماده باشد تا با هر یک از دانش ؛های مختلف بپردازدیادگیری موضوع

گوید برخی از یادگیرندگان ممکن است به کمک احتیاج داشته باشند تا بیاموزند که در حین خواندن یک متن بهتر او داشته باشد. وولفلک می

یادگیری احساس  نایافتههای سازمانها ممکن است در موقعیترا نادیده بگیرند. بعضی اهمیتکمتوجه کنند و جزئیات  است به نکات مهم

سازمان  خوبیبهنیاز داشته باشند. تعدادی هم ممکن است بتوانند مطالب درهم و برهم را  گامبهگامهای روشن و سردرگمی کنند و به راهنمایی

 های اجتماعی خیلی احساس موفقیت نکنند.دهند اما نسبت به احساس دیگران حساس نباشند و در موقعیت

هر سبک یادگیری یک ویژگی  درهرحالمختلف آموزش داد، اما آموزان های مؤثرتر یادگیری را به دانشتوان سبککه می هرچند

جا که ممکن است های آموزشی و ارتباطی خود را تا آنباشد. لذا معلم باید روشین تراست که ممکن است برای یادگیرنده مناسبشخصیتی 

هر یک به گفته وولفلک شاید این توقع زیادی باشد که از معلم انتظار داشته باشیم تا برای  آموزان خود وفق دهد.های یادگیری دانشبا سبک

حمایتی را که در ارتباط با سبک خاص یادگیری اوست برایش فراهم آورد.  هرگونهآموزان خود موقعیت مطابق میل او فراهم آورد و از دانش

های خلوتی را نیز جمعی، گوشهتواند امکان حق انتخاب را برای یادگیرندگان خود فراهم آورد. مثالً همراه با میز کار دستهمعلم می حالبااین

های ، تکلیفیافته کاملنورتر را نیز در نظر بگیرد. همچنین افزون بر تکالیف سازمانهای کمهای پرنور، محلتدارک ببیند یا همراه با نیمکت

ها گونه حق انتخابهای درسی به نمایش فیلم و پخش نوارهای صوتی نیز اقدام کند. اینهمراه با کتاب دهد.آموزان ارائه دانشکردنی نیز به کامل

 کند و یاد بگیرد. خود، کارها متناسب با سبک یادگیری وقت کم بعضیدهد تا دستآموز امکان میبه هر دانش

تر این است که بگوییم بسته به شرایط رستبک دیگر بهتر یا بدتر است. بیان دتوان گفت که یک سبک یادگیری از سمطلق نمی طوربه

های ها و فعالیتاست در رابطه با موضوع های یادگیری ممکنسبکی ممکن است خوب باشد یا نباشد، همچنین سبکو موضوعات یادگیری، هر 

از نظر دور بدارد، بلکه همواره به یادگیرندگان فرصت و امکان بدهد تا در های فردی را معلم نباید تفاوت حالبااین مختلف نیز فرق کند.

 استفاده را ببرند.آموزان بیشترین های مناسب را به کار بندد تا دانشهای گوناگون و در تکالیف متفاوت سبکموقعیت
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 گيرينتيجهبحث  و 
گردد که نخستین بار توسط هرب برمی 1954های یادگیری در جهان به سال های این پژوهش بیانگر آن است که تاریخچه سبکیافته

باورها در میان های یادگیری به معنای روشی است که یادگیرنده با توجه عالیق شخصی، شرایط، اعتقادات و تالن مطرح شد. همچنین سبک

های های این پژوهش این است که سبکاز دیگر یافته دهد.ها ترجیح میهای موجود برای یادگیری بهتر و پایدارتر نسبت به سایر روشروش

ای های شناختی از اهمیت ویژهشود که از این میان سبکبه سه دسته شناختی، عاطفی و فیزیولوژیکی تقسیم می طورکلیبهیادگیری 

های مختلفی از جمله وابسته به زمینه و نابسته به زمینه، سبک تکانشی در مقابل سبک های یادگیری شناختی دارای مدلبرخوردارند. سبک

، شناختیجامعههای محیطی، هیجانی، های عمقی و سطحی و سبکیابنده، سبککننده و انطباقهای همگرا، واگرا، جذبتأملی، سبک

های یادگیری شناختی بیش از چندین مدل وجود در مورد سبک های یادگیری است.بندی دیگری از سبکدسته شناختیروانفیزیولوژیکی و 

، شدهمطرحهای توان از میان مدلنمی چنینهمهای مختلفی تأکید دارد. هایی هستند و بر سبکها دارای زیرمجموعهاز آن هرکدامدارد که 

دیگری ترجیح  ها برکدام از آنها در افراد مختلف و در جای خود دارای اهمیت است و هیچاز سبک هرکدامکه بهترین سبک را انتخاب نمود، بل

های مختلفی توسط اندیشمندان داخلی و خارجی های اخیر پژوهشهای یادگیری در دهههای مربوط به سبکدر رابطه با پژوهش ندارند.

توان گفت مطلق نمی طوربههمچنین  سطح تحصیالت، سطح هوش و توانایی انجام گرفته است. های یادگیری با جنسیت،رابطه سبک ازجمله

تر این است که بگوییم بسته به شرایط و موضوعات یادگیری، هر سبکی که یک سبک یادگیری از سبک دیگر بهتر یا بدتر است. بیان درست

دور بدارد، بلکه همواره به یادگیرندگان فرصت و امکان بدهد  ازنظرهای فردی را معلم نباید تفاوت حالبااینممکن است خوب باشد یا نباشد. 

معلم در برخورد با  آموزان بیشترین استفاده را ببرند.های مناسب را به کار بندد تا دانشهای گوناگون و در تکالیف متفاوت سبکتا در موقعیت

های ن است با سبک خاصی از یادگیری به انجام تکالیف درسی و یادگیری موضوعیادگیرندگان مختلف باید بپذیرد که هر یک از آنان ممک

 ی یادگیری او داشته باشد.آموزان خود برخوردی متناسب با سبک و شیوهبنابراین، باید آماده باشد تا با هر یک از دانش ؛مختلف بپردازد
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 راجعممنابع و 

-بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی و حرفههای یادگیری (. شناسایی سبک1393غنایی، علی و همکاران) [1]

 .1-11. صص 14. شماره 2ریزی درسی. دوره های. پژوهش در برنامه

-های تحصیلی. فصلنامه روانهای یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان گروه(. رابطه سبک1391غیبی، معصومه و همکاران) [2]

 .53-69. صص 1. شماره 6شناسی کاربردی. سال 

آموزان دختر دبیرستانی های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش(. رابطه بین سبک1391رحمانی، جهانبخش و ازلی، مینا) [3]

 .131-140. صص 6. شماره 2. دوره 9شهر اصفهان. سال 

ان آموزی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشهای یادگیری در تبیین انگیزهسبک (. نقش1393خدابنده، صدیقه و همکاران) [4]

 .55-67. صص 3. شماره 2های شناختی در یادگیری. سال پسر. فصلنامه راهبرد

. صص 2. شماره 3ها در پرستاری. دوره های یادگیری و کاربرد آنبک(. س1389پازارگادی، مهنوش و طهماسبی، سیمین) [5]

76-73. 

 .. تهراندورانانتشارات . شناسی پرورشی نوینروان .(1392)اکبرعلی، سیف  [6]

-های یادگیری و خالقیت با پیشرفت تحصیلی دانش. بررسی رابطه بین سبک(1389)نسب، الهام و شریفی، حامدحسینی [7]

. 12. شماره 3. علوم تربیتی. سال 1388-89پایه سوم دوره متوسطه شهرستان بوکان در سال تحصیلی آموزان دختر و پسر 

 .28-7صص 

های یادگیری در میان دانشجویان دختر ارتباط بین پنج عامل شخصیت و سبک(. 1390هاشمی، زهرا و لطیفیان، مرتضی) [8]

 مهندسی دانشگاه شیراز.-های علوم انسانی و فنیو پسر دانشکده
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