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Introduction: Issues related to the effectiveness of cognitive therapy interventions are 
important as a factor influencing students' performance. These issues need to think of 
appropriate and expedient measures to support and expand. The present research aimed to 
investigate the effect of three methods of cognitive reading, visual and auditory therapy on 
students' performance according to gender and learning style. 
Method: This was pre-experimental research with a posttest design. The research tools are 
the standardized questionnaires of Club learning styles and homework performance. The 
statistical population included undergraduate students of the research methodology course 
at Roudehen Azad University. 80 people were selected as a sample group using non-
random and voluntary methods and were studied. 
Results: The obtained results showed that the main effect of gender factor is not significant 
on performance in homework. However, the main effect of learning style is significant on 
performance in homework. Moreover, the main effect of therapy method is significant on 
performance in homework. Based on the results of this research, the interactive effect of 
therapy method, gender and learning style is also significant on performance. 
Discussion and conclusion: According to the findings of this research, it can be included 
that cognitive therapy has a significant effect on learning style. In addition, therapists can 
use this method for students' academic achievement. 
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بر عملکرد  ذاررگیتأثعامل  عنوانبهی  شناختی درمانی هامداخلهنظر به اهمیت مباحث مرتبط به اثربخشی  مقدمه:
دانشجویان و نیاز به اندیشیدن تمهیدات مناسب و راه گشا در جهت حمایت و گسترش این مبحث، این پژوهش 

ی، دیداری، شنیداری بر عملکرد دانشجویان  با توجه به دارخوانیر سه روش درمان شناختی تأثی مطالعه باهدف
 جنسیت و سبک یادگیری انجام شد.

های روش پیش آزمایشی از نوع پس رویدادی استفاده شده است و ابزار پژوهش پرسشنامهدر این پژوهش از  روش:
های یادگیری کلب و عملکرد در تکلیف است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان درس ی سبکاستانداردشده

گروه نمونه، به  نعنوابهنفر از این تعداد  80دهد که یمروش تحقیق مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد رودهن تشکیل 
 قرار گرفتند. موردمطالعهروش غیر تصادفی و داوطلبانه انتخاب شدند و 

دار یعنمنشان داد که اثر اصلی عامل جنسیت بر روی عملکرد در تکلیف  آمدهدستبههای یافته نتایج:
روش  دار است، همچنین اثر اصلینیست ولی اثر اصلی سبک یادگیری بر روی عملکرد در تکلیف معنی

، تعاملی روش درمان اثردار است. براساس نتایج این پژوهش درمانی بر روی عملکرد در تکلیف معنی
 داراست.  جنسیت و سبک یادگیری بر روی عملکرد نیز معنی

توجه به یافته ای به دست آمده در این پژوهش می توان گفت درمان شناختی تاثیر به با  :گیریبحث و نتیجه
وزان گران می توانند برای پیشرفت تحصیلی دانش آمسزایی در سبک یادگیری دارد و یا استفاده از این روش  درمان

 و دانشجویان از آن بهره گیرند.   

  هاکليدواژه
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 مقدمه  
های آموزشی یکی از مسائل و معضالت مهم در سیستم

 .هستهای آموزش با خصایص دانشجویان عدم تناسب شیوه
های آموزش و سبک میان شیوه تناسببهتوان می دستنیازا

 1970از اواخر دهه  [.2-1]یادگیری دانشجویان اشاره نمود 
های یادگیری رونق پیدا کرد. از به بعد، بحث در مورد سبک

است.  شدهارائههای یادگیری تعاریف گوناگونی سبک
ی که از این اصطالح به طرق گوناگونی تعریف باوجود

شود که این نکته تأکید می، ولی عمدتاً بر آمدهعملبه
ها و های یادگیری شامل باورها یا اعتقادات، رجحانسبک

برند تا در موقعیت یادگیری رفتارهایی است که افراد بکار می
عنوان ترکیبی سبک یادگیری را به. [3به خود کمک کنند ]

 عنوانو فیزیولوژیکی که بهی شناختی، عاطف هایاز ویژگی
 چگونه اشخاص نکهیابتی در رابطه بااهای نسبتاً ثشاخص

محیط  کنند و با آن تعامل دارند و بهاطالعات را دریافت می
نظران صاحب[. 4]اند دهند، تعریف کردهیادگیری پاسخ می

های گوناگونی سبک اینکه دانشجویان دارای رغمیمعتقدند عل
آموزش اساتید آنان عموماً بر  در یادگیری هستند، اما روش

هر دانشجو  تشخیص اینکه[. 5]است  سخنرانی متکی شیوه
تواند به دارای سبک یادگیری ترجیحی خاصی هست، می

های آموزشی منعطف ها و رسانهروش یریکارگاساتید برای به
 یهااز سبک انیدانشجوبه عبارتی،  .و مؤثر کمک کنند

در دانشگاه به  تیو موفق کنندیاستفاده م یمتفاوت 1یریادگی
قرار  انیدانشجو یریادگی یهاسبک تأثیرتحت  یادیز زانیم

 یهافن کردن هماهنگ و هاسبک نیبا ا یی. آشنا[6] دارد
 یافراد نقش مؤثر یریادگی لیدر تسه هاآنخاص با  یآموزش

های یادگیری تصریح میپردازان سبکنظریه[. 2] کندیم فایا
 با محیط هاآنکه سبک یادگیری  کنند دانشجویانی

برای مثال،  .[7د ]شونموفق می هماهنگی دارد، شانیادگیری
های بین سبک دادند کهنشان [ 8ویزشفار و ترابی زاده ]

 رونیازاو  یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد
 های آموزشیها و هماهنگ کردن تکنیکآشنایی با این سبک

ایفا میی مؤثرها در تسهیل یادگیری افراد نقش خاص با آن
 به را دانش و کنندمی درک مختلف هایبه روش افرادکند. 
 رطوبه و کنندمی فکر مختلف هایشیوه به آورند،می دست

 هایاستراتژی به افراد این، بر عالوه. کنندمی عمل متفاوتی
 به کندمی کمک هاآن به خاصی نیاز دارند که شناختی
به  یادگیری سبک اصطالح. بدهند معنی جدید اطالعات

                                                           
1 learning styles 
2 Kolb 
3 Fry 
4 experiential learning 
5 experiential Learning 

 هایروش خاص، طوربه ترجیح افراد برای معنا بخشی و
 اطالعات درباره کردن فکر و دهیسازمان تفسیر، آوری،جمع
سبک های یادگیری که تفاوت فرد را  [.9اشاره دارد ] جدید

از دیگران نشان می دهند، رحجان های فرد برای فراگیری 
به عنوان راه  باشد. ولفوک سبک یادگیری را می فرایندها

ترجیجی فرد برای یادگیری و مطالعه مثل استفاده از عکس 
 به کردن کار جای به دیگران به جای کتاب ها، کارکردن با

 جای به یافته سازمان های موقعیت در یادگیری و تنهایی
 هایسبک[. 10] کند  می تعریف سازمان بی موقعیت
 در را هاآن پژوهشگران که دارند وجود متنوعی یادگیری

 . یکی از الگوهایاندکردهی تعریف بندموضوعچندین قالب و 
های در سال 3و ران فری 2سبک یادگیری، توسط دیوید کلب

است و آخرین نسخه آن در سال  شدهارائه 1989-1984
، با ارائه نظریه نظرانصاحباست. این  شدهاصالح 2005

ر یادگیری، بر نقش تجربه د دیتأکضمن  ،4یادگیری تجربی
های آن را فرایند فعال تعامل شخص با محیط و موقعیت

اند. نظریه یادگیری کلب شامل چرخه زندگی تعریف کرده
نشان  1متشکل از چهار مرحله متوالی است که در شکل 

 است.  شدهداده
 
 

 های یادگیری تجربی کلب. چرخه یادگیری و سبک1  شکل

 
ز ا ای کلب نتیجه و ترکیب سه الگویادگیری تجربهنظریه 

های ، الگوی عملی و آزمایش5ایفرآیند یادگیری تجربه
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 و همکارانزهره عباسی                                       
و الگوی یادگیری و تحول  2، الگوی یادگیری دیویی1لوین

یک نوع چرخه  [3] است. کلب و فرای 3شناختی پیاژه
اند. قطب یادگیری با دو قطب و چهار مرحله را معرفی کرده

در  4ای عینینخست شامل دو مرحله )شیوه( یادگیری تجربه
و قطب دوم شامل دو مرحله  5سازی انتزاعیمقابل مفهوم

 7مشاهده تأملیدر قابل 6یادگیری آزمایشگری فعال ()شیوه
انند که باتجربه آغاز دای میها یادگیری را چرخهاست. آن

انجامد. هر یابد و بعد به عمل میشود، با تفکر ادامه میمی
ق های چهارگانه فویک از یادگیرندگان بعد از ترکیب وضعیت

و  10کننده، جذب9، واگرا8با چهار نوع سبک یادگیری همگرا
 کلب گفته به . بنا[12-11] شوندمشخص می 11انطباق یابنده

 وعنـ چهار به کند عمل که مؤثراین برای (، یادگیرنده1984)
 عینـی، تجربه توانایی نیازمنـد است؛ مختلـف توانـایی
 و انتزاعـی سازیمفهوم تـأملی، توانایی مشـاهده توانـایی
 اندبتو باید یادگیرنده یعنی؛ آزمایشـگری فعال توانـایی
 سـوگیری، بـدون و میل روی کامل، از طوربه را خودش
 از را هاتجربه این بتواند تـازه درآمیزد، هـایباتجربه
 کند، ها تأملآن مورد در و مختلـف مشاهده هـایدیدگاه
 هک هاییبـا نظریه را مشـاهداتش کـه بسازد مفاهیمی بتواند

 هاریهنظ این و تلفیـق کند باشـند درست منطقی هایجنبه از
. [13گیرد. ] ه کارب کـردن مسائل حـل و گیریتصمیم برای را

 هب را نسبت فشارهایی احساس ازپیشبیش هاامروزه دانشکده
 رایب تعاملی، یادگیری هایمحیط ایجاد برای کمتر، سخنرانی

 هایاستراتژی از استفاده و یادگیری تجربه در تکنولوژی ادغام
 ترینمحبوب از یکی .[9کنند ]احساس می همگانی یادگیری

 یادگیری هایسبک که است این روانشناسان هایتوصیه
 هفرضی» اصطالحمعلم، به آموزش سبک با باید آموزاندانش

 رام این که است منطقی اول، نگاه از. شود مرتبط «مطابقت
گردد. طبق نظر کلب  یادگیرنده عملکرد افزایش باعث
های یادگیری در اثر عوامل ارثی، تجارب قبلی زندگی سبک

گیرد و اساس آن، ریشه در محیط حاضر شکل میو نیازهای 
های ساختار عصبی و شخصیت افراد دارد. اگرچه سبک

یادگیری نسبتاً ثابت است، ولی تغییرات کیفی در اثر تکامل 
 [14های محیطی ممکن است صورت گیرد ]و بلوغ محرک

                                                           
1 Lewin 
2 Dewey 
3 Piaget 
4 concrete experience 
5 abstract concept tualization 
6 active Experimen tation 
7 reflective Observation 
8 convergent 
9 divergent 
10 assimilator 
11 accommodator 
12 multimedia theory 
13 Meyer 

کند. های سبک یادگیری در طول زمان تغییر میارجحیت
ه توجه اساتید و برنامه ریزان در پژوهشگران معتقدند ک

های یادگیری، موجب تسهیل سطوح مختلف آموزش به سبک
 .[15فرآیندهای آموزش و یادگیری خواهد شد ]

کارگیری مایر با به 12یاچندرسانهنظریه  بر اساس
های دیداری، های آموزشی متنوع همچون شیوهشیوه

 یمؤثرترل توان اطالعات را به شکی میدارخوانشنیداری و 
های درسی و آموزشی محیط مبادله نمود و با تکامل برنامه

 تأثیر استفاده از .[16تدریس و یادگیری بهتری را خلق کرد ]
ی جهت آموزش بر انگیزه و رضایت اچندرسانهآموزش 

دانشجویان، بازده یادگیری و نگرش دانشجویان نسبت به 
مورد  [19-18ی دانشجویان ]دار ادو یادگیری و ی [17درس ]
شنوایی و بینایی، دو حس بسیار مهم  است. قرارگرفتهتأیید 

واند تیکی میها آسیب ببیند، آنیکی از آنچنانچه هستند 
شنوایی و  ای در تحول و یادگیری ایفا کند کمنقش عمده

در  ایکنندهتعیینمی در سن پایین، نقش الک هایناتوانی
 [.20] کندیمدرسه، اجتماع و تحول روانی فرد بازی م

های دیداری ادراک کنندهتسهیلتواند شنیداری می العاتاط
های تحریک سازیفعالی شنیداری باعث اهباشد و محرک

ز ا مؤثرترزبان تصویر قادر است  .[21] بینایی در حافظه گردد
یر زبان تصو طی دیگر، دانش بشر را نشر دهد.اهر وسیله ارتب

دهد که تجربه کند و تجربیاتش را در به انسان امکان می
 یهاگیویژ یزد. زبان تصویرامشاهده مستند سشکلی قابل

ی کلی زبان تصویرای هیگویژ .کلی و اختصاصی دارد
 ،جنبه عمومی یا جهانی تصویر، قیت نامحدودالاند از خعبارت

طی آن ادراک دیداری فرایندی است که . سادگی سخن
 در این .گیردقرار می وتحلیلتجزیهبینایی مورد  العاتاط

ه ارچپحسی دیگر و تجارب گذشته یک هایدادهروند، بینایی با 
 تدهد تا قضاوادراک دیداری به فرد امکان می گردد.می

فضایی اشیا داشته  هایارتباط، رنگ و لدقیقی از اندازه، شک
مداخله شناختی  که اندها نشان دادهپژوهش .[22]باشد 

  یدار ادیطلب و متواند بــه درک ای میمبتنی بـر چندرسانه
ای آموزشی را که در پیام چندرسانه [23] 13. مایرکمک کند

شود به این می بردهنامعنوان دیداری پژوهش حاضر از آن به
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 ای شناختی عبارتکند: یک پیام چندرسانهصورت تعریف می 
فاده از کلمات و تصاویری که منجر به است از ارتباط با است

را  یاچندرسانهو دلیل منطقی ارائه  «شوداشاعه یادگیری می
ی کل ظرفیت شناختی انسان برای پردازش ریکارگبه

های ی از کانالریگبهرهبا  هایارسانهداند. چند اطالعات می
توانند فرصت پردازش حسی مختلف دیداری و شنیداری می

 .[24ها را فراهم کنند ]و یادگیری آن فعال اطالعات
هایی چون توجه، سیستم پردازش اطالعات شامل حوزه

 .[25دهی و سایر فرایندهای شناختی است ]حافظه، سازمان
شده ای سه فرضیه اساسی مطرحدر نظریه یادگیری چندرسانه

اند از: فرضیه کانال دوگانه، ظرفیت محدود و است که عبارت
ها برای طبق فرضیه کانال دوگانه، انسانپردازش فعال. 

پردازش اطالعاتی که به شکل مواد دیداری و شنیداری ارائه 
. در اردارندیاختهای جداگانه و مجزایی را در شوند، کانالمی

ها در میزان فرضیه محدودیت، اساس بر این است که انسان
واحد  زمانکتوانند در هر کانال و در یاطالعاتی که می

دازش کنند، محدودیت دارند و بر اساس فرضیه پردازش پر
ها در پردازش شناختی برای ایجاد یک بازنمایی فعال، انسان

صورت فعاالنه از تجارب خود به ریپذفهمذهنی منسجم و 
اتی به نام العدو کانال اط از [23] ریماشوند. درگیر می

که هر کانال  بردمیی نام المک ی/و شنیدار یدیدار هایکانال
پردازش  یبرا یدودحظرفیت م یکار حافظهدر ارتباط با 

یران از کلمات و تصاویر گفرا یرگیعات دارد. به نظر او یادالاط
 شنیداری آموزش یاثربخشاست.  بیشتر از کلمات صرف

 توانایی شنیداری درک. است شنیداری درک مستلزم
 عنوانهب و شودمی شنیده که است چیزی تفسیر یا بازشناسی

 درک. شودمی تعریف یادگیری فرایند در مهارت یک
 هایواج آگاهی نظیر دیگر مهارت خرده چند از خود شنیداری

 شنیداری، توالی شنیداری، حافظه شنیداری، تمیز زبانی،
 شنیداری ترکیب و شنیداری تشخیص شنیداری، دقت
 مسائل از یکی همواره خواندن [.26] است شدهلیتشک

و از نیازهای اساسی  [28-27] بوده است محققان موردتوجه
های این مطالعات حاکی از در یادگیری همه علوم است. یافته

 دیداری بازشناسی بر مشتمل خواندن فرایند که آن است

 و یا جمله عبارت سطح در معنا استخراج و شناسایی واژه،
 با خواننده ،1سازنده گرایی مدل بر اساس است. متن درک

 در ساخت تالش دارد متن یک خواندن از که هدفی به توجه

 سبب که را هاییاستنباط وی دارد. متن از معنایی بازنمایی

 شوند،می یمتنبرون و یمتندرون سطوح در انسجام ایجاد

 طرح علت تبیین بر اساس همچنین کند.می پیگیری

 از یریگبهره با و نویسنده سوی از متن موضوعات و رخدادها

 که زندمی هاییاستنباط به دست خود، متنی دانش و تجارب

                                                           
1 constructive 

 .[28] پر کند را متن اصلی پیام یخألها
 زمینة در محوری فرض سه یی شاملسازنده گرامدل 

 فرض و تبیین انسجام خواندن، از هدف است: استنباط ایجاد

متن  از خواننده استنباط نوع که کندمی بیان خواندن از هدف
 برای خواننده هر دارد. متن آن خواندن از او هدف به بستگی

 متن مطالب از خاصی بر بخش دارد که هدفی به دستیابی

موردتوجه  موضوع اساس بر نیز او استنباط لذا شود،می تمرکز
 سرعتبه هااستنباط از برخی بود. معموالً خواهد متفاوت

 این به متن یک اکثر خوانندگان گریدعبارتبهشوند. می تولید

 برخی که است حالی در یابند. اینمی دست هااستنباط نوع

 مگر شوند،می ایجاد ندرتبه و پراکنده صورتبه هااستنباط

 که بپردازد. مثالً زمانی هاآن به خاص یباهدف خواننده اینکه

 وقوع علت تبیین اساس بر کنندمی درک را متنی بزرگساالن

 به دست متن مطالب یکل ریس مورد در متن، رخدادهای

 مکان، جزئیات مورد در هااستنباط سایر به و زنندمی استنباط

 رخدادها انجام نحوه و اشیاء و افراد ی ظاهریهایژگیو

خواننده  که هاییاستنباط حقیقت کنند. درنمی توجهی
 اساس بر معموالً که هستند انواعی کندمی تولید سرعتبه

 کهیدرحال شوندیمایجاد  متن رخدادهای کلی روند تبیین

 با زمانهم تواندنمی و است برزمان متن جزئیات استنباط

 داردمی بیان انسجام فرض شود. تولید سرعتبه متن خواندن

یابد.  متن دست معنایی بازنمایی به کندمی تالش خواننده که
 کلی سطح در هم و موضعی سطح در هم بازنمایی این

 عالئم و ابزارها اساس خواننده بر درواقعاست.  منسجم

 ارتباط متن هایگزاره میان متن در آشکار یشناختزبان

 استدالل فعالی طوربه متن یخألها پر کردن منظوربه و برقرار

 پر کردنبا  و استنباط قبلی تجارب و دانش اساس بر و کندمی

 فرض بر اساس کند.می تفسیر مجدداً را آن متن یخألها

 که بسازد موقعیتی کند تا مدلمی تالش خواننده انسجام،

 متن در مستقیماً که موضوعاتی و رخدادها وقایع، میان

 فرض [.29کند ] ایجاد کلی و موضعی است، انسجام شدهانیب

 علت تبیین به تمایل ماهر خواننده که کندمی بیان تبیین

 علت دائماً خواننده حقیقت در دارد. وقایع متن و رخدادها

چرا  پرسد. اینکهمی خود از را متن گوناگون مطالب بیان
 آن طرح از هدفی چه و کرده مطرح را موضوعی نویسنده

 به دارد نیاز این سؤاالت به پاسخ برای است. خواننده داشته

 به منجر سؤاالت کند. این رجوع خود قبلی دانش و تجارب

شود. می استنباط ایجاد و متن هایارتباط گزاره ایجاد
 فعال ایجاد طوربه باید و ندارد وجود متن در معنا کهییازآنجا

 درک بهبود در هااستراتژی یریکارگبه چگونگی آموزش شود،

 ایجاد با توانداست. مداخله شناختی می ضروری متن

 در متن درک ارتقای موجب راهبردها از یانهیگنج
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 و همکارانزهره عباسی                                       
شود. مداخله شناختی مبتنی بر شنیدن مستلزم  آموزاندانش
 ییزچ تفسیر یا شناسیزبا ناییااست که تو اریشنیددرک 

 یندافردر  رتمها یکعنوان و به دشومی هشنید که ستا
 دهخر چندد از خو اریشنیددرک  .دشومی تعریف یگیردیا

 اری،تمیز شنید ن،باز هایواجاز  گاهیآ نظیر یگرد رتمها
 تشخیص اری،شنید قتد اری،شنید لیاتو اری،شنید حافظه
ست. ازجمله ا شدهلیتشک اریشنید ترکیبو  اریشنید
های توان به فایلهای شنیداری در کالس درس میرسانه

رین تصوتی، کنفرانس صوتی و سخنرانی اشاره کرد. متداول
های شنیداری در کالس درس سخنرانی است که نوع رسانه

گیرد ها مورداستفاده قرار میگاهبه شکل وسیعی در دانش
ی اهمیت نهیدرزم گفتهشیپبا توجه به مطالب  .[26]

ی و ریادگیسبک همخوانی روش مداخله درمان شناختی با 
-نهیمدرزای جنسیت افراد و با عنایت به اینکه تاکنون مطالعه

های مداخله درمان شناختی مختلف ی شناسایی تفاوت روش
یری های یادگبر عملکرد شناختی با توجه به جنسیت و سبک

است، این پژوهش به بررسی و شناسایی اثرات  نشدهانجام
ی، دیداری و شنیداری بر دارخوانهای مداخله درمان روش

های یادگیری مختلف  عملکرد  با توجه به جنسیت و سبک
ی و زیربرنامهرداخته است تا بتوان بر پایه نتایج حاصل، در پ

ی آموزشی مناسب در این درس راهکارهای شناختروشارائه 
مفیدی ارائه نمود. در این راستا، هدف اساسی تحقیق حاضر 

شناسایی اثرات سه روش آموزش با توجه به جنسیت و »
 . تاس «های یادگیری بر یادگیری در درس روش تحقیقسبک

 روش
 نوع پژوهش

روش این پژوهش پیش آزمایشی است. این پژوهش بر 
ی بر مبنای هدف در زمره تحقیقات کاربردی بندطبقهاساس 

پیمایشی به  -است و از حیث روش جزء تحقیقات توصیفی
 یگروهدرونترکیبی از روش  صورتبهآید. پژوهش یمشمار 

ی در هگرودرون)سنجش مکرر( و بین گروهی است. متغیر 
ی، دارخواناین پژوهش روش مداخله شناختی با سه سطح 

کسان ی کنندگانشرکتشنیداری و دیداری بود که برای تمام 
ی هاسبکاست. متغیر بین گروهی جنسیت )زن و مرد( و 

ن همچنی ( بود.کنندهجذب، انطباقی و همگرایادگیری )واگرا، 
نیز از  شدهیگردآوری هادادهپژوهش حاضـر بر مبنای نوع 

 یی برای دریافتهاپرسشنامهکه در این راستا  هستنوع کمی 
 است.  شدهعیتوزاطالعات 

 آزمودنی 

این پژوهش شامل کلیه دانشجویان  الف( جامعه آماری:
شناسی دانشگاه آزاد اسالمی ورودی جدید دانشکده روان

 بود. 95-96واحد رودهن در نیم سال اول 
برآورد حجم نمونه با توجه به برای  ب( نمونه پژوهش:

( 78/0و توان آزمون  5/0، حجم اثر α=05/0جدول کوهن )با 
گروه  8 درمجموع ؛ کهنفر برآورد شده است 10در هر گروه 

ای شامل پرسشنامه جمعیت . ابتدا بستهمیاداشتهنفره  10
های یادگیری کلب به داوطلبان شناختی و پرسشنامه سبک

شد و بعد از پاسخگویی و بر اساس شرکت در آزمایش داده 
ها افراد واجد شرایط شرکت در آزمایش نتایج این آزمون

مرد با  40زن و  40 درمجموع هاآن مشخص شد و از میان
مرد،  10زن(، واگرا ) 10مرد،  10های یادگیری همگرا )سبک

مرد،  10و انطباقی ) زن( 10مرد،  10کننده )زن(، جذب 10
بر اساس متغیرهای  کنندگانشرکت. زن( انتخاب شد 10

ی، معدل دیپلم، آشنایی آکادمیک با درس دست برتر)سن، 
تا  ی قرار گرفتندموردبررسو انگیزه تحصیلی(  روش تحقیق

 ها وجود نداشته باشد. تفاوت آماری معناداری بین گروه

 ابزارهای پژوهش
: این کلب یادگیری های( پرسشنامه سبک1

پاسخ برای هر  4رسش و هر پرسش پ 12پرسشنامه شامل 
ی گذارنمره 4تا  1میزان شباهت با وی از  برحسبعبارت که 

کمترین شباهت( جهت سنجش  1بیشترین شباهت و  4کند )
های یادگیری )شامل چهار شیوه تجربه عینی، مشاهده یوهش

 همورداستفادی انتزاعی و آزمایشگری فعال( سازمفهومی، تأمل
ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش  قرار گرفت. همچنین

 %70، باالی 2005پایایی پرسشنامه استاندارد در سال 
 [.30است ] شدهگزارش
 5ای : پرسشنامه( پرسشنامه عملکرد در تکلیف2
 شدهدادهای است که متناسب با محتوای آموزش گزینه

بررسی روایی از روایی محتوایی  منظوربهاست.  شدهساخته
برای هر  شدهیطراحی انهیچندگز سؤاالتاستفاده شد و 

بررسی به چهار نفر از اساتید این  منظوربهمحتوای آموزشی 
 قرار گرفت. دیتائدرس ارائه شد و مورد 

 شیوه انجام پژوهش
در این پژوهش بعد از غربالگری و هماهنگی الزم با 

ر انفرادی در دفت صورتبه کنندهشرکتکنندگان، هر شرکت
کار محقق مورد آزمایش قرار گرفت. بعد از قرار گرفتن 

در جای خود برگه راهنمایی به وی ارائه شد تا  کنندهشرکت
در مورد شیوه اجرا آگاه شود، سپس توافقنامه اخالقی در 

اختیار او قرار گرفت و بعد از مطالعه با امضای آن موافقت 
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سازی تست صدا و آماده خود را اعالم داشت. سپس برای 
و کوتاه )مواد آموزشی  شدهدهیبرابتدایی یک فیلم آموزشی 

نمونه، جزء مواد آموزشی اصلی آزمایش نبودند( پخش شد تا 
کننده تنظیمات الزم را برای شروع آزمایش انجام دهد. شرکت

ه ک شدهارائهماده آموزشی با ترتیب تصادفی  6به هر آزمودنی 
و ماده شنیداری، دو ماده دیداری و دو ماده مساوی د صورتبه

نگاه کنید(؛ بعد از هر ماده  1ی بودند )لطفاً به جدول دارخوان

 کنندهشرکتآموزشی، آزمون درک مطلب انحرافی که در آن 
خ در مورد متن پاس سؤالباید متنی را بخواند و سپس به یک 

در ی( انهیچندگزتستی ) سؤال 5دهد گرفته شد و در انتها 
مرحله،  نیبعدازاشد تا پاسخ دهد. اختیار وی قرار داده می

شد و مجدداً مراحل انجام ارائه می کنندهشرکتماده جدید به 
 یافت.ادامه می شدهگفتهآزمایش به ترتیب 

 است. قرارگرفته مورداستفادهعنوان مواد درمان شناختی در این پژوهش شده که بههای شناختی تهیه. فیلم1جدول 

 هاتعداد واژه زمان روش درمان شناختی عنوان ردیف
 1322 دقیقه 10 داریخوان ؟ستیچتحقیق  1
 1029 دقیقه 8 داریخوان یشناختروانابزارهای تحقیقات  2
 1230 دقیقه 7 شنیداری پژوهش ها درمتغیرها و نقش آن 3
 1148 ثانیه 9دقیقه و  6 شنیداری هاآوری دادهجمع هایروش 4
 1157 ثانیه 5دقیقه و  7 دیداری تفاوت سنجش کیفی و کمی 5
 1285 ثانیه 48دقیقه و  7 دیداری گیریهای اندازهمقیاس 6

 هاتحلیل داده شیوه
آماری اس.  افزارنرمهای پژوهش حاضر به کمک از داده

های توصیفی و و با استفاد از شاخص 24پی. اس.اس  نسخه 
 است. شدهلیتحلهای مکرّر اندازه گیری

 
 
 
 

 نتایج
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که میانگین سنی 

و  395/1با انحراف معیار  05/22شرکت کننده گان دختر 
و انحراف معیار  23/22شرکت کنندگان پسر میانگین سنی 

روهی گبود.  نتایج توصیفی برای متغیر وابسته درون 656/1
آورده  2سبک یادگیری و روش درمان شناختی  در جدول 

 شده است.
 شناختی های عملکرد در تکلیف به تفکیک جنسیت، سبک یادگیری و روش درمان. توصیف داده2جدول 

 سبک یادگیری جنسیت
روش درمان 

 شناختی
 میانگین

خطای 

 استاندارد

 %95حد اطمینان 

 حد باال حد پایین

 زن

 کنندهجذب

 356/3 344/2 254/0 850/2 یدارخوان

 456/3 544/2 229/0 000/3 شنیداری

 521/3 579/2 236/0 050/3 دیداری

 همگرا

 

 656/2 644/1 254/0 150/2 یدارخوان

 206/3 294/2 229/0 750/2 شنیداری

 921/2 979/1 236/0 450/2 دیداری

 واگرا

 

 706/2 694/1 254/0 200/2 یدارخوان

 506/2 594/1 229/0 050/2 شنیداری

 521/3 579/2 236/0 050/3 دیداری

 انطباقی

 406/2 394/1 254/0 900/1 یدارخوان

 606/2 694/1 229/0 2/150 شنیداری

          570/2          629/1 *236/0 2/100 دیداری

 مرد

      

 کنندهجذب

         906/2          894/1 254/0 *        400/2 ی                  دارخوان  

         456/3                            544/2 229/0 *                    000/3 شنیداری       

         121/3          179/2 236/0 *        650/2 دیداری        

 همگرا     

         306/2          294/1 254/0 *        800/1 یدارخوان       

 006/3 094/2 229/0 550/2 شنیداری

 821/2 879/1 236/0 350/2 دیداری

 واگرا

 006/3 994/1 254/0 500/2 یدارخوان

 706/2 794/1 229/0 250/2 شنیداری

 221/2 279/1 236/0 750/1 دیداری

 انطباقی

 606/2 594/1 254/0 100/2 یدارخوان

 456/2 544/1 229/0 000/2 شنیداری

 371/3 429/2 236/0 900/2 دیداری
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عملکرد زنان و مردان تفاوت  2بر اساس اطالعات جدول 

های مختلف و روش مداخله شناختی کامالً با توجه سبک
در بررسی معناداری تفاوت نمرات عملکرد با  محسوس است.

و  یگروهدرونمتغیر  عنوانبهتوجه به روش مداخله شناختی 
متغیرهای برون گروهی از  عنوانبهجنسیت و سبک یادگیری 

آزمون تحلیل واریانس چند متغیری مکرر استفاده شد. نتایج 
ها نشان داد برای بررسی فرض همگنی واریانس 1آزمون لوین

دار نشده از متغیرهای وابسته معنی کیچیهمیزان آن در 
ها محقق شده است و فرض همگنی واریانس رونیازااست. 

ها یکسان اکندگی نمرات در گروهتوان اطمینان داشت پرمی
درباره  M BOX(. بررسی نتایج آزمون P>05/0است )

نیز حاکی از آن بود که مفروضه  انسیکووارتساوی ماتریس 
، P=163/0کواریانس برقرار است )-همگنی ماتریس واریانس

21/1=F ،27/59=Box’s M) بنابراین مفروضه استفاده از ؛
 آمدهدستبه. بر اساس نتایج تحلیل واریانس رعایت شده است

رر ی مکریگاندازهنتایج تحلیل واریانس با  3از جدول شماره 
دهد روش درمان شناختی بر عملکرد دانشجویان در نشان می

 (F ،000/0=P=97/9داشته است ) ریتأثدرس روش تحقیق 
، F=56/3و اثر اصلی سبک یادگیری نیز معنادار است )

018/0=P درمان شناختی، جنسیت و سبک (، اثر تعامل روش
یادگیری نیز بر روی عملکرد دانشجویان در درس روش 

 (F ،000/0=P=91/8تحقیق معنادار بود )

 ی و برون گروهیگروهدروننتایج تحلیل واریانس مکرر   .3جدول 

 مجذور اتا F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مقیاس منبع اثر

 122/0 000/0 973/9 976/1 2 952/3 عملکرد روش درمان

 009/0 420/0 658/0 879/0 1 879/0 عملکرد جنسیت

 129/0 018/0 556/3 732/4 3 195/14 عملکرد سبک یادگیری

 167/0 000/0 828/4 957/0 6 740/5 عملکرد سبک یادگیری×روش

 018/0 276/0 298/1 257/0 2 515/0 عملکرد جنسیت×روش

 033/0 483/0 828/0 101/1 3 303/3 عملکرد سبک×جنسیت

 271/0 000/0 911/8 766/1 6 594/10 عملکرد سبک یادگیری×جنسیت×روش

    330/1 72 792/95 عملکرد خطا

نیز از آزمون تعقیبی بونفرونی  دودوبهبرای مقایسه 
استفاده شد که نتایج آزمون تعقیبی مربوط به روش درمان 

 آمده است.  4خالصه در جدول  طوربه

 ی میانگین نمرات با توجه به روش درمان شناختیدودوبهمقایسه  منظوربه.  نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی 4جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین (Jروش ) (iروش )

 یدارنواخ
 001/0 064/0 -231/0* شنیداری

 000/0 078/0 -300/0* دیداری

 شنیداری
 001/0 064/0 231/0* یدارخوان

 315/0 068/0 069/0 دیداری

 دیداری
 000/0 078/0 300/0* یدارخوان

 315/0 068/0 069/0 شنیداری

، تفاوت 05/0که در سطح  دهدیمنشان  4نتایج جدول 
ود؛ دار باثر اصلی روش درمان بر روی عملکرد در تکلیف معنی

ی با دارخوانبه این صورت که بین روش درمان  شناختی 
روش درمان شناختی شنیداری و دیداری تفاوت معنادار 

 درروشعملکرد پایین  وجود داشت و این تفاوت حاکی از
ی بود. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای دارخواندرمان 

 آورده شده است. 5های یادگیری در جدول متغیر سبک
 ، میانگین05/0دهد که در سطح نشان می 5نتایج جدول 

با  کنندهجذبعملکرد دانشجویان با سبک یادگیری 
یان و دانشجو های یادگیری دیگر تفاوت معنادار داشتندسبک

 نمرات باالتری نسبت به دیگر کنندهجذببا سبک یادگیری 
 های یادگیری به دست آورده بودند.سبک

 
 
 

                                                           
1 Leven 
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 ی میانگین نمرات با توجه به سبک یادگیریدودوبهمقایسه  منظوربه.  نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی 5جدول  

 سطح معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین سبک یادگیری سبک یادگیری

 کنندهجذب

 025/0 21059/0 4833/0 همگرا

 015/0 21059/0 5250/0 واگرا

 004/0 21059/0 6333/0 انطباقی

 همگرا

 025/0 21059/0 -4833/0 کنندهجذب

 844/0 21059/0 0417/0 واگرا

 479/0 21059/0 1500/0 انطباقی

 واگرا

 015/0 21059/0 -5250/0 کنندهجذب

 844/0 21059/0 0417/0 همگرا

 609/0 21059/0 1083/0 انطباقی

 انطباقی
 004/0 21059/0 -6333/0 کنندهجذب
 479/0 21059/0 -1500/0 همگرا
 609/0 21059/0 -1083/0 واگرا

 گیری بحث و نتیجه

یر سه روش درمان تأث»بررسی  منظورپژوهش حاضر به
ی، دیداری، شنیداری بر عملکرد  شناختی دارخوانشناختی 

دانشجویان در درس روش تحقیق مقطع کارشناسی با توجه 
انجام شد. در اجرای این « به جنسیت و سبک یادگیری

 10های یادگیری همگرا )رد با سبکم 40زن و  40پژوهش 
مرد،  10کننده )زن(، جذب 10مرد،  10زن(، واگرا ) 10مرد، 

زن( انتخاب شدند و آزمایش  10مرد،  10و انطباقی ) زن( 10
 4اجرا گردید. نتایج حاصل بیانگر آن بود که  هاآنبر روی 

شدند. با توجه به نتایج از  دیتائفرض از هفت فرضیه موجود 
ثرات اصلی متغیرها جنسیت بر عملکرد در درس روش بین ا

معناداری نداشت و بین زنان و مردان تفاوت  ریتأثتحقیق 
معناداری در نمرات مشاهده نشد. تأثیر جنسیت بر توانایی  

خوش تغییرات فراوان شده است، تصور شناختی امروزه دست
حاکی از توانایی شناختی  20و اوایل قرن  19حاکم طی قرن 

شده است متر زنان نسبت به مردان بود، اما امروزه مشخصک
که بین زنان و مردان به لحاظ هوش عمومی تفاوت معناداری 

در  کنندهوجود ندارد. با توجه به نتایج، سبک یادگیری جذب
ها تفاوت معنادار مقیاس عملکرد در تکلیف با دیگر سبک

کنندگان دارای سبک داشت. به این صورت که شرکت
این  اند. در تبیینکننده نمرات بیشتری داشتهادگیری جذبی

توان گفت با توجه به اینکه فراگیران با سبک نتایج می
کننده، از طریق فکر کردن و نگاه کردن عمیق، یادگیری جذب

 دهیخوبی سازمانآموزند. این افراد اطالعات را بهبیشتر می
انتزاعی  کرده و درنتیجه برای درک موقعیت از مفاهیم

ها در تکلیف کمک کنند که در عملکرد بهتر آناستفاده می
[ 31پژوهش مرادی و پاپزن ] جینتانموده است. نتایج حاضر با 

همسویی داشت به این صورت که روش آموزش 
عامل بر روی یادگیرنده بود. به این صورت که  نیرگذارتریتأث

ی با روش شنیداری و دارخوانبین روش درمان شناختی 
دیداری تفاوت معنادار وجود داشت و این تفاوت حاکی از 

ی بود. این دارخواندرمان شناختی  درروشعملکرد پایین 
نتایج شاید به دلیل ماهیت عملی درس روش تحقیق و 

 بازشناسی بر باشد که مشتمل خواندن همچنین فرایند

یا  عبارت سطح در معنا استخراج و شناسایی واژه، دیداری
شنیداری بهتر  درروشاست. عملکرد زنان  متن درک و جمله

 درروشی و دیداری بود و کمترین عملکرد را دارخواناز روش 
ی بیشترین دارخوانی داشتند، در مورد مردان روش دارخوان

 دیداری درروشعالقه را ایجاد کرده بود ولی بهترین عملکرد 
مورد اثر تعاملی  در بود. یدارخوان درروشو کمترین عملکرد 

روش و جنسیت بر روی عالقه به تکلیف نتیجه پژوهش تا 
و مورفی و  [32حدودی با پژوهش زمانی و همکاران ]

های پژوهش همسویی داشت. در تبیین یافته [2همکاران ]
گونه بیان کرد که عوامل گوناگونی بر روی عملکرد توان اینمی

ها روش اثربخش بر روی آنشناختی نقش دارند و از عوامل 
مداخله شناختی، سبک یادگیری و جنسیت یادگیرنده در این 

های مختلفی پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پژوهش
نقش سبک یادگیری بر روی عملکرد شناختی مورد  [33]

ارزیابی قرارگرفته است و نتایج حاصل از این پژوهش نیز 
ستقل دیگری که در این حاکی از تأثیر آن بود. متغیر م

پژوهش اثر آن مورد ارزیابی قرار گرفت روش مداخله شناختی 
که حاکی از  [34، 18-17بود و نتایج با مطالعات متعددی ]

تأثیر معنادار روش مداخله شناختی است همسویی داشت. با 
توجه به افزایش روزافزون اطالعات در عصر حاضر و رشد و 

ختی و تحولی که در مفهوم تکوین الگوهای مداخله شنا
داده است، تغییر رویکرد مداخله شناختی از یادگیری رخ

های حضوری به روند مداخله شناختی الکترونیکی در شیوه
جهت استفاده از امکانات و منابع الکترونیکی و آموزش مجازی 
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های اخیر رویکرد مستقل اهمیت بسیاری یافته است. در سال

ای ی جدید نظیر چندرسانههایکنولوژتنظام آموزشی با ظهور 
دستخوش تغییرات اساسی شده است.  هاایفرا رسانهو 

ای مداوم مداخالت شناختی و یادگیری را گونهتکنولوژی به
پژوهشگران معتقدند که دچار تغییر و تحول نموده است. 

مختلف  ریزان در سطوحبرنامه و درمانگران و  توجه معلمان
های یادگیری، موجب به سبک یبخشتوان، درمان و آموزش

ی شناختی هادرمانو یادگیری  ، آموزش تسهیل فرایندهای
و  نیز معتقد است اگر معلمین  1اوین وان .خواهد شـد
 یهابدانند، روش را افرادروش پردازش اطالعات درمانگران 

مثـل  ییهاخود را از روشمداخله و درمان شناختی 
 ،که منجر به درک بیـشتر مطالـب ییهاروش سـخنرانی بـه

تغییر داده بدین  ،شودیم رویدادها ریو تفسباورها و تعبیر 
. روش دهند را افزایش تحول شناختی افراد توانندیترتیب م
که شناسی است دروس اصلی رشته روانیکی از  تحقیق 

درس نظری و عملی در مقاطع مختلف به  صورت یکبه
 وانعنبهتا با یادگیری آن بتوانند شود دانشجویان ارائه می

انگر شده نـشتحقیقات انجامباشند.  مثمر ثمرپژوهشگران آتی 
ی هایینارسای و اددهیادگیری و ی ینهیمـشکالتی درزم

 . محققان معتقدند که اگر سبکشناختی این درس است
-یا حرفـه کندیای که در آن تحصیل میادگیری فرد با رشته

همخـوان نباشـد، شـخص یـا از آن  کندیمکه در آن کار  ای
تحصیلی انصراف داده یا ایـن موضـوع منجر به  رشـته

. با توجه به شودینسبت به رشته تحصیلی م نارضـایتی وی
 مشکالت در گونهنییکی از دالیل بروز ا شدهمطالعات انجام

گرفتن سبک یادگیری  ، نادیـدهدرس روش تحقیق
همـه فراگیـران زمـانی کـه در  یاز طرف .دانشجویان است

انـد کـه بـا روش اند، تجربـه کـردهکـالس درس حضورداشته
 مداخله شناختیگرفته یا اینکه  ادی بهتـر مداخله شناختی

ربی و است. م ها نداشتهآنتحول شناختی تأثیری در 
، درواقع دینمایم اعمالرا  جلسات مداخلهکه در  درمانگری

 کـه مطالـب را در ذهـن خـود ندکیکمک مافراد به 
اعمال  مربی و درمانگرکنند. حال اگر روشی که  یدهسازمان

مطالب را در ذهن خود رد روشی که ف بـا  دینمایم
 مداخله شناختیهماهنگ باشد، روش  کنندیم یدهسازمان
 .شودیبهتر م و ترقیعمتحول شناختی باعث 

 ها و پیشنهادهای پژوهشمحدودیت
-، مطالعه حاضر محدودیتشدهانجامهای تمام تالشبا 

 صورتویژه اینکه در این پژوهش بههایی هم داشته است، به
ی شناختی درس روش تحقیق هاینارسائاختصاصی بر روی 

                                                           
1 Uynen Van 
2 demand characteristics 

تأکید شده است و مطالعه از نوع پیش آزمایشی و در موقعیت 
آزمایشگاهی صورت گرفته است. با توجه به اینکه مطالعه 

جویی بوده و حمایت مالی سازمانی نداشت، کیفیت دانش
 کامالًای  و جلسات درمانی ها در حد کارهای حرفهصداگذاری
 ، نبوده است. استاندارد

عدم استفاده از  های پژوهش حاضر،یکی از محدودیت
های سنجش مختلف برای ارزیابی عملکرد شناختی در شیوه

ای )تستی( گزینهآزمون بوده، و در این پژوهش از روش چند
توان به آن اشاره شده است. دیگر محدودیتی که میاستفاده

 گیری متغیرمنظور اندازهشخصی به-کرد استفاده از گزارش
عالقه به تکلیف و تالش ذهنی است. البته در مطالعاتی که در 

-گیرد از این روش اندازهباب عالقه به موضوعی صورت می

 4حال این روش دارای بااینشود گیری بسیار استفاده می
بودن، به این صورت که  2خواست-اشکال است، الف: ویژگی

ر شده تأثیگر بر روی پاسخ ارائهممکن است فرضیه پژوهش
بگذارد. ب: سوء گیری شخصی، ج: محدودیت در آگاهی از 
خود، د: سخت بودن بیان کردن عالقه و تالش شناختی 

شود که از باعث میها . این محدودیت[35صورت گرفته ]
ها و روایی درونی پژوهش کاسته شود. یافتهقابلیت تعمیم

ها برای باالتر بردن روایی درونی و بیرونی پیشنهاد رونیازا
تقویت و گسترش  منظوربهشده است. پژوهشی زیر ارائه

های توانند سبکهای آینده میمطالعه حاضر، پژوهش
ی اهوهیشی قرار دهند، موردبررسیادگیری مختلف دیگری را 

قرار دهند و دروس دیگری را نیز  مدنظرفعالیت شناختی را 
ی قرار دهند. موردبررسهای نظری داشته باشند که جنبه

شود پژوهشگران در تحقیقات آتی، همچنین پیشنهاد می
صورت غیر آزمایشگاهی انجام دهند و پژوهش حاضر را به

اشند. همچنین با توجه آزمون جامع داشته بآزمون و پسپیش
شود در رفع و بهبود نارسایی شناختی به نتایج پیشنهاد می

های مختلف مداخله و درمان شناختی استفاده افراد از شیوه
 ی را بکار گیرند.چندوجهکنند و مداخله شناختی 

 سپاسگزاری
 حسام نیام یآقا یپژوهش برگرفته از رساله دکترا نیا

اه آزاد دانشگ یتیترب شناسیواندر رشته ر جییزرگر نا فیس
و مشاورت  یفیدکتر حسن پاشاشر ییواحد رودهن با راهنما

 یانیبزرگوار و تمام دانشجو دیاست. از اسات یدکتر حمزه گنج
 کردم سپاسگزارم. یاریپژوهش من را  نیکه در انجام ا
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