
Journal of New Approaches in Educational Sciences(JNAES) Original Article 

Spring-2023, Volume 5, No 1 DOI: 10.22034/naes.2022.374022.1283 

ISSN: 2716-9766 
GrossMark 

 

Investigating the Effective Factors in Improving the 

Teaching of Architecture Courses in Line with the Academic 

Progress of Students 
 

Maryam Azvar Sandisi 
1*

 

1 Master of Architectural Engineering, Allameh Dehkhoda University, Qazvin, Iran  
* Corresponding author: Master of Architectural Engineering, Allameh Dehkhoda University, 

Qazvin, Iran  

 

Received: 2022-11-23  Accepted: 2022-12-31 

 

Abstract 

In architecture education, choosing educations that increase students' learning and improve their 

performance in design and academic progress has always been a challenging way for those 

involved in architecture education. This research aims to identify the dominant styles of thinking 

and learning in architecture students, and examine the relationship between these styles and the 

academic progress of architecture students, so that by choosing the best training that matches the 

styles, it can lead to the academic progress of architecture students and thus make them successful 

students. and trained creatively. The statistical population of this research is made up of 

architecture students of Allameh Dehkhoda University in continuous undergraduate level. The 

size of the sample population is equal to 112 people, which was obtained with the help of Gpower 

volume estimation software. The sample population was selected using simple random sampling 

method. In order to measure thinking styles, Sternberg-Wagner questionnaire was used and 

cognitive learning styles were measured with Kolb's learning questionnaire and perceptual 

learning styles were measured with Wark's learning strategies questionnaire. In order to analyze 

the data, factorial design tests and regression analysis and SPSS version 23 software were used. 

Based on the results of this research, the measured architecture students often use visual and 

auditory learning strategies, and executive, hierarchical, detail-oriented, and extroverted thinking 

styles show the greatest relationship with academic progress. Therefore, it seems that the use of 

visual elements in the educational environment and the type of teaching, increasing 

communication and paying attention to collaborative learning in the classroom, involving students 

in the teaching process and not using lecture-style teaching, encouraging students to micro-

analyse and pay attention to details Also, proposing analytical problems in the classroom and 

encouraging students to prioritize their desired goals will increase learning and improve education 

in the field of architecture. 
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 چکیده

در طراحی و پیشرفت در آموزش معماری، انتخاب آموزش هایی که یادگیری دانشجویان را افزایش داده و موجب بهبود عملکرد آنها 
تحصیلی شود، همواره برای دست اندرکاران آموزشی معماری، راهی پرچالش بوده است. این پژوهش قصد دارد با شناسایی سبکهای غالب 

تخاب تفکر و یادگیری در دانشجویان معماری، به بررسی رابطه این سبکها با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان معماری بپردازد، تا بتوان با ان
بهترین آموزشهای منطبق با سبکها، سبب پیشرفت تحصیلی دانشجویان معماری شده و به این ترتیب دانشجویانی موفق و خالق تربیت 
نمود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان معماری دانشگاه عالمه دهخدا در مقطع کارشناسی پیوسته تشکیل میدهند. حجم جامعه 

نفر میباشد که به کمک نرم افزار تخمین حجم جی پاور به دست آمده است. جامعه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری  111 نمونه برابر با
واگنر استفاده شده و سبکهای یادگیری شناختی  -تصادفی ساده انتخاب شده است. به منظور سنجش سبکهای تفکر، از پرسشنامه استرنبرگ

ای یادگیری ادراکی با پرسشنامه راهبردهای یادگیری وارک سنجیده شده اند. به منظور تحلیل داده ها از با پرسشنامه یادگیری کلب و سبکه
استفاده گردیده است. بر اساس نتایج این پژوهش، دانشجویان معماری 12ورژن SPSSآزمونهای طرح عاملی و تحلیل رگرسیون و نرم افزار 

ی و شنیداری استفاده میکنند و سبکهای تفکر اجرایی، مرتبه ساالر، جزئینگر و بروننگر موردسنجش، اغلب از راهبردهای یادگیری دیدار
بنابراین به نظر میرسد استفاده از عناصر بصری در محیط آموزشی و نوع تدریس،  .بیشترین ارتباط با پیشرفت تحصیلی را نشان میدهند

رکت دادن دانشجویان در فرایند تدریس و و عدم استفاده از آموزش به افزایش ارتباطات و توجه به یادگیری مشارکتی در کالس درس، ش
های خرد و توجه به جزییات و همچنین طرح مسائل تحلیلی در کالس درس و ترغیب  شیوه سخنرانی، ترغیب دانشجویان به تحلیل

 ه معماری میشود.دانشجویان به اولویت بندی اهداف مورد نظر خود سبب افزایش یادگیری و بهبود آموزش در حوز
 

 

 سبک تفکر، سبک یادگیری ، ارتقا آموزش ، پیشرفت تحصیلی، آموزش معماری واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه -1

به دلیل ارتباط پیوسته انسانها با محصول معماری در هر لحظه از 
زندگی، ضرورت انجام معماری به بهترین حالت ممکن، همواره 
برای بشر دارای اهمیت بوده است. وجود ارتباط تنگاتنگ بشر با 

معماری، همواره معماری سبب شده که انسانها به عنوان مخاطب 
تحت تأثیر محصولی از معماری قرار داشته باشند و از معماری اثر 
پذیر باشند. انسانها بدون معماری قادر به زندگی نخواهند بود و از 

ای برخوردار بوده  این رو معماری برای بشر همواره از اهمیت ویژه

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1154203&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%A2%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1154203&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%A2%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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اهمیت معماری سبب شده که آموزش معماری نیز [. 1]است
های برای انسانها داشته باشد چراکه بدون آموزش اهمیت ویژ

 ای مطلوب داشت. درست و کارآمد نمیتوان انتظار نتیجه

آموزش معماری برای برنامه ریزان آموزشی همواره راهی پر 
های  چالش بوده است. امروزه عدم شناسایی درست قابلیت

دانشجویان موجب شده است که گاهی عدم هماهنگی سبک 
سبک یادگیری دانشجو به چشم بخورد. این  تدریس معلم با

مشکل با توجه به دروس رشته معماری که بعضاً دارای 
گیرد.  ماهیتهایی متفاوت باهم هستند نمود بیشتری به خود می

در معماری برخی دروس نظری، برخی عملی و برخی ترکیبی از 
هر دو میباشند و بنابراین اتخاذ یک سبک آموزش واحد برای 

س، نتایج قابل قبولی به دنبال نخواهد داشت. از این رو، همه درو
های فردی دانشجویان در حوزه آموزش معماری  توجه به ویژگی

های فردی مربوط  ویژگی [.1]از اهمیت ویژهای برخوردار است
گیرند  به یادگیری انسان در حیطه روانشناسی یادگیری قرار می

چگونگی  و محققان و پژوهشگران بسیاری به دنبال کشف
یادگیری انسان و کشف عوامل مؤثر بر یادگیری بودهاند تا 
بتوانند یادگیری در انسانها را بهبود بخشند. در معماری توجه به 
ویژگیهای فردی میتواند به بهبود آموزش معماری منجر شود. به 
این ترتیب سیستم آموزش معماری میتواند به آموزش و تربیت 

 ید.معمارانی موفق اقدام نما
 

 بیان مسئله و ضرورت پژوهش -1-1
در آموزش معماری، انتخاب روشهای آموزشی کارا که یادگیری 
دانشجویان را بهبود بخشیده و موجب طراحی بهتر و پیشرفت 
تحصیلی آنان شود، برای صاحب نظران این حوزه راهی پر 
چالش بوده است. پژوهشگران حوزه آموزش معماری همواره به 

بوده « طراحان چگونه طراحی میکنند؟»پاسخ سؤال  دنبال یافتن
هایی درست در  اند تا بتوانند با درک چگونگی طراحی، آموزش

جهت بهتر شدن مهارتهای طراحی طراحان به کار گیرند و به 
این ترتیب عملکرد آنان در زمینه طراحی را بهبود بخشیده و 

ه دنبال طراحانی موفق تربیت نمایند. در جریان طراحی، طراح ب
انتخاب بهترین راهحل به منظور دست یافتن به پاسخی مناسب 
برای مسئله طراحی است. دی بونو، هدف طراحی را جست و 

معتقد است در راه رسیدن به تکامل، به  [.1]جوی تکامل میداند
به این تفکر که در راستای  [.2]اندیشیدن و تفکر نیاز است

طراحی بهتر،  [.0]تفکر طراحی گفته میشود»طراحی است، 
محصول تفکر درست طراحی است. به این ترتیب فرایند تفکر، 
نقشی مستقیم و مؤثر در رویکردهای اتخاذ شده از جانب طراح 

ه همین دلیل شناخت فرایندهای ب [.5]در فرایند طراحی دارد
تفکر طراحی میتواند طراح را به سمت طراحی بهتر سوق دهد. 

کر طراحی، باید فرایندهای شناختی برای شناخت فرایندهای تف
ذهن انسان را درک کرد که از مهمترین آنها میتوان به سبکهای 

 روانشناختی اشاره نمود.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی، سبک یادگیری 
است. سبک یادگیری به شیوهای گفته میشود که فرد برای 

سبک  [.6]هدپردازش اطالعات تازه مورد استفاده قرار مید
یادگیری برای اکثر محققان نشاندهنده رفتار خاص یادگیرنده در 

در نظرات بسیاری از محققان، سبک  [.7]موقعیت یادگیری است
یادگیری نشاندهنده عاداتی مشخص و نسبتاً ثابت برای پردازش 
اطالعات است. به این ترتیب ،سبک یادگیری دارای نوعی ساختار 

 .ت که در رفتار یادگیرنده متجلی میشودروانشناسی زمینهای اس
در ایران، امامی پور و سیف ارتباط بین سبک تفکر و پیشرفت 
تحصیلی را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که بین دختران 

در پژوهشی دیگر،  [.8]و پسران در این زمینه تفاوت وجود دارد
ین کارکرد سبکهای تفکر و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی ب

دانشجویان دانشکدههای فنی و مهندسی، روانشناسی و علوم 
تربیتی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج 
حاصل نشانگر تفاوت افراد در سبک تفکر بین دانشجویان این 
رشته ها و همچنین تفاوت بین دختران و پسران در این رشته ها 

به مقایسه سبک همچنین حسینی لرگانی و سیف  [.0]است
یادگیری با توجه به جنسیت، مقطع و رشته تحصیلی پرداختند و 
به این نتیجه رسیدند که بین سبک یادگیری مردان و زنان 
تفاوت وجود دارد. همچنین تفاوت در سبک یادگیری در مقط  و 

 .های تحصیلی مختلف مشاهده شد رشته
 

 پیشینه تحقیق-1-2
روانشناسان شناختی و در تحقیقات ،در ابتدا توسط « سبک»واژه 

پیرامون حل مسئله و ساختارهای حسی و ادراکی مطرح شد؛ 
مفهوم سبکها به روانشناسی شناختی محدود نشد. ماهیت 

پذیری این مفهوم، محققان حوزههای مختلف  گسترده و انعطاف
 [.14]روانشناسی را برای استفاده از این واژه ترغیب نمود

یا نظریهای خاص، واژه سبک به یک الگوی صرفنظر از رویکرد 
توجه به  [.0]معمول یا شیوه ترجیحی انجام کاری اشاره دارد

سبکها در ویژگیهای شناختی انسان همچون تفکر و یادگیری به 
بیش از نیم قرن پیش برمیگردد. با این حال، بسیاری از 
پژوهشگران به مفهوم سبک در روانشناسی شناختی اعتقاد ندارند 

به همین دلیل تا مدتها پژوهشها در زمینه سبکها، بینظم و  و
شد. منشأ مفهوم  بدون ساختار و چارچوبی مشخص دنبال می

سبک در بین پژوهشگران مشخص نیست. برخی پژوهشگران 
معتقدند نظریه سبکهای زندگی آدلر زمینه ساز به وجود آمدن 
مفهوم سبک شد و برخی دیگر معتقدند نظریه سنخ های 
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صیتی یونگ منشأ مفهوم سبکها است. برخی نیز معتقدند شخ
 [.1]مفهوم سبک از آموزه های یونان باستان گرفته شده است

همچنین ورنون ریشه های تاریخی سبکهای شناختی را در 
 .نظریه های گونه شناختی قرن بیستم آلمان میداند

و « سبکها»های  در بررسی پیشینه سبکها، کاربرد واژه
 خورد با معانی متفاوت و متمایز از هم به چشم می «راهبردها»
هرچند این دو عبارت توسط برخی نویسندگان به جای  [.11]

یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند اما هر یک از دو واژه فوق 
دارای مبانی نظری و مفهومی متفاوت هستند. ازلحاظ میزان 

درحالیکه کنند،  آگاهی فردی، سبکها بدون آگاهی فرد عمل می
 طور ها هستند. به حل راهبردها شامل انتخابهای آگاهانه از راه

کلی، راهبردها برای موقعیتهای کاری و تصمیمات روزمره استفاده 
 .میشوند، درحالیکه سبک به معنی درجه باالتری از ثبات است

 

 سبک یادگیری -1-3
بررسی تاریخچه زندگی آدمی بر روی زمین، نشان دهنده این 
موضوع است که انسان در طول تاریخ خود، شیوه زندگی خود را 
دگرگون کرده و توانسته برای بهتر کردن زندگی خود، کنترل 
استفاده از مواهب زمین را در دست بگیرد. انسانی که روزی در 
غار زندگی میکرد و تنها راهکارش برای زنده ماندن شکار 

و یاد گرفت که حیوانات بود، کمکم به کشاورزی روی آورد 
چگونه برای خود خانه بسازد. انسان به کمک یادگیری ، در تمام 
جنبه های زندگی خود دگرگونی ایجاد کرد، به شکلی که امروزه 
رفتن به آسمانها و یا اعماق دریاها برای آدمیان میسر شده است. 
 انسان امروز به لطف یادگیری، بیش از هر زمان دیگری حاکم بر

مقدرات خویش است؛ بنابراین میتوان گفت که  محیط زیست و
انسان همه پیشرفتهای شگفتانگیز خود را به کمک یادگیری به 

 [.11]دست آورده است
انسانها از دوران کودکی، عادتهای خوب، توانایی های شخصیتی 
و روشهای ماهرانه برای ارتباط برقرار کردن با دیگران را یاد 

د که چگونه عملکرد خود در زمینه میگیرند. انسانها یاد میگیرن
های مختلف زندگی را بهبود بخشند و همچنین یاد میگیرند که 
تواناییهای خود را افزایش دهند. محققان معتقدند که حدود یک 
سوم توانایی های انسان ذاتی است، درحالیکه دو سوم دیگر 

پس میتوان  [.8]تواناییها از طریق یادگیری به دست می آیند
نسانها به کمک یادگیری رشد فکری پیدا میکنند و گفت ا

 میتوانند تواناییهای خود را به منصه ظهور رسانند.
در حوزه معماری، همچون سایر جنبه های زندگی بشری، توجه 
به یادگیری از اهمیت ویژهای برخوردار است. معماری در وهله 

ت. اول و در سادهترین سطح، برای بشر حکم سرپناه را داشته اس
بشر بدون معماری قادر به زندگی نخواهد بود؛ اما این موضوع 

تنها دلیل اهمیت معماری برای بشر نیست. معماری درعین 
 حالی که پدیدهای فردی است، پدیدهای اجتماعی هم میباشد

به همین دلیل میتوان گفت معماری در لحظه لحظه زندگی [.12]
 .و معاشرت افراد نقشی پررنگ دارد

 

 ی شناختی کلبیرسبکهای یادگ -1-3-1
کی از مؤثرترین و جام ترین مدلهای یادگیری، مدل یادگیری 

ارائه یک مدل جام  از فرایند یادگیری، از نظریه  [.10]کلب است
مدل و پرسشنامه سبکهای  [.15] های گیلفورد و پیاژه بهره برد

خود را در چارچوب تئوری یادگیری تجربی ،در چهار 0یادگیری 
تعریف نمود. 1کننده  واگرا ،همگرا ،انطباق یابنده و جذبسبک 

کلب در این مدل تجربه را به عنوان مبنایی برای یادگیری در 
نظر دارد و معتقد است یادگیری فرایندی است که از طریق 

یادگیری تجربی  [.16]آورد تبدیل تجربه، دانش را به وجود می
بین چهار فرایند ساخت دانش است که شامل تنش خالقانه 

چهار حالت عبارت اند از تجربه عینی  [.16]حالت یادگیری است
 سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال. مفهوم ،مشاهده تأملی ،

شود، با تفکر  یادگیری یک چرخه است که با تجربه آغاز می
نشان  1شکل .شود یابد و سپس منجر به عمل می ادامه می

یادگیری، دو بعد  دهنده چرخه یادگیری کلب است. در چرخه
یادگیری یعنی درک دیده میشوند. سبک یادگیری فردی ترکیبی 

سبکهای یادگیری انفرادی از ترکیب دو  .از دو بعد مستقل است
آید  ترجیح حالت مجاور در چرخه یادگیری تجربی به وجود می

به چهار سبک یادگیری پایه میشود. این چهار سبک  که منجر
را ،انطباق یابنده همگرا و جذبکننده در این پایه عبارت اند از: واگ

چرخه، یک یادگیرنده به طور آگاهانه در تمام مراحل چرخه 
 کند. یادگیری حرکت می

 
 [.10]مأخذ -: چرخه یادگیری کلب 1شکل 

 

 روش تحقیق-2
جامعه آماری این پژوهش را همه دانشجویان دختر و پسر 

کارشناسی مشغول به تحصیل در رشته معماری در مقطع  
پیوسته معماری دانشگاه عالمه دهخدا تشکیل میدهند. به منظور 
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برآورد حجم جامعه نمونه از نرم افزار جی پاور استفاده شده است 
نفر 111که حجم جامعه نمونه بر اساس این نرم افزار، عدد  

نفر از دانشجویان به عنوان جامعه نمونه 111میباشد. تعداد  
از عدد پیشنهادی توسط نرم افزار است  انتخاب شدند که بیشتر

تا از سطح اطمینان باالتری برخوردار باشد. برای انتخاب جامعه 
نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. از 

 1/82نفر ) 00درصد( مرد و تعداد 1/16نفر )18کل نمونه، تعداد  
 درصد( زن میباشند.

استفاده شده است. پرسشنامه در این پژوهش از سه پرسشنامه 
واگنر -سبک تفکر به کمک پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ

مورد سنجش قرار میگیرد. از پرسشنامه سبک یادگیری کلب به 
منظور سنجش سبکهای یادگیری شناختی آزمودنی ها و از 

های  پرسشنامه سبک یادگیری وارک به منظور سنجش سبک
. در این بخش به معرفی ابزار ادگیری ادراکی استفاده خواهد شد

و پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش پرداخته میشود. 
همچنین روایی و پایایی این ابزار با توجه به پژوهشهای پیشین 

 گزارش میشود.
 

 سنجش پیشرفت تحصیلی -2-1
به منظور تعیین پیشرفت تحصیلی دانشجویان، میانگین نمرات 

 ،مقدمات طراحی1دروس مقدمات طراحی،ارزیابی دانشجویان در 
طرح معماری 2طرح معماری ،1طرح معماری،1طرح معماری، 1
( که تا زمان انجام این پژوهش 14تا 4) 5و طرح معماری 0

توسط دانشجویان گذرانده شده، به عنوان شاخص پیشرفت 
 تحصیلی در نظر گرفته شده است.

امه اخذ شد و برای انجام این پژوهش ابتدا مجوز اجرای پرسشن
های الزم با مسئوالن دانشگاه و گروه معماری این  هماهنگی

دانشگاه صورت پذیرفت. در ادامه تعداد کل دانشجویان دختر و 
پسر رشته معماری که از اداره آموزش دانشگاه استعالم شد. سپس 
به منظور مشخص کردن حجم جامعه نمونه، تعداد کل دانشجویان 

گردید. پژوهشگر با حضور در دانشکده معماری دانشگاه مشخص 
عمران و معماری دانشگاه به اجرای پرسشنامه ها در مورد آزمودنی 
ها پرداخت. در ابتدا از آزمودنیها خواسته شد پرسشنامه سبکهای 
تفکر را تکمیل نمایند. اجرای این پرسشنامه دو هفته به طول 

مجدداً با  انجامید. در ادامه و پس از یک هفته وقفه، پژوهشگر
، پرسشنامه های معماری دانشگاهحضور در دانشکده عمران و 

سبکهای یادگیری کلب و راهبردهای یادگیری وارک را به صورت 
ها اجرا نمود. اجرای این مرحله نیز دو  همزمان در مورد آزمودنی

هفته به طول انجامید. پس از اتمام اجرای پرسشنامه های 
عات به دست آمده دسته بندی ها، اطال پژوهش روی آزمودنی

و با استفاده از روش های آماری  SPSSشده و به کمک نرم افزار  

ذکر شده در باال، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا فرضیه ها و 
 سؤاالت پژوهش مورد بررسی قرار گیرند.

 

 یافته های تحقیق-3
به منظور شناسایی ویژگی های مربوط به جامعه مورد مطالعه، 
توزیع  فراوانی نمونه بر حسب جنسیت، توزیع  فراوانی سبکهای 
یادگیری ادراکی وارک برحسب جنسیت، توزیع  فراوانی سبکهای 
یادگیری شناختی کلب برحسب جنسیت، توزیع  فراوانی سبکهای 

 تفکر برحسب جنسیت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 

 نه،مأخذ نگارنده: توزیع فراوانی و سن افراد جامعه نمو1جدول 
ت

سی
جن
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 10 10 21/1 7/11 0/16 18 پسر

 16 10 20/1 2/11 6/82 00 دختر

 16 10 28/1 27/11 144 111 کل

 

 
 :درصد فراوانی هر یک از سبکهای یادگیری وارک1نمودار

 مأخذ نگارنده

 
همانگونه که در نمودار باال مشخص است، سبک یادگیری 
چندگانه، ترکیبی از چند سبک یادگیری دیگر است. در این 
سبک یادگیری، فرد دارای دو یا چند ترجیح یادگیری است. در 

درصد افراد به طور، دارای سبک  5/0جامعه مورد بررسی، 
 (VAیادگیری چندگانه متشکل از دو سبک دیداری و شنیداری)

هستند که در کنار درصد باالی این دو سبک در افراد تک 
سبکی، میتوان غالب بودن این و سبک را استنباط نمود. 
بیشترین فراوانی بین سبکهای یادگیری چندگانه، سبک متشکل 

 0/5( است که VRاز سبکهای دیداری و خواندنی و نوشتنی)
 .درصد حجم جامعه نمونه را به خود اختصاص داده است
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 مأخذ نگارنده-: توزیع فراوانی سبکهای یادگیری کلب جنسیت1جدول

 کل دختر پسر سبک یادگیری

 واگرا
 15 14 5 تعداد

 0/12 6/14 8/17 درصد

 جذب کننده
 20 24 0 تعداد

 8/20 21 54 درصد

 همگرا
 20 21 1 تعداد

 0/24 20 1/11 درصد

 انطباق یابنده
 16 10 1 تعداد

 2/10 0/10 1/11 درصد

 چندگانه
 8 8 4 تعداد

 1/7 5/8 4 درصد

 
 1/51مطابق جدول باال، سبک یادگیری جذب کننده با دارا بودن  

درصد فراوانی پسران جامعه نمونه، سبک غالب پسران است اما در 
 1/20 نفر و اختصاص21دختران سبک یادگیری همگرا با فراوانی 

درصد فراوانی دختران، سبک یادگیری غالب است. هرچند که سبک 
درصد فراوانی دختران 1/21نفر، که معادل 21جذب کننده نیز با  

است، درصد قابل توجهی از فراوانی دختران را تشکیل میدهد. در 
کل جامعه مورد بررسی، سبک یادگیری غالب جذب کننده است که 

این سبک استفاده میکنند. به نفر در یادگیری از 21درمجموع  
درصد کل جامعه مورد بررسی دارای سبک یادگیری  8/20عبارتی  

 جذب کننده هستند.
 

بررسی نرمال بودن توزیع داده های مربوط به  -3-1

 سبک یادگیری شناختی
اسمیرنوف و -خروجی های مربوط به دو آزمون کولموگروف

دگیری شناختی ویلک برای داده های مربوط به سبک یا-شاپیرو
 کلب در جدول نمایش داده شده است.

 
 : نرمالیته خرده مقیاسهای سبک یادگیری شناختی کلب،2جدول

 منبع:نگارنده

 
-کولموگروف
 اسمیرنوف

 ویلک-شاپیرو

 آماره 
سطح 

 معناداری
 آماره

سطح 
 معناداری

 121/4 085/4 475/4 478/4 تجربه عینی

 100/4 086/4 144/4 468/4 مشاهده تأملی

مفهوم سازی 
 انتزاعی

481/4 458/4 085/4 110/4 

آزمایشگری 
 فعال

482/4 452/4 081/4 112/4 

با توجه به اعداد موجود در جدول باال، سطح معناداری دو آزمون 
است  45/4ویلک بیشتر از  -اسمیرنوف و شاپیرو-کولموگروف

داده های که به این ترتیب فرض صفر رد میشود و نرمال بودن 
مربوط به سبک یادگیری شناختی کلب در جامعه موردمطالعه به 

 اثبات میرسد.
 

بررسی نرمال بودن توزیع داده های مربوط به   -3-2

 سبک یادگیری ادراکی
اسمیرنوف و -خروجیهای مربوط به دو آزمون کولموگروف

ویلک برای داده های مربوط به سبک یادگیری ادراکی -شاپیرو
 نمایش داده شده است.0ولوارک در جد

 
: نرمالیته مقیاس های سبک یادگیری ادراکی وارک، مأخذ 0جدول

 نگارنده

 ویلک-شاپیرو اسمیرنوف-کولموگروف 

 آماره 
سطح 

 معناداری
 آماره

سطح 
 معناداری

 406/4 070/4 452/4 484/4 دیداری

 408/4 084/4 458/4 482/4 شنیداری

 400/4 085/4 455/4 481/4 خواندنی و نوشتنی

 406/4 078/4 454/4 470/4 جنبشی و حرکتی

 

 نتیجه گیری  -3
با مطالعه تعاریف نظری متغیرهای سبکهای تفکر، سبکهای 
یادگیری شناختی و سبکهای یادگیری ادراکی، با توجه به این 
موضوع که هر سه موضوع ریشه در عوامل شناختی دارند، این 

مرتبط هستند و می توانند با گونه به نظر می رسد که با هم 
پیشرفت تحصیلی در دانشجویان معماری رابطه داشته و روی آن 
تاثیر بگذارند. با این وجود از نقطه نظر علمی ضرورت دارد که 
وجود چنین رابطه ای در تحقیقات میدانی مورد تایید قرار گیرد. 
پژوهش حاضر به دنبال کشف رابطه بین سبکهای تفکر، 

گیری شناختی و سبکهای یادگیری ادراکی، به سبکهای یاد
عنوان بخشی مهم از عوامل شناختی، با پیشرفت تحصیلی در 

 معماری طراحی و اجرا گردیده است. دانشجویان
-در اجرای این پژوهش از پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ

واگنر به منظور سنجش سبکهای تفکر در جامعه مورد مطالعه، 
یادگیری کلب برای سنجش سبکهای پرسشنامه سبکهای 

یادگیری شناختی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری وارک به 
 منظور سنجش سبکهای یادگیری ادراکی استفاده شد. جامعه

دختر و پسر کارشناسی آماری این پژوهش همه دانشجویان 
 پیوسته رشته معماری دانشگاه بود.
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برابر با  G-Powerتعداد نمونه به وسیله نرم افزار تخمین حجم  
نفر براورد شد که به منظور افزایش اطمینان، حجم جامعه 111

نفر در نظر گرفته 111نمونه بیشتر از حجم براورد شده و برابر با  
شد و افراد نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب 

مورد تجزیه و 12ورژن  SPSSشدند. داده ها به کمک نرم افزار  
گرفت. در ابتدا با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به تحلیل قرار 

گام، رابطه هر یک از سبکهای تفکر، سبکهای یادگیری شناختی 
وارک به صورت مجزا با  کلب و سبکهای یادگیری ادراکی

پیشرفت تحصیلی بررسی شد. سبکهای تفکر بیرونی، فرد ساالر 
و  و گروه ساالر با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار مثبت

سبکهای تفکر اجرایی و درونی با پیشرفت تحصیلی رابطه 
معنادار منفی دارند. در بررسی سبکهای یادگیری شناختی کلب 
مشخص شد که شیوه یادگیری مفهوم ساز انتزاعی با پیشرفت 
تحصیلی رابطه مثبت معنادار دارد. همچنین در یررسی سبکهای 

ین رویکرد خواندنی یادگیری ادراکی ئارک ارتباط معنادار منفی ب
و نوشتنی و پیشرفت تحصیلی مشاهده شد. در ادامه با استفاده از 
طرح عاملی، رابطه همزمان سبکهای تفکر، سبکهای یادگیری 
شناختی و سبکهای یادگیری ادراکی با پیشرفت تحصیلی مورد 
سنجش قرار گرفت تا عواملی که بیشترین تاثیر بر پیشرفت 

 111/1ی شوند. مدل با سطح معناداری  تحصیلی را دارند شناسای
مورد تایید قرار گرفت و سبکهای تفکر اجرایی، فرد ساالر، برون 
نگر و شیوه یادگیری تجربه عینی به عنوان موثرترین عوامل بر 
پیشرفت تحصیلی مشخص شدند. در ادامه سبکهای تفکر و 
سبکهای یادگیری شناختی کلب بر اساس هر یک از سبکهای 

 وارک به کمک طرح عاملی مورد یادگیری
سنجش قرار گرفتند. در سبک یادگیری دیداری، مدل با سطح 

تایید شد و سبکهای تفکر اجرایی، مرتبه  116/1معناداری  
ساالر، جزیی نگر و برون نگر بیشترین تاثیر بر پیشرفت 
تحصیلی را نشان دادند. در سبک یادگیری شنیداری، سبکهای 

ر و درون نگر دارای بیشترین رابطه با تفکر اجرایی، ناساال
پیشرفت تحصیلی هستند. مدل مورد بررسی با سطح معناداری  

مورد تایید قرار گرفت. در سبکهای یادگیری خواندنی و  111/1
را نشان داد و مورد تایید  121/1نوشتنی، مدل سطح معناداری  

در  قرار گرفت. در این مدل، سبکهای تفکر اجرایی و برون نگر و
سبکهای یادگیری شناختی شیوه های یادگیری تجربه عینی و 
مفهوم ساز انتزاعی بیشترین ارتباط با پیشرفت تحصیلی را نشان 
می دهند. در سبک یادگیری جنبشی و حرکتی، مدل با سطح 

مورد تایید قرار گرفت و سبکهای تفکر قانون  111/1معناداری  
کار و آزاد اندیش و در  گذار، مرتبه ساالر، برون نگر، محافظه

سبکهای یادگیری شناختی، هر چهار شیوه یادگیری تجربه 

عینی، مشاهده تاملی، مفهوم ساز انتزاعی و آزمایشگر فعال 
 دارای بیشترین ارتباط با پیشرفت تحصیلی را نشان دادند.

نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش دمیرباس و دمیرخان که 
کلب در دانشجویان معماری  به بررسی سبکهای یادگیری

پرداخته و به این نتیجه رسیدند که اغلب دانشجویان معماری 
در  [.15]دارای سبکهای یادگیری همگرا هستند همخوان نیست

پژوهش حاضر اکثریت دانشجویان دارای سبک یادگیری 
جذبکننده هستند و سبک یادگیری همگرا با اندکی اختالف پس 

لب دانشجویان معماری است. از سبک جذبکننده، سبک غا
همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج کریمی مشاور که افراد 
داری سبک یادگیری واگرا را دارای باالترین پیشرفت تحصیلی 

 همخوان نیست. [.17]میداند
بر اساس نتایج به دست آمده در سبکهای یادگیری ادراکی 

تحصیلی وارک، شیوه یادگیری خواندنی و نوشتنی با پیشرفت 
دارای همبستگی معنادار منفی میباشد. به این ترتیب 
دانشجویانی که از سبک یادگیری خواندنی و نوشتنی استفاده 
میکنند، نسبت به سایر دانشجویان معماری پیشرفت تحصیلی 
کمتری دارند. نتایج این پژوهش با نتیجه باسمن که به بررسی 

ه و نتیجه سبکهای یادگیری وارک در درس ریاضی پرداخت
گرفت که سبک یادگیری دانشآموزان برتر، خواندنی و نوشتنی 

ناهمخوان است. دلیل ناهمخوانی نتایج این دو  [.18]است
پژوهش میتواند به تفاوت در ماهیت درس ریاضی که درسی 
کامالً تئوری است و دروس مقدمات طراحی و طرح معماری که 

د استفاده قرار دروسی عملی هستند و در این دو پژوهش مور
 گرفته اند، بازگردد.

در بررسی همزمان رابطه سبکهای تفکر، سبکهای یادگیری 
ادراکی وارک و سبکهای یادگیری شناختی کلب با پیشرفت 
تحصیلی که به کمک طرح عاملی انجام پذیرفت، مشخص شد 
که سبکهای تفکر اجرایی، فرد ساالر و بروننگر و سبک یادگیری 

ی بیشترین ارتباط با پیشرفت تحصیلی میباشند. تجربه عینی دارا
بنابراین بین سبکهای تفکر و سبکهای یادگیری با پیشرفت 

 تحصیلی ارتباطی معنادار دیده میشود.
با توجه به این موضوع که اکثر دانشجویان در جامعه مورد 
مطالعه دارای راهبردهای دیداری و شنیداری هستند، توجه به 

، مرتبه ساالر، جزئینگر، بروننگر، ناساالر و سبکهای تفکر اجرایی
دروننگر که پیشبینی کننده پیشرفت تحصیلی در دانشجویان 
دارای این راهبردها هستند حائز اهمیت میباشد. باید به این نکته 
توجه داشت که سبکهای تفکر اجرایی و دروننگر دارای ارتباط 

هر چه قدر  منفی با پیشرفت تحصیلی میباشند. به این معنی که
استفاده از این سبکها در دانشجویان کمتر شود، آنان دارای 

 پیشرفت بیشتری در تحصیل دروس خواهند بود.
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