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  آموزان فارسی  هاي غالب یادگیري ادراکی زبان سبک
 زبان کشورهاي غیرفارسی در

  *فرد وکیلیامیررضا 

  چکیده
هـاي   سـبک زبانی، فرهنگـی، بـازه ي سـنی و جنسـیت      آموزان بسته به پیشینۀ  زبان

یـادگیري یکـی از رایـج تـرین       هـاي   سـبک یادگیري متفاوت دارند. با وجود آنکه   
خارجی اسـت، در زمینـه ي     هاي  موضوعات مورد بحث در زمینه ي یادگیري زبان

گونـاگون تـاکنون مطالعـه اي صـورت نگرفتـه        هاي  یادگیري زبان فارسی در کشور
فارسی آمـوز   97غالب یادگیري ادراکی   هاي  حاضر به بررسی سبک است. پژوهش

 کشور خارجی، زبان فارسی آموخته اند. ابزار پژوهش در ایـن  40می پردازد که در 

الـب  غ  هاي  تحلیلی است، پرسشنامه سبک ـ  ي پیمایشی که از نوع توصیفی   مطالعه
پـژوهش از جملـه     هاي  براي پاسخ پرسش ) می باشد.1997یادگیري ادراکی رید (

یـادگیري فارسـی آمـوزان در محـیط یـادگیري زبـان         هاي  چگونگی پروفایل سبک
یـادگیري آنـان بـر حسـب مقطـع تحصـیلی، منطقـه          هـاي   خارجی، تفاوت سـبک 

بهـره گرفتـه شـد. بـراي     گوناگون آماري   هاي  از آزمون ،جغرافیایی، جنسیت و سن
هـاي مختلـف (جنسـیت، سـن و ...) از       میانگین نمرات بـر حسـب گـروه      مقایسه
هـا از    بنـدي سـبک    مستقل و آنالیز واریانس و براي مقایسـه اولویـت     هاي تی  آزمون
هاي من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج آزمون.هاي تی مسـتقل    آزمون

مختلف یـادگیري در دو    هاي  سبک بندي اولویتنگین نمرات و و من ویتنی میان میا
کروسـکال والـیس میـان میـانگین نمـرات و        هـاي   آزمون و نیز گروه زنان و مردان

مختلف سنی اختالف آمـاري    هاي  مختلف یادگیري در بازه  هاي  سبک بندي اولویت
از نظـر نمـره ي    معنی داري را نشان ندادند. از حیث منـاطق جغرافیـایی نیـز تنهـا    

بساوشی و گروهی بین آسیایی ها و اروپایی هـا اخـتالف آمـاري معنـی       هاي  سبک
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داري وجود داشت. همچنین میانگین نمره و اولویت دهی سبک انفرادي در مقـاطع  
مختلف تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتـري) اخـتالف آمـاري معنـی     

  داري وجود داشت.

آموز، زبـان خـارجی، ملیـت،      غالب یادگیري ادراکی، فارسی   هاي سبک :ها واژهکلید
  .جنسیت، سن، مقطع تحصیلی

  
  مقدمه .1

شماري فراهم شـده   آموزان بی  هاي خارجی براي زبان  در دنیاي امروزي امکان یادگیري زبان 
آمـوز بایـد     است. یادگیري یک زبان خارجی فرایندي طوالنی و پیچیده است. در واقع زبـان 

رو گـردد؛ از ایـن رو، بـراي      بـه   تفکر جدیـد، رو ة یک فرهنگ جدید، احساس تازه و شیوبا 
اینکه یادگیري زبان جدید با موفقیت انجام شود، درگیر شدن، تعهـد و نیـز پاسـخ فیزیکـی،     

 بایـد بـه   آموزان  زبان ). براي شناخت و درك2000ذهنی و احساسیِ کامل نیاز است (برون، 
ـ   راهة باررناپذیر بسیاري د  مشاهده و پذیر  مشاهدهعوامل گوناگون  یبررس  زبـان  يریادگهاي ی

  ).2012 ،وسلی( آنان پرداخت
گزینـد    آموزان راه یادگیري خاصی را برمـی   در روند یادگیري زبان جدید، هریک از زبان

دهنـد    برخی از آنان ترجیح می .دننام  یم) 2005 چارد،یپر( یحیترج يریادگی سبککه آن را 
بیشتر به سبکی دیداري یاد بگیرند و برخی دیگر به سـبکی شـنیداري. برخـی بـه صـورت      

آموزان با سبک ترجیحی خویش   گیرند و برخی به صورت گروهی. زبان  انفرادي بهتر یاد می
ـ    هاي پیشین خود مـی   کنند و بر دانسته  اطالعات را دریافت می ن رو، مدرسـان  افزاینـد. از ای

ـ      هاي  زبان با انواع مختلفی از سبک ناچـار بـراي بـاال بـردن      هیادگیري مواجه هستند. آنـان ب
یادگیري آنـان توجـه     هاي  کیفیت تدریس و افزایش یادگیري یادگیرندگان ناگزیرند به سبک

د. تشـخیص  یادگیري آنان را شناسایی کنن  هاي  ویژه نمایند. به این منظور، مدرسان باید سبک
کنـد. در    یادگیري غالـب آنهـا کمـک مـی      هاي  آموزان به درك سبک  چگونگی یادگیري زبان

آموزشی   هاي  تواند فرصت  یادگیري بهتر می  هاي  واقع، مدرس زبان با آگاهی از تفاوت سبک
  آموزان را طراحی و اجرا نماید.  متفاوت زبان  هاي  سازگار با ویژگی

خـارجی،    هـاي   یـادگیري و جایگـاه آنهـا در یـادگیري زبـان       هاي  کبه دلیل اهمیت سب  
و نقش آنها    یادگیري پرداخته  هاي  اخیر به بررسی سبکۀ پژوهشگران بسیاري در طی دو ده

). بیلی 2010اند (بیدآبادي و یامات،   را در یادگیري زبان دوم و خارجی مورد توجه قرار داده
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 یدرسـ ۀ برنامـ  و آموزان  زبان یادگیري  هاي  سبک میان اگر اعتقاد دارند )2000(و همکارانش 
 يبـرا  مشـکالت اي   بـه پـاره   باشـد،  داشـته ن وجـود  هماهنگی یاددهی مدرس زبان سبک ای

آموزان غیرایرانی در کشورهاي دیگـر بـه نظـر      در میان فارسی .شد خواهد منجر آموزان  زبان
آنان را در حوزه یـادگیري    یادگیري     هاي  نشده است که سبکرسد تاکنون پژوهشی انجام   می

زبان فارسی به عنوان زبان خارجی شناسایی نماید و نیز تاثیر متغیرهـایی از قبیـل جنسـیت،    
یادگیري فارسی.آموزان مورد بررسی قـرار دهـد.     هاي  سن، ملیت و مقطح تحصیلی بر سبک

آموزان غیرایرانـی و    یادگیري فارسی  هاي  کپژوهش حاضر به منظور توصیف و شناسایی سب
  انجام شده است. بررسی اثرات متغیرهاي یادشده بر آنها

  
  . چارچوب نظري2

هـاي   پردازان توافق دارند افراد براي رمزگردانی، پردازش و دستکاري اطالعات، سبک  نظریه  
کننـده    ک ها مـنعکس ). سب1998متفاوتی دارند که اساسا مستقل از هوش است (آتکینسون،   

ي این واقعیت هستند که برخی از افراد توانـایی بیشـتري در اسـتفاده از برخـی فراینـدهاي      
ـ  تحـت  ناخودآگاه طور به یکودک اوان دریادگیري دارند. این توانایی ها  هـاي   یآمـادگ  ریثأت

هاي  یژگیو به يریادگی  هاي  سبک .رندیگ یم شکل او یطیمح عوامل و فرد یست شناختیز  
 دهند  یم نشانترجیحی آنان را   هاي  راهو  گردد  بازمی یشناخت  هاي  ییتوانا از استفادهدر  افراد  

گیرنـد    بـه کـار مـی    اطالعات   مورد در کردن فکر و یسازمانده ر،یتفس ،يآور  جمع که براي
  ).2001فلمینگ، (

 بـه  افـراد  کـه  است ییرفتارها و ها رجحان اعتقادات، باورها، شامل يریادگی  هاي  سبک
. بـه  )1379   ،يافتخـار ( کننـد  کمـک  خود يریادگی به نیمع تیموقع کی در تا برند یم کار

ـ  متفـاوت  کسـان ی تیموقع کی در افراد دلیل همین سبک هاست است که . رنـد یگ یمـ  ادی
هـاي   شـناختی، سـبک    هـاي   یادگیري، سبک  هاي  ی دارند، نظیر سبکگوناگونسبک ها انواع 

هـاي   یادگیري، راهبردهاي یادگیري و سبک  هاي  آموزشی. اصطالح سبک    هاي  تفکر و سبک  
اشـتباه بـه     شناختی از جمله اصطالحاتی هستند که با وجود تفاوت بین آنها برخی مواقع بـه   

  گیرند.    عنوان مترادف مورد استفاده قرار می
شـناختی    هـاي   هـا هسـتند، امـا سـبک      یادگیري بیانگر چگونگی دریافت داده  هاي  سبک  

) و دورنـی  2004). کسـیدي ( 1990دهند ( لینـو و لینـو،     چگونگی پردازش آنها را نشان می
یادگیري عادت هایی ناخودآگاه هستند که به صورت مستقل   هاي  ) معتقدند که سبک2005(
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)، 53: 2007ویچ (گیرنـد، امـا از نظـر اسـلک و نـر       از بافت یادگیري مورد استفاده قرار مـی 
تـر هسـتند، زیـرا یادگیرنـده       راهبردهاي یادگیري، ارادي و وابسته به بافت هستند. آنها متنوع

یـادگیري    هـاي   کند. بین راهبردها و سبک  براي هر تکلیف از راهبردهاي متفاوتی استفاده می
کـوك    روند. پـی   می اي که گاهی به جاي هم به کار  ي بسیار قوي وجود دارد، به گونه  ا  رابطه

هـا    طبیعی و دائمـی بـراي دریافـت داده     هاي  یادگیري را به عنوان روش  هاي  ) سبک2001(
 داند.    کند و آنها را مقدم بر یادگیري می  معرفی می
دانـد کـه بـه صـورت       شخصـیتی مـی    هـاي   یادگیري را ویژگـی   هاي  ) سبک1995رید (

یـادگیري را بـه دو گـروه اصـلی       هـاي   رنـد. وي سـبک  گی  غیرارادي مورد استفاده قرار مـی 
  کند:  یادگیري حسی تقسیم می  هاي  یادگیري شناختی و سبک  هاي  سبک
  

  یادگیري شناختی  هاي  سبک 1.2  
هـاي   مسـتقل، سـبک   -وابسـته و زمینـه    -یـادگیري زمینـه     هـاي   این سبک ها شامل سبک  
شـوند.    یادگیري تفکري و تکانشی مـی   هاي  تحلیلی)، و سبکنگر (یا   نگر و جزء  یادگیري کل  

مستقل به صورت مرحله به مرحله یا گام بـه گـام    -یادگیري زمینه   هاي  یادگیرنگان با سبک
کننـد. در    آموزند یعنی با تحلیل شروع و در نهایت یک ایده یا نتیجـه از آن اسـتنباط مـی     می

نگـر هسـتند.     مایل به یادگیري در بافـت داشـته و کـل   وابسته ت-حالی که یادگیرندگان زمینه
اي چنـد    بـه عنـوان مجموعـه    نگر مایل هستند یـک موقعیـت را    یادگیرندگان تحلیلی یا جزء

قسمتی و اغلب در یک زمان، یک یا دو جنبه چیـزي را در نظـر بگیرنـد، امـا یادگیرنـدگان      
ـ      کل وان یـک کـل در نظـر بگیرنـد.     گرا تمایل دارند یک موقعیت را به طور کلـی یـا بـه عن

یادگیرندگان داراي سبک یادگیري تفکري تمایل دارند قبل از پاسـخ دادن بـه یـک مطلـب،     
زمان کافی براي در نظرگیري یا فکر راجـع بـه آن مطلـب را داشـته باشـند، در حـالی کـه        

 درنگ و بـدون   یادگیرندگان داراي سبک یادگیري تکانشی، برعکس یادگیرندگان تفکري، بی
  پذیر هستند.  دهند و ریسک  ترس به یک مطلب پاسخ می

  
  یادگیري حسی  هاي  سبک 2.2  

یـادگیري هسـتند، آنچـه بـا حـواس        هـاي   یادگیرندگان حسی و کسانی که داراي این سبک
اصـلی  ۀ دسـت  3آموزند. این سبک ها نیز بـه    پنجگانه قابل مشاهده یا دریافتنی است، بهتر می

یـادگیري محیطـی، و     هـاي   یادگیري ادراکی، سبک  هاي  که عبارتند از: سبکشوند     تقسیم می
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هاي  یادگیري شخصیتی. هر کدام از این سبک ها داراي زیر مجموعه اي از سبک  هاي  سبک
  یادگیري است.   

توان بر اساس شخصیت یادگیرنده به انواع مختلـف    یادگیري شخصیتی را می  هاي  سبک  
گرا به یادگیري مطالبی عالقه دارند که به صورت عینی بتوانند   یرندگان برونتقسیم کرد. یادگ

منـد هسـتند.     تجربه کنند. همچنین به برقراري ارتباط با دیگران و جهـان بیـرون نیـز عالقـه    
مستقل و کارهـاي انفـرادي تمایـل بیشـتري       هاي  برعکس، یادگیرندگان درونگرا به موقعیت  

  دهند.    نشان می
شـناختی    یـادگیري فیزیکـی و جامعـه     هاي  یادگیري محیطی به دو گروه سبک  هاي  سبک  

یـادگیري فیزیکـی هسـتند، بـه عوامـل        هـاي   شوند. یادگیرندگانی که داراي سبک  تقسیم می
دهنـد و ایـن عوامـل بـر       فیزیکی مانند دما، نور، زمان، و مدیریت کالس واکنش نشـان مـی  

شـناختی هسـتند     یادگیري جامعه  هاي  یادگیرندگانی که داراي سبکشان مؤثر است.   یادگیري
تحت تأثیر عواملی چون کارهاي تیمی، گروهی، انفرادي، و میزان قـدرت معلـم در کـالس    

  گیرند.  قرار می
  )1995یادگیري رید (    هاي  سبک .1جدول 

نوع سبک شنیداري، دیداري، بساوشی، جنبشی  4یادگیري ادراکی عبارتند از:   هاي  سبک
نـوع سـبک گروهـی و انفـرادي کـه مقولـه        2هسـتند و نیـز      بر مبناي حواسیا حرکتی که 
باشند. در واقع یادگیرندگانی ادراکی از طریق شنیدن، دیدن، فعالیتهاي دستی یـا    اجتماعی می

  آموزند.    آموزند و مسائل معنادار را بهتر می  بدنی، به صورت گروهی یا انفرادي می

  یادگیري    هاي  سبک
  حسی  شناختی
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: یادگیرندگانی کـه داراي ایـن نـوع سـبک یـادگیري      دیداريیادگیري ادراکی   هاي  سبک  
آموزند. این افـراد    ها در کتاب درسی، کتاب کار، یا روي تخته، آنها را می  هستند با دیدن واژه

آموزند. همچنـین در حـالتی کـه معلـم       ها، آن را بهتر می  با خواندن اطالعات یا دستورالعمل
گیرنـد تـا اینکـه      کند بهتر آن را فرا می  رنگی استفاده می  هاي  براي ارائه یک مطلب از ماژیک

توضیحاتی شفاهی را بشنوند. همچنین براي به یادآوردن توضیحات شـفاهی معلـم نیـاز بـه     
  یادداشت برداري دارند.

: یادگیرندگانی که این نوع سبک یـادگیري را دارنـد   یادگیري ادراکی شنیداري  هاي  سبک  
آموزند. این یادگیرندگان باید هنگام یـادگیري    هی مطالب را بهتر میاز طریق توضیحات شفا

مطلب جدید، آنرا با صداي بلند بخوانند یا دهان و لبهایشان را هنگام خواندن حرکت دهند. 
کالسـی    هاي  ها، و بحث  براي این گروه از افراد گوش دادن به نوارهاي ضبط شده، سخنرانی

رندگان معموالً هنگام مطالعه به یک موسیقی آرام هـم گـوش   مفید است. همچنین این یادگی
     دهند.  می
یادگیرندگانی کـه داراي ایـن نـوع سـبک      یادگیري ادراکی جنبشی یا حرکتی:  هاي  سبک  

کالسی بـه صـورت     هاي  یادگیري هستند از طریق جنب و جوش و درگیر شدن در فعالیت
ر این گروه از یادگیرنـدگان مـدت طـوالنی در    جسمانی و فیزیکی، مطالب را می آموزند. اگ

دهند و بـه تحـرك یـا یـک زنـگ        یک جا بدون حرکت بنشینند تمرکز خود را از دست می
توانند از نوشتن به عنوان نـوعی    تفریح کوتاه همراه با جنب و جوش نیاز دارند. همچنین می

تمایـل دارنـد در انجـام    جنبش یا تحرك در کالس استفاده کنند. این گروه از یادگیرنـدگان  
  کالسی، به ویژه ایفاي نقش، مشارکتی فعال داشته باشند.   هاي  فعالیت

یادگیرندگان با این نوع سبک یادگیري تمایل دارند  یادگیري ادراکی بساوشی:  هاي  سبک  
مطالب جدید را در آزمایشگاه، با ساختن مدل ها، به صورت تماس با دست و یا المسـه     که

موزند. یادداشت برداري و نوشتن دستورالعمل ها، به این گروه از یادگیرندگان کمـک  اي بیا
می کند که مطالب را به خاطر بیاورند. همچنین این افراد می توانند بـا شـرکت فیزیکـی در    

  ).1978کالسی، مطالب جدید را یاد بگیرند (رید،   هاي  فعالیت
یادگیرنـدگانی کـه ایـن سـبک یـادگیري را دارنـد،       : یادگیري ادراکی گروهی  هاي  سبک  

هنگامی که با دیگران (حداقل یک نفر دیگر) مطالعه می کنند مطالب را بهتر و سـریعتر مـی   
گروهی موفقتر هستند. براي این گروه از یادگیرندگان   هاي  آموزند. همچنین در انجام فعالیت

السی به صورت گروهی بسیار مهم است ک  هاي  تعامل با سایر همکالسی ها و انجام فعالیت
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و از این طریق بهتر مطالب را به خاطر می آورنـد. در واقـع انگیزشـی کـه از کـار گروهـی       
  ).  1978دریافت می کنند به آنها در یادگیري و فهم مطالب جدید کمک می کند (رید، 

مـی باشـند، بـه    : یادگیرندگانی که داراي این سبک یادگیري ادراکی انفرادي  هاي  فعالیت  
تنهایی مطالب را بهتر یاد می گیرند. در واقع وقتی تنها هستند، بهتر فکر می کننـد و مطـالبی   

اند، بهتر به خاطر می آورند. همچنین این افراد در کارهـاي    را که خودشان در تنهایی خوانده
  انفرادي پیشرفت بیشتري دارند.

  
  پژوهشۀ . پیشین3

 هـاي گونـاگونی    با پرسشـنامه  یادگیري مختلف هاي سبک وردم در زیادي مطالعات تاکنون
غالـب    هـاي   هایی که براي سـنجش و شناسـایی سـبک     است. از جمله پرسشنامه شده انجام

یادگیري زبان دوم و خارجی، طراحی شده است، به فهرست   هاي  یادگیري در مبحث سبک
آمـوزان    یـادگیري دانـش    هـاي   )، مقیاس سـبک 1989یادگیري دان دان و پرایس (  هاي  سبک

، 1976یـادگیري کلـب (    هـاي   ) و فهرست سـبک 1974ریچمن (ریچمن و گراشا،  -گراشا 
  زبانان اشاره کرد.  ) براي انگلیسی1985

زبانان نیز پرسشـنامه هـایی     یادگیري غیرانگلیسی  هاي  به منظور سنجش و شناسایی سبک  
هـاي   )، فهرسـت واکـاوي سـبک   1990ري اوبراین (غالب یادگی  هاي  از جمله فهرست کانال

) طراحـی شـده   1987غالب یادگیري ادراکی رید (  هاي  ) و پرسشنامه سبک1993آکسفورد (  
) نیـز معتقدنـد کـه در میـان ایـن      2002است. پژوهشگرانی چون وینترگرست و همکاران (

مـره معروفتـرین،   ) در ز1987غالـب یـادگیري ادراکـی ریـد (      هـاي   ابزارها، پرسشنامه سبک
ـ ا درترین و رایج ترین آنهـا اسـت.     قدیمی اسـتفاده  ) 1987(ریـد     از پرسشـنامه  مطالعـه،  نی

آموزان به عنوان زبان دوم یا خارجی طراحی گردیده   گردد، زیرا به طور خاص براي زبان  می
     ها براي یادگیرندگان زبان خارجی مناسبتر است.  است و نسبت به دیگر پرسشنامه

هـاي   سبکبه  دوم، پژوهشگران بیشتر زبان یادگیري هاي سبکة حوز رسد در  به نظر می  
 هـا  پژوهش ) معتقدند که بیشترین1386( فراهانی برزآباديو  نجاتیاند.   کرده شناختی توجه  

 هاي موقعیت و شرایط عاطفی با متغیرهاي شناختی و  هاي  سبک همکنشی به زمینه، این در
یادگیري حسـی و زیرگـروه     هاي  سبکشوند. از آنجا که این پژوهش به   می مربوط یادگیري

تنها در پیشینه ي تحقیـق، بـه پـژوهش هـایی      مقاله این درپردازد،   ) می1ادراکی آن (جدول 
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ۀ و ابـزار پـژوهش آنهـا پرسشـنام     دارد ارتبـاط  خـارجی  زبان یادگیري به که شود  اشاره می
  بوده است.) 1987( دیر یادراک يریادگی غالب  هاي  سبک
  
  یادگیري    هاي  کلی سبکۀ نمای 1.3

ـ    هـاي   براي بررسی پژوهش هایی که به سـبک  ادراکـی بـه صـورت کلـی      يریادگغالـب ی
 استفاده با) 2012( یلکجانیگ نیپورحستوان به پژوهش هایی زیر اشاره کرد.   اند، می  پرداخته

 40( يدانشجو 100 يریادگی  هاي  سبک) 1987( دیر يریادگی غالب  هاي  سبک پرسشنامه از
. داد قـرار  یبررسـ  مورد رانیا در را جانیاله آزاد دانشگاه یسیانگل زبان رشته) زن 60 و مرد

% 50 کـه  داد نشـان  يو پـژوهش  جینتـا . بودنـد  سـال  28 تـا  23 یسـن ة بـاز  در انیدانشجو
 يدارا% 15 و يداریشـن  يریادگیـ  سـبک % 35 ،يداریـ د يریادگیـ  سبک يدارا انیدانشجو

 از گروه نیا انیم در يریادگی غالب سبک واقع در. هستند یحرکت ای یجنبش يریادگی سبک
     .باشد  یم يدارید يریادگی سبک انیدانشجو

هـاي   ) و مصاحبه، به بررسـی سـبک  1987) با استفاده از پرسشنامه رید (2001پیکوك (
عنـوان زبـان خـارجی) دانشـگاه هنـگ کنـگ       دانشجوي زبان انگلیسی ( بـه   206یادگیري   

) به همراه بخـش  1987پرداخت. وي همچنین با استفاده از نسخه تغییر یافته پرسشنامه رید (
استاد زبان انگلیسی این دانشگاه را نیز  46تدریس   هاي  خوداظهاري افزوده شده به آن، سبک

هـاي   نشـجویان داراي سـبک  هاي پزوهش وي نشـان داد کـه دا    مورد بررسی قرار داد. یافته
یـادگیري انفـرادي و گروهـی تمـایلی       هـاي   یادگیري جنبشی و شنیداري هستند و به سبک    

تـدریس جنبشـی، گروهـی و شـنیداري را تـرجیح        هـاي   ندارند. در حالی که استادان سبک
شـان داد  اي و انفرادي تمایلی ندارند. همچنین نتایج ن  تدریس المسه  هاي  دهند و به سبک  می

  که دانشجویانی که داراي سبک یادگیري گروهی بودند مهارت انگلیسی ضعیفتري داشتند.  
زن) دانشـجوي   223مـرد و   182( 405غالـب یـادگیري     هـاي   ) نیز سبک1994هایلند (

دانشـگاه ژاپـن و    8ژاپنی در مقطع کارشناسی را مورد بررسی قرار دادند. این دانشجویان از 
لند و در حال یادگیري زبان انگلیسی (به عنوان زبان خارجی) بودند. نتایج یک کالج در نیوز

سـبک یـادگیري را در اولویـت     6پژوهش وي نشان داد که دانشجویان ژاپنی هیچ کـدام از  
اي، جنبشـی و شـنیداري تمایـل کمـی دارنـد.        یادگیري المسه  هاي  دهند و به سبک  قرار نمی

ستادان دانشجویان ژاپنی سخنگویان بـومی زبـان انگلیسـی    همچنین، او معتقد است که اگر ا
  یادگیریشان دارند.  هاي  باشند، این دانشجویان تمایل به تغییر سبک
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  مقطع تحصیلی 2.3
و یادگیري یادگیرنـدگان یـک زبـان خـارجی       هاي  پژوهشی براي بررسی ارتباط میان سبک 

 انجام نگرفته است.   رسد  ظر میمقطع (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراي) آنان به ن
  
  ملیت 3.3

یادگیري دانشجویان مدرسه زبان انگلیسـی    هاي  ) به بررسی سبک2012اوبرالیک و اکبراف (  
زن) بـا ملیتهـاي    16مرد و  18دانشجو (  34المللی سارایوو پرداختند. آنها از   در دانشگاه بین

از کشـور بوسـنی و هرزگـوین) در بـازه     دانشجو  13دانشجو از کشور ترکیه و  21مختلف (
غالب یادگیري   هاي  سال استفاده کردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که سبک 23تا  19سنی 

هاي  اي است و این دانشجویان به سبک  یادگیري دیداري و المسه  هاي  این دانشجویان سبک
%) تمایـل  34و گروهـی (  %)35.6%)، شـنیداري ( 37.2%)، جنبشـی ( 37.6یادگیري انفرادي (  

هـاي   ها نشان داد دانشجویان با ملیت ها و نژادهاي مختلف، سبک  همچنین یافته کمی دارند.
یادگیري دیداري و شنیداري تفـاوت قابـل     هاي  یادگیري متفاوتی دارند. هرچند که در سبک  

وهـی، جنبشـی،   اي، گر  یادگیري المسه  هاي  توجهی بین دو ملیت مشاهده نشد، اما بین سبک
و انفرادي تفاوت وجود داشت. عالوه بـر آن، در ایـن پـژوهش، دانشـجویان تـرك تمایـل       

محور انجام دهند. آنان براي ابراز نظر و بیـان افکارشـان    -تکلیف   هاي  داشتند بیشتر فعالیت
کردند، در حالی که دانشـجویان بوسـنیایی مشـتاق بودنـد در       در کالس احساس راحتی نمی

گفتاري مشـارکت داشـته باشـند.      هاي  حبت کنند و هنگام تدریس معلم در فعالیتکالس ص
آمـوزان را بـه     کرد، زبرا مجبور بود دیگـر زبـان    گاهی این مساله معلم را با مشکل مواجه می

  مشارکت کالسی ترغیب کند.  
مختلـف    هاي  یادگیري زبان آموزانی با نژادها و قومیت  هاي  ) سبک2006(زکریا کین یاش  

یـادگیري    هـاي   مالزیایی، چینی و هندي را مورد بررسی قـرار داد. وي از پرسشـنامه سـبک   
دبیرسـتان خصوصـی   از هر قومیت در دو آموز   دانش 30) استفاده کرد و 1995ادراکی رید (

موزان در حال یادگیري زبان انگلیسـی  آ  پاسخ دادند. این دانش ها  در کواالالمپور به پرسشنامه
باالتر از سطح میانی و نیز سطح پیشرفته بود و  آنانبودند. سطح زبان  خارجیبه عنوان زبان 

کردند. نتایج پـژوهش وي  .اغلب براي برقراري ارتباط از زبان انگلیسی استفاده می آنان اکثر
موزان آ  بشی و بساوشی دارند. زبانموزان مالزیایی اغلب سبک یادگیري جنآ  نشان داد که زبان

آمـوزان    چینی داراي سبک یادگیري دیداري و شنیداري بودند و سبک یادگیري ادراکی زبان
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 از ياریبسـ یی هماننـد  مـاال  آمـوزان   دانـش  اکثر آن، بر عالوههندي، دیداري و جنبشی بود. 
چینـی   آمـوزان  دانشاکثر  که یحال دردادند،   می حیترجرا  انفرادي صورت به مطالعه   یهاهند
شان نشان داد کـه در    به طورکلی، نتایج پژوهش .دادند  اولویت می یگروه يریادگی سبکبه 

نـژادي مختلـف داراي   ۀ موزان با پیشـین آ  ، زبانخارجییادگیري زبان انگلیسی به عنوان زبان 
  یادگیري متفاوتی هستند.  هاي  سبک
آموز کالج را کـه در حـال یـادگیري     دانش 54یادگیري   هاي  سبک) 2003( اوغلو  تابانلی  

هـاي   سبکۀ مطالعه کرد. نتایج پرسشنام زبان انگلیسی به عنون زبان خارجی بودند، در ترکیه
را کمتـر   یـادگیري گروهـی   سـبک  اي  ترکیه آموزان زبان که داد نشان ادراکی یادگیري غالب  

یـادگیري   اصـلی   هـاي   سـبک  فـردي  و شـنوایی  یـادگیري   هـاي   . سـبک دهنـد   می ترجیحی
 از مـانع  مطالعـه  ایـن  در اندك نمونـه  حجم وجود این، با. کنندگان این پژوهش بود  شرکت
  گردد.  آموزان ترك زبان می  انگلیسی به نتایج آن تعمیم
  
  جنسیت 4.3

متفـاوت از یکـدیگر     هـاي   سبکدهند که که مردان و زنان با   بسیاري از پژوهش ها نشان می  
 37( آمـوزان  دانـش  76 ) در پژوهشی بر روي2008سبتووا (). 2002گیرند. (کاواناو،   یاد می

 يجمهـور  برونـو شـهر   در مدرسه 2 در گروه 4 در 7/13تا  12 بین سن   ) دردختر 39 پسر،
دهنـد و    سـبک یـادگیري دیـداري را تـرجیح مـی      دخترها از شتریب پسران، دریافت که چک

جنبشی را، اما تفاوت میـان آنهـا معنـادار نبـوده اسـت. تـرجیح سـبک        شنیداري و    دختران
هاي پژوهشگر بوده است. وي در نهایت به   یادگیري جنبش توسط دختران بر خالف فرضیه

 بـا  دیجد مطالب يریادگی به قادرهستند و  ریپذ  انعطاف امروز کودکان رسد که    این نتیجه می
  باشند.  ري، شنیداري و جنبشی میسبک یادگیري دیدا سههر  از استفاده

آموزان تایلندي و تـأثیر    غالب یادگیري انگلیسی  هاي  سبک) در پژوهشی 2012خمخین (  
یادگیري آنها مورد بررسـی    هاي  سبکجنسیت، رشته تحصیلی و میزان تجربه یادگیري را بر 

دانشجوي زن و مرد تایلندي بودند. نتایج پژوهش وي نشـان   262آماري او    قرار داد. جامعه
یادگیري شـنیداري، جنبشـی یـا حرکتـی،       هاي  سبکداد که این دانشجویان به ترتیب داراي 

تحصـیلی مهمتـرین   ۀ گروهی، بساوشی، دیداري و انفرادي هستند. همچنین دریافتند که رشت
ـ    هاي  سبکري است و بین یادگی  هاي  سبکعامل تاثیرگذار بر  ۀ یادگیري با جنسـیت و تجرب

  معناداري وجود ندارد.ۀ یادگیري رابط
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آموز یک مؤسسـه محلـی در     انگلیسی 252سبکی   هاي  ) به بررسی اولویت2011احمد (
مالزي پرداخت که میزان مهارت زبان انگلیسی آنها در سطح پایین بـود. وي همچنـین تـأثیر    

آموزان مورد بررسـی قـرار     غالب یادگیري این گروه از دانش    هاي  بکجنسیت را در تعیین س
بـه دسـت آمـده      هـاي   ) استفاده کرد و داده1987داد. او در این خصوص از پرسشنامه رید (

توسط آزمون تی مستقل و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد. نتـایج پـژوهش وي نشـان داد    
بک یادگیري در حالت منفی هستند و این بـه مفهـوم   نوع س 6آموزان از لحاظ   که این دانش

ها نشان داد که متغیـر    نوع سبک یادگیري است. همچنین یافته 6مندي آنها به این   عدم عالقه
  آموزان نداشت.  جنسیت تأثیري بر سبک یادگیري این گروه از دانش

ز ایرانـی را در  آمـو   انگلیسی 300غالب یادگیري   هاي  سبک) 2008ریاضی و منصوریان (  
مؤسسات مختلف در شهرهاي شیراز، اصفهان، تهران، مشهد، اراك و بوشهر مـورد بررسـی   

غالـب    هـاي   سـبک آوري شده بـه کمـک پرسشـنامه      هاي جمع  قرار دادند. نتایج بررسی داده
یـادگیري شـنیداري، دیـداري، بساوشـی و       هـاي   سـبک ) نشان داد کـه  1987یادگیري رید (

آموزان هستند و براي دانشجویان دختـر    غالب یادگیري این زبان    هاي  سبک ترتیبجنبشی به 
هاي فرعـی قـرار دارنـد. همچنـین       یادگیري انفرادي و گروهی در اولویت  هاي  سبکو پسر 

هـاي   سـبک یـادگیري بـود. مـردان      هاي  سبکمعنادار بین جنسیت و ۀ رابطة دهند  نتایج نشان
یادگیري،   هاي  سبکوهی، و جنبشی یا حرکتی داشتند، اما در زنان این یادگیري بساوشی، گر  

) 2012به ویژه سبک گروهی، در اولویت کمتري قرار داشتند. ذکایی، زعفرانیـه و ناصـري (  
ی دانشـگاه تربیـت معلـم    سیانگل اتیادبۀ رشتپسر و دختر  آموز  زبان 54پژوهشی را بر روي 

 حـات یترج نیب يدار یمعن اختالف داد نشان جینتا که انجام دادند 22-20 یسن محدوده در
 .نداشت وجودغالبی در میان پسران و دختران  يریادگی  هاي  سبک ای و واژگان راهبردهاي

تـر اشـاره شـد،      که در باال به آن به صورت مشـروح ) 1995( دیراز دیگر نتایج پژوهش   
  دیداري و بساوشی هستند.ها بیشتر دهد که مردها در مقایسه با زن  می نشان
  
  سن 5.3

 هـا،  یژگیو در ،عمر و با افزایش سن مختلف مراحل درافراد  که کند یم انیب )2002هارمر (  
) بـه  1387. فـاطمی حسـینی و پیشـقدم (   هسـتند  زبـان متفـاوت   يریادگی يها  راه و صفات

سـال پرداختنـد.    26تـا   18دانشجوي ایرانی  400یادگیري ادراکی در میان  هاي  سبکبررسی 
یـادگیري ادراکـی دانشـجویان از      هـاي   سبک) استفاده کردند تا 1987آنها از پرسشنامه رید (
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هـاي تحصـیلی متفـاوت) را شناسـایی کننـد. نتـایج         تهران و مشهد ( بـا رشـته    هاي  دانشگاه
یـادگیري جنبشـی و بساوشـی      هاي  سبکیان ایرانی داراي پژوهش آنها نشان داد که دانشجو

معنـاداري  ۀ یـادگیري رابطـ    هـاي   سبکهستند و بین جنسیت، سن و سطح مهارت زبانی با 
یداري اسـتفاده  شـن  يریادگیـ  سـبک  دانشجویان دختـر بیشـتر از پسـران از    اما وجود ندارد،

آمـوزان در    یادگیري انگلیسـی   اي ه سبککنند. این پژوهشگران به بررسی تاثیر فرهنگ بر   می
رسـد    پژوهششان پرداختند، ولی از آنجایی که همه شرکت کنندگان ایرانی بودند، به نظر مـی 

  گیري در این مورد دشوار باشد.  نتیجه
یادگیري دانشجویان و زبـان آمـوزان نشـان      هاي  سبکپیشین پیرامون   هاي  مرور پژوهش  
آموزان بـر بـازده یـادگیري و آمـوزش،       یادگیري زبان  هاي  سبکدهد که با وجود اهمیت   می

پژوهشی در خصوص یادگیري زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا خارجی صـورت نگرفتـه   
آموزان به   ملیت زبان   آموزان تعداد    دیگر بر روي انگلیسی  هاي  است. عالوه بر آن، در پژوهش

 40آمـوزان    هـا از فارسـی    ه در پژوهش حاضر دادهچند کشور محدود بوده است. در حالی ک
است. همچنین، تأثیر عواملی چـون مقطـع      آوري شده و مورد بررسی قرار گرفته  ملیت جمع

  گیرد.  تحصیلی نیز براي نخستین بار صورت می
  

  هاي پژوهش  . پرسش6
  ؟غالب است کشورهاي دیگرفارسی آموزان در آیا سبک ادراکی خاصی در بین  -1
 آمـوزان   آیا تفاوت معناداري میان مقطع (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراي) فارسـی  -2

  یادگیري آنان وجود دارد؟  هاي  سبکو  کشورهاي دیگر
آمـوزان آسـیایی بـا      یـادگیري فارسـی    هـاي   سـبک میـان   يآمـار  دار یمعنۀ رابط کی ایآ -3

  آموزان اروپایی وجود دارد؟  فارسی
 وجـود  پسر و دختر نآموزا  یفارس يریادگی  هاي  سبک نیب يآمار دار یمعنۀ رابط کی ایآ -4

  د؟دار
ـ     هاي  سبکهاي مختلف سنی   در بازه آموزان  زبان ایآ -5  يریادگیادگیري متفـاوتی را بـراي ی

  ؟دهند  می قرار استفاده مورد یخارجفارسی به عنوان زبان  زبان
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  شناسی  . روش7
  ابزار پژوهش 1.7

) اسـتفاده گردیـد کـه    1987غالب یادگیري رید (  هاي  سبکدر پژوهش حاضر از پرسشنامه 
زبـان و غیربومیـان طراحـی و      یادگیري ادراکی فراگیران غیرانگلیسـی   هاي  سبکبراي تعیین 

سبک یادگیري اصلی می باشد. هر یـک از   6اعتباریابی شده است. این پرسشنامه مشتمل بر 
پرسـش   30حـاوي    و در مجمـوع،    سبک یادگیري 6گروه پرسش پیرامون  5   داراي   ها  سبک

یادگیري ادراکی مـورد نظـر عبارتنـد از: دیـداري، شـنیداري، جنبشـی یـا          هاي  سبکاست. 
حرکتی، بساوشی، یادگیري گروهی و یادگیري انفـرادي. در ایـن سـبک هـا، گـروه اول تـا       

ـ   مـاعی هسـتند. زبـان آمـوزان بایـد بـه       اجتۀ چهارم بر اساس حواس و دو گروه آخـر مقول
یک تا پنج امتیازي (مقیاس لیکرت) پاسخ دهند. در واقع دامنه ي ایـن امتیازهـا     هاي  پرسش

در نوسان  "کامال مخالفم"و  "مخالم"، "نه موافقم نه مخالم"، "موافقم"کامال موافقم، "میان 
سـبک یـادگیري دیـداري ،     بیـانگر  29و 6،10،12،24هـاي    هستند. در این پرسشنامه، سـؤال 

سـبک  20و1،7،9،17هـاي    سبک یادگیري بساوشی، سـؤال  25و22و16و14و11هاي   پرسش
ــؤال  ــنیداري، س ــادگیري ش ــاي   ی ــ ســبک 23و3،4،5،21ه ــ يریادگی ــاي  ســؤال ،یگروه  ه

 يریادگیـ  سـبک  26و2،8،15،19 هـاي   پرسش و ،يانفراد يریادگی سبک 30و13،18،27،28
 .  دهند یم نشان را یجنبش
فارسـی و     نامه مشخصات فردي با اعمال نظـرات اسـتادان آمـوزش زبـان     روایی پرسش  

صاحبنظران با روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به اینکه پرسشنامه فوق شامل 
هایی که به دفعات در سایر تحقیقات مشـابه مـورد     نامه  باشد که از پرسش  سؤاالتی واضح می

باشـد. روایـی     اند، از این رو، پایایی آن مورد تأیید مـی   گرفته است، اقتباس شدهاستفاده قرار 
هـاي مربوطـه و     مختلف یادگیري زبان با مراجعه به مقاله  هاي  سبکبندي   نامه اولویت پرسش

فارسی با روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. به    نیز توسط قضاوت استادان آموزش زبان
 20صـورت تصـادفی در اختیـار      نامه مذکور به   نامه فوق، پرسش  منظور تعیین پایایی پرسش

میـزان پایـایی      آموزان قرار داده شده و سپس با استفاده از ضریب آلفاي کرونبـاخ   نفر از زبان
)، شنیداري 78/0)، بساوایی (65/0عامل دیداري ( عامل آن یعنی 6) و 86/0نامه (  کل پرسش

) در سطح مناسـب پایـایی مـورد    88/0) و انفرادي (73/0)، جنبشی (84/0)، گروهی (70/0(
  تأیید قرار گرفت.
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 سـبک  نـوع  هـر  در او سـواالت  نمرات نیانگیم اساس بر زآمو  زبان يریادگی سبک نوع  
ـ م از آمـوز   زبـان  اسـت  نیا انگریب باشد 38-50 نیب نیانگیم نیا اگر شود.  یم مشخص  6 انی

ـ  نمـرات  نیانگیم اگر. دهند  یم حیترج را سبک چند ای کی ،يریادگی سبک نوع  25-37 نیب
ـ  دارد يریادگی سبک نوع 6 نیا به یکم لیتما زبان که دهد  یم نشان باشد ـ  در یول  يریادگی

 یلیتمـا  که دهد  یم نشان باشد 0 - 24 نیب نمرات نیانگیم اگر یول. شود  ینم وارد یخلل او
  .کند  یم مواجه مشکل با را او يریادگی لهأمس نیا و ندارد يریادگی  هاي  سبک نیا به

  
  ها  آزمودنی 2.7

افزایی با   هاي دانش  دورهتحلیلی بود.  -مطالعه ي حاضر یک مطالعه پیمایشی از نوع توصیفی  
شناسی، ادبیات فارسی و مترجمی فارسـی  هاي ایران.شناسی، شرق   حضور دانشجویان رشته

خارجی که براي تکمیل یادگیري زبـان فارسـی بـه      هاي  در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه
آموزان هفتـاد و نهمـین دوره     گردد. در این پژوهش، فارسی  آیند، هر ساله برگزار می  ایران می

المللی امام خمینـی    شگاه بینکه در مرکز آموزش زبان فارسی دان 1391دانش افزایی در سال 
گیـري بـه صـورت تصـادفی       (ره) برگزار گردید، به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه

  سال قرار داشتند. 37تا  18سنی ة ها در باز  اي بود و آزمودنی  خوشه
%) آنـان  6/53نفر (   52 غیرایرانی هستند که آموز  نفر فارسی 97هاي این پژوهش   آزمودنی  

 09/26±11/7پـژوهش    هاي  میانگین سنی آزمودنیباشند.   می%) مذکر 4/46نفر ( 45   و مونث
 بـوده  39 سـن ۀ دامن و سال 18 سنۀ کمین و سال 57 پژوهش يواحدها در سنۀ بیشین بود.

ـ  سال، 25 از کمتر   گروهآزمودنی ها به سه  ،یسن گروه سه داشتن يبرا. است  35 تـا  26 نیب
 7/56نفر معـادل   55نفر واحد پژوهش  97از مجموع  .ندشد تقسیم سال 36 از باالتر و سال

 8) و 26-35درصد در بـازه سـنی (   0/34نفر معادل  33سال و  25درصد در بازه سنی زیر 
  اند.  سال بوده 36درصد در بازه سنی باالتر از  3/8نفر معادل 

در مقطـع کارشناسـی و    درصـد  2/39نفر معادل  38آزمودنی ها از نظر مقطع تحصیلی،   
درصد در مقطع  7/22نفر معادل  22درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  8/25نفر معادل  25

نفـر   64   جغرافیـایی، ۀ کشور شرکت کردند که از نظر منطق 40اند. آزمودنی ها از   دکتري بوده
ه درصـد در منطقـ   0/34نفـر معـادل    33درصد در منطقـه جغرافیـایی آسـیا و     0/66معادل 

  باشد.  جغرافیایی اروپا می
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  ها داده ۀ. ارائ8
اس بـراي    اس  پی  افزار آماري اس  ها به رایانه، از نرم  گذاري و ورود داده  آوري، کد  پس از جمع  

هـاي   سـبک بنـدي    ها استفاده شد. براي مقایسه سطوح مختلف اولویـت   تجزیه و تحلیل داده
بر حسب جنسیت و منطقه جغرافیـایی از آزمـون مـن    عامل  6مختلف یادگیري زبان در هر   

یلی از آزمــون و بــر حســب گــروه ســنی و مقطــع تحصــ  )Mann Whitney Test( ویتنــی
بنـدي    استفاده شد. براي مقایسـه نمـره اولویـت    )Kruskal-Wallis Test( والیس -کروسکال

 -عامـل بـا توجـه بـه آزمـون کولمـوگروف        6مختلـف یـادگیري زبـان در هـر       هاي  سبک
اسمیرنوف به دلیل نرمال بـودن متغیرهـا بـراي مقایسـه میـانگین و انحـراف معیـار نمـرات         

عامل بر حسـب جنسـیت و منظقـه     6مختلف یادگیري زبان در هر   هاي  سبکبندي   اولویت
مستقل و بر حسب گروه سنی و مقطع    )Student-t Test( استودنت -جغرافیایی از آزمون تی

اسـتفاده شـد. بـراي     )Analysis of Variance (ANOVA)( تحصیلی از آزمون آنالیز واریانس
توصیف اطالعات دموگرافیک و مشخصات فردي از آمار توصیفی جهت تجزیـه و تحلیـل   

  ها استفاده شد.  داده
مختلـف یـادگیري زبـان فارسـی را در       هـاي   سبکدهی   در اینجا، توزیع فراوانی اولویت  

  .آمده است 1   جدول شماره
  مختلف یادگیري زبان فارسی    هاي  دهی سبک  توزیع فراوانی اولویت. 1جدول 

  متغیرها  
     سبک

منطقه   جنسیت
  جغرافیایی

مقطع 
  تحصیلی

  هاي سنی  بازه

  بصري
 

307/0P= 
027/1-t= 

177/0P= 
359/1-t= 

744/0P= 
297/0F=  

881/0P= 
254/0 X2=  

  بساوشی
  

168/0P= 
389/1-t= 

005/0P= 
850/2-t= 

273/0P= 
319/1F=  

985/0P= 
030/0 X2=  

  سمعی
  

649/0P= 
457/0-t= 

142/0P= 
479/1-t= 

624/0P= 
475/0F=  

244/0P= 
821/2 X2=  

  گروهی
  

162/0P= 
413/1-t= 

004/0P= 
975/2-t= 

717/0P= 
335/0F=  

386/0P= 
903/1 X2=  

  جنبشی
  

430/0P= 
792/0-t= 

109/0P= 
620/1-t= 

971/0P= 
030/0F=  

122/0P= 
203/4 X2=  

  انفرادي
  

730/0P= 
347/0-t= 

126/0P= 
545/1-t= 

703/0P= 
354/0F=  

067/0P= 
402/5 X2=  
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) میـان  P<05/0داري (  هاي تی مستقل اختالف آمـاري معنـی    آزمون 2با توجه به جدول   
مختلف یادگیري در دو گروه زنان و مردان را نشان نداد. با وجود این، در   هاي  سبکنمرات 

هـاي تـی مسـتقل بـین       بود. نتایج آزمونها میانگین نمرات مردان بیشتر از زنان   تمامی سبک
جغرافیایی اروپا و آسـیا  ۀ یادگیري بساوشی و گروهی در دو منطق  هاي  سبکمیانگین نمرات 

) را نشان داد، به طوري که میانگین نمرات در دو سبک یادگیري >05/0pداري (  اختالف معنی
ي کمتر از منقطه آسیا بود. این دار  جغرافیایی اروپا به طور معنیۀ بساوشی و گروهی در منطق

مختلف یادگیري بصري، بساوشی و جنبشی   هاي  سبکدر حالی است که میان میانگین نمرات 
) وجـود نداشـت. نتـایج    <05/0pداري (  جغرافیایی اروپا و آسیا اختالف معنـی ۀ در دو منطق

ختلـف یـادگیري در   م  هاي  سبکهاي آنالیز واریانس نشان داد که بین میانگین نمرات   آزمون
) وجـود نداشـت. همچنـین بـا     <05/0pداري (  مقاطع مختلف تحصیلی اختالف آماري معنی

مختلف یادگیري   هاي  سبکهاي کروسکال والیس میان میانگین نمرات   توجه به نتایج آزمون
  ) وجود نداشت.<05/0Pداري (  هاي سنی مختلف اختالف آماري معنی  در بازه

  مختلف یادگیري به تفکیک متغیرهاي پژوهش  هاي  مقایسه نمرات سبک .2 جدول
 دهی اولویت

  سبک
  عدم توجه  فرعی اصلی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  1/3  3  6/54 53  3/42  41  سبک بصري 

  ½  2 0/37  36  9/60  59  سبک بساوشی 
  ½  2  1/38  37  8/59  58  سبک سمعی

  2/7  7  4/45  44  4/47 46  سبک گروهی
  0/1 1  1/38  37  9/60  59  سبک جنبشی
 4/11  11  5/50  49  1/38  37  سبک انفرادي

  مختلف یادگیري به تفکیک متغیرهاي پژوهش  هاي  دهی سبک  مقایسه اولویت .3 جدول
  انحراف معیار  میانگین  سبک یادگیري

  03/6  12/36 بصري
  51/6  35/38  بساوشی
  32/6  01/39  سمعی
  28/8  77/35  گروهی
  22/6  93/38  جنبشی
  64/7  02/34  انفرادي

  =88/11F=  000/0P  نتیجه آزمون آنالیز واریانس تکراري
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  یادگیري ادراکی    هاي  جنسیت و سبکۀ رابط
) در <05/0Pداري (  هاي من ویتنی نشان داد اختالف آماري معنی  آزمون 3با توجه به جدول  

سبک یادگیري بصري، بساوشی، شـنیداري، گروهـی، جنبشـی و انفـرادي بـه       بندي اولویت
 تفکیک جنسیت وجود نداشت.  

  یادگیري ادراکی    هاي  ملیت و سبکۀ رابط
سـبک   بنـدي  اولویـت ) در <05/0Pداري (  آزمون من ویتنی نشان داد اختالف آمـاري معنـی    

  قه جغرافیایی وجود نداشت.یادگیري بصري، شنیداري، جنبشی و انفرادي به تفکیک منط
  یادگیري ادراکی    هاي  مقطع تحصیلی و سبکۀ رابط

 بنـدي  اولویـت ) در <05/0Pداري (  آزمون کراسکال والیس نشان داد اخـتالف آمـاري معنـی     
سبک یادگیري بصري، بساوشی، شنیداري، گروهی، جنبشی و انفـرادي بـه تفکیـک مقـاطع     

  تحصیلی وجود نداشت.  
  یادگیري ادراکی    هاي  سبکسن و ۀ رابط

 بنـدي  اولویـت ) در <05/0Pداري (  آزمون کراسکال والیس نشان داد اخـتالف آمـاري معنـی     
هـاي   سبک یادگیري بصري، بساوشی، شنیداري، گروهی، جنبشی و انفرادي به تفکیک بـازه 

  سنی وجود نداشت.  
  ها پژوهش  مقایسه میانگین شش سبک یادگیري درآزمودنی .4جدول 

  متغیرها
     سبک

منطقه   جنسیت
  جغرافیایی

مقطع 
  تحصیلی

  هاي سنی  بازه

  بصري
 

389/0P= 
862/0z= 

701/0P= 
384/0z= 

566/0P= 
138/1 X2=  

663/0P= 
821/0 X2=  

  بساوشی
  

146/0P= 
454/1z= 

027/0P= 
210/2z= 

707/0P= 
692/0 X2=  

895/0P= 
222/0 X2=  

  سمعی
  

980/0P= 
025/0z= 

431/0P= 
788/0z= 

652/0P= 
857/0 X2=  

182/0P= 
410/3 X2=  

  گروهی
  

081/0P= 
747/1z= 

004/0P= 
899/2z= 

951/0P= 
100/0 X2=  

546/0P= 
209/1 X2=  

  جنبشی
  

739/0P= 
333/0z= 

566/0P= 
574/0z= 

788/0P= 
478/0 X2=  

261/0P= 
684/2 X2=  



  زبان کشورهاي غیرفارسی در آموزان فارسی هاي غالب یادگیري ادراکی زبان سبک     100

  

  انفرادي
  

892/0P= 
136/0z= 

131/0P= 
510/1z= 

600/0P= 
022/1 X2=  

373/0P= 
971/1 X2=  

آزمون آنالیز واریانس با مقـادیر تکـراري مشـخص نمـود کـه بـین        4با توجه به جدول   
داري   مختلف یادگیري در بین آزمودنی ها پژوهش اختالف معنـی   هاي  سبکمیانگین نمرات 

)05/0p<.وجود دارد (  
قبـل نشـان   آزمون تعقیبی توکی را براي آزمون آنالیز واریانس تکراري جـدول   5جدول   
داري آزمون آنالیز واریانس تکراري جدول قبل ناشی از   دهد. با توجه به این جدول معنی  می

انفـرادي،   -شـنیداري، بساوشـی   -بصـري    هـاي   سـبک دار بین میانگین زوج   اختالف معنی
  باشد.  انفرادي می -جنبشی و جنبشی -انفرادي، گروهی –گروهی، شنیداري  -شنیداري 

  یادگیري    هاي  هاي تعقیبی توکی براي مقایسه نمرات سبک  داري آزمون  وح معنیسط .5جدول 

  جنبشی  گروهی  سمعی  بساوشی  بصري  سبک یادگیري
  -  -  -  -  - بصري

  -  -  -  -  216/0  بساوشی
  -  -  -  985/0  042/0  سمعی
  -  -  014/0  097/0  999/0  گروهی
  -  019/0  000/1  992/0  053/0  جنبشی
  000/0  484/0  000/0  000/0  275/0  انفرادي

  
  ها  . تفسیر داده9

  شود.  پژوهش به تفکیک در این بخش توضیح داده می  هاي  ها بر اساس پرسش  نتایج داده 
آمـوزان در محـیط یـادگیري زبـان       یادگیري فارسی    هاي  پروفایل سبکپرسش یک: 
  خارجی چیست؟

هـاي   سـبک شود که بیشترین فراوانی اولویت مربوط بـه اولویـت اصـلی در      مالحظه می  
%) و اولویـت فرعـی   9/60%) و جنبشـی( 4/47%)، گروهی(8/59%)، شنیداري(9/60بساوشی(  

  باشد.  %) می5/50%) و انفرادي(6/54بصري(  هاي  سبکدر 
یـادگیري فارسـی آمـوزان در مقطـع کارشناسـی،          هـاي   تفاوت سـبک پرسش دو: 

  ارشناسی ارشد و دکترا چیست؟ک
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%، 2/34میزان توجه اصلی در اولویت دهی بـه سـبک یـادگیري بصـري در کارشناسـی        
%، کارشناسی 8/65%، در سبک بساوشی کارشناسی  5/45% و دکتري 0/36کارشناسی ارشد 

%، کارشناسـی ارشـد   8/65%، در سـبک شـنیداري کارشناسـی     6/63% و دکتري 0/56ارشد 
% و 0/48%، کارشناسـی ارشـد   4/47%، در سبک گروهی کارشناسـی   5/54ري % و دکت0/56

% و دکتـري  0/24%، کارشناسـی ارشـد   2/34%، در سبک انفـرادي کارشناسـی    0/50دکتري 
%  5/54% و دکتـري  0/64%، کارشناسـی ارشـد   9/57کارشناسی    % و در سبک جنبشی 5/45

  بود.
مختلـف چـه تفـاوتی بـا       هاي  ن با ملیتآموزا  یادگیري فارسی    هاي  سبکپرسش سه: 
  یکدیگر دارند؟

بساوشی و گروهی در دو منطقه آسیا و اروپا اختالف آماري   هاي  سبک بندي اولویتبین   
) وجود داشت. میزان توجه اصلی در اولویت دهی به سـبک یـادگیري   >05/0Pداري (  معنی

%،  5/45% و اروپـا  8/68در آسـیا  %، در سبک بساوشی  4/39% و اروپا 8/43بصري در آسیا 
% و اروپـا  8/57%، در سبک گروهـی آسـیا    5/54% و اروپا 5/62در سبک شنیداري در آسیا 

% و 5/62% و در سبک جنبشی در آسـیا  3/30% و اروپا 2/42%، در سبک انفرادي آسیا 3/27
  % بود. 6/57اروپا 

  چه تفاوتی دارند؟ آموزان زن و مرد  یادگیري فارسی    هاي  سبکپرسش چهار: 
% و زنـان  7/46میزان توجه اصلی در اولویت دهی به سبک یادگیري بصـري در مـردان     

%، در سـبک شـنیداري در مـردان    8/53% و زنـان  9/68%، در سبک بساوشی در مردان 5/38
%، در سـبک انفـرادي   5/38% و زنـان  8/57% ، در سبک گروهی مـردان  6/59% و زنان 0/60

  % % بود.6/59%و زنان 2/62% و در سبک جنبشی مردان 4/40ان %و زن6/35مردان 
  یادگیري فارسی آموزان در سنین گوناگون چه تفاوتی دارند؟    هاي  سبکپرسش پنج: 

سـال   25میزان توجه اصلی در اولویت دهی به سـبک یـادگیري بصـري در افـراد زیـر        
%، در سبک بساوشی در افراد  0/25سال  36% و افراد باالي 5/45سال  26-35%، افراد 8/41

%، در سـبک   5/62سـال   36% و افـراد بـاالي   6/63سال  26-35%، افراد 0/60سال  25زیر 
سـال   36% و افـراد بـاالي   6/63سـال   26-35%، افـراد  7/52سال  25شنیداري در افراد زیر 

راد % و افـ 6/57سـال   26-35%، افـراد  6/43سال  25%، در سبک گروهی در افراد زیر  5/87
سـال   26-35%، افـراد  5/34سـال   25%، در سبک انفرادي در افراد زیر  5/37سال  36باالي 
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%، افراد 2/58سال  25در افراد زیر    % و در سبک جنبشی 5/12سال  36% و افراد باالي 5/51
  % بود.   5/87سال  36% و افراد باالي 6/57سال  35-26

  
  گیري  . نتیجه10

یـادگیري    هـاي   سـبک مندي آزمودنی هـا پـژوهش بـه      دست آمده عالقهبا توجه به نتایج به   
اي بیشتر از سه سبک دیگر یعنی بصـري،    بساوشی، شنیداري و جنبشی به طور قابل مالحظه

مندي به سبک یادگیري انفرادي بود کـه نشـان از عـدم      گروهی و انفرادي بود.کمترین عالقه
باشد. البته در اینجـا بایـد اشـاره گـردد همـان        ري میمندي افراد به این سبک در یادگی  عالقه

اي (سـیاه یـا     یادگیري به صـورت دو مقولـه    هاي  سبکگونه که برخی پژوهشگران معتقدند، 
سفید، حاضر یا غایب) نیستند، بلکه معموال ً روي یک پیوستار یـا پیوسـتارهاي چندگانـه و    

مونه یک فرد ممکن است بیشـتر برونگـرا   ). به عنوان ن2003کنند (آکسفورد   متقاطع عمل می
  باشد تا درونگرا، یا اینکه هم دیداري باشد هم شنیداري ولی زیاد حرکتی و بساوشی نباشد.

نتایج نشان دادند که فرضیه وجود اختالف بین میانگین نمـرات بـر حسـب سـه متغیـر        
هـا رد    بکهاي مختلف سـنی در تمـامی سـ     مستقل جنسیت، مقاطع مختلف تحصیلی و بازه

هـا در بـین دو سـبک بساوشـی و       ها و اروپـایی   است. این درحالی است که در بین آسیایی
هـا بیشـتر     داري مشاهده شد و در هر دو سبک میانگین نمرات آسیایی  گروهی اختالف معنی

ها   ها به این دو سبک نسبت به اروپایی  مندي بیشتر آسیایی  ها بود که نشان از عالقه  از اروپایی
  ها نیز صادق است.  دهی به سبک  دارد. این مطلب عیناً در مورد اولویت

باشـند.    آموزان مـی   شخصی زبان  هاي  یادگیري غیرارادي بوده و نشانگر ویژگی  هاي  سبک  
ـ ارزیادگیري را از هر زمان دیگري بیشتر می کند. و     هاي  این امر توجه به موضوع سبک  یابی

هـاي آموزشـی زبـان      دوره نیا یدرس برنامه یطراح يبرا آموزان  زبان يریادگی  هاي  سبک از
  .است مهم اریبسفارسی 

 و مدرسـان  بـه  آمـوزان   فارسـی  یـادگیري   هـاي   سـبک  وجود تفاوت در تایید به توجه با  
کاهش عوامل  بازدهی و يارتقا و یادگیري امر تسهیل براي که شود یم شنهادیپ پژوهشگران

 هـر  آموزان  زبان یادگیري سبکمناسب،  گیري اندازه ابزار انگیزه یادگیري، مدرسان باة کاهند
 بتواننـد  تـا  نماینـد  بنـدي  گـروه  یـادگیري   هاي  سبک اساس بر را آنان و شناسایی را کالس
ـ  تـدوین  و ارائه آنان یادگیري سبک با مطابق   را تکالیف و کالسی هاي فعالیت د و نیـز  نماین
  .نمایند سازگاري و هماهنگ آموزان دانش یادگیري سبک با را خود تدریس  هاي  روش
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 وآمـوزان    کـنش زبـان   بـا آنهـا   رابطـه  و یادگیري  هاي  سبکی ایشناس اهمیت به توجه با  
ة دربـار  گـردد  مـی  توصـیه نیـز   پژوهشگران به فردي هاي تفاوت به نمودن توجه ضرورت
موفق و ناموفق تحقیـق نماینـد. همچنـین شایسـته     آموزان   یادگیري فارسی  هاي  سبکتفاوت 

یادگیري و سایر متغیرهایی چون راهبردهاي یادگیري، انگیزه   هاي  سبکۀ است در مورد رابط
    اي صورت پذیرد.  گسترده  هاي  چندگانه نیز پژوهش  هاي  و هوش

هـاي   سبک انتخاب تیاهم بر) 2010 ،لسونینعالوه بر آن، آموزشکاوان و پژوهشگران (  
شایسته است پژوهشی انجام گیـرد تـا بررسـی     .کنند  آموزان تاکید می    زبان به مناسب سیتدر  

فارسـی   یـاددهی مـدرس زبـان    سبک آموزان و  فارسی یادگیري  هاي  سبک میان   گردد که آیا
 یـادگیري   هـاي   سـبک توانـد در مـورد تطـابق      پژوهشـی مشـابه مـی    .رددا وجود هماهنگی

  ی آنان صورت پذیرد.درسۀ برنامو  آموزان  زبان
  
  نامه کتاب

) رابطه بین سبک شناختی وابسته به زمینه و نابسته بـه زمینـه و عملکـرد در انـواع     1379افتخاري، فرنگیس (
آموزان پسر و دختر پایه سوم راهنمایی، پایان نامه کارشناسی ارشـد،   آزمون هاي پیشرفت تحصیلی دانش

 ایی تهراندانشگاه عالمه طباطب
ی، جسـتارهاي  ادراکـ  يریادگی غالب  هاي  سبک در فرهنگ ریتأث). 1387فاطمی حسینی، آذر و پیشقدم، رضا (

  .73-59، ص ص. 161 شماره ،41 سال ادبی،
هـاي   سـبک  سنجش يابزارها ییایپا و سازه ییروا یابیارز") . 1386( داودی، فراهان يبرزآباد و رضای، نجات
  .120 تا 105.ص، 16: 42. جهان معاصر اتیادب پژوهش ".یسیانگل زبان يریادگی  
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