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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

  بررسى سبک هاى یادگیرى دانشجویان رشته معمارى 

      تاریخ د ریافت مقاله: 1396/04/27     تاریخ پذیرش نهایى: 1397/04/12

 چکیده
سبک یادگیرى به تفاوت هاى افراد در ترجیح روش هاى دریافت، سازمان دهى و پردازش اطالعات در یادگیرى مفاهیم 
تازه اشــاره مى کند. مطالعه حاضر باهدف تعیین ســبک هاى یادگیرى دانشجویان معمارى مقطع کارشناسى بر اساس 
تئورى یادگیرى تجربى کلب انجام شــده اســت. پژوهش حاضر توصیفى- تحلیلى اســت که به صورت مقطعى در سال 
1396 در مورد کلیه دانشــجویان رشــته معمارى دانشگاه صنعتى نوشــیروانى بابل در مقطع کارشناسى سال اول تا 
آخر انجام شــده است. نتایج تحقیق نشان مى دهد که پراکنش دانشجویان معمارى به ترتیب سبک هاى یادگیرى واگرا 
60/5٪ و انطباق دهنده 25٪ اســت. یادگیرنده موفق در رشــته چندوجهى معمارى باید بتواند توانایى حرکت در کل 
چرخه یادگیرى کلب و اســتفاده از سبک هاى مختلف یادگیرى در مراحل مختلف امر طراحى را در خود تقویت نماید. 
الزم اســت تا اساتید با انتخاب راهکارهایى که پیشنهادشــده است تالش کنند تا نقاط ضعف دانشجویان با سبک هاى 

مقابل هم پوشش داده شود.

 واژه هاى کلیدى
آموزش معمارى، سبک هاى یادگیرى، یادگیرى تجربى، چرخه یادگیرى کلب
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 مقدمه
فراگیران  یادگیري  میزان  به  وابسته  آموزشى  نظام  یک  اعتبار 
عوامل  که  است  پیچیده  بسیار  متغیر  یک  یادگیري  است.  آن 
متعددى بر آن تأثیرگذار هستند، شناسایی این عوامل براى رفع 
این  است.  اهمیت  حائز  آموزشی  نظام  نارسایى هاى  و  مشکالت 
خانوادگى،  عوامل  مناسب،  محیط  انگیزه،  هوش،  شامل  عوامل 
اجتماع، کیفیت آموزشگاه، کیفیت مربى مى باشند. عالوه بر این ، 
عامل دیگر مؤثر بر یادگیري فراگیران، سبک هاى یادگیري1 آنان 
است که فراگیران آنها را همچون دیگر توانایى ها، از راه تجربه و 
یادگیري به دست مى آورند و هر فرد متناسب با سبک یادگیري 
خود مطالب را اخذ مى کند (Smith & Dalton, 2005). سبک 
یادگیرى یک رفتار عادتى و متمایز براى کسب دانش، مهارت ها 
یا نگرش ها از طریق مطالعه یا تجربه است و درواقع شیوه اى است 
شیوه ها  سایر  به  درسى خود  مطالب  یادگیرى  در  فراگیران  که 
ترجیح مى دهند (سیف، 1395). سبک یادگیرى تمایل فرد براى 
دریافت و سازمان دهى اطالعات با یک روش خاص یا مجموعه اى 
از روش هاست و به تفاوت هاى افراد در ترجیح روش هاى دریافت، 
سازمان دهى و پردازش اطالعات و تجربه ها در یادگیرى مفاهیم 
تازه اشاره مى کند. سبک هاى یادگیرى به راه هایى اشاره مى کند 
وجود  به  را  اصولى  و  قوانین  مفاهیم،  افراد  آنها  مبناى  بر  که 
مى آورند تا به کمک آن در برخورد با موقعیت هاى جدید هدایت 
شوند. به این ترتیب الزم است تفاوت هاى فردى در سبک یادگیرى 
افراد به نحو مؤثرى در فرایند آموزش در نظر گرفته شود تا به 
و  اساتید  توجه  داده شود.  مناسب ترى  پاسخ  فراگیران  نیازهاى 
متصدیان آموزش به سبک هاى یادگیرى فراگیران موجب توسعه 
انتخاب  فراگیران خواهد شد.  یادگیرى  ارتقاء  و  اساتید  آموزش 
دانشجویان  یادگیرى  اساس سبک  بر  تدریس  متنوع  شیوه هاى 
موفقیت بیشتر برنامه درسى و کیفیت بهتر آموزش را تضمین 

مى کند (ایمانى و همکاران، 1393).

سبک هاى یادگیرى را به طورکلى مى توان به سه دسته شناختى، 
میان،  این  در  که  نمود  دسته بندى  فیزیولوژیک  و  عاطفى 
سبک هاى  یادگیرى شناختى مبتنى بر روشى است که شخص 
مى سپارد،  خاطر  به  را  اطالعات  مى کند،  درك  را  موضوع ها 
درباره مطلب مى اندیشد و مسائل را حل مى کند (پازارگادى و 
طهماسبى، 1389). سبک هاى یادگیرى شناختى در مقایسه با 
مختلفى  دسته هاى  به  و  دارند  وسیع ترى  کاربرد  سایر سبک ها 
کلب  تجربى  یادگیرى  سبک  آنها  از  یکى  که  مى شوند  تقسیم 
الگو  ترکیب سه  نتیجه  کلب2  تجربه اى  یادگیرى  نظریه  است.  
آزمایشگاهى  و  الگوى عملى  یادگیرى تجربه اى است.  فرایند  از 
تحول  و  یادگیرى  الگوى  و  دیویى4  یادگیرى  الگوى  لوین3، 
شناختى پیاژه5. هر یک از این سه الگو، تعارض هاى موجود بین 
توصیف مى کند  را  با جهان  تعامل  و  مقابله  گوناگون  روش هاى 
است.  تعارضات  این  حل  نتیجه  یادگیرى  که  مى دهد  نشان  و 

الگوى لوین بر تعارض هاى میان تجربه عینى و مفاهیم انتزاعى 
تکانه هایى  بر  دیویى  الگوى  مى کند.  تأکید  عمل  و  مشاهده  و 
تأکید دارد که نظرات و عقاید را به کار مى اندازند که به اصطالح 
مى دهند.  جهت  تمایالت  به  و  مى شوند  نامیده  حرکت  نیروى 
در الگوى پیاژه فرایند تطابق نظرات و عقاید با دنیاى بیرونى و 
جذب تجربیات به ساختارهاى مفهومى موجود، نیروهاى حرکت 
داراى  کلب  یادگیرى  الگوى  هستند.  مرتبط  شناختى  تحول  و 
چهار وضعیت است و هرکدام نوع ادراك اطالعات را توسط فرد 
نشان مى دهند (اسکندرى و همکاران، 1391). کایس6 (2002) 
مدل هاى  معدود  از  یکى  را  آن  کلب  یادگیرى  تئورى  تائید  در 
جامع و کامل در میان بقیه مدل هاى تجربى یادگیرى مى داند 

 .(Kayes, 2002)

کلب (2014) سبک یادگیري را روش ترجیحی یادگیرنده براي 
دریافت و پردازش اطالعات تعریف کرده است. در این الگو یک 
چرخه ى چهار مرحله اى تصور شده است. در حقیقت این تئورى 
یادگیرى را یک چرخه مى داند که باتجربه کردن آغاز مى شود، 
با تأمل ادامه مى یابد و درنهایت به عمل کردن منتهى مى شود 
(Kolb, 2014). در این چرخه، ابتدا تجربه عینى فورى، اساس 
تأمل  و  مشاهده  این  بعد  مى سازد.  را  تفکر(تأمل)  و  مشاهده 
درمى آیند.  انتزاعى  (نظریه ها)ى  تعمیم ها  و  مفاهیم  به صورت 
سپس از این انتزاعیات مى توان رهنمودهایى براى عمل استخراج 
کرد. این رهنمودها را مى توان به عنوان فرضیه هایى تصور کرد که 
اعمال را هدایت مى کنند و مى توان آنها را در موقعیت هاى عینى 
تازه آزمون کرد و درنتیجه آن تجربه هاى عینى جدیدى به دست 
 ،1395 یابد(سیف،  ادامه  مى تواند  همچنان  چرخه  این  آورد. 
یادگیرى  روش  چهار  کلب،  تجربى  یادگیرى  مدل  در   .(277

به صورت زیر وجود دارد: (نمودار 1)

1) تجربه ى عینی7 

2) مشاهده و تفکر درباره ى تجربه؛ مشاهده تأملی8 

مفهوم سازى  آن؛  درباره ى  نظریه  نوعی  یا  فرضیه  تدوین   (3
انتزاعى9   

4) آزمون آن فرضیه یا نظریه در موقعیت هاى عملی؛ آزمایشگري 
فعال10 

به  را  یادگیرى  دوقطبى  بعد  دو  کلب  تجربى  یادگیرى  تئورى 
نامه اى درك کردن11 (محور عمودى نمودار1) و پردازش کردن12 
این  نمرات  با ترکیب  به تصویر مى کشد.  افقى نمودار1)  (محور 
تقسیم  مختلف  یادگیرى  سبک  چهار  به  یادگیرندگان  بعد،  دو 

مى شوند : 

( RO و  CE ترکیب)  1) واگرا13

( AC و  RO ترکیب) 2) جذب کننده14
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( AC و  AE ترکیب) 3) همگرا15

( CE و  AE ترکیب) 4) انطباق یابنده16

راه هاى  از  است  عبارت  یادگیرى  سبک   (2005) کلب  نظر  به 
کلب  مى برند.  کار  به  خود  یادگیرى  براى  افراد  که  متفاوتى 
سبک هاى یادگیرى خود را بر اساس چهار مرحله یادگیرى به 

چهار دسته تقسیم بندى نموده است : (شکل 1)

سبک واگرا 

تأملى  مشاهده  و  عینى  تجربه  ترکیب  از  واگرا  یادگیرى  سبک 
حاصل مى شود. افرادى که داراى این نوع سبک یادگیرى هستند 
در دیدن موقعیت هاى عینى از زوایاى مختلف بیشترین توانایى 
رادارند.آنها معموالً ترجیح مى دهند موقعیت ها را مشاهده کنند 
اندیشه هاى  ابراز  به  نیاز  که  را  موقعیت هایى  افراد  این  عمل.  تا 
جمع آورى  و  فرهنگى  جاذبه هاى  به  و  مى پسندند  دارد  متنوع 
 .(Kolb & Kolb, 2005a) مى دهند  نشان  عالقه  اطالعات 
توانایی زیادي در حل  این یادگیرندگان  به نظر کلب17(2014) 
تولید  و  گوناگون  دیدگاه هاى  جمع آورى  طریق  از  مشکالت 
ایده هاى متنوع و رسیدن به یک راه حل خالق دارند. آنها به قوي 

شدن در تخیل تمایل دارند و به هنر، علوم انسانی و جاذبه هاى 
فرهنگی عالقه مندند. به نظر زانیچ18 (1991) سبک واگرا مشخصه 
افرادى است که داراى زمینه هاى هنرى هستند. رشته هایى که با 
انسان ها سروکار دارند معموالً با این نوع سبک یادگیرى مشخص 
مى شوند. افراد واگرا نیاز دارند تا احساساتشان را بیان کنند، از 
 (2001) شارپ19  ازنظر  مى برند.  لذت  خود  معلم  با  کردن  کار 
پردازش  تأملى  به طور  و  دریافت  عینى  به طور  را  اطالعات  آنها 
و  توانایى تخّیل قوى هستند  یادگیرندگان داراى  این  مى کنند. 
در خالقیت و انجام کار به صورت گروهى بر دیگران برترى دارند.

سبک جذب کننده

از ترکیب مفهوم انتزاعى و مشاهده تأملى به دست مى آید. افراد 
اطالعات گسترده  یادگیرى در کسب و درك  این سبک  داراى 
و تبدیل آن به صورتى دقیق، خالصه و منطقى توانا هستند. از 
دیدگاه این افراد نظریه هایى که ازلحاظ منطقى درست هستند 
قابلیت کاربردى دارند ترجیح داده مى شوند.  بر نظریه هایى که 
و  اطالعات  مستلزم  که  مشاغلى  در  یادگیرى  سبک  این  افراد 
استدالل  یادگیرندگان  این  موفق ترند.  است  گسترده اى  دانش 
  Kolb) مى دهند  ترجیح  را  انتزاعی  مفاهیم  بر  تمرکز  و  قیاسی 

شکل 1 .چرخه یادگیرى کلب و چهار شیوه یادگیرى (تجربه عینى،مشاهده تأملى، مفهوم سازى انتزاعى و آزمایشگرى فعال) 
و چهار سبک یادگیرى (واگرا، جذب کننده، همگرا و انطباق دهنده) 
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خلق  در  افراد  این   (1991) زانیچ20  ازنظر   .(& Kolb, 2005a
مدل هاى نظرى توانمند هستند.عالقه مند به بررسى اطالعات و 
تحلیل و بررسى جزئیات هستند. از تجربیات قبلى به طور سازنده 
برنامه ریزى  و  تحقیقات  قسمت هاى  در  و  مى کنند  استفاده 
سازمان ها دیده مى شوند. به نظر شارپ (2001) این افراد به این 
دلیل جذب کننده نامیده مى شوند که در جذب دانش بر دیگران 
برترى دارند. معموالً به وسیله خواندن، مشاهده کردن، جمع آورى 
یادگیرى  از  افراد  این  مى گیرند.  یاد  تجزیه وتحلیل  و  اطالعات 
رشته هاى  مى برند.  لذت  یادگیرى)  براى  (یادگیرى  محض 

موردعالقه این افراد بیشتر علوم پایه و ریاضیات است.

سبک همگرا

مفهوم سازى  یادگیرى  مراحل  ترکیب  از  یادگیرى  سبک  این 
این  داراى  افراد  مى آید.  دست  به  فعال  آزمایشگرى  و  انتزاعى 
سبک یادگیرى بیشترین توانایى را در کاربرد عملى اندیشه ها و 
نظریه ها دارند.افراد داراى این سبک یادگیرى ترجیح مى دهند با 
تکالیف و ابزارآالت فنى سروکار داشته باشند تا مسائل اجتماعى 
یادگیرى در کارهاى  نوع سبک  این  و بین شخصى.افراد داراى 
فنى و فّناورى موفق تر هستند (Kolb & Kolb, 2005b). به نظر 
باشند  همگرا  یادگیرى  داراى سبک  که  افرادى   (1991) زانیچ 
دانش خود را از طریق استدالل هاى فرضى-قیاسى کسب نموده 
و سازمان مى دهند. این افراد معموالً غیر عاطفى هستند و کار 
با اشیا را بر اشخاص ترجیح مى دهند و در علوم فنى و  کردن 
 (2001) ازنظر شارپ  دارند.  تخصص  فیزیکى  علوم  و  مکانیکى 
آنها  بیازمایند.  مى خواهند  مى گیرند  یاد  را  هرچه  همگرایان 
پردازش  فعال  به طور  و  دریافت  انتزاعى  به صورت  را  اطالعات 
در  دارند  تمایل  معموالً  و  اند  غیرهیجانی  اغلب  آنها  مى کنند. 

رشته هایى مثل علوم کامپیوتر و مهندسی متخصص شوند. 

سبک انطباق یابنده

این سبک از ترکیب دو مرحله یادگیرى تجربه عینى و آزمایشگرى 
فعال به دست مى آید. افراد داراى این سبک یادگیرى بیشتر از 
درگیر  و  نقشه  اجراى  از  و  مى آموزند  دست اول  تجارب  طریق 
امور  افراد معموالً  این  با اعمال چالش انگیز لذت مى برند.  شدن 
مى دهند  ترجیح  منطقى  تحلیل هاى  به  را  محسوس  و  عملى 
(Kolb & Kolb, 2005b). همچنین زانیچ (1991) بیان مى کند 
که افراد داراى این نوع سبک یادگیرى انعطاف پذیر هستند و در 
موقعیت هایى که باید خودشان را با شرایط خاصى تطبیق دهند 
نسبت به سایر افراد برترى دارند به همین خاطر انطباق یابنده 
بحرانى  مواقع  در  آنها   (2001) شارپ  ازنظر  مى شوند.  نامیده 
به خوبى ایفاى وظیفه مى نمایند و به کارهاى گروهى عالقه مندند 

و ترجیح مى دهند معلم و رهبر باشند. (جدول 1)

چهار سبک اصلى یادگیرى کلب ، توسط عبیس، هانت و وایزر21 
هانت  توسط  و سپس   (Abbeys et al., 1985) 1985 در سال
در سال 1987 به 9 سبک متمایز توسعه یافته است. همان طور 
که در شکل 2  مشاهده مى شود، شبکه سبک یادگیرى کلب در 
هر محور به سه منطقه تقسیم شده است. منطقه مرکزى، به نام 
تعادل نام گرفته و یادگیرندگانى که در این ناحیه قرار مى گیرند، 
 et Mainemelis) در تعادل بین چهار شیوه یادگیرى قرار دارند

.(al., 2002

 در چهارسوى این مدل، چهار شیوه یادگیرى کلب یعنى مشاهده 
 (AE) آزمایشگرى فعال ،(AC) مفهوم سازى انتزاعى ،(RO) تأملى
و تجربه عینى (CE) قرارگرفته اند . در مشاهده تأملى یادگیرنده 
انتزاعى  مفهوم سازى  در  مى گیرد.  یاد  عکس العمل22  طریق  از 
آزمایشگرى  در  مى گیرد.  یاد  کردن23  فکر  طریق  از  یادگیرنده 
تجربه  در  مى گیرد.  یاد  دادن24  انجام  طریق  از  یادگیرنده  فعال 
عینى یادگیرنده از طریق تجربه کردن25 یاد مى گیرد. و بین این 
چهارسوى محورها را به 9 ناحیه به صورت زیر تقسیم نموده اند 
که هرکدام از نواحى از روش هاى یادگیرى اطراف خود به صورت 
ترکیبى یاد مى گیرند. این نواحى 9 گانه به صورت زیر مى باشند: 

(شکل 2)

در ناحیه 1 ، که سبک یادگیرى واگرا در آن قرار دارد، یادگیرنده 
از راه هاى احساس کردن و عکس العمل یاد مى گیرد. 

دارد،  قرار  آن  در  شرقى26  یادگیرى  سبک  که   ،2 ناحیه  در 
یاد  تفکر  و  کردن  احساس  عکس العمل،  طریق  از  یادگیرنده 
مى گیرد. این یادگیرندگان ویژگى هاى سبک جذب کننده و واگرا 
را هم زمان دارا هستند. اما آنها در تبدیل برنامه به عملکرد دچار 

مشکل مى شوند. 

در ناحیه 3 ، که سبک یادگیرى جذب کننده در آن قرار دارد، 
یادگیرنده از طریق تفکر و عکس العمل یاد مى گیرد.

دارد،  قرار  آن  در  جنوبى27  یادگیرى  سبک  که   ،4 ناحیه  در 
یاد  عکس العمل  و  کردن  عمل  و  تفکر  طریق  از  یادگیرنده 
و  جذب کننده  سبک  ویژگى هاى  یادگیرندگان  این  مى گیرد. 
از  درستى  عکس العمل  آنها  هستند.  دارا  هم زمان  را  همگراها 
احساساتشان ندارند و عکس العمل هاى آنها بیشتر مکانیکى است. 
این یادگیرندگان احساسات خود را در فرایند طراحى منعکس 

نمى کنند .

در ناحیه 5، که سبک یادگیرى همگرا در آن قرار دارد، یادگیرنده 
از طریق فکر کردن و عمل کردن یاد مى گیرد.

دارد،  قرار  آن  در  غربى28  یادگیرى  سبک  که   ،6 ناحیه  در 
فکر کردن  و  احساس کردن  و  از طریق عمل کردن  یادگیرنده 
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توصیفشیوه یادگیرىسبک یادگیرى

همگرا

مفهوم سازى انتزاعى

+

آزمایشگرى فعال

در کاربردهاى عملى اندیشه ها قوى است. • 

در مواقعى که یک پاسخ درست موجود است(مثل • 
آزمون هاى هوش) عملکرد خوبى دارد.

مى تواند استدالل فرضیه اى �قیاسى را در • 
مورد مسائل خاص متمرکز سازد.

غیر هیجانى است و ترجیح مى دهد با اشیاء کار کند تا با آدم ها.• 

عالقه هاى محدودى دارد و کسب تخصص در • 
علوم فیزیکى را ترجیح مى دهد.

بسیارى از مهندسان داراى این سبک یادگیرى هستند.• 

واگرا

تجربه عینى

+

مشاهده تأملى

در توانایى تخیل قوى است.• 

در تولید اندیشه و دیدن امور از زوایاى مختلف توانا است.• 

به مردم عالقه مند است.• 

عالقه هاى فرهنگى وسیعى دارد.• 

در امور هنرى متخصص است.• 

افراد داراى سوابق تحصیلى در علوم انسانى و هنرهاى • 
زیبا داراى این سبک یادگیرى هستند.

جذب کننده

مفهوم سازى انتزاعى

+

مشاهده تأملى

در ابداع الگوهاى نظرى بسیار قوى است.• 

در استدالل استقرایى بسیار قوى است.• 

بیشتر به مفهوم هاى انتزاعى عالقه مند است تا به مردم.• 

به استفاده عملى از نظریه ها چندان عالقه مند نیست.• 

جذب علوم پایه و ریاضیات مى شود.• 

اغلب در بخش هاى پژوهشى و برنامه ریزى کار مى کند.• 

تجربه عینىانطباق یابنده

+

آزمایشگرى فعال

بیشترین توانایى را در انجام کارها دارد.• 

به سرعت مى تواند خود را با امور فردى و فوتى وفق دهد.• 

مسائل را به طور شهودى حل مى کند.• 

براى کسب اطالعات به دیگران متکى است.• 

غالباً مشاغل عملى مانند بازاریابى و فروشندگى را برمى گزیند.• 

جدول 1. ویژگى هاى سبک هاى یادگیرى همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابند (ماخذ: سیف، 1395، 280)
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پذیر  انطباق  سبک  ویژگى هاى  یادگیرندگان  این  مى گیرد.  یاد 
و همگراها را هم زمان دارا هستند. این یادگیرندگان مستقیماً از 
طریق احساساتشان به ایده پردازى مى پردازند بدون اینکه تجربه 

عینى از آن داشته باشند. 

در ناحیه 7 که سبک یادگیرى انطباق یابنده در آن قرار دارد، 
یادگیرنده از طریق احساس کردن و عمل کردن یاد مى گیرد.

دارد،  قرار  آن  در  شمالى29  یادگیرى  سبک  که   8 ناحیه  در 
و عکس العمل  کردن  عمل  کردن،  احساس  از طریق  یادگیرنده 
یاد مى گیرد. این یادگیرندگان ویژگى هاى سبک واگرا و انطباق 
پذیر را هم زمان دارا هستند. آنها در مفهوم سازى و معنا دادن به 

تجربه ها ضعیف هستند. 

در ناحیه 9 که ســبک یادگیــرى متعــادل30 در آن قرار دارد، 
یادگیرنــده در تعادلى بین هر چهار شــیوه یادگیرى قرار دارد و 
یادگیرندگان این دســته از طریق احســاس کردن، عمل کردن، 

.(Hunt, 1987) عکس العمل و فکر کردن یاد مى گیرند

 هدف و سؤاالت پژوهش 
داخل  در  کلب  یادگیرى  سبک هاى  درباره  انجام شده  مطالعات 
بین  در  متنوعى  سبک هاى  مى دهد  نشان  کشور  از  خارج  و 
معمارى  رشته  در  دارد.  وجود  مختلف  رشته هاى  دانشجویان 
در کشور ما تحقیقات مدونى در این خصوص انجام نشده است. 
دانشجویان  یادگیرى  سبک هاى  تعیین  باهدف  حاضر  مطالعه 
مهندسى معمارى در مقطع کارشناسى بر اساس تئورى یادگیرى 
این پرسش اصلى  با  این پژوهش  انجام شده است.  تجربى کلب 
شروع شده است که آیا مى توان یک سبک یادگیرى را به عنوان 
سبک غالب دانشجویان رشته معمارى عنوان نمود؟ و در ادامه 
معمارى  دانشجویان  یادگیرى  سبک هاى  آیا  اینکه  پرسش  این 
با نیازها و اهداف پیش بینى شده رشته معمارى متناسب است؟ 
در  غالب  سبک هاى  شناسایى  با  تا  شد  تالش  مطالعه  این  در 
و  برنامه ریزى  براى  زمینه اى   ، تحصیلى  رشته  این  دانشجویان 
انتخاب روش هاى کارآمدتر آموزشى که تناسب بیشترى با سبک 
غالب یادگیرى دانشجویان دارد، پیشنهاد گردد. تحقیق در این 
گرایش هاى  انتخاب  در  را  دانشجویان  مى تواند  زمینه همچنین 

54

 شکل 2.  نه ناحیه سبک یادگیرى بر اساس نظریه کلب و تکمیل آن توسط هانت
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و  توانایى ها  عالیق،  به  توجه  با  معمارى  ارشد  کارشناسى 
استعدادهایشان براى موفقیت هر چه بیشتر در تحصیل نیز یارى 

کند.

 روش پژوهش 
پژوهش حاضر توصیفى- تحلیلى است که به صورت مقطعى در 
رشته  دانشجویان  کلیه  پژوهش  جامعه  شد.  انجام   1396 سال 
مقاطع  در  بابل  نوشیروانى  صنعتى  دانشگاه  معمارى  مهندسى 
کارشناسى سال اول تا آخر بودند. در این مطالعه 85 پرسش نامه 
در بین دانشجویان توزیع شد و 76 پرسش نامه جمع آورى شد. 
پرسش نامه اى  داده ها،  گردآورى  ابزار   (٪89 پاسخگویى  (نرخ 
کافى  توضیحات  شامل  اول  بخش   : بود  بخش  سه  بر  مشتمل 
بخش  پرسش نامه،  تکمیل  راهنماى  و  پژوهش  هدف  مورد  در 
دوم شامل خصوصیات جمعیتى دانشجویان و بخش سوم شامل 
فارسى  ترجمه  پایایى  و  روایى  بود.  کلب  استاندارد  پرسش نامه 
تائید  مورد  مختلف   پژوهش هاى  در  ایران  در  پرسش نامه  این 
لرگانى،  حسینى  1386؛  همکاران،  و  زاده  (ولى  گرفت  قرار 
1377؛رحمانى شمس، 1379؛ تقوایى، 1381). این پرسش نامه 
شامل 12سؤال بود که فرد پاسخ دهنده باید در مقابل گزینه ها 
اختصاص  را   4 تا   1 عدد  خود،  یادگیرى  ترجیحات  ترتیب  به 
شامل  یادگیرى  روش  چهار  از  یکى  نمایانگر  گزینه  هر  دهد. 
تجربه عینى، مشاهده تأملى، مفهوم سازى انتزاعى و آزمایشگرى 
فعال است. داده هاى به دست آمده با کمک راهنماى پرسش نامه 
کلب سازمان دهى شد و بر اساس آن دانشجویان در چهار سبک 
یادگیرى یعنى سبک یادگیرى واگرا، انطباق دهنده، جذب کننده 
توسعه  اساس  بر  دسته   9 و  کلب   نظریه  اساس  بر  همگرا  و 
سبک هاى یادگیرى کلب دسته بندى شدند. داده ها با استفاده از 

نرم افزار SPSS 23 تجزیه وتحلیل شدند. 

 یافته ها 
تکمیل  با  دانشجویان  از  نفر   76 پژوهش،  جامعه  نفر   85 از 
 ، تعداد  این  از  کردند.  شرکت  مطالعه  این  در  پرسش نامه 
دانشجویان دختر 55 نفر و تعداد دانشجویان پسر 21 نفر بوده 

است. (جدول 2)

معمارى  کارشناسى  ورودى  چهار  در  موردپژوهش  دانشجویان 
ورودى  دانشجویان  ترتیب  به  که  بودند  تحصیل  به  مشغول 
انجام پژوهش یعنى اردیبهشت 1396  با توجه به زمان   1395
دانشجویان  معمارى،  رشته  در  تحصیلشان  اول  سال  پایان  در 
معمارى،  رشته  در  تحصیل  دوم  سال  پایان  در   1394 ورودى 
دانشجویان ورودى 1393 در پایان سال سوم تحصیل در رشته 
سال  در  بهمن)  (ورودى   1392 ورودى  دانشجویان  و  معمارى 

چهارم تحصیل در رشته معمارى بودند. (جدول 3) 

جدول2. اطالعات نمونه پژوهش بر اساس جنسیت

جدول 3 . اطالعات نمونه پژوهش بر اساس سال ورودى

در ادامه بر اساس مجموع پاسخ هایى که دانشجویان به سؤاالت 
در  برایشان  که  یادگیرى  شیوه  بر اساس  دادند،  پرسش نامه 
ارجحیت قرار داشت، نمره اى را در هرکدام از شیوه هاى یادگیرى 
. باالترین میانگین (32/24) مربوط به  چهارگانه کسب نمودند 
میانگین (24/93)  و کمترین  فعال  آزمایشگرى  یادگیرى  شیوه 
مربوط به شیوه یادگیرى تجربه عینى بوده است. باالترین انحراف 
و  انتزاعى  مفهوم سازى  یادگیرى  به شیوه  مربوط   (6/61) معیار 
کمترین انحراف معیار (5/50) مربوط به شیوه یادگیرى تجربه 
یادگیرى  شیوه هاى  به  مربوط   (48) نمره  حداکثر  است.  عینى 
مفهوم سازى انتزاعى و مشاهده تأملى و حداقل نمره (41) مربوط 

به شیوه یادگیرى تجربه عینى است. (جدول 4)

چهارگانه  سبک هاى  در  دانشجویان  گروه بندى  درصد  و  تعداد 
یادگیرى بر اساس سال ورودى شان، در جدول 5 بیان گردیده 
است. براین اساس ترتیب سبک هاى یادگیرى در هر چهار ورودى 
به صورت یکسان بوده است و در هر چهار ورودى بیش از نیمى 
واگرا  یادگیرى  با سبک  را دانشجویان  از دانشجویان هر کالس 
تشکیل مى دهند. و آزمون خى دو نیز نشان داد که میان سبک 
یادگیرى غالب در دانشجویان معمارى و سال ورودى شان ارتباط 

معنى دارى وجود ندارد. (جدول 5)

دانشجویان  بین  در  یادگیرى  سبک هاى  انواع  توزیع  ازنظر 
با توجه به داده هاى پرسش نامه استاندارد کلب  رشته معمارى، 
همان طور که در جدول 6 بیان شده است، سبک یادگیرى برتر 

فراوانى درصد
55 72 /4 زن
21 27/6 مرد
76 100 کل

فراوانى درصد
19 25 1392
21 27/6 1393
15 19/7 1394
21 27/6 1395 

76 100 کل
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در دانشجویان معمارى به ترتیب واگرا (60/5 %) ، انطباق دهنده 
(25%) ، جذب کننده (10/5%) و همگرا (3/9 %) بود. (جدول 6) 

(شکل 3)

ازنظر توزیع انواع سبک هاى یادگیرى 9 گانه در بین دانشجویان 
رشته معمارى، با توجه به داده هاى پرسش نامه استاندارد کلب، 
شمالى  معمارى،  دانشجویان  بین  در  غالب  یادگیرى  سبک 
، واگرا 28/9% ، شرقى 14/5% بوده است. (جدول 7)   %32/9

(جدول 8)

 بحث 
در  ریزان  برنامه  و  استادان  توجه  باورند که  این  بر  پژوهشگران 
تسهیل  موجب  یادگیرى  سبک هاى  به  آموزش  مختلف  سطوح 

در  را  فراگیران  و  شد  خواهد  یادگیرى  و  آموزش  فرایندهاى 
مى کند.  یارى  شغلى  موقعیت هاى  و  تحصیلى  رشته  انتخاب 
تجارب  و  جهان  با  برخورد  در  که  است  کامل کسى  یادگیرنده 
مى تواند  به راحتى  و  است  نسبیت گرا  و  انعطاف پذیر  بسیار  خود 
یعنى  یادگیرى  اصلى  شیوه  چهار  میان  دیالکتیکى  تعارض هاى 
تجربه عینى، مشاهده تأملى، مفهوم سازى انتزاعى و آزمایشگرى 
فعال را با یکدیگر حل کند. براي این که فرد به یادگیرنده ى مؤثر 
مبدل گردد باید بتواند متناسب با موقعیت از سبک هاى یادگیري 

مختلف استفاده کند (سیف، 1395). 

با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، دانشجویان معمارى 
موردمطالعه در این مقاله از میان سبک هاى یادگیرى چهارگانه 
کلب بیشتر در دسته هاى واگرا (60/5%) و انطباق پذیر (%25) 
قرار دارند. این نتیجه تا حدى با مطالعات کلب که سبک غالب 
 kolb,) معماران را سبک انطباق پذیر بیان مى کند، مطابقت دارد

56

تجربه عینى مشاهده تأملى مفهوم سازى انتزاعى آزمایشگرى فعال

76 76 76 76 نمونه معتبر
24/93 31/72 31/16 32/24 میانگین
5/50 6/52 6/61 6/26 انحراف معیار
14 17 14 حداقل 18
41 48 48 45 حداکثر

گروه بندى کل ورودى

واگرا انطباق دهنده جذب کننده همگرا

11 4 3 1 19 تعداد 1392
%57/9 %21/1 %15/8 %5/3 %100 بر اساس ورودى %

11 6 2 2 21 تعداد 1393

 %52/4 %28/6 %9/5 %9/5 %100 بر اساس ورودى %

9 4 2 0 15 تعداد 1394
%60/0 %26/7 %13/3 %0/0 %100 بر اساس ورودى %

15 5 1 0 21 تعداد 1395
%71/4 %23/8 %4/8 %0/0 %100 بر اساس ورودى %

46 19 8 3 76 تعداد کل
%60/5 %25/0 %10/5 %3/9 %100 بر اساس ورودى %

جدول4. میانگین، انحراف معیار،حداقل، حداکثر نمره هاى دانشجویان در پرسش نامه شیوه هاى یادگیرى

جدول 5 . گروه بندى سبک یادگیرى بر اساس سال ورودى دانشجویان 
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فراوانى درصد سبک یادگیرى

46 60/5 واگرا
19 25/0 انطباق دهنده
8 10/5 جذب کننده
3 3/9 همگرا
76 100/0 کل

فراوانى درصد سبک یادگیرى

22 28/9 واگرا
11 14/5 شرقى
3 3/9 جذب کننده
1 1/3 جنوبى
1 1/3 همگرا
1 1/3 غربى
6 7/9 انطباق دهنده

25 32/9 شمالى
6 7/9 متعادل
76 100/0 کل

جدول 6. اطالعات نمونه پژوهش بر اساس سبک هاى یادگیرى چهارگانه کلب  

شکل 3 . اولویت سبک هاى یادگیرى در دانشجویان معمارى 

جدول 7 . اطالعات نمونه پژوهش بر اساس سبک هاى 9 گانه یادگیرى توسعه یافته کلب
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58

ورودى کل سبک یادگیرى

1392 1393 1394 1395

5 6 6 5 22 تعداد واگرا
%26٫3 %28٫6 %40 %23٫8 %28٫9  بر اساس ورودى %
%6٫6 %7٫9 %7٫9 %6٫6 %28٫9  درصد از کل

2 2 1 6 11 تعداد شرقى
%10٫5 %9٫5 %6٫7 %28٫6 %14٫5 بر اساس ورودى %
%2٫6 %2٫6 %1٫3 %7٫9 %14٫5 درصد از کل

1 1 0 1 3 تعداد جذب کننده
%5٫3 %4٫8 %0 %4٫8 %3٫9 بر اساس ورودى %
%1٫3 %1٫3 %0 %1٫3 %3٫9 درصد از کل

0 0 1 0 1 تعداد جنوبى
%0 %0 %6٫7 %0 %1٫3 بر اساس ورودى %
%0 %0 %1٫3 %0 %1٫3 درصد از کل
0 1 0 0 1 تعداد همگرا

%0 %4٫8 %0 %0 %1٫3 بر اساس ورودى %
%0 %1٫3 %0 %0 %1٫3 درصد از کل
0 1 0 0 1 تعداد غربى

%0 %4٫8 %0 %0 %1٫3 بر اساس ورودى %
%0 %1٫3 %0 %0 %1٫3 درصد از کل
1 1 4 0 6 تعداد انطباق دهنده

%5٫3 %4٫8 %26٫7 %0 %7٫9 بر اساس ورودى %
%1٫3 %1٫3 %5٫3 %0 %7٫9 درصد از کل

8 6 3 8 25 تعداد شمالى
%42٫1 %28٫6 %20 %38٫1 %32٫9 بر اساس ورودى %
%10٫5 %7٫9 %3٫9 %10٫5 %32٫9 تعداد از کل

2 3 0 1 6 تعداد متعادل
%10٫5 %14٫3 %0 %4٫8 %7٫9 بر اساس ورودى %
%2٫6 %3٫9 %0 %1٫3 %7٫9 درصد از کل

19 21 15 21 76 تعداد کل
%25 %27٫6 %19٫7 %27٫6 %100 درصد از کل

جدول 8 . جدول متقاطع سبک هاى 9 گانه یادگیرى توسعه یافته کلب بر اساس سال ورودى دانشجویان گروه بندى
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2014). مطالعات انجام شده پیشین در مورد سبک یادگیرى غالب 
شده  آورده  به صورت خالصه   9 جدول  در  معمارى  دانشجویان 

است. (جدول 9)

نتایج مطالعه حاضر، با نتیجه مطالعه کوآن و یون یآن (2005)، 
آکین یود و خان (2016) و ماتوراکارن و موراپن (2017) مطابقت 
دانشجویان  یادگیرى  سبک   ،(2016) خان  و  یود  آکین  دارد. 
شیوه  از  استفاده  با  را  نیجریه  کشور  در  دانشگاهى  در  طراحى 
سبکشاهاى یادگیرى کلب موردسنجش قراردادند و سبک غالب 
 Akinyode &) دانشجویان طراحى را سبک واگرا معرفى نمودند
یادگیرى  غالب  نیز سبک  موراپن  و  ماتوراکارن   .(Khan, 2016
با  تایلند  کشور  در  دانشگاهى  در  را  معمارى  رشته  دانشجویان 
آنها  و  قراردادند  موردسنجش  کلب  یادگیرى  سبک  از  استفاده 
معرفى  واگرا  سبک  را  معمارى  دانشجویان  غالب  سبک  نیز 
نمودند (Maturakan & Moorapun, 2017). البته در تحقیقات 
نتایج  ترکیه  کشور  در  دمیرباس  و  دمیرکان  توسط  انجام شده 
متفاوتى با توجه به جدول 9 گزارش شده است. همچنین نیولند 

را  معمارى  دانشجویان  غالب  یادگیرى  سبک  نیز  همکاران  و 
 .(Newland et al., 1987) سبک جذب کننده معرفى کرده است
نتایج مطالعات  بین  تفاوت در  کوان و یون یآن (2005) وجود 
انجام شده را ناشى از تفاوت هاى فرهنگى مى داند و عامل فرهنگ 
کنار  در  دانشجویان  غالب  یادگیرى  سبک  در  مؤثرى  عامل  را 
رشته تحصیلى شان مى داند (Kvan & Yunyan, 2005). با توجه 
است،  انجام شده  متفاوتى  در کشورهاى  تحقیقات  این  اینکه  به 
مى توان عامل فرهنگى را نیز عامل تأثیرگذارى بر سبک یادگیرى 
دانشجویان دانست. با توجه به ناحیه بندى نه گانه کلب نیز سبک 
غالب دانشجویان معمارى موردمطالعه به ترتیب شمالى (32,9) 
و واگرا (28/9) بوده است. کلب (2005) نیز بیشتر دانشجویان 
اینکه  به  توجه  با  غربى.  تا  مى داند  شرقى  یادگیرندگان  را  هنر 
واگرا  سبک  ترکیب  کلب،  گانه   9 سبک هاى  در  شمالى  سبک 
دانشجویان  غالب  سبک  دو  ویژگى هاى  است،  یابنده  انطباق  و 
را  یابنده  انطباق  و  واگرا  سبک  یعنى  تحقیق،  این  در  معمارى 
مى توان در جدول 10 به صورت خالصه بیان نمود. (جدول 10) 

سبک یادگیرى غالب دانشجویان معمارىمطالعات پیشین

انطباق پذیرکلب (1984)1
2(1987)  

جذب کنندهنیولند و همکاران31
همگرادمیرباس و دمیرکان32 (2003)3
واگراکوان و یون یآن33 (2005)4
همگرادمیرباس و دمیرکان (2007)5
واگراآکین یود و خان34 (2016)6
واگراماتوراکارن و موراپون35 (2017)7

سبک یادگیرى واگ را

تجربه عینى + مشاهده تأملى

(احساس کردن + مشاهده کردن)

توانایى ابراز اندیشه ها و ایده هاى متنوع
رسیدن به یک راه حل خالق

قوى بودن قدرت تخیل
دریافت اطالعات به صورت عینى
پردازش اطالعات به صورت تأملى

توانایى انجام کارها به صورت گروهى
سبک یادگیرى انطباق یابنده

تجربه عینى + آزمایشگرى فعال

(احساس کردن + انجام دادن)

انجام بهتر کارهاى عملى و محسوس
انعطاف پذیر و تطبیق پذیر
عالقه به کارهاى گروهى

      جدول 9. مطالعات پیشین در خصوص سبک هاى غالب یادگیرى دانشجویان معمارى

جدول 10. ویژگى هاى سبک هاى یادگیرى واگرا و انطباق یابنده بر اساس ویژگى هاى رشته معمارى



شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان 1390                       هویت شهر

             13
97

یز 
پای

م/ 
ده

واز
ل د

سا
م/ 

نج
و پ

ى  
 س

ره 
ما

 ش
   

   
هر 

 ش
ت

وی
ه

دکتر سیده سمیه میرمرادى

 نکته حائز اهمیت این است که رشته معمارى تنها یک آموزش 
هنر محور نیست بلکه ترکیبى از هنر و آموزش فّناورى را شامل 
مى شود. گیلفورد و دیگران تفکر همگرا و واگرا را ابعاد منفک و 
مستقل توانایى انسان گرفته اند که در هر فرد به نسبتى تحقق 
آن  کلیت  در  طراحى   .(169-168  ، الوسون،1384   ) مى یابد 
فراگیرد  مى توان  به ندرت  را  طراحى  ازآنجاکه  واگراست.  امرى 
بهینه سازى منجر به پاسخ صحیح دانست، تفکر واگرا موردنیاز 
زیادى  گام هاى  طراحى  فرایند  هر  در  این همه  با  بود.  خواهد 
به روشنى  طراحى  مى کند.  ایجاب  را  همگرایى  خود  که  است 
حاوى هر دو نوع تفکر همگرا و واگراست (همان، 169). عموماً 
دانش آموزان توانا در تفکر همگرا به سمت علوم کشش دارند. 
(همان،  دارند  به هنرها عالقه  آنها  واگراتر  درحالى که همتاهاى 
181). و این موضوع شاید سبب شود که اغلب دانشجویانى که 
غالب  نیز سبک  وارد مى شوند  به رشته معمارى  امر  ابتداى  در 
واگرا داشته باشند. هم دانشمندان و هم هنرمندان به هر دو تفکر 
همگرا و واگرا نیاز دارند. ولى شاید فقط طراح باشد که به این 
دو مهارت بیش از همه به نسبتى مساوى نیازمند است (همان، 
181). تفکر همگرا باهوش رابطه دارد اما تفکر واگرا ویژگى مهم 
آفرینندگى است. تفکر همگرا و تفکر واگرا دو جنبه عمده تفکر 
تفکر  در  که  است  این  در  آنها  اصلى  تفاوت  که  هستند  انسان 
همگرا نتیجه تفکر از قبل معلوم است، یعنى همیشه یک جواب 
درست یا غلط وجود دارد، اما در تفکر واگرا جواب قطعى وجود 
ندارد و تعداد زیادى جواب احتمالى ممکن است موجود باشند 
که ازنظر منطقى هر یک از آنها درست است. بنابراین در نظریه 
گیلفورد آفرینندگى برحسب تفکر واگرا تعریف شده است (سیف، 
طراحى  فرایند   (1989) کراس  نظر  اساس  بر    .(408  ،1395
از تعدادى مرحله واگرا تشکیل شده  یک فعالیت همگراست که 
و  مناسب ترین  از  منتخبى  شامل  که  همگرا  فعالیت  یک  است. 
امکان پذیرترین راه حل ها از گزینه هاى مختلف با توجه به اهداف 
طیف  تولید  به  واگرا  فرد  یک  درحالى که  است.  طراحى  مسئله 
 Demirkan &) مى پردازد  طراحى  گزینه هاى  از  گسترده اى 
داشتن سبک  لزوماً  بنابراین مى توان گفت   .(Demirbas, 2008
با  معمارى  رشته  در  بیشتر  موفقیت  معناى  به  واگرا  یادگیرى 
توجه به ویژگى دوسویه آن به صورت کلى (ترکیب هنر و آموزش 
فّناورى) و ویژگى دوگانه امر طراحى (هم زمانى جنبه همگرایى 
گفت  مى توان  نیست.  طراحى)  مختلف  مراحل  در  واگرایى  و 
دانشجویان با سبک یادگیرى واگرا طبق ویژگى هاى بیان شده در 
جدول 10 در بخش هاى خالقانه طراحى معمارى، قدرت تخیل و 
ارائه راه حل هاى مختلف در مرحله نخست طراحى موفق ترند. در 
تحقیق انجام شده توسط آصفى و سلخى نیز که با ابزار ندهرمان 
به شناسایى سبک هاى یادگیرى دانشجویان معمارى پرداخته اند، 
بر ارتباط میان سبک یادگیرى تعاملى با بروز خالقیت در طراحى 
  .(1396 خسرقى،  سلخى  و  (آصفى  است  شده  تأکید  معمارى 
بنابراین با توجه به اینکه یادگیرنده کامل کسى است که متناسب 

با موقعیت هاى مختلف، انعطاف پذیر و نسبیت گرا برخورد کرده 
و قادر باشد از سبک هاى مختلف یادگیرى متناسب با موقعیت 
استفاده نماید (سیف، 1395). مى توان گفت یادگیرنده موفق در 
رشته چندوجهى معمارى نیز باید بتواند توانایى حرکت در کل 
چرخه یادگیرى کلب و استفاده از سبک هاى مختلف یادگیرى در 

مراحل مختلف امر طراحى را در خود تقویت نماید.  

موضوع  این  بیان کننده  معمارى  رشته  آموزشى  برنامه  بررسى 
است که برنامه معمارى ترکیبى از سه حوزه اصلى علوم انسانى، 
فّناورى و علوم مثبِت، و خالقیت طراحى است. گرچه اهمیت و 
باهم  معمارى  مختلف  مدارس  در  سه گانه  حوزه هاى  این  سهم 
خالقانه  بخش  معمارى،  مدارس  اکثر  در  ولى  است،  متفاوت 
که  است  جایى  طراحى  حوزه  زیرا  دارد.  بسزایى  سهم  طراحى 
بینش هاى حوزه علوم انسانى و دانش هاى علوم مثبِت و فّناورى 
در قالب کالبد و فضاى معمارى تجلى مى یابد. سهم زمانى دروس 
کل  از  نیمى  با  مساوى  معمارى  کارشناسى  برنامه  در  طراحى 
زمان دوره طراحى است (ایزدى، 1382). به نظر مى رسد با توجه 
به چندوجهى بودن رشته معمارى و هم زمانى جنبه هاى هنرى 
و فن و تئورى و عملى در آن، با توجه به توضیحات فوق بتوان 
گفت هر دو وجه همگرا و واگرا باید در دانشجویان معمارى به 
یک میزان تقویت شود.  درست است که طبق نظریات گفته شده، 
آفرینندگى و خالقیت بیشتر با سبک تفکرى واگرا منطبق است، 
اما سهم دروس فنى و فن نیز در دوره آموزش معمارى بسیار 
حائز اهمیت است. ضمن اینکه در همان دروس طراحى و مرتبط 
با خالقیت و آفرینندگى نیز ،طبق آنچه بیان شد هر دو تفکر واگرا 
و همگرا موردنیاز است (الوسون، 1384، 169). همچنین الزم 
است به این نکته توجه شود که اهداف پیش بینى شده براى هر 
رشته در هر دانشگاهى چیست و پیش بینى مى شود یادگیرندگان 
در پایان دوره تحصیلى شان چه توانایى هایى داشته باشند. این 
زمینه  بودن  گسترده  به  توجه  با  که  است  اهمیت  حائز  نکته 
مطالعاتى و همچنین اجرایى رشته معمارى همه فارغ التحصیالن 
تنها درزمینه خالقیت  به تقویت  نیاز  لزوماً  کارشناسى معمارى 
و آفرینندگى که منطبق با ویژگى هاى سبک یادگیرى واگراست 
سطح  مختلف  دانشگاه هاى  از  که  انتظاراتى  همچنین  و  ندارند 
خواهد  نیاز  قطعاً  و  نبوده  یکسان  به صورت  مى رود  نیز  کشور 
بود تا با توجه به نیازهاى بومى مناطق مختلف فارغ التحصیالن 
درنتیجه  و  شده  مشغول  مختلفى  کارى  حوزه هاى  در  معمارى 
نیاز به توانایى هاى سبک هاى یادگیرى دیگر نیز خواهند داشت. 

نکته مهم دیگرى که در شرح دروس دوره کارشناسى مهندسى 
آموزش  نارسایى  شده  تأکید  آن  به  نیز  علوم  وزارت  معمارى 
معمارى در اغلب موارد در ایجاد ارتباط میان دروس نظرى و کار 
طراحى است. به این معنا که دانشجو قادر نیست میان مطالب 
پراکنده اى که در دروس متعدد ارائه مى شود با طراحى معمارى 
ارتباط معنادارى برقرار نماید. گویى هر درس براى خود داستان 
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مى یابد.  خاتمه  کارنامه  در  مجزا  نمره اى  با  که  است  مستقلى 
آنها  کردن  کاربردى  و  دانسته ها  سازمان دهى  اتفاق  این  الزمه 
است و مطابق با جدول 1 و 10 افراد با سبک یادگیرى واگرا در 
این موضوع توانمند نیستند. بنابراین تأکید بیش ازحد بر جنبه 
خالقیت و تخیل و ایده پردازى معمارى و تقویت سبک یادگیرى 
توانایى هاى  ماندن  مغفول  و  رشته  این  دانشجویان  واگراى 
را  معمارى  فارغ التحصیالن  مى تواند  دیگر،  یادگیرى  سبک هاى 
با  که  اجرایى  کارهاى  محدودکننده  واقعیت هاى  با  مواجهه  در 
آن مواجه خواهند شد دچار مشکل نماید. هریک از سبک هاى 
فوق داراى نقاط قوت و ضعف خاص خود مى باشند که تکیه بر 
یک سبک خاص و چشم پوشى از سبک هاى دیگر یادگیرنده را 
در ناکامى جدى قرار مى دهد. بنابراین معلمان باید شرایطى را 
فراهم نمایند که اوالً هریک از یادگیرندگان بتوانند چهار مرحله 
دارا  آنها ضمن  از  هریک  و  نمایند  موفقیت طى  با  را  یادگیرى 
توانمندى هاى  و  از مهارت ها  از سبک ها  بودن خصوصیات یکى 

سایر سبک ها نیز غافل نمانند.

هر  با  مواجهه  در  را  خود  خاص  راهکار  باید  طراحى  آموزگار   
 (1987 و   1984) شوان  نظر  اساس  بر  نمایند.  اتخاذ  دانشجو 
ابزار  و  کند  استفاده  ارتباطى  ابزارهاى  همه  از  باید  آموزگار 
مناسب را به عنوان عکس العملى در برابر نوع عملکرد دانشجویان 
را  فراگیران  اطالعات  پردازش  اساتید روش  اگر  در پیش گیرد. 
از روش هایى مثل سخنرانى  را  بدانند، روش هاى آموزشى خود 
بهروش هایى که منجر به درك  بیشتر مطالب آموزشى مى شود، 
را  فراگیران  یادگیرى  مى توانند  ترتیب  بدین  و  داده  تغییر 
روشى  با  مى دهد  آموزش  استاد،  که  روشى  اگر  دهند.  افزایش 
مى کنند  خودسازمان دهى  ذهن  در  را  مطالب  فراگیران  که 
هماهنگ باشد، روش آموزش استاد باعث یادگیرى بهتر خواهد 
سیستم  در  فراگیران  یادگیرى  سبک  تشخیص  درنتیجه،  شد. 
آموزشى و استفاده از روش آموزشى مرتبط با آن براى تدریس 
در  مى شود.  یادگیرى  بیشتر  و  بهتر  تسهیل  موجب  فراگیران، 
تعلیم به عنوان یک فرایند بهتر است از روش هاى تلفیقى استفاده 
تحت  را  یادگیرى  با سبک هاى مختلف  فراگیران  بتوان  تا  شود 
با  برخورد  در  معلم   .(Kolb & Kolb, 2005b) قرارداد  پوشش 
یادگیرندگان مختلف باید بپذیرد که هر یک از آنان ممکن است 
با سبک خاصى از یادگیرى به انجام تکالیف درسى و یادگیرى 
موضوعات مختلف بپردازند. بنابراین باید آماده باشد تا با هر یک 
از یادگیرندگان خود برخوردى متناسب با سبک و شیوه یادگیرى 
او داشته باشد (سیف، 1395، 291). آموزگار باید تفاوت هاى بین 
یادگیرندگان را در رویکردهایشان نسبت به یادگیرى بشناسد و 
فراهم  را  مختلف  یادگیرندگان  با  متناسب  آموزشى  فرصت هاى 
آورد (سیف، 1395، 444). بنابراین رویکرد مناسب براى انتخاب 
روش تدریس متناسب در هر کالس مى تواند با شناخت سبک 
یادگیرى دانشجویان و درصد آنها، اختصاص زمانه اى متناسب با 

شیوه تدریس مناسب با هر سبک یادگیرى به صورت یک برنامه 
درسى همه جانبه و جامع باشد که در آن دانشجویان از هر نوع 
با  متناسب  درسى  برنامه  از  بخشى  از  بتوانند  یادگیرى  سبک 

سبک یادگیرى خود بهره ببرند. 

تعامل  در  دانشجویان  نقاط ضعف  تقویت  به  بعدى کمک  نکته 
با یکدیگر است. با توجه به اینکه دانشجویان با سبک یادگیرى 
واگرا خالق ترین ها در بین گروه هاى مختلف یادگیرندگان هستند 
(Hsu, 1999)، مى توان از قابلیت هاى این دانشجویان در کالسها 
که  کرد  تقسیم  گروه هاى طراحى  به  را  دانشجویان  و  برد  بهره 
این گروه ها  و  باشند  یادگیرى  از سبک هاى مختلف  اعضاى آن 
مى توانند بر روى پروژه هاى بزرگ ترى در مقایسه با دانشجویان 
انفرادى کار کنند. این راهکار مى تواند باعث تقویت هر دو وجه 
و رفع نقاط ضعف دانشجویان شود. گروه هاى دانشجویانى که از 
کارى،  گروه  یک  در  مى برند  بهره  یادگیرى  مختلف  سبک هاى 
مراحل  به  توجه  با  را  معمارى  طراحى  پروژه  بازدهى  مى تواند 
کلب  چرخه  مختلف  سبک هاى  قابلیت هاى  به  نیاز  و  مختلف 
یادگیرى  مختلف  سبک هاى  با  دانشجویان  همچنین  و  باالبرده 
با  بیاموزند و  از یکدیگر  در کنار هم مى توانند به صورت تعاملى 
ویژگى هاى سبک هاى دیگر یادگیرى متفاوت با خود آشنا شده و 

آنها را نیز تقویت نمایند. 

به  مى تواند  دانشجویان  یادگیرى  سبک  دانستن  همچنین 
انفرادى  هاى  کرکسیون  و  مشاوره  در  تا  کند  کمک  آموزگاران 
کنند.  کمک  ضعفشان  نقاط  بر  غلبه  براى  دانشجویان  به 
افزایش آگاهى معلمان به سبک هاى یادگیرى منجر به افزایش 
ارتباط  و  مى شود  معلمان  آموزشى  سبک هاى  انعطاف پذیرى 
از  استاد  بهتر  درك  به  و  کرده  تقویت  را  دانشجو  و  معلم  بین 
ویژگى هاى دانشجویان و توانایى هایشان منجر شده و این درك 
باعث راهنمایى متناسب استاد با شناخت توانایى ها و نقاط ضعف 

دانشجویان خواهد شد. 

 نتیجه گیرى 
به سمت  تفکر همگرا  توانا در  آموزان  دانش  ازآنجایى که عموماً 
به هنرها  آنها  واگراتر  ، درحالى که همتاهاى  علوم کشش دارند 
عالقه مندند و این موضوع شاید سبب شود که اغلب دانشجویانى 
که در ابتداى امر به رشته معمارى وارد مى شوند نیز سبک غالب 
واگرا داشته باشند. (که این موضوع یک تحقیق طولى بر روى 
تغییرات  بررسى  و  معمارى  رشته  به  ورود  بدو  از  دانشجویان 
دارد)  نیاز  را  آموزشى  دوره  طول  در  آنها  یادگیرى  سبک هاى 
غالب  یادگیرى  سبک هاى  آیا  که  گفت  اطمینان  با  نمى توان 
دانشجویان رشته هاى مختلف درنتیجه آموزش هایى است که در 
دوره هاى تحصیلى شان دریافت مى کنند و یا اینکه از ابتدا دانش 
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آموزان بر اساس ویژگى هاى عالقه اى شان و همچنین سبک هاى 
یادگیرى شان که در طول زمان شکل گرفته به رشته هاى مختلف 
آنچه  بااین حال  مى شوند.  وارد  آنها  به  و  عالقه مند  دانشگاهى 
نتایج حاصل از این پژوهش نشان مى دهد و غالب پژوهش هاى 
انجام شده در این راستا در سایر کشورها نیز آن را تائید مى کنند 
معمارى  رشته  دانشجویان  یادگیرى  غالب  سبک  که  است  این 
سبک  بعدازآن  زیادى  اختالف  با  و  واگراست  یادگیرى  سبک 
یادگیرى انطباق پذیر. اما آنچه بسیار به ندرت در میان جمعیت 
دانشجویان معمارى مشاهده مى شود دو سبک یادگیرى همگرا 
و جذب کننده است. با توجه به اینکه ویژگى هاى یادگیرندگان با 
سبک یادگیرى واگرا بیشتر منطبق بر جنبه هاى هنرى و علوم 
انسانى معمارى است و این یادگیرندگان از تخیل قوى و خالقیت 
زیادى برخوردارند، مى توان گفت تا حد زیادى منطبق بر شرایط 
یادگیرى  این رشته تحصیلى هستند. سبک  بر  تحصیلى حاکم 
داراى  است،  داده شده  نشان  در جدول 10  که  همان طور  واگرا 
ایده هاى  و  اندیشه ها  ابراز  در  افراد  توانایى  مانند  مثبتى  نکات 
به  دررسیدن  بودن  موفق تر  و  تخیل  قدرت  بودن  قوى  متنوع، 
افراد  مثبت  ویژگى هاى  این  کنار  در  است.  خالق  راه حل هاى 
 1 جدول  در  ذکرشده  توانایى هاى  از  یادگیرى  سبک  این  با 
دارند. در حقیقت  بهره کمترى  یادگیرى  براى سایر سبک هاى 
یادگیرنده کامل، کسى است که متناسب با موقعیت هاى مختلف، 
یادگیرى  مختلف  سبک هاى  از  است  قادر  و  بوده  انعطاف پذیر 
موضوع،  این  نماید.  استفاده  مختلف  موقعیت هاى  با  متناسب 
یعنى توانایى استفاده از تمامى سبک هاى یادگیرى به خصوص در 
رشته معمارى به دلیل ویژگى هاى خاصى که در بخش پیشین به 
آن پرداخته شده و به صورت خالصه شامل این موارد است، بیشتر 

احساس مى شود : 

معمارى یک رشته چندوجهى است و عالوه بر جنبه هاى هنرى 
و انسانى، جنبه فن آن نیز حائز اهمیت است.

دوره  واحدهاى  از  نیمى  که  نیز  معمارى  طراحى  دروس 
دوگانه  ویژگى هاى  به  توجه  با  مى دهند  پوشش  را  کارشناسى 
دو  هر  در  توانایى  نیازمند  طراحى  فرایند  همگرایى  و  واگرایى 

بخش هستند.

 هم دانشمندان و هم هنرمندان به هر دو تفکر همگرا و واگرا 
نیاز دارند. ولى شاید فقط طراح باشد که به این دو مهارت بیش 

از همه به نسبتى مساوى نیازمند است.

لزوم ایجاد ارتباط قوى میان مباحث نظرى با دروس طراحى در 
رشته معمارى، توانایى تعمیم و سازمان دهى زیاد دانشجویان را 

مى طلبد که افراد داراى سبک واگرا آن را دارا نمى باشند. 

اجرایى  زمینه مطالعاتى و همچنین  بودن  به گسترده  توجه  با 
لزوماً  معمارى  کارشناسى  فارغ التحصیالن  همه  معمارى  رشته 
نیاز به قوى بودن تنها درزمینۀ خالقیت و آفرینندگى که منطبق 

با ویژگى هاى سبک یادگیرى واگراست ندارند.

نیز مى رود  از دانشگاه هاى مختلف سطح کشور  انتظاراتى که   
به صورت یکسان نبوده و قطعاً نیاز خواهد بود تا با توجه به نیازهاى 
بومى مناطق مختلف فارغ التحصیالن معمارى در حوزه هاى کارى 
مختلفى مشغول شده و درنتیجه نیاز به توانایى هاى سبک هاى 

یادگیرى دیگر نیز خواهند داشت. 

چندوجهى  رشته  در  موفق  یادگیرنده  گفت،  مى توان  بنابراین 
معمارى باید بتواند توانایى حرکت در کل چرخه یادگیرى کلب 
و استفاده از سبک هاى مختلف یادگیرى در مراحل مختلف امر 
طراحى را در خود تقویت نماید. بنابراین الزم است اساتید این 
رشته ضمن شناخت سبک هاى یادگیرى غالب دانشجویان خود، 
اهمیت هرکدام از توانایى هاى دانشجویان سبک هاى مختلف را 
در مراحل مختلف فرایند طراحى معمارى به دانشجویان یادآورى 
کرده و آنها را در جهت شناخت نقاط قوت و ضعفشان با توجه به 
سبک غالب یادگیرى شان، در مسیر تقویت نقاط قوت و جبران 
تفاوت هاى  باید  آموزگار  نماید.  همچنین  یارى  نقاط ضعفشان 
یادگیرى  به  نسبت  رویکردهایشان  در  را  یادگیرندگان  بین 
بشناسد و فرصت هاى آموزشى متناسب با یادگیرندگان مختلف 
را فراهم آورد. به این منظور مى توان با شناخت سبک یادگیرى 
دانشجویان و درصد آن ها، اختصاص زمان هاى متناسب با شیوه 
تدریس مناسب با هر سبک یادگیرى به صورت یک برنامه درسى 
همه جانبه و جامع  در دستور کار قرار گیرد که در آن دانشجویان از 
هر نوع سبک یادگیرى بتوانند از بخشى از برنامه درسى متناسب 
به  معلمان  آگاهى  افزایش  ببرند.  بهره  خود  یادگیرى  سبک  با 
انعطاف پذیرى  افزایش  به  منجر  همچنین  یادگیرى  سبک هاى 
سبک هاى آموزشى معلمان مى شود و ارتباط بین معلم و دانشجو 
را تقویت کرده و به درك بهتر استاد از ویژگى هاى دانشجویان و 
توانایى هایشان منجر شده و این درك باعث راهنمایى متناسب 
استاد با شناخت توانایى ها و نقاط ضعف دانشجویان خواهد شد. 
ضعف  نقاط  تقویت  به  کمک  براى  مى توان  که  دیگرى  راه حل 
دانشجویان پیشنهاد داد تشکیل گروه هاى دانشجویانى است که 
از سبک هاى مختلف یادگیرى بهره مى برند.  بودن دانشجویان با 
سبک هاى مختلف یادگیرى در یک گروه کارى ، مى تواند بازدهى 
به  نیاز  و  مختلف  مراحل  به  توجه  با  را  معمارى  طراحى  پروژه 
باالبرده و همچنین  قابلیت هاى سبک هاى مختلف چرخه کلب 
دانشجویان با سبک هاى مختلف یادگیرى در کنار هم مى توانند 
به صورت تعاملى از یکدیگر بیاموزند و با ویژگى هاى سبک هاى 
تقویت  نیز  را  آنها  و  شده  آشنا  خود  با  متفاوت  یادگیرى  دیگر 

نمایند. 

 پى نوشت
1. Learning styles 
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2. Kolb’s experiential learning theory
3. Lewin
4. Dewey
5. Piaget
6. Kayes
7. Concrete experience (CE)
8. Reflective observation (RO)
9. Abstract conceptualization (AC)
10. Active experimentation (AE)
11. Perceiving
12. Processing 
13. Divergent
14. Assimilate
15. Convergent
16. Accommodate
17. Kolb
18. Zanich
19. Sharp
20. Zanich
21. Abbey, Hunt& Weiser
22. Reflecting
23. Thinking 
24. Doing 
25. Experiencing 
26. Easterner 
27. Southerner 
28. Westerner 
29. Northerner 
30.Balancing 
31.Newland
32.Demirbas and Demirkan
33. Kvan and Yunyan
34. Akinyode & Khan
35. Maturakarn & Moorapun
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Abstract
Learning style is the person's desire to receive and organize information with a particular method or set of methods, 
and specifically points to the differences in the preferences of the methods of receiving, organizing and processing 
information and experiences in learning new concepts. Cognitive learning styles are more widely used than other 
styles and are divided into different categories, one of which is the Kolb’s experimental learning style. The purpose 
of this study is to determine the students' learning styles in undergraduate architecture students based on Kolb's 
experimental learning theory. This research begins with the original question of whether a dominant learning style can 
be described as a common learning style for students of architecture, and the question is whether students' learning 
styles of architecture are appropriate to the needs and goals of the architecture.
Current research is a descriptive-analytic study that was done in a cross-sectional study in 2017. The research 
community of all students of Architecture Engineering of Babol Noshirvani university of technology in the first to 
last grade that was 85 students. The results of the research show that the distribution of architectural students is in 
the order of priority of divergent learning styles of 60.5% and Accommodate is 25%. Given that the characteristics of 
learners with a divergent learning style are more in line with the artistic and humanitarian aspects of architecture, and 
these learners have a strong imagination and great creativity, it can be said to largely correspond to the educational 
conditions prevailing in this field. But architecture is a multidisciplinary field, and in addition to the artistic and 
human aspects, its technical aspect is also important, as well as in architecture design courses that cover half of the 
undergraduate units, due to the dual characteristics of the divergence and the convergence of the design process, It is 
necessary to strengthen the learning style of these students and to use the many abilities of divergent students in this 
field, the professors will try to choose methods to cover the weaknesses of students with opposite styles. It can be said 
that a successful learner in multidisciplinary architecture should be able to strengthen the ability to move in the whole 
experimental Kolb’s learning cycle and use different learning styles in different stages of design. 
Different solutions can be used to achieve this goal. It is necessary for the professors of this field, while recognizing 
the dominant learning styles of students, to remind students the importance of each of the abilities associated 
with each learning style in different aspects of architectural design and help them to identify their strengths and 
weaknesses. Also, by recognizing the differences between different style learners, professors can provide students 
with the appropriate educational opportunities with different educational methods in time intervals, proportional 
to the prevailing percentages of each style. Also, performing architectural design projects in a group consisting of 
different style students is the perfect solution for further engagement and identification of weaknesses and efforts to 
strengthen them in a team work.

Keywords: Architectural education, Learning styles, Experiential learning, Kolb's learning cycle.
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